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PUDASPUDASjärveläinenjärveläinen
Syötteen Taksi palvelee

0200 964 46 
(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

www.syotteentaksi.fi

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset korvataan 
tekstillä www.syotteentaksi.fi

Pudasjärvi-Syöte alueellaPudasjärvi-Syöte alueella

    0100 84250
1,25€/puhelu + 1,00€/min+pvm

Tilaa Kelataksi numerosta

Tilauspuhelu on maksuton ja palvelee 24/7.

Paikallinen ja Palveleva!

Nopeaan ja helppoon taksitilaukseen!

Puh. 040 412 1483
pitopalveluvengasaho@hotmail.com

     kakkujapitopalveluvengasaho
      Kakku-ja Pitopalvelu Vengasaho

Pitopalvelu juhliin, 
kokouksiin, 

pikkujouluihin yms. 
muihin tilaisuuksiin. 
Makeat ja suolaiset 

leivonnaiset tilauksesta.

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVIKOILLISSÄHKÖ OY • VARASTOTIE 13, 93100 PUDASJÄRVI

Pudasjärvi-Syöte-
Taivalkoski.
040 482 4117
Nostimet, maantiivistäjät, käsityökalut, 

peräkärryt ja paljon muuta.

Avoimet ovet 4.11. klo 10–14

Metsäkeskuksen Pudasjärven toimistolla
Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi.

Tervetuloa tutustumaan toimistoon ja kes-
kustelemaan metsäenergian tulevaisuuden 
näkymistä ja kemera-tuen mahdollisuuksista 
metsänomistajille. Kahvitarjoilu.

SÄHKÖÄ
OMALTA KATOLTA

Rahoitus
alk. 155€/kk

PYYDÄ TARJOUS
AURINKOVOIMALASTA!

SOITA JO TÄNÄÄN
p. 050 340 5100

www.kattoenergia.fi

Pudasjärven siirtokuormaus-
asema siirtyy talviaikaan

Pudasjärven siirtokuormausasema
(os. Kuusamontie 823 b) siirtyy talvi- 
aukioloaikoihin. Palvelemme marraskuun 
alusta perjantaisin klo 14–18. Asema 
avoinna lauantaisin jälleen huhtikuussa.

Jäteneuvonta: p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16
Jätesopimusasiat: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15

kiertokaari.fi

Ostetaan sekä myydään 
KULTAA, HOPEAA,
vanhoja rahoja, seteleitä, 

kolikoita, militariaa, kelloja

KIERRÄMME LIIKKUVILLA ARVOKULTA 
OSTOPISTEILLÄ YMPÄRI SUOMEA JA TUOMME 
NÄIN OSTOPALVELUT MUKAVASTI LUOKSESI.

Lauantai 29.10.2022 
Klo 10.00 - 11.30 K-Market Rukankylä 
Klo 11.55 - 13.25 Kuusamon Tori
Klo 14.15 - 15.45 Taivalkoski  
 K-Market 
Klo 17.05 - 18.25 Pudasjärvi 
 K-Supermarket 

KOTIKÄYNNIT NUMEROSTA 0800 150 150
www.kultahopea.fi

TODENNÄKÖISESTI AINA 
PARAS HINTA

Ostetaan sekä myydään Ostetaan sekä myydään KULTAAKULTAA, , HOPEAAHOPEAA,,    
vanhoja rahoja, seteleitä, kolikoita, militariaa, kellojavanhoja rahoja, seteleitä, kolikoita, militariaa, kelloja

Perjantai 30.9.2022Perjantai 30.9.2022
10 - 11:30 Cafe Visulahti10 - 11:30 Cafe Visulahti
12 - 13:30 Mikkeli Tori12 - 13:30 Mikkeli Tori

14 - 15:30 Ristiina S-Market14 - 15:30 Ristiina S-Market
16 - 17:30 Pellosniemi  16 - 17:30 Pellosniemi  
                                                      Karsikkoniementie 1Karsikkoniementie 1
18 - 19:30 Suomenniemi Sale18 - 19:30 Suomenniemi Sale

KIERRÄMME LIIKKUVILLA ARVOKULTA OSTOPISTEILLÄ YMPÄRI SUOMEA KIERRÄMME LIIKKUVILLA ARVOKULTA OSTOPISTEILLÄ YMPÄRI SUOMEA 
JA TUOMME NÄIN OSTOPALVELUT MUKAVASTI LUOKSESI.JA TUOMME NÄIN OSTOPALVELUT MUKAVASTI LUOKSESI.

KOTIKÄYNNIT 
NUMEROSTA 
0800 150 150 

www.kultahopea.fi

TODENNÄKÖISESTI AINA PARAS HINTATODENNÄKÖISESTI AINA PARAS HINTA

#SEURAKUNTAVAALIT   SUOMEN EV.LUT KIRKKO¤ ¤ -liitteenä

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14          www.k-rauta.fi

999090

ESIM. ESIM. 
ERÄ TAPETTEJA 

/rulla/rulla

TAPETTI BN GRAND TAPETTI BN GRAND 
SAFARI 220542 SAFARI 220542 
VINYYLIPINNOITETTU VINYYLIPINNOITETTU 
KUITU 10MKUITU 10M

TAPETTI DECORAMA TAPETTI DECORAMA 
EASYUP 19 9334 11,20M EASYUP 19 9334 11,20M 
KUITUTAPETTIKUITUTAPETTI
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 30.10. kello 10 Toimittaa 
Jari Valkonen, saarnaa Sauli Typpö Herättäjä-yhdistykses-
tä, kanttorina Keijo Piirainen. Striimaus YouTube-kanavan 
kautta. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit ja Siionin 
virsiseurat. 

Voces -yhtyeen konsertti seurakuntakodissa su 6.11. klo 
18.30. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.

Raamattupiiri seurakuntakodilla keskiviikkoisin kello 18. 
Tervetuloa!

Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin seurakuntakodin 
rippikoulusalissa kello 9.30–12. Myynnissä kahvia ja pullaa, 
pullaa myös mukaan, sekä villasukkia. Tervetuloa!

Syyslomaviikolla ei partioita.
Iltakahvila Rönö perjantaina 28.10. kello 18–22. Rönös-
sä on luvassa menoa ja melskettä sekä yhdessäoloa. Terve-
tuloa Rönöileen! 

Nuorten reissu Maata Näkyvissä -festareille Turkuun 
18.-20.11.2022. Reissuun lähdetään seurakuntakodilta 
perjantaina aamulla kello 6.00 ja paluu on sunnuntain ja 
maanantain välisenä yönä. Reissun hinta on 70 € ja se si-
sältää lippupaketin ja festariruokailut koko viikonlopuksi, 
lattiamajoituksen koululla sekä matkat. Retki on tarkoitet-
tu rippikouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille ja nuo-
rille aikuisille. Katso lisää tietoa tapahtumasta festareiden 
nettisivuilta maatanakyvissa.fi. Sitovat ilmoittautumiset vii-
meistään keskiviikkona 2.11. Sirpalle (sirpa.kukkohovi@
evl.fi / 040 752 4387) tai Tiinalle (tiina.inkeroinen@evl.fi 
/ 040 571 46 36).

Päiväkerhot kokoontuvat ensi viikolla (vko 44) kappelilla 
ja hautausmaalla (Mikanharjuntie 14). Säänmukainen ulko- 
ja sisävaatetus.

Perhekerho ke 2.11. kello 10–12.30 seurakuntakodilla.  
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yh-
dessä vanhempien, isovanhempien, kummien tai muun ai-
kuisen kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, vaihtuvaa ohjelmaa, 
pikkukirkkohetki sekä pientä suolaista ja makeaa. Jari ja 
Marko keskustelemassa aikuisten kanssa aiheesta “Lohdu-
tathan muita, kuivaat kyyneleet”. 

Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.   

Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.   

Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä su 30.10. kello 13 (Eero 
Illikainen, Arvo Niskasaari).

Kastettu: Ella Amanda Kettunen.

Haudattu: Liisa Margareeta Lassila 87 v, Pentti Aukusti Ko-
samo 84 v, Kerttu Kaarina Perälä 81 v, Marja Liisa Ukko-
la 68 v.

 

Postin tuoman kauniin hääkut-
sun saaminen on yleensä iloi-
nen asia. Kesällä itse sain vas-
taanottaa kutsun olla mukana 
ystävien hääjuhlassa. Odotin 
innolla tulevaa tapahtumaa. 
Ajattelin, minulla ei ole mi-
tään estettä, etten pääsisi mu-
kaan. Paita ja puku ovat kun-
nossa. Kuinka ollakaan, korona 
iski juuri ennen juhlapäivää, oli 
jäätävä harmistuneena kotiin. 
Luulen, että monet juhlat ovat 
jääneet pandemian vuoksi pi-
tämättä, tai ainakin siirtyneet. 

Ensi sunnuntain evankeliu-
missa (Matt.22:1-14) Jeesus 
kertoi vertauksen kuninkaas-
ta, joka valmisti häät pojalleen. 

Hän lähetti palvelijansa kutsu-
maan vieraita. He eivät otta-
neet kutsua vastaan, eivätkä 
halunneet tulla juhlaan. Sil-
loin kuningas lähetti toiset pal-
velijat viemään kutsua: ”Olen 
valmistanut ateriani, härät ja 
syöttövasikat on teurastettu, 
kaikki on valmiina. Tulkaa häi-
hin!”  Jälleen kutsua ei otettu 
vastaan; kenellä oli peltotöitä, 
kuka teki kauppoja, esteitä oli. 
Lienevätkö olleet todellisia vai 
keksittyjä. haluttomuus tulla 
arvokkaaseen juhlaan. Jotkut 
hylkäsivät kutsun väkivaltai-
sesti. Viimein palvelijat kutsui-
vat ”teiltä ja toreilta” juhlaan, 
ja niin häähuone täyttyi vie-

raista yhdellä ehdolla, kaikil-
la oli oltava juhlapuku. Yhdellä 
vieraalla ei ollut kutsujan pal-
velijoiden ennalta toimittamaa 
juhlapukua, hän ei päässyt juh-
laan mukaan.

Tällä vertauksella Jeesus 
tahtoi kertoa kuulijoille; kut-
sua kuulutetaan edelleen, kut-
sua viedään kaikkialle, mihin 
Jumala osoittaa sen. Verta-
us kertoo hääjuhlan vieraiden 
ilosta, toisaalta ilman juhlapu-
kua tulleen ”ystävän” surul-
lisesta osasta. Hän ei päässyt 
juhlailoon mukaan.

Jeesus antoi aikanaan lä-
hetyskäskyn (Matt:28:19-20). 
Sitä Hänen opetuslapsensa 

ovat ennen ja nyt lähettiläi-
nä vieneet eteenpäin. Taivaal-
lisen häähuoneen ovet ovat 
avoinna, kutsujat tarjoavat Ju-
malan valtakunnan evankeliu-
missa Kristuksen ansaitsemaa 
ilosanomaa syntien anteeksi-
antamuksesta ja tarjoavat näin 
taivaallista hääpukua, vanhurs-
kauden vaatetta lahjaksi Karit-
san, Kuninkaan Pojan häihin, 
jotka kerran alkavat. Juhlaan 
kutsuja, Jumala, haluaisi saa-
da häähuoneen täyteen juhla-
pukuista väkeä.

Arvo 
Niskasaari 

Hääkutsu

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

Päätoimittaja, mediamyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Mediamyynti ja toimitus
Terttu Salmi 0400 499 745
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,75 €/pmm. 
Sisäsivut  1,70 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Pudasjärveläinen ilmestyy keskivikkoisin.  Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään maanantaina klo 12 mennessä. 
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 mah-
dollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Toimittaja
Ari-Pekka ”Ape” Nieminen 
050 533 8779
nieminen.ape@gmail.com

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Liisa Margareeta
LASSILA
o.s. Laakkonen
s. 29.10.1934 Pudasjärvi
k. 6.10.2022 Oulu

Äitiä, mummia ja isomummia 
rakkaudella muistaen
Kalervo 
Henri, Marjo, Liisa ja Frida 
Hannareeta, Federico, Milena ja Noah 
Maiju ja Olli 
Lasse, Johanna ja Aaro 
Harri
Esa ja Helena perh.
sukulaiset ja ystävät

Näin väsyneenä loppumatkan kuljit,  
uneen rauhaisaan sä silmät suljit. 
On hiljaisuus ja suru suunaton,
mutt’ tiedämme - sun hyvä olla on.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa 21.10.2022.
Lämmin kiitos kaikille.

Rakas äitimme, mummu ja anoppi

Liisa Alma  
Kaarina
PUTULA
o.s. Kemppainen

s. 17.9.1939 Puolanka
k. 12.10.2022 OYS

Rakkaudella kiittäen ja kaivaten

Eija perheineen
Heikki perheineen
Hannu perheineen
siskot ja veljet perheineen
sukulaiset ja ystävät

Oi saanhan joukkoon autuaitten 
kanss’ ystäväni ja omaisten 
mä päästä kerran, luo armon Herran. 
Oi saanhan sen!   SV 251:6

Kauneimmat kiitokset mummu-kulta 
kaikesta, mitä saimme sulta.
lastenlapset

Äitimme siunataan Pudasjärven kirkossa pe 4.11.2022 klo 14, 
minkä jälkeen muistotilaisuus läheisten ja 

kutsuttujen kesken Hilturannassa.
Yhteisadressi Pudasjärven seurakunnan diakoniatyön 

hyväksi on Hautaus- ja Kukkapalvelu Räisäsellä.

PUDASjärveläinen

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärveläinen-lehden 

palstoilla.

Ilossa ja surussa mukana

Kookas 
järvilohi 
Pintamo-
järvestä

Pintamojärvestä 
nousi maanantaina 24.10. 
Terttu ja Paavo Holapan 
muikkuverkkoon kietoutuneena 
järvilohi, joka painoi 5.6 kg.
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Leppäkerttu Pilkuton kyläili Kurenalla
Pudasjärven kaupunginkir-
jaston kutsumana nukke-
teatteri PikkuKulkuri vie-
raili Kurkisalissa torstaina 
20.10. Leppäkerttu Pilkuton 
-esityksellä, joka pohjautuu 
Niina Bell’n lasten kuvakir-
jaan nimeltä Leppäkerttu il-
man pilkkuja. 

Näyttelijä Ilpo Mikkonen 
on koulutukseltaan lasten-
tarhanopettaja ja aikoinaan 
työnsä myötä kiinnostui 
myös nukketeatterista sekä 
sen suomista mahdollisuuk-
sista. 

MLL:n ja Nukketeatte-
ri Sampon järjestämän kou-
lutuksen myötä Ilpo pääsi 
harjoittelijaksi kouluttavaan 
nukketeatteriin. Vuodes-
ta 1992 alkaen viidentoista 
vuoden ajan hän teki kym-
meniä eri rooleja. Tähän 
mahtui satoja kertoja nukeil-
la näyttelemistä. 

-Nukketeatteri on minul-
le sekä työ että intohimo. 
Pyrin tarjoamaan korkeata-
soista nukketeatteria ensisi-
jaisesti lapsille - mutta saa 
sinne tulla aikuisetkin, vink-
kaa Mikkonen.

Kotimaan lisäksi Ilpo 
Mikkonen on esiintynyt 
nukkien kanssa Japanissa, 
Keniassa, Ranskassa, Ruot-
sissa ja Virossa sekä antanut 
äänensä monille tutuille las-
tenfilmeille ja äänikirjoille. 

Kurkisalin monikym- Leppäkerttu Pilkuton  kävi leikittämässä ja laulattamassa pientä väkeä Kurkisalissa.

menpäinen yleisö pääsi mu-
kaan laulamaan ja leikki-
mään tuttuja lastenlauluja. 

Näytelmä toteutettiin eri-
tekniikkaisilla, lähinnä nis-
kasta ohjattavilla sauvanu-

keilla. 

Terttu Salmi

Ilpo Mikkonen nukkineen ilostutti seikkailuillaan yleisöä.
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Otetaan vastaan 
METALLIROMUA 

Lapin Metallikierrätys Oy:lle 
(EI SÄHKÖLAITTEITA, 

kuten pesukoneita, kylmälaitteita, 
liesiä yms.).

Voit kipata, heittää nosturilla tai käsin oheiseen 
paikkaan, os. Ranuantie 3990, Kokkokylä
p. 0400 384 485 Timo Kokko

KIRPPIS TO-PE 
27.-28.10. 
KLO 11-15

Lukiontie 1 
(ent. leipomo) 

Tervetuloa!

to 3.11. ja pe 4.11. 

POISTUVIA MALLEJA EDULLISESTI

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, tommi.niskanen@k-supermarket.fi
Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21PUDASJÄRVI

Lue lisää muista tarjouksistamme: www.k-ruoka.fi/artikkelit/k-supermarket/k-supermarket-tarjoukset

Voimassa 
TO-LA 27.-29.10.

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-SU 27.-30.10. ELLEI TOISIN MAINITA.

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko
Lihakeitto L, G 
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L, G
Valkosipulihärkää L, G
Lihakaalilaatikko L, G

Perjantai
Kylmäsavu- 
lohikeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Keitinperunoita L, G 
Jauhelihabolognese L, G 
Feta-kasviskiusaus L, G

Tiistai
Lohikeitto L, G
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L, G
Valkosipulikermaperunoita L, G
Makkarakastike L, G
Pasta Carbonara L, G

Herkku-
toriltamme 

arkisin maistuvat 
lounasannokset 

mukaan!

HERKKUTORILTA HERKKUTORILTA

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

Maanantai
Lihakeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamusi L, G
Kermaperunoita L,G
Aasialainen  
possukastike L, G
Makaronilaatikko L 

Torstai
Lapinriistakeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L,  G
Kermaperunoita L, G 
Yrttiperunoita L, G 
Talon Pulled Pork L, G
Lohipasta L 

Päivittäin
Broilerin koipireisiä
Grillikylkeä 
Palvikylkeä
Päivän lämpimät  
kasvikset
Päivän salaatit

1395
KG

SUOMI

Ruokamestarin

NAUDAN PAISTI- 
JAUHELIHA 7 %

Voimassa TO-LA 27.-29.10.

LOIMULOHIFILEE
Norja 
Irto tai pakattu kaupan  
valikoiman mukaan

2995
ERÄ

RUODOTONKG

HÄMIS  
KUKKAKIMPPU
Hollanti

1490
KIMPPU

UUTUUS

Elonen

HALLOWEEN 
LEIVOS 
2 kpl/160 g  
(23,69/kg)

379
RS1090

Riitan Herkku

HALLOWEENKAKKU
700 g (15,57/kg)

KPL

Ilman Plussa-korttia 12,90 kpl (18,43/kg)

-15 %
Plussa-etu

ERÄ

10.-

Ben & Jerry’s

JÄÄTELÖT
427-465 ml (7,17-7,81/l)  
Myös Non-Dairy vegaanijäätelöt 
Rajoitus 1 erä/talous

Ilman Plussa-korttia 7,75 pkt (16,67-18,15/l)

3
PKT

-56 %
Plussa-etu

10.-

Fazer

SININEN MAITOSUKLAA  
sekä MAKU- ja  
TUMMASUKLAALEVYT
190-200 g (10,00-10,53/kg)  
Ei Winter

Ilman Plussa-korttia 2,55-3,09 kpl (12,75-15,85/kg)

5
KPL

-21-35 %
Plussa-etu

Ilman Plussa-korttia 
13,49-15,99/24-pack (1,40-1,72/l) sis. pantit 2,40

999

Coca-Cola

VIRVOITUS- 
JUOMAT
24 x 0,33 l (0,96/l) 
sis. pantit 2,40 
Rajoitus 2 erää/talous

24
-PACK -31-44 %

Plussa-etu

Ilman Plussa-korttia 2,39 prk (11,95-13,28/kg)

380

Pringles

PERUNALASTUT
180-200 g (9,50-10,56/kg)

-20 %
Plussa-etu

2
PRK

AMPPARI-TUOTEPERHEEN 
JUOMAJÄÄT
83 g (4,02/kg)

1.-
Ilman Plussa-korttia 0,56 kpl (6,75/kg)

3
KPL

-40 %
Plussa-etu 9.-

Grandiosa

KIVIUUNIPIZZAT
310-350 g  
(8,57-9,68/kg)

Ilman Plussa-korttia 3,69 pkt (10,54-11,90/kg)

3
PKT

-18 %
Plussa-etu

SodaStream

PEPSI MAXI 
no sugar, 440 ml (11,34/l)

499
PLO
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Kaupunginvaltuutettu 
Mirka Väyrynen toimit-
ti Pudasjärveläiseen tie-
dotteen, jossa ilmoitti ir-
tisanoneensa jäsenyyden 
Perussuomalaisista. Syik-
si hän kertoi muun muas-
sa, että puolue ei Väyry-
sen mielestä vastusta enää 
riittävästi EU:n jäsenyyttä 
ja aja aktiivisesti EU -eroa 
eikä vastusta Nato-jäse-
nyyttä ja vaali riittävästi 
Suomen omaa puolustus-
tahtoa ja vahvaa kansan 
Puolustusvoimia. Nato-
jäsenyyden hyväksymi-
sestä Perussuomalaisten 
olisi pitänyt vaatia aikai-
semman periaatteensa 
mukaan neuvoa antavan 
kansanäänestyksen järjes-
tämistä. 

-Tällä hetkellä puolue 
on hyväksynyt asetoimi-
tukset sekä merkittävän 
rahallisen avun Ukrainalle 
tiedostaen, että kansalais-
ten elintaso ja kannattavan 
yritystoiminnan mahdol-
lisuudet on maassamme 
ajettu alas. Peruspalvelut, 
eikä vähiten terveyden-
huolto, on kriisissä. Huol-
tovarmuus niin energian 
osalta, kuin maatalouden-
kin osalta on menetetty 
hetkellä millä hyvänsä ja 
parasta aikaa metsätalo-
utemme on liipaisimella. 
Pienen maan varat eivät 
tällaiseen riitä. Suomalai-
nen tulisi asettaa ensim-
mäiseksi, toteaa Väyry-
nen. 

-Olen jäsenyyteni ajan 
antanut oman tinkimät-
tömän panokseni puolu-
een menestymisen eteen 
niin paikallisyhdistyksen 
puheenjohtajana kuin Pe-
russuomalaisten Pohjois-

Väyrynen ilmoitti  
eronneensa  

Perussuomalaisten  
jäsenyydestä

Pohjanmaan piiri ry:n pii-
risihteerinä. Johdollani 
kuntavaaleissa 2021 nos-
timme valtuustopaikat 
Pudasjärvellä yhdestä seit-
semään, kannatus edelli-
sissä kuntavaaleissa vuon-
na 2017 oli 6,1 prosenttia 
ja 2021 vaaleissa 25,3 pro-
senttia. Olen toiminut ja 
toimin merkittävillä luot-
tamuspaikoilla paikallisel-
la tasolla, maakuntatasolla 
sekä myös puoluevaltuu-
tettuna. Olen aina asetta-
nut puolueen edun toi-
missani kärkeen, puolue 
on toiminut työkaluna. 
Nyt se työkalu on muuttu-
nut mahdottomaksi käyt-
tää edistääkseni niitä pe-
rusarvoja, joiden vuoksi 
puolueeseen liityin. Näil-
lä perusteluilla ja syillä 
olen ilmoittanut, että ero-
an puolueen jäsenyydestä, 
kirjoittaa Väyrynen 22.10. 
päivätyssä erotiedottees-
saan.

PUDASjärveläinen -lehti

Mirka Väyrynen kuvat-
tuna kuluvan kaupun-
ginvaltuustokauden en-
simmäisessä valtuuston 
kokouksessa, jossa hänet 
valittiin valtuuston vara-
puheenjohtajaksi. 

Pudasjärven Eläkeläiset ovat 
suunnitelleet vierailua Livo-
kas -kylätalolle eli Livon en-
tiselle koululle jo tovin. Ret-
ki toteutui torstaina 13.10. 
Kylätalolle on keskustasta 
noin 30 kilometriä. Matkaan 
lähti 16 henkilöä Oikopolun 
pysäkiltä STP:n linja-autolla. 
Auton ikkunoista ihailimme 
Livojoen varren maisemia 
auringon pilkistellessä pilvi-
en raosta. Autossa kerrottiin 
monenlaisia tarinoita vieres-
sä istuville. Näin matka tait-
tui mukavissa tunnelmissa.

Ensimmäinen pysähty-
minen oli Livojoen varressa 
Livokas -kylätalolla, missä 
Minna Perttu ja Yrjö Perttu 
olivat meitä vastaanottamas-
sa ja toivottamassa tervetul-
leiksi. Tutustuimme ensin 
kylätalon tiloihin; yhdes-
sä huoneessa oli kirpputori, 
toisessa kirjasto ja kokoontu-

mistila, kolmannessa harras-
tetila. Lisäksi oli aula, iso sali 
sekä keittiö- ja saunatilat. Ti-
loja myös vuokrataan. Toi-
mintaa oli monenlaista mm. 
kauppa, kirpputori, suora-
myynti, aluekierrätyspiste ja 
kirjasto sekä bensan että ka-
lastuslupien myyntiä. Tu-
tustumiskierroksen jälkeen 
saimme nauttia maukkaan 
lounaan. Myöhemmin meil-
le tarjottiin kahvit puolukka-
piirakan kera.

Minna Perttu kertoi kou-
lun historiasta ja siitä, miten 
koulusta oli tullut kylätalo. 
Tiloissa oli toiminut 1974-
1993 Pudasjärven kunnan 
koulu. Tämän jälkeen oli ol-
lut muutamia vuosia, ettei 
juuri toimintaa koululla ol-
lut. Koulu tuli myyntiin, ja 
kyläläiset ostivat sen vuon-
na 2006 eurolla.

Piha-alueella näkyi pui-

sia veistoksia, jotka kertoi-
vat edelliskesien karhun-
veistoviikoista. Alueella on 
myös palveluja karavaana-
reille ja laavu Pistelinkosken 
läheisyydessä. Vuokratta-
vaksi löytyy aittamökki, pal-
ju, juhlateltta ja monenlais-
ta muuta tarpeellista. Livon 
koulu ja sen ympäristö ovat 
edelleen monenlaisten ta-
pahtumien näyttämönä.

Alueella on aktiivinen 
toimija, Livokas ry. Kylä-
kauppa on perustettu Livon 
koululle vuonna 2001. Livo-
kas ry on saanut rahoitusta/
tukea toiminnan pyörittämi-
seen mm. kyläkauppatukea 
ja ESR- rahoitusta työllisyy-
denhoidon kehittämisek-
si Osallisuudella työkykyä 
-hankkeeseen. Jälkimmäi-
nen on usean yhdistyksen 
yhteishanke, jonka vastuu-
yhdistys on Livokas ry. Livo 

on ollut Pohjois-Pohjan-
maan Vuoden kylä vuosi-
na 2003 ja 2013 sekä Vuo-
den kotiseutuyhdistys 2015. 
(Kts. myös www.livo.fi)

Livolta matka jatkui mut-
kaista tietä kohti pilviverhon 
peittämää Iso-Syötteen tun-
turia, jossa matkalaiset py-
sähtyivät Iso-Syöte hotellille 
iltapäiväkahville. Osa mat-
kalaisista kävi tutustumas-
sa hotellin katolla olevaan 
Skywalk-kattoterassiin. Täl-
lä kertaa tuntureita verho-
si sumu, joka haittasi maise-
mien ihailua. Paluumatkalla 
näkyi porotokkia. Näiden 
kohdilla auto hidasti, jotta 
porot pääsivät tien yli siir-
tymään. Matka oli mukava. 
Ehkä ensi vuonna uusiksi. 

Seija Vähkyrä

Livolle ja Syötteen kautta takaisin
Ryhmäkuva Livon koulun pihalla.

Kirpputorilta löytyi sopivaa ostettavaa.Tutustumiskierroksen jälkeen nautittiin maukas lounas. 

Työpaikan siunaaminen
Kauppatie 3:ssa toimivas-
sa Elämän Wirtaamos-
sa järjestettiin 19.10. kaksi 
Se löytyi etkot -tilaisuutta. 
Aamupäivän tilaisuuden 
yhteydessä diakoni Mar-
ko Väyrynen siunasi ruko-
uksella ja Jumalan sanalla 
liikehuoneiston ja toivot-
ti työntekijöille siunaus-
ta. Marko kertoi, että hän 
on kyllä siunannut koteja, 
mutta työpaikan siunaa-
minen oli ensimmäinen 
kerta. Hän sanoi keskus-
telleensa asiasta kirkko-
herran kanssa. Yhteinen 
toteamus oli, että ”eipä 
tule heti mieleen vastaa-
vaa tapausta.” Ajatus työ-

paikan siunaamiseen tuli 
Elämän Wirtaamossa työs-
kenteleviltä Katri Virtasel-
ta ja Mari Halkolalta. Työ-
paikan siunaaminen ei ole 
hullumpi ajatus, jonka soi-
si leviävän laajemminkin. 
Tulee mieleen, kuinka jot-
kut maanviljelijät ovat pyy-
täneet pappia siunaamaan 
kevätkylvöt. Illalla oli tilai-
suus nuorille ja nuorille ai-
kuisille. Järjestelytyöryhmä 
oli kutsunut paikalle koulu-
työntekijä Teemu Hynysen 
Oulusta. Oli ilahduttavaa, 
kun muutamat fiksut pojat 
tulivat auttamaan pöytien ja 
tuolien kantamisessa ennen 
tilaisuuden alkua. Kahvi-

Diakoni Marko Väyrynen siu-
nasi Elämän Wirtaamon työ-

tilat. Katri Virtanen ja Mari 
Halkola iloitsivat toimituk-
sesta. Ape Nieminen lauloi 

tilaisuudessa Isä Meidän-ru-
kouksen.

pöydän antimien lisäksi illan 
aikana keskusteltiin monen-
laisista asioista ja kuunnel-
tiin väliin gospelia.

Ape Nieminen
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

TO-KE 27.10.-2.11. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 27.-28.10. LAUANTAINA 29.10. MA-TI 30.10.-1.11. KESKIVIIKKONA 2.11.

TORSTAI-LAUANTAI 27.-29.10. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 31.10.-2.11.

KENKÄOSASTOLTA
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Snellman kunnonSnellman kunnon
LIHAPULLAT LIHAPULLAT taitai  

JAUHELIHA-JAUHELIHA-
PIHVITPIHVIT

300 g300 g

Atria possunAtria possun
WIENIN-WIENIN-

LEIKELEIKE
2 kpl/285 g tai2 kpl/285 g tai

RAPEA RAPEA 
KANAFILEKANAFILE

275 g275 g

KIIVIKIIVI
500 g500 g
rasiarasia

MarabouMarabou
SUKLAALEVYTSUKLAALEVYT

185-200 g185-200 g

AtriaAtria
SAUNAPALVI-SAUNAPALVI-
KINKKUKINKKU
350 g350 g

PresidentPresident
LUUMULUUMU

Porsaan Porsaan 
KYLJYKSETKYLJYKSET

Atria Atria 
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

NaudanNaudan  
PALAPAISTIPALAPAISTI

Tuc Tuc 
SUOLAKEKSISUOLAKEKSI
3x100 g3x100 g

Leivon Leivon 
PIPARITPIPARIT
500 g500 g

Kymppi Kymppi 
JAUHELIHA-JAUHELIHA-
HERNEKEITTOHERNEKEITTO
435 g435 g

HerkkumaaHerkkumaa
KURKKU- KURKKU- tai tai 
SINAPPI-SINAPPI-
KURKKU-KURKKU-
SALAATTISALAATTI 430 g  430 g 

Halva Halva 
SYDÄNSYDÄN
MARMELADIMARMELADI
200 g200 g

Oululainen Oululainen 
RUISLIMPPURUISLIMPPU
700 g700 g
viipaloituviipaloitu

KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

Atria Atria 
HERKKU-HERKKU-
LENKKILENKKI
450 g450 g

ValioValio
JOGURTTIJOGURTTI

1 kg1 kg

SnellmanSnellman
NAUDANNAUDAN

MAKSAPALAMAKSAPALA
n. 500 gn. 500 g

HK HK 
PerinteinenPerinteinen
MEETVURSTI MEETVURSTI 
150 g150 g

Atria Atria 
HIILLOS-HIILLOS-
MAKKARAMAKKARA
400 g perinteinen400 g perinteinen

KariniemenKariniemen
kananpojankananpojan  
SISÄFILEE-SISÄFILEE-
PIHVITPIHVIT
400-500 g400-500 g

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

IngmanIngman
CreamyCreamy

HERKUTTELU-HERKUTTELU-
JÄÄTELÖTJÄÄTELÖT

0,85 l0,85 l

PorsaanPorsaan
LUUTONLUUTON
KYLKIKYLKI

Findus Findus 
Pommes Pommes 
NOISETTESNOISETTES
350 g350 g

Atria Atria 
KAISER-KAISER-
WURSTIWURSTI
palanapalana

TuoreTuore
NorjanNorjan
LOHI LOHI 2-3 kg2-3 kg
kokonainenkokonainen

Hartwall Hartwall 
PEPSI, JAFFA, PEPSI, JAFFA, 
PEPSI MAX, PEPSI MAX, 
ANANAS ANANAS taitai  
MONTAINDEWMONTAINDEW
6x0,33 l, sis. pantit6x0,33 l, sis. pantit

SuomalainenSuomalainen
JÄÄ-JÄÄ-

SALAATTISALAATTI
pussipussi

VaasanVaasan
TÄYSJYVÄ-TÄYSJYVÄ-
PAAHTOPAAHTO
280 g 280 g 
taika 100%taika 100%

ArlaArla
VOI VOI 500 g500 g
normaalisuolainennormaalisuolainen

NaudanNaudan
KEITTOLIHAPALATKEITTOLIHAPALAT
makuluullamakuluulla

Hyvä Hyvä 
NAUTA JAUHELIHANAUTA JAUHELIHA
rasvaa max 10% rasvaa max 10% 

11119595

Snellman kunnonSnellman kunnon
KARJALANPAISTIKARJALANPAISTI
500 g500 g

Parkanon TalvikasParkanon Talvikas
miesten miesten 
SAAPASSAAPAS
Koot: 40-46Koot: 40-46
kitkapohjakitkapohja
villavuorivillavuori

B. CoastlineB. Coastline
naistennaisten
NEULE-NEULE-
TAKKITAKKI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Cross Adventure miesten ja naisten Cross Adventure miesten ja naisten 
100% merinovillaa:100% merinovillaa:

ALUSPAITAALUSPAITA
naiset: 36-44naiset: 36-44
miehet: S-XXLmiehet: S-XXL

SnellmanSnellman
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA
JAUHELIHAJAUHELIHA

400 g400 g

39399090 44449090 42420000

Soda CollectionSoda Collection
naisten naisten 
PITKÄPITKÄ
COLLEGE-COLLEGE-
HUPPARIHUPPARI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Gabriella K.Gabriella K.
naisten naisten 
PAKSUPAKSU
NEULENEULE
Koot: 40-48Koot: 40-48

M.X.OM.X.O
naisten naisten 
NEULE-NEULE-
PUSEROPUSERO
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

19199595 19199595 999595

Cross AdventureCross Adventure
miesten ja naisten miesten ja naisten 
KYPÄRÄMYSSYKYPÄRÄMYSSY
yksi kokoyksi koko
100% merinovillaa 100% merinovillaa 

Cross AdventureCross Adventure
miesten ja naisten miesten ja naisten 
KAULURIKAULURI
yksi kokoyksi koko
100% merinovillaa 100% merinovillaa 

Cross AdventureCross Adventure
miesten ja naisten miesten ja naisten 
LÄMPÖSUKKALÄMPÖSUKKA
Koot: 36-47Koot: 36-47
80% merinovillaa 80% merinovillaa 

Sarva naisten Sarva naisten 
MOKKANAHKA-MOKKANAHKA-
NILKKURITNILKKURIT
villavuori, kitkapohjavillavuori, kitkapohja
Koot: 37-42Koot: 37-42

Gulliver lasten Gulliver lasten 
TALVI-TALVI-
KENKÄKENKÄ
softshell waterproofsoftshell waterproof
Koot: 28-35Koot: 28-35

Robota Robota AKKUPORAKONEAKKUPORAKONE
DC-D 18V runkoDC-D 18V runko

29299090

MAKITA AKKU SOPII ROBOTAAN=ROBOTA AKKU SOPII MAKITAAN!MAKITA AKKU SOPII ROBOTAAN=ROBOTA AKKU SOPII MAKITAAN!

Robota Robota AKKUMUTTERIN-AKKUMUTTERIN-
VÄÄNNIN VÄÄNNIN W18 18V RUNKOW18 18V RUNKO
Robota DC-18V sarjan W18 akkumutterinväännin on oikea Robota DC-18V sarjan W18 akkumutterinväännin on oikea 
voimanpesä. Sentarjoama vääntö aukaisee tiukimmatkin auton voimanpesä. Sentarjoama vääntö aukaisee tiukimmatkin auton 
renkaan pultit. Voit käyttää W18konetta myös muiden pulttien renkaan pultit. Voit käyttää W18konetta myös muiden pulttien 
ja mutteriden avaamiseen ja aukaisuun. Koneessa on kuparikää-ja mutteriden avaamiseen ja aukaisuun. Koneessa on kuparikää-
mitty tehokas moottori joka pyörittää 1/2” vääntiötä. Vääntiön ja mitty tehokas moottori joka pyörittää 1/2” vääntiötä. Vääntiön ja 
moottorin välissä on momenttiosa joka takaa, ettei kone pääse moottorin välissä on momenttiosa joka takaa, ettei kone pääse 
särkymään. Koneessa on LED kohdevalo joka valaisee työstet-särkymään. Koneessa on LED kohdevalo joka valaisee työstet-
tävän kohteen. Koneen tehoa voidaan säätää akkukengän ylä-tävän kohteen. Koneen tehoa voidaan säätää akkukengän ylä-

49499090
Robota Robota  AKKUKULMA-  AKKUKULMA- 
HIOMAKONE HIOMAKONE DC-G 18V RUNKODC-G 18V RUNKO
Robota akkukulmahiomakone metallin ja kiven leikkaamiseen ja Robota akkukulmahiomakone metallin ja kiven leikkaamiseen ja 
hiomiseen. Hyvin käteensopiva kumipinnoitettu kädensija. Akun hiomiseen. Hyvin käteensopiva kumipinnoitettu kädensija. Akun 
jännite: 18 V. Kierrosnopeus: 8500 rpm. Laikan koko: 125 mm. jännite: 18 V. Kierrosnopeus: 8500 rpm. Laikan koko: 125 mm. 
Paino: 2,12 kg. Ei sisällä akkua ja laturia.Paino: 2,12 kg. Ei sisällä akkua ja laturia.

79790000

Robota Robota  AKKUPUUKKO- AKKUPUUKKO-
SAHA SAHA DS-S 18V RUNKODS-S 18V RUNKO
Robota akkukäyttöinen puukkosaha puun, metallin ja muovin Robota akkukäyttöinen puukkosaha puun, metallin ja muovin 
sahaukseen. Puukkosahassa on terän pikakiinnitys ja pitävä sahaukseen. Puukkosahassa on terän pikakiinnitys ja pitävä 
kumikahva. Metsästäjien suosima lihaleikkuri. Akun jännite: 18 kumikahva. Metsästäjien suosima lihaleikkuri. Akun jännite: 18 
V. Terän nopeus: 3000 rpm. Iskunpituus: 22 mm. Kapasiteetti: V. Terän nopeus: 3000 rpm. Iskunpituus: 22 mm. Kapasiteetti: 
puu 115 mm, teräs 10 mm, muovi 90 mm, Paino: 2,11 kg, Ei puu 115 mm, teräs 10 mm, muovi 90 mm, Paino: 2,11 kg, Ei 
sisällä akkua ja laturia.sisällä akkua ja laturia.

69699090

RobotaRobota AKKUHÖYLÄ  AKKUHÖYLÄ 
DC-P 18V RUNKODC-P 18V RUNKO
Robota akkuhöylä puun höyläämiseen ja viistoamiseen. Robota akkuhöylä puun höyläämiseen ja viistoamiseen. 
Höyläysleveys 82mm ja höyläyssyvyys helposti säädettävissä Höyläysleveys 82mm ja höyläyssyvyys helposti säädettävissä 
0-2 mm. Akun jännite: 18 V. Kierrosnopeus: 15 000 rpm. 0-2 mm. Akun jännite: 18 V. Kierrosnopeus: 15 000 rpm. 
Höyläysleveys: 82 mm. Höyläyssyvyys: 0-2 mm. Paino: 3,0 Höyläysleveys: 82 mm. Höyläyssyvyys: 0-2 mm. Paino: 3,0 
kg. Ei sisällä akkua ja laturia.kg. Ei sisällä akkua ja laturia.

69699090

RobotaRobota AKKUKÄSI-  AKKUKÄSI- 
SIRKKELI SIRKKELI DC-C 18V RUNKODC-C 18V RUNKO
Robota akkukäyttöinen käsisirkkeli puun katkaisuun ja Robota akkukäyttöinen käsisirkkeli puun katkaisuun ja 
halkaisuun. Sahaussyvyyden ja sahauskulman säätö ilman halkaisuun. Sahaussyvyyden ja sahauskulman säätö ilman 
työkaluja. Hyvin käteensopiva kumipinnoitettu kahva. Akun työkaluja. Hyvin käteensopiva kumipinnoitettu kahva. Akun 
jännite: 18 V. Terän nopeus: 3800 rpm. Terä: 20 x 165 mm jännite: 18 V. Terän nopeus: 3800 rpm. Terä: 20 x 165 mm 
24T. Sahaussyvyys: 90° 54 mm / 45° 39 mm. Paino: 4,23 kg. 24T. Sahaussyvyys: 90° 54 mm / 45° 39 mm. Paino: 4,23 kg. 
Ei sisällä akkua ja laturia.Ei sisällä akkua ja laturia.

79799090

RobotaRobota AKKU-  AKKU- 
YHDISTELMÄNAULAIN YHDISTELMÄNAULAIN 
DC-G 18V RUNKODC-G 18V RUNKO
Robota akkukäyttöinen yhdistelmänaulain listanaulojen ja Robota akkukäyttöinen yhdistelmänaulain listanaulojen ja 
hakasten naulaamiseen. Naulaimeen sopii 1,2 mm viimeis-hakasten naulaamiseen. Naulaimeen sopii 1,2 mm viimeis-
telynaulat ja 5,7 mm hakaset. Naulaimessa voi valita yksit-telynaulat ja 5,7 mm hakaset. Naulaimessa voi valita yksit-
täislaukaisun tai kosketuslaukaisun. Naulaussyvyyden sää-täislaukaisun tai kosketuslaukaisun. Naulaussyvyyden sää-
döllä saat tehtyä hienoa jälkeä esim. listoituksessa. Led-valo döllä saat tehtyä hienoa jälkeä esim. listoituksessa. Led-valo 
valaiseen naulauskohdan. Akun jännite: 18 V. Nopeus: valaiseen naulauskohdan. Akun jännite: 18 V. Nopeus: 
60-100 naulaa/min. Naulan koko: 1,2mm. Naulan pituus: 60-100 naulaa/min. Naulan koko: 1,2mm. Naulan pituus: 
18-50 mm. Hakasen koko: 5,7 mm. Hakasen pituus: 18-40 18-50 mm. Hakasen koko: 5,7 mm. Hakasen pituus: 18-40 
mm. Paino: 2,65 kg. Ei sisällä akkua ja laturia.mm. Paino: 2,65 kg. Ei sisällä akkua ja laturia.

1791790000

RobotaRobota AKKUKOMP- AKKUKOMP-
RESSORI RESSORI DC-G 18V RUNKODC-G 18V RUNKO
Robota akkukäyttöinen kompressori on helppo kuljettaa Robota akkukäyttöinen kompressori on helppo kuljettaa 
vaikeisiinkin kohteisiin ja käyttö onnistuu paikoissa joissa ei vaikeisiinkin kohteisiin ja käyttö onnistuu paikoissa joissa ei 
ole sähköä. Akkukompressorilla onnistuu helposti renkaiden ole sähköä. Akkukompressorilla onnistuu helposti renkaiden 
täytöt, pienten naulaimien käyttö ja vaikka kynäruiskun täytöt, pienten naulaimien käyttö ja vaikka kynäruiskun 
käyttö. Moottori on öljytön ja huoltovapaa. Akun jännite: 18 käyttö. Moottori on öljytön ja huoltovapaa. Akun jännite: 18 
V, Säiliö: 4 L, Tuotto: 15 l/min, Maks. paine: 8,3 bar, Paineilma V, Säiliö: 4 L, Tuotto: 15 l/min, Maks. paine: 8,3 bar, Paineilma 
liitin: 1/4”, Paino: 7,4 kg. Ei sisällä akkua ja laturia.liitin: 1/4”, Paino: 7,4 kg. Ei sisällä akkua ja laturia.

1791790000

puolelta olevasta näppäimistöstä. Kone puolelta olevasta näppäimistöstä. Kone 
on varustettu rannelenkillä ja siinä on on varustettu rannelenkillä ja siinä on 
miellyttävä kumigrippi sekä kumisuojat miellyttävä kumigrippi sekä kumisuojat 
mikäli kone pääsee putoamaan maahan. mikäli kone pääsee putoamaan maahan. 
Pienet kolhut ei tätä konetta haittaa, sillä Pienet kolhut ei tätä konetta haittaa, sillä 
Robota robottaa varmasti! Jännite: 18 V Robota robottaa varmasti! Jännite: 18 V 
DC. Nopeus: 0 - 4400 kierr. / min. Vään-DC. Nopeus: 0 - 4400 kierr. / min. Vään-
tö: 460 Nm. Iskutiheys: 0-3200 isk. / min. tö: 460 Nm. Iskutiheys: 0-3200 isk. / min. 
Vääntiö: 1/2”. Ei sisällä akkua ja laturiaVääntiö: 1/2”. Ei sisällä akkua ja laturia

Pieni ja kevyt akkuiskuporakone kodin as-Pieni ja kevyt akkuiskuporakone kodin as-
kareisiin. Koneessa on kaksi vaihdetta joka kareisiin. Koneessa on kaksi vaihdetta joka 
helpottaa porausta ja ruuvausta. Led-valo helpottaa porausta ja ruuvausta. Led-valo 
valaisee työkohteen. Akun jännite: 18 V. valaisee työkohteen. Akun jännite: 18 V. 
Vääntö: 25 Nm. Kierrosnopeus: 1 vaihde Vääntö: 25 Nm. Kierrosnopeus: 1 vaihde 
0-450 rpm / 2 vaihde 0-1400 rpm. Istuk-0-450 rpm / 2 vaihde 0-1400 rpm. Istuk-
ka: 10 mm. Isku: 6570 isk./min. Paino: 1,1 ka: 10 mm. Isku: 6570 isk./min. Paino: 1,1 
kg. Ei sisällä akkua ja laturia.kg. Ei sisällä akkua ja laturia.

PITKÄT-PITKÄT-
ALUSHOUSUTALUSHOUSUT
naiset: 36-44, naiset: 36-44, 
miehet: S-XXLmiehet: S-XXL
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Anni-Inkeri Törmänen 50 v:

Koti, uskonto ja isänmaa elämäni 
tärkeimmät asiat

DI, yrittäjä Anni-Inkeri 
Törmänen Livolla täytti 

50 vuotta tiistaina 25.10. 
Merkkipäivävastaanotto 

hänellä on lauantaina 
29.10. kello 14 

Pudasjärven kirkossa. 
Kello 15 alkaa kirkossa 
Koti-Uskonto-Isänmaa 
musiikkihetki, jonka 
jälkeen on ruokailu 

Rauhanyhdistyksellä.

Anni-Inkerin (os. Lukka-
rin) koulutie alkoi Lempää-
lässä Kuljun koulusta, jossa 
hän kävi ala-asteen. Lem-
päälän Hakkarin koulussa 
Anni-Inkeri ehti käydä seit-
semännen ja kahdeksannen 
luokan ennen kuin perhe 
muutti Sotkamoon. Lapsuu-
den kesälomat Anni-Inkeri 
oli usein viettänyt Sotkamon 
mummolassa, joten seutu 
oli ennalta tuttu. Valkolakin 
saamisen jälkeen opiskelut 
alkoivat Tampereen teknil-
lisessä korkeakoulussa, jossa 
Anni-Inkeri opiskeli raken-
tamistekniikan puolella ve-
sihuoltotekniikkaa. 

- Olen ollut mukana ve-
sistöjen kunnostamisissa 
Lahden Vesijärvellä LIFE-
hankkeessa ja Livokas ry:n 
hankkeessa Livojoella. Ou-
lun yliopistolla olin projekti-
päällikkönä ja tutkijana noin 
viisi vuotta, jolloin järjestin 
DI-muuntokoulutuksen Ka-
jaaniin ja selvitin jatkuva-
toimisten ravinnemittausten 
tilaa ja kehittämismahdolli-
suuksia. Nykyään teen ha-
ja-asutusalueiden jätevesi-
järjestelmien suunnittelua 
yritykseni kautta.

Mukana  
politiikassa
- Minua kysyttiin ehdolle 
vuoden 2000 kunnallisvaa-

leihin. Siitä alkoi toimintani 
kunnallispolitiikassa. Yhtei-
siin asioihin vaikuttaminen 
on tuntunut mielekkäältä. 
Päätöksentekoon tarvitaan 
koko ajan uusia ja kaiken-
ikäisiä ihmisiä.

- Kukaan ei tee päätöksiä 
kunnallispolitiikassa yksin, 
vaan päätökset ovat yhtei-
sen keskustelun tulosta. Se 
on ollut Pudasjärvelle tärkeä 
oivallus, että mietitään yh-
dessä täällä asumisen ja elä-
misen esteitä ja poistetaan 
niitä. Olen kokenut, että Kes-
kustan valtuustoryhmässä 
on hyvä keskusteluilmapiiri. 
Joskus olemme asioista eri 
mieltä, mutta on tärkeää ar-
vostaa toisia ihmisinä. Olen 
voinut sanoa omat mielipi-
teeni ja rohkaista muitakin 
toimimaan niin. Demokratia 
ei toimi ilman keskustelua. 

Kainuulaisten ja 
pudasjärvisten ero
Törmäset ostivat kotinsa Li-
volta 22 vuotta sitten. Asun-
to oli välillä vuokralla, kun 
he asuivat Sotkamossa kah-
deksan vuotta. Livolla Anni-
Inkeri on asunut nyt miehen-
sä ja kahden poikansa kanssa 

Viime valtuustokaudella Anni-Inkeri oli kaupungin halli-
tuksen puheenjohtaja ja tällä kaudella hänet valittiin vara-
puheenjohtajaksi. Lisäksi hän toimii aluevaltuutettuna ja 
yhdyskuntalautakunnan jäsenenä Pohjois-Pohjanmaan hy-
vinvointialueella. Päätöksenteoillaan hän haluaa edistää jo-
kaisen hyvinvointia.

Anni-Inkeristä on kasvanut 
vastuullinen nainen. Hän 
nauttii, kun saa tehdä vaih-
televaa työtä, liikkua luon-
nossa sekä harrastaa pianon-, 
huilun- ja vetopasuunan soit-
tamista. Kuva: Anni-Inkerin 
arkisto

MaanpuolustusNaiset
 toimintaa

Pudasjärven Maanpuolus-
tusNaiset saivat kunnian 
olla avustamassa Pudasjär-
ven seurakunnan messus-
sa 23.10. Aiheena oli Usko ja 
Epäusko. 

Virren 289 sanoin ”Vain 
sinä tunnet minut, Vapahta-
ja, ja tiedät lääkkeen kaikkiin 
haavoihin...”

sekä Isänmaanvirsi 581 
oli kaikkia yhdistävä, ajan-
kohtaisten ympäristö- ja 
rauhankysymysten vuok-
sikin. ”Sovinnossa meidän 
suo maata rakentaa, että jo-
kaiselle se kodin tarjoaa. Kä-
destäsi maamme siunauk-
sen saa, ohjaa esivaltaa ja 
viisautta jaa.”

Olkaamme luottavaisin 
mielin, tässä vaikeassa ajas-
sa ja välitetään toisistamme 
rakkaudella. Riidalla ja eri-
puralla saamme vain itsel-
lemme pahanolon, anteek-
siannolla iloisen ja keveän 
mielen.

Kahvipöydässä messu-
vieraat kertoivat omia ko-
kemuksiaan lottien hienosta 
työstä sodan aikana. Olivat 
sitä mieltä, että meidän pi-
täisi käydä erilaisissa tilai-
suuksissa, eteenkin kouluilla 
kertomassa maanpuolustus-
naisista ja lottien roolista ai-
kanaan. Tietenkin lottapu-
kuihin pukeutuneinakin.

Kaisu Heikkinen 

Kesäaika päättyy tuleva-
na viikonloppuna. Touko-
kuussa käväisi ajatus, että 
nyt pidän kesästä kiinni, 
ettei se livahda heti ohi. 
Meni juhannus. Tuli hilla-
aika, mustikka-aika, puo-
lukka-aika ja sitten karpa-
loaika. Kesä valui käsistä 
pois kuin ohikiitävä het-
ki. Ajanpyörä pyörii vää-
jäämättä eteenpäin, pak-
ki puuttuu, elämäntie on 
yksisuuntainen. Kauniis-
ta syksyn säästä olemme 
saaneet nauttia. Ikävät asi-
at ovat jääneet hieman ta-
ka-alalle. Elämme jännit-
teistä aikaa. Tällainen aika 
ei vielä alkuvuodesta käy-
nyt kenenkään mielessä. 
Venäjän järjetön hyökkä-

ys Ukrainaan muutti kai-
ken ja romutti rauhan Eu-
roopassa. Inflaatio kiihtyy 
nopeasti kaikissa tuotteis-
sa. Mikään ei ole entisel-
lään. Energian riittävyys 
on myös epävarmaa. Tule-
vaa ei voi tietää. Jotkut ih-
miset sanovat tietävänsä 
mitä presidentti Putin ajat-
telee. Se on pelkkää satua. 
Toivoa ei saa kuitenkaan 
menettää paremmasta tu-
levaisuudesta. 

Kirkollisvaalitkin lä-
henevät. Toivon vilkasta 
äänestysintoa. Laitetaan 
edellinen äänestysprosent-
ti uusiksi, mikä oli 25,6.

Mauno 
Ruokangas

Keskiahon sponsoritanssit 
Pintamolla

Kuljetusliike Kaijalan aloit-
tamille sponsoritansseille 
tulee jatkoa Pintamolla. Nyt 
on vuorossa Pienkonehuol-
to Keskiaho, joka on keskit-
tynyt pienkoneiden myyn-
tiin ja huoltoon. On myös 
isolla alueella tunnettu yri-
tys. Omistaja Jari Keskiaho 
on perustanut yrityksen 
vuonna 1994 ja näin ollen 
juhlistetaan samalla yrityk-
sen 28-vuotisjuhlaa sekä 
yrittäjän 56-vuotista synty-
mäpäivää. 

Jarin sukujuuret ovat 
vahvasti Pintamolla, joten 
on luontainen seuraus olla 
tukemassa merkittävästi 
kyläseuran toimintaa mo-
nissa eri muodoissa. Piene-
nä poikana Jari on asunut 

vanhempiensa sekä pikku-
sisko Minnan kanssa kylä-
seurantalossa, jossa oli vain 
yksi pieni huone, ravintolan 
keittiö ja tanssisali. Yrittä-
jä viettää mielellään vapaa-
aikaansa Pintamon mökillä 
harrastusten ja metsänhoi-
don parissa. Ovatpa myös 
kummipoikansa kanssa ni-
menneet Pintamon kylän 
maailman navaksi. 

Keskiahon sponsoritans-
seissa lauantaina 29.10 kel-
lo 20-24 esiintyy pudas-
järveläislähtöinen Tiina 
Pitkänen Sarmas -yhtyeen 
kanssa. Pintamon Kyläseu-
ra ja Pienkonehuolto Kes-
kiaho Oy toivottavat kaikki 
tervetulleeksi synttäritans-
si-iltaan!

14 vuotta. 
- Olen tykännyt asua Pu-

dasjärvellä, vaikka olen sie-
lultani sotkamolainen. Pu-
dasjärveltä olen löytänyt 
sukulaisiakin, isäni yhdek-
sänsiä serkkuja! Olen ollut 
huomaavinani kulttuuriero-
ja, mitä on kainuulaisten ja 
pudasjärveläisten välillä. Sot-
kamo-lehdessä on pikku il-
moituksia ”En juhli merkki-
päivääni” ja pudasjärvisissä 
lehdissä ”Tervetuloa! Pannu 
on kuumana koko päivän.” 
Se, että uskalsin laittaa julki-
sen kutsun syntymäpäiville-
ni, johtuu ihan pudasjärvisis-
tä. Tervetuloa la 29.10. klo 15 
Pudasjärven kirkkoon!

- Pudasjärven luonnos-
sa minua viehättää suot 
ja varsinkin Livojoki. Joki 
on kaikkien livolaisten yh-
teinen naapuri ja joka päi-
vä erilainen. Livolla, miehe-
ni kotikylällä, minut otettiin 
täysillä vastaan. Oli helppo 
alkaa tekemään töitä yhdes-
sä. Jokivarsiasutuksella on 
iso merkitys ja se on luonut 
kylälle yhteisöllisyyttä. 

Elämän perusarvot
- Koti, uskonto ja isänmaa 
ovat minulle elämäni tär-
keimmät asiat. Nykyistä ko-
tia ja synnyinkotia ei korvaa 
mikään. Kaikki 10 sisarusta-
ni ovat tärkeitä toisilleen.

- Usko vaikuttaa siihen, 
miten suhtaudun toisiin ih-
misiin: Kaikki ihmiset ovat 
yhtä arvokkaita.

- Kun ajatellaan Suomen 
historian vaiheita, niin Ju-
malan johdatusta on ollut 
paljon. Suomi ei voittanut 
sotia armeijan ylivoimalla. 
Ihmiset toki tekivät parhaan-
sa, mutta Jumala johdatti. 

- Suomi on aika ihmeel-
linen maa. Suomen kansa-
laisilla on päätäntävalta, sa-
nan- ja järjestäytymisen 
vapaus sekä äänestysoikeus 
eli kansalaiset voivat osallis-
tua päätöksentekoon. Meil-
lä on useimpiin muihin mai-
hin verrattuna monet asiat 
hyvin. 

Ape Nieminen

Syysmyyjäiset Möykkälässä
Puhoksen kyläseura tarjoi-
li mukavaa meininkiä lau-
antaina 22.10. Möykkälässä 
Syysmyyjäisten merkeissä. 
Myyntipöydissä oli tavaraa 
lähes laidasta laitaan ja köö-
kin antimina saatiin ostaa 

hernekeittoa sekä lättykah-
veja, joiden valmistamises-
ta vastasi Puhoksen kylä-
seuran aktiivit. Keittoa meni 
päivän aikana noin 25 litraa 
ja lättypino hupeni sitä mu-
kaa kuin niitä ehti paista-

maan.
Myyjiä oli saapunut pai-

kalle ihan mukavasti, kaup-
paa käytiin ja tavara vaihtoi 
omistajia. Kaikki olivat sitä 
mieltä, että tapahtuma ote-
taan uusiksi ensi vuonna! TS  

Puhoksen Syysmyyjäisten anti enteili jo tulevaa joulun aikaa.

Aikaa ei voi pysäyttää

Kelloja siirretään taas
takaisin talviaikaan

su 30.10.2022.
Talviaikaan siirryttäessä kel-
loja siirretään tunti taakse-
päin – kello 04.00 -> 03.00. 
Siirto siis tapahtuu lauantain 
ja sunnuntain välisenä yönä.

Talviaika 
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Otsikko voisi hyvin olla ”Epäylevien ajatusten sa-
nakirjasta” (Otava), joka ilmestyi yli 50 vuotta sit-
ten. Kirjan kirkkaimmat helmethän löytyvät ha-
kusanoista Optimisti, Pessimisti, Aivot, Avioliitto, 
Rakkaus ja Raha.   

”Ole viisaasti höperö! sanoi vääpeli Ryhmy” taas 
paljastaa, että kyseessä on Armas J. Pulla, ”Ryhmy 
ja Romppainen” -kirjasarjan tekijä. Sarjaahan käy-
tettiin sotien aikana propagandan teossa. Kaikki-
aan noin 80 kirjaa kirjoittanut Pulla käytti Mika 
Waltarin kanssa salanimeä Kapteeni Leo Rainio.
Madeleine Brohan: Vaiteliaat eivät ole ilman muu-
ta syvällisiä ajattelijoita. Onhan lukittuja laatikoitakin, 
jotka ovat typötyhjiä.
Marcel Jouhandeau: Jokainen syntyy vapaana ja ta-
sa-arvoisena. Mutta sitten mennään naimisiin. 
Alahärmä: Ei ennen rakkahuresta mitään tiätty ja 
toimhen yhtä kaikki tulthin. 
Alavus: Pahaa niin vähä kun maharollista, sanoo Uls-
teri-Jussi kun pienen akan otti
Orimattila: Nappulaherra ja sähevä akka ovat paho-
ja puhutella. 
Ruskeala: Pie naista sanasta tai matikkoo hännästä, 
ni aina tyhjä näppi jiäp.
Tuntematon: Se, joka menee naimisiin rahan takia, 
voisi saada sitä edullisemminkin. 
Kiina: Kun ostat talon, tutki seinät. Kun hankit vai-
mon, tutki ensin hänen äitinsä.
Tuntematon: Pessimisti on henkilö, joka valitsee kah-
desta pahasta molemmat.
Liittokansleri Erhard: Maanviljelijän täytyy tehdä 
työtä lauantaisin ja sunnuntaisinkin. Viisipäiväisiä leh-
miä ei vielä ole keksitty. 
Sacha Guitry: Sanotaan, ettei raha tee onnelliseksi. 
Kyse on tietysti toisten rahasta.
Jacques Normand: Avioliiton ensi vuodet ovat usein 
myrskyisiä, koska ei tunneta toinen toisiaan. Myö-
hemmin vieläkin myrskyisempiä. koska tunnetaan lii-
ankin hyvin.
Bernard Shaw: Nainen on levoton tulevaisuudes-
taan, kunnes on löytänyt miehen. Miehen levotto-
muus tulevaisuudestaan alkaa siitä, kun hän on löy-
tänyt vaimon.
Presidentti Johnson: Vaimonsa onnelliseksi tekemi-
seksi on ensinnäkin annettava hänen kuvitella, että 
taivutte hänen tahtoonsa. Ja toiseksi: taivuttava. 
Farmand: Mustasukkaisuus on yhtä vanha kuin ih-
miskunta. Kun Aatami kerran tuli myöhään kotiin, al-
koi Eeva laskea hänen kylkiluitaan.

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Optimisti keksi lentokoneen, 
pessimisti keksi laskuvarjon!

Pudasjärven seurakunnan 
pitkäaikainen nimikkolähet-
ti Lea Lukka vieraili 14.10. 
seurakunnan lähetysillas-
sa. Lea kertoi saaneensa lä-
hetyskipinän jo lapsena. Hä-
nelle oli suuri järkytys, kun 
ensi kertaa tajusi, että kaik-
ki ihmiset maailmassa ei-
vät olleet kuulleet Jeesuk-
sesta. Tuolloin hän päätti 
hiljaa mielessään, että isona 
lähden kertomaan ihmisil-
le Jeesuksesta. Lähetyskäsky 
Matteuksen evankeliumin 
lopusta oli Lean lapsuus- 
ja nuoruusvuosien rakkain 
raamatunjae. Se sytytti hä-
nen sydämensä aina, kun 
törmäsi siihen jossain yhte-
ydessä. 

Seitsemän  
työkautta  
Japanissa
Lean 40 vuoden lähetystyö-
ura, josta 30 vuotta työalu-
eella Japanissa alkoi kak-
sivuotisella japanikielen 
opiskelulla, minkä jälkeen 
hän oli töissä kahdessa pie-
nessä seurakunnassa. Lea 
opetti buddhalaisille ja shin-
tolaisille lapsille englantia. 
Oppitunnin lopuksi hän piti 
heille opetuksen Raamatus-
ta japanin kielellä. Tätä kaut-
ta lasten vanhemmat tulivat 
seurakuntaan kuulemaan 
Jumalan sanaa.  

Kolmannella työkaudel-
la Lukka oli ainoana työnte-
kijänä pienessä maalaisseu-
rakunnassa, jossa hänen piti 
saarnata useita kertoja kuu-
kaudessa. Suurin muutos 
Lean työssä tapahtui neljän-
nen työkauden alkaessa, kun 
hänet sijoitettiin opettajaksi 
Koben luterilaiseen raamat-
tukouluun ja pappissemi-
naariin. Oppituntien valmis-

Kutsumuksena lähetystyö
taminen oli haastavaa, koska 
japanin kielen taso ja opetus-
sisällöt vaikeutuivat. 

Viimeisenä työkaute-
na Lea asui Midorigaokas-
sa, jossa hän aloitti lapsi-
työn. Seurakunnassa oli 
paljon vanhuksia ja sairaita, 
joten myös diakonityö tuli 
tutuiksi. Lisäksi tehtäviin 
kuului kirkon ympärillä ole-
van puutarhan hoitaminen.  
Lean työnäkynä on aina ol-
lut ei-kristittyjen tavoittami-
nen evankeliumilla.

Mikä oli vaikeinta 
ja miksi lähetys-
työtä tehdään?
- Vaikeinta oli saada japani-
laiset kiinnostumaan kristin-
uskosta ja astumaan sisälle 
kirkkoon. Kun kirkolla jär-
jestettiin erityisesti ei-kristi-
tyille suunnattua ohjelmaa, 
silloin rukoilin Herralta 
apua, että Hän kutsuisi edes 
muutaman ei-kristityn pai-
kalle. Ei ollut harvinaista se-
kään, ettei yhtään uutta ih-

Lea esitteli kirjaa, jonka hän on kääntänyt japaninkielelle.

Koben luterilaisen raamattukoulun oppilaita syksyllä 2017. 
Lea piti opiskelijoille Roomalaiskirjeen luentoja yli 10 vuo-
den ajan.

mistä tullut paikalle, vaikka 
mainoksia oli jaettu useampi 
tuhat. Tällä hetkellä tuntuu 
hyvältä olla Suomessa. Olen 
kiitollinen kaikille lähettä-
jilleni ja nimikkoseurakun-
nille, että minulle avautui 
tie lähetystyöhön. Hyväl-
tä tuntuu myös se, että pää-
sen pian eläkkeelle. Jossain 
vaiheessa saattaa tulla ikä-
vä takaisin Japaniin. Onnek-

si lähetystyöhön voi osal-
listua Suomessa monin eri 
tavoin. Miksi sitten lähetys-
työtä tehdään? Siihen Raa-
mattu vastaa näin:” Ei ku-
kaan muu voi pelastaa kuin 
hän (Jeesus). Mitään muu-
ta nimeä, joka meidät pelas-
taisi, ei ole ihmisille annettu 
koko taivaankannen alla.”

Ape Nieminen

Ei-kristittyjen perheiden lapsia joulujuhlassa Midorigaokan kirkossa.

Lapin kamariorkesteri
Kantaesitysvyörymä... ja Boléro!

pe 4.11. klo 19
kurkisali

pudasjärvi

John Storgårds,
kapellimestari

Liput 15/10€
myynti tuntia

ennen konserttia ovelta

Anni kuusimäki,
solisti

Debussy - Räihälä - Mařatka -
Yli-Salomäki  -  Ravel 
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YRITTÄJÄ ilmoita 
PALVELUHAKEMISTOSSA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

Meiltä:

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

hautausraisanen@gmail.com, www.hautauskukkaraisanen.fi-KUKKAVÄLITYS

Koskitraktori Oy • Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi
posti@koskitraktori.fi • www.koskitraktori.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

LAKIPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

HAUTAKIVIPALVELUT

Kiven voit tilata myös suoraan netistä.
www.koilliskivi.fi       info@koilliskivi.fi
0400 891 974 Teollisuustie 2, 93100 Pudasjärvi

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

KÄYNTIOSOITTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), Kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, 
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, Fredikanterassi 7 C 121, Helsinki.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky P. (08) 822 084
Jukolantie 2, Pudasjärvi

85 -vuotta alan ammattitaitoa!
- Kellot
  - Kihlat
    - Korut
      - Lahjatavarat Tervetuloa!

Puutarhajäte
Voit tuoda Pudasjärven  
siirtokuormausalueelle maksutta  
puutarhajätettä touko-lokakuussa
pe klo 14-18, la klo 10-14
Lajittele risut ja oksat erilleen haravointijätteestä.

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13
Teollisuustie 10, Pudasjärvi
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat), metalli ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

Puh. 040-564 9523, 040-564 8614
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi, Avoinna ma-pe 7-16

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: 
ma-to 9.00-17.00, pe 9.00-18.00, la 9.00-13.00 

-välitykset kaikkiin maihin

Kalevassa (1.10.2022) selvi-
tettiin kirkon diakonkiatyön 
tärkeää merkitystä erilaisis-
ta syistä pulaan joutuneille 
ihmisille. Kirkkohallituksen 
tilastojen mukaan diako-
nia-avun piiriin on hakeu-
tunut enimmäkseen yksina-
suvat, eläkeläiset ja vakavan 
sairauden kohdanneet ihmi-
set. Nykyisten yhteiskuntaa 
ravistelevien suurien ja ih-
misten tulevaisuuden toi-
voa ja turvallisuutta naker-
tavien tapahtumien takia 
avun tarpeessa olevien mää-

rä kasvaa koko ajan. Diako-
nia työn ja tuen piiriin ha-
keutuu sellaisiakin ihmisiä 
ja perhekuntia, jotka ovat 
aikaisemmin pärjänneet il-
man tätä avustusmuotoa. 
Ruuan, sähkön, polttoainei-
den ja monen muun elämän 
perustarvikkeiden hinnan 
nousu, erilaisten sairauksi-
en, työttömyyden tai muun 
odottamattoman ikävän ta-
pahtuman seurauksena liian 
moni ajautuu ahdistuksen ja 
puutteen loukkuun. Seura-
kunnan diakoniatyön avus-

tustoiminnassa ei liikutella 
suuria taloudellisia voima-
varoja. Avustukset ovat ker-
taluonteisia, mutta äärim-
mäisen tärkeitä silloin kun 
hätä ja eteenpäin selviytymi-
sen tilanne on akuutti.  

Yksi tärkeimmistä dia-
koniatyöntekijöiden autta-
mismuoto on vahva ja ko-
konaisvaltainen tarttuminen 
yksilön/perheen mahdollis-
ten useiden ongelmien hoi-
toon. Ihmistä ei jätetä avus-
tamisen jälkeen yksin, vaan 
hän saa kuuntelu- ja asioi-

misoheistusta niin kauan 
kuin tarve vaatii. Seurakun-
nissa diakoniatyötä tekevät 
kaikki muutkin työntekijät 
ja seurakunnan luottamus-
henkilöt. Papit, kanttorit, 
lapsi- ja nuorisotyöntekijät 
ja muut toimijat ovat taita-
via ohjaamaan ihmistä tar-
vittavan ja oikean avun 
lähteille. Luottamushenki-
löt ovat tarpeellinen ja hel-
posti lähestyttävä asioiden 
eteenpäin vievä joukko. 
Luottamushenkilöt toimi-
vat herkkinä seurakuntalais-

ten korvina, silminä ja asi-
oihin vaikuttajina. Neuvoa 
tai apua tarvitsevan ihmisen 
yhteydenotto luottamus-
henkilöön on merkittävä ja 
hieno asia. Vielä upeampaa 
on viedä seurakuntalaisen 
asiaa oikeaan kehittämis-, 
auttamis- ja päätöksenteko-
osoitteeseen. Malmin seura-
kunnan diakoniatyönteki-
jä Elina Leppilampi toteaa: 
”Paikallisissa seurakunnissa 
diakoniatyöntekijöiden mie-
lipiteitä ja ehdotuksia kuun-
nellaan varsin tarkasti ja sitä 

kautta työtä voidaan kehit-
tää pitkäjänteisesti.” Sama 
positiivinen suhtautuminen 
suuntautuu luottamushen-
kilöihin, joten seurakunta-
laisen kannattaa rohkeasti ja 
epäröimättä ottaa yhteyttä 
sekä diakoniatyöntekijöihin, 
muihin seurakunnan työn-
tekijöihin että luottamus-
henkilöihin. 

Sointu 
Veivo 

Diakoniatyön laajat tukemislonkerot

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat:
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma-pe 8-15 tai  
toimisto@kiertokaari.fi

Jäteneuvonta: p. 08 5584 0010 ma-pe 8-16 ja www.lajitteluopas.fi

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

RAKENNUSPALVELUITAMAARAKENNUSTA

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

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit.

Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

ERÄKESKUSERÄKESKUS
ANON ASE JA TUKKU ANON ASE JA TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

Jenni Jenni 
Timonen-HøgliTimonen-Høgli  

040 363 6720

Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

ASUNTOKAUPAT

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Tarjoamme Oulussa ja lähikunnissa monipuolisesti 
ilmanvaihtoalan palveluita. Lisäksi palveluihimme 

kuuluvat ilmalämpöpumppujen asennukset ja 
pienimuotoiset  putkialan työt. Ota yhteyttä!

+358 45 145 8330
lvi.heikkinen@outlook.com, www.lvisheikkinen.com

VUOKRA-ASUNNOT

Pudasjärven Vuokratalot Oy
Oikopolku 2 B 2, 93100 Pudasjärvi. 

P. 050 409 8190, asuntotoimisto@pudasjarvi.fi
Avoinna: ma klo 9-12, ti klo 12-15, ke suljettu, to klo 12-15, pe klo 9-12.

www.pudasjarvenvuokratalot.fi 

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Nyman Jaana 010 257 1904 
Outila Hanne  010 257 1917

Rahoituspalvelut 
Illikainen Katri  010 257 1949 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935 
Dahl Merja-Leena 010 257 1902

Sijoituspalvelut 
Graber Soile  010 257 1939 
Naumanen Jenni  010 257 1950
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

PALVELUT RAKENTAJILLE
Omakotitalot • Paritalot • Rivitalot

• Laadukas ja asiantunteva palvelu
• Suunnittelupalvelu
• Asennuspalvelu • Tarviketoimitukset

Kurenpojat aloitti Futsal-Liigan vahvasti
Futsalkausi 2022-2023 käyn-
nistyi Kurenpoikien osalta 
P19 joukkueen kotiottelulla 
raahelaista AS Moonia vas-
taan.  Aloitus sujuikin  run-
saslukuisen yleisön edessä 
mainiosti Kurenpoikien ot-
taessa ansaitun 6-4 (3-2)  voi-
ton vieraista. Kurenpoikien 
P19  pelaa valtakunnalli-
sen futsal-ligan pohjoisloh-
kossa. Lohkovoittajat ja pa-
ras lohkokakkonen pelaavat 
keväällä Suomen mestaruu-
desta.

Avausottelussa Kurenpo-
jat siirtyi vajaan neljän mi-
nuutin jälkeen 1-0 johtoon 
Otto Niemelän maalilla. Fut-
salissa tilanteet vaihtuvat 
tosi nopeasti ja raahelaiset 
tasoittivat pelin vain puoli 
minuuttia myöhemmin. Täs-
tä vain reilu minuutti ja Otto 

Barwani Kabinga ei päästä raahelaisia palloon. Kuva Pieta 
Niemelä.

Niemelä vei kotijoukkueen 
jälleen johtoon. Avausjak-
son puolivälissä AS Moon 
tuli jälleen rinnalle, mutta 
hetkeä myöhemmin Barwa-
ni ”Pekos” Kabinga laukoi 
kotijoukkueen taukojohdok-
si 3-2.

Toisella jaksolla Otto Nie-
melä iski ensin hattutemp-
puun oikeuttavan kolman-
nen maalin ja sen jälkeen 
kotijoukkueen Nkashame 
”Yannick” Ntambwe huo-
lehti kahdella maalillaan, ett-
eivät vieraat päässet uhkaa-
maan Kurenpoikien voittoa.

As Moonin Miro Salmela 
onnistui tekemään myös hat-
tutempun ja Feeliks Koivu-
kangas teki vieraiden viimei-
sen maalin. Kurenpoikien 
parhaana palkittiin Nkasha-
ma Ntambwe. Kotijoukkue 

Nyt on alkamassa Hyvän 
olon keskus Pirtissä terve-
ydenhoidon henkilökunta 
muodostamaan lääkärei-
den ja terveydenhoitajien 
yhteistyöporukan, elikkä 
sitähän nimitetään nykyi-
sin tiimiksi. On varmaan 
tämä käytäntö hyvä, kun 
varsinkin terveyspalve-
lut ensi vuoden alussa siir-
tyvät hyvinvointialueen 
vastuulle, niin hallinnos-
sa, taloudessa, kuin päi-
vittäisten palvelujen järjes-
tämisessäkin. Tuntematta 
tarkemmin päivittäisiä ru-
tiineita, tulee kuitenkin en-
simmäisenä mieleen, että 
jos ja kun se lähtee oikeal-
la tavalla käyntiin, niin se 
on työntekijöiden ja ole-
tettavasti meidän kaikkien 
asiakkaidenkin kannalta 
hyvä ja turvallinen käy-
täntö. Mutta on tietenkin 
niin kuin aina, että jokin 
uusi ja erilainen herättää 
kysymyksiä ja ennakko-
kritiikkiäkin ja uuttahan 
tällainen on koko meidän-
kin alueellamme niin maa-
kuntatasolla, kuin kunnis-
sakin. 

Nykyään entistä enem-

män pusketaan meitä ih-
misiä netin käyttäjiksi 
terveyspuolenkin ajan va-
rauksissa. Rohkenen olla 
kuitenkin sitä mieltä, että 
puhelin ja siihen vastaami-
nen on nopein tapa saada 
ihmisillä asiansa toimitet-
tua ja etenemään tiimissä. 
Asiakas saa näin ihmisen 
suusta puhelimessa vasta-
uksen, joka sinänsä on jo 
rauhoittava juttu. On kui-
tenkin nykyisin silläkin 
lailla, että päätöksien teko 
siirtyy aina kauemmas 
näiltä kyläkulmilta. Ei siis 
siinäkään mielessä ole pa-
haksi, jos halutaan uusia 
muotoja työn suorittami-
sessa kokeilla ja me asiak-
kaat tarvitsemme edelleen 
sitä pätevää ja ihmisläheis-
tä henkilöstöä. 

Jaksamista ja innostus-
ta teille toivotan. Hyvää 
ja raikkaita syksyn ilmo-
ja, ulkoillaan kykyjemme 
mukaan.

Erkki  
Honkanen

Terveydenhoidossa uusia 
käytäntöjä

onnistui nimenomaan jouk-
kueena hyvin ja parhaan pal-
kinnon olisi voinut pokata 
yhtä hyvin esimerkiksi Otto 

Niemelä, Barwani Kabinga 
tai Niklas Kokko. 

PUDASjärveläinen 

Jarin pakinat
Huonous
Mitä jos olisi kaikessa huono? Yrittäisi vaikka kirjoittaa 
kirjan, mutta se olisi niin huono, ettei haluaisi sitä julkaista 
Suomessa eikä maailmalla kukaan. Tulisi vain raakoja pet-
tymyksiä toinen toisensa perään. Mutta eräänä päivänä is-
kisi salama ja tulisi huonoimmasta, maailman paras. Kir-
joittaisi kirjaa ja sen haluaisi julkaista kaikki, vaikka ei olisi 
ensimmäinen sivu edes puoliksi valmis. Kyllä se kelpaisi!

Ridge
Varmaan joissakin kahvipöydissä väännetään tälläkin het-
kellä kättä hampaat irvessä siitä, kumpi on parempi: van-
ha vai uusi Ridge? Menee siinä helposti terveys, kun ale-
taan asiaa oikein pohtia. Ja jos sattuu huonosti käymään, 
niin loppuu kahvikin kesken ja keksit! Siinä sitä sitten taas 
ollaan.          

Jari Outila



10 PUDASjärveläinen Nro 43 •  ke 26.10.2022

Pelttarinseudun 
Metsästysseura ry:n

HIRVIPEIJAISET
la 5.11. klo 12-15 

Metsästysmajalla.

Hirviporukka

Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 
kyläläiset tervetuloa!

Käristyshuutokauppa klo 14 alkaen. 

Livon Metsästysseura ry:n 

HIRVIPEIJAAT 
la 5.11. 2022 klo 12 alkaen 

Livon koululla. 
Metsästysseuran jäsenet, maanvuokraajat, 

kyläläiset ja mökkiläiset perheineen 
TERVETULOA!

Lopuksi käristyksen huutokauppa. 
Hirviporukka

Yli-Siuruan 
metsästysseura ry:n

HIRVIPEIJAISETHIRVIPEIJAISET
la 5.11.2022 klo 11-14 Hirvipirtillä

Huutokauppa klo 13.
Seuran jäsenet, maanvuokraajat ja 

kyläläiset perheineen 
TERVETULOA! Hirviporukka

Pisteen 
Metsästysseura ry.n 

HIRVIPEIJAISET
Sarakylän koululla 

su 30.10.2022 klo 12.00
Maanvuokraajat ja seuran 

jäsenet perheineen tervetuloa!
Hirviporukka

PUDASJARVI.FI

NEUVONTAA YKSITYISTEILLE 
PUDASJÄRVELLÄ  
LOKA-MARRASKUUSSA
Yksityisteiden neuvontatilaisuuksia ja puhelinneu-
vontaa tarjolla Pudasjärvellä taas loka-marraskuus-
sa Pudasjärven kaupungin ja Routamap Oy:n yhteis-
työnä.
Lähitoteutukset toteutetaan alla mainitussa paikas-
sa, etäosallistuminen mahdollista erikseen mer-
kittyihin koulutuksiin. Etäosallistuminen tapahtuu 
Google Meet -alustalla.
Kesto noin 45 min koulutus, jonka jälkeen mahdolli-
suus kysymyksiin tai neuvontaan kasvotusten.
Ilmoittautuminen koulutusta edeltävänä päivänä 
toimisto@routamap.fi tai tekstiviestillä p. 0400 152 
910.
Mahdollisuus myös alueelliseen neuvontaan Pudas-
järven alueella.
Lisäksi puhelinneuvontaa yksityistieasioissa tiis-
taisin ja torstaisin klo 13-17, p. 050 501 2349 (Tommi 
Uusimäki)

Tilaisuudet
ke 26.10. klo 17: Kaupungin kunnossapitourakkaan 
liittyminen; Pirtti, 2. kerros
to 27.10 klo 12: Kaupungin kunnossapitourakkaan 
liittyminen; Pirtti, 2. kerros & etä (Google Meet)
to 27.10 klo 17: Tieyksiköinnin päivittäminen; Pirtti, 2. 
kerros & etä (Google Meet)
ke 2.11. klo 17: Kaupungin kunnossapitourakkaan 
liittyminen; Etä (Google Meet)
ma 7.11. klo 17.30: Tiekunnan kokousjärjestelyt; Ki-
pinän koulu
ti 8.11. klo klo 17.30: Tiekunnan kokousjärjestelyt; 
Siuruan hirvipirtti
ke 16.11. klo 17: Kaupungin kunnossapitourakkaan 
liittyminen; Pirtti, 2. kerros & etä (Google Meet)

Koskenhovilla 
su 30.10.2022 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura

BINGO 

Tervetuloa! 

TerveTuloa!

Pintamontie 321, 93290 Pintamo

Lippu 10€. 
Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy).  
C-oikeudet Pintamon kyläseura

TanssiT PinTamollaTanssiT PinTamolla
 la 29.10. klo 20-24

TULOSSA: 
la 5.11. Toni Jaatinen Band

TanssiTTaaTanssiTTaa

Tiina PiTKÄnen & Tiina PiTKÄnen & 
sarmassarmas

Illan menossa mukana 

Pienkonehuolto Keskiaho Oy

SUNNUNTAINA 6.11. KOSKENHOVILLA. 
JOHTOKUNTA KOKOONTUU KLO 15 JA 

YLEINEN KLO 16.30.
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT.  TERVETULOA!

PUDASJÄRVEN NÄYTTÄMÖ RY:N

KESÄTEATTERIN

VALMISTAMISEN

ENSIMMÄINEN

KOKOONTUMINEN

KOSKENHOVILLA

SU 25.3

KLO 12.00

KAIKKI

KIINNOSTUNEET

TERVETULOA

MUKAAN!

SYYSKOKOUS SYYSKOKOUS 

Pudasjärven 
Reumayhdistys ry:n

SYYSKOKOUS   
 torstaina 3.11. klo 14.00 seuraunta-

keskuksen rippikoulusalissa. 
Esillä yhdistyksen lakkauttaminen.

PIKKUJOULU   
jäsenille keskiviikkona 23.11. klo 14.00 

seurakuntakeskuksessa. 
Ilmoittautuminen Taimille 15.11. mennessä  

p. 040 530 6839.
Tervetuloa!

Jongun Metsästysseuran 
HIRVIPEIJAISETHIRVIPEIJAISET

pidetään la 5.11.2022 klo 12.00 - 14.00 
Jaalankapirtillä.

Maanvuokraajat, seuran 
jäsenet ja 

kyläläiset perheineen 
tervetuloa! 

Hirviporukka

Puhoskylän 
Metsästysseura ry
HIRVIPEIJAISETHIRVIPEIJAISET

lauantaina 5.11. klo 12 
Möykkälässä.

Maanvuokraajat, metsästysseuran jäsenet, 
kyläläiset ja mökkiläiset tervetuloa.

Arpajaiset. Lopuksi tarjottavien huutokauppa.

Kuren Metsästysseuran 
HIRVIPEIJAAT 
su 30.10.2022 klo 12-14 

Kuren kylätalolla

Hirviporukka

Maanvuokraajat, seuran jäsenet, kyläläiset 
ja entiset kyläläiset TERVETULOA!

Arpajaiset! Lopuksi tarjottavista huutokauppa. 

HIRVIPEIJAISETHIRVIPEIJAISET
su 6.11.2022 klo 12-15 

seuran majalla.
Seuran jäsenet, maanvuokraajat ja 
kyläläiset perheineen tervetuloa!

Kipinän Metsästysseura ry:n

Hirviporukka

PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

MYYDÄÄN
Citroën Xantia  vm. 2000 tarjousten mukaan.

Katsastettu, ajoaikaa 22.8.-23 saakka. Hyvät renkaat alla.
Auto nähtävillä JP Automaalaamon pihalla.  

Tiedustelut p. 014 269 2219 / Jyrki

VUOKRATTAVANA
Suojakujalla rivitalo 2h+k+s 58 m2. 

Vuokra 490 €/kk. Huoneistossa sähkölämmitys joka ei kuulu 
vuokraan, mutta asunnosta löytyy ilmalämpöpumppu sekä tulisija. 

Asunto on heti vapaa. P. 040 594 2368/Sari. 

ELÄKELIITTO PUDASJÄRVEN 
YHDISTYS RY:N

 SYYSKOKOUS
pidetään tiistaina 15.11.2022 klo 14.30 
Seurakuntakeskuksessa, Varsitie 12.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä 

määräämät syyskokouksen asiat.
Kahvitarjoilua.  Tervetuloa! 

Pudasjärvi 24.10.2022 Hallitus

Aitto-ojan Metsästysseura ry:n

HIRVIPEIJAAT
Aittojärven koululla su 6.11.2022 

klo 12 alkaen ruokailulla.

Hirviporukka

Seuran jäsenet, maanvuokraajat, 
kyläläiset sekä mökkiläiset perheineen 

TERVETULOA!
Arpajaiset! Huutokauppa!

MYYDÄÄN 
kuivaa koivuklapia 1 m3 säkeissä,

50 ja 30 cm, toimitus Kurenalle ja lähiympäristöön. 
Tied. p. 0400 311 233 ja 0400 296 077 

Seulan Metsästysseura ry
HIRVIPEIJAISET
lauantaina 29.10. klo 12-14 lauantaina 29.10. klo 12-14 

Hirvikämpällä.Hirvikämpällä.
Maanvuokraajat sekä seuran jäsenet 

perheineen tervetuloa!
Hirviporukka

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä www.vkkmedia.fi
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Pudasjärven terveysaseman  tiedote

OMATIIMIT
Hoitaja-lääkäri -tiimit palvelevat asiakkaita Hyvän
olon keskus Pirtissä ma 31.10.2022 alkaen.

Jokainen pudasjärveläinen saa oman tiimin, johon
voi ottaa yhteyttä, kun tarvitsee terveyspalveluja. 

Omatiimien tarkoituksena on parantaa hoitoon
pääsyä ja tukea hoidon jatkuvuutta.

Toimi näin 31.10.2022 alkaen:

p. 08 5875 6601 
p. 08 5875 6678 

Kiireettömissä asioissa voit asioida aina
www.oulunkaarenomahoito.com -palvelussa.

Oman tiimisi hoitajalle voit soittaa kiireellisissä
asioissa ma-pe klo 8 - 15  ja kiireettömissä
asioissa ma-pe klo 10 - 15

Kela -kortin tai ajokortin viivakoodillla
tai näppäilemällä henkilötunnuksesi
automaatin kosketusnäytölle

HUOM!  
Saapuessasi vastaanotolle ilmoittaudu ensin
Pirtin aulan ilmoittautumisautomaatilla. 

www.oulunkaarenomahoito.com -palvelusta
tai ilmaisvalinejakelupvi@oulunkaari.com  
tai p. 040 826 6612 (tiistaina ja torstaina klo 8 - 10) 

HOITOTARVIKKEIDEN TILAAMINEN:
Tilaa hakupäivää edeltävänä päivänä diabetes- ja
muut hoito-tarvikkeet:

www.oulunkaari.com

(oman sukunimesi alkukirjain A-M)

(oman sukunimesi alkukirjain N-Ö)

(Pöytävarauskset 3.11. mennessä 040 8398561, 5€/jäsenille ilmainen.)

Pudasjärven yhdistys

Nelli ja Niilo –pellet 
Jennin pop-up lapsikuvausta 

ilman ajanvarausta

Ja paljon muuta mukavaa! Tervetuloa!

LAPSIMESSUT
Liikuntahallilla 

la 5.11.2022 klo 10-13

Lastenvaate-esittelijöitä
Kirpputori

Lapin kamariorkesteri vyöryttää 
kantaesityksiä!

Kantaesitysten vyöry täyttää 
Pudasjärven Kurkisalin per-
jantaina 4.11. Lapin kama-
riorkesterin konsertissa. Sä-
veltäjävieraina ovat Osmo 
Tapio Räihälä ja Aki Yli-Sa-
lomäki, joilta molemmilta 
kuullaan ensimmäistä ker-
taa esitettävät teokset kanta-
esityksinä. 

Konsertin ohjelmassa 
niin ikään klassikkoteoksia. 
Debussyn Faunin iltapäi-
vä ja Ravelin Boléro esite-
tään myös sovituksina, jotka 
kuullaan ensimmäistä kertaa 
Suomessa. 

Solistina konserteis-
sa säteilee suomalaishar-
pisti Anni Kuusimäki, joka 
soittaa tšekkiläisen Kryštof 
Mařatkan teoksen Prahar-
phona (Musiikkia vanhasta 

ja uudesta Prahasta). Teok-
sessa kuullaan runsas kat-
taus muun muassa erilaisia 
lyömäsoittimia ja orkesteri-
laiset saavat tarttua tuttujen 
soittimiensa lisäksi vaikka-
pa Kazoo-pilleihin tai pyyk-
kilautaan! 

Tunnelmallisessa Fau-
nin iltapäivässä ja intensii-
visessä Bolérossa Kuusimäki 
harppuineen liittyy tärkeäk-
si osaksi orkesteria. Faunin 
iltapäivän upean huilusoo-
lon puolestaan soittaa La-
pin kamariorkesterin huilun 
äänenjohtaja Heli Haapala. 
Konserttia johtaa taiteellinen 
johtaja John Storgårds. 

Lapin alueorkesterina 
ahkerasti ympäri pohjoisia 
maakuntia konsertoiva La-
pin kamariorkesteri vierailee 

nyt Kurkisalissa ensimmäis-
tä kertaa. Lippuja konserttiin 
myydään ovelta 10 ja 15 eu-
ron hintaan. Konsertin jär-
jestää Pudasjärven kulttuuri-
palvelut.  TS 

Kuvat: Harri Tarvainen

Kurkisalissa esiintyvää Lapin 
kamariorkesteria johtaa tai-
teellinen johtaja John Stor-
gårds.

Marraskuun ensimmäisenä perjantai-iltana Hyvän olon kes-
kuksen Kurkisali täyttyy komeasta musiikista, kun Lapin ka-
mariorkesteri saapuu esittämään sekä ennen kuultua että 
ihan uusilla sovituksilla olevia kantaesityksiä.

Faunin iltapäivässä huilusoo-
lon esittää Heli Haapala.

Opintopisteiden kerääminen 
sujuu kuin tanssi

Pudasjärven 
kansalaisopiston 

ensimmäinen 
kurssiarviointi 

suoritettiin Sarakylän 
lavatanssikurssilla.

Kuluvan syyslukukauden 
alusta lähtien Pudasjärven 
kansalaisopiston kurssi-
laisten on ollut mahdollista 
saada halutessaan arvioin-
ti kurssiosallistumisestaan 
niistä kursseista, jotka on 
laadittu opinto-ohjelmaan 
osaamisperusteisesti. Hy-
väksytyn arvioinnin myö-
tä kurssin opintopisteet kir-
jataan kurssilaisen tietoihin 
valtakunnalliseen Koski-
tietovarantoon, johon on jo 
vuodesta 2018 lähtien kir-
jattu opintosuorituksia pe-
rusopetuksen, lukiokou-
lutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen opinnoista ja 
nyt myös vapaana sivistys-
työnä järjestettävistä kurs-
seista.

Pudasjärven kansalais-
opiston ensimmäinen kurs-
siarviointi suoritettiin 
21.10.2022 Sarakylän lava-
tanssikurssilla, jolle osallis-
tunut Mette Tyni sai arvioin-
nista hyväksytty-arvosanan. 
Onnittelut Metelle! Arvioi-
jana toimi kurssin ohjaaja 

Pudasjärven kansalaisopiston ensimmäinen kurssiarvioin-
ti suoritettiin Sarakylän lavatanssikurssilla. Arvioinnissa hy-
väksytyn arvosanan sai Mette Tyni (keskellä). Kurssilla toimi-
vat ohjaajina Tuula Haverinen ja Esa Nurmela.

Tuula Haverinen. Arvioin-
nissa tanssilajeina oli syk-
syn aikana kurssilla tanssit-
tuja tanssilajeja; hidas valssi, 
sottiisi, tangovalssi/tango ja 
foksi/viiden askeleen foksi 
sekä em. lajeihin tanssittu-
ja kuvioita. Kurssiarvioinnin 
tasona oli alkeis-jatkotaso. 
Tässä arviointitilaisuudessa 
opintopisteiden kerääminen 
todellakin sujui kuin tanssi 
sanan varsinaisessa merki-
tyksessä, sillä arviointi suo-
ritettiin tanssimalla kurssin 
viimeisellä kokoontumisker-
ralla.

Kansalaisopiston kurs-

seille voi edelleenkin osal-
listua harrastamaan ilman 
arvioinnin pyytämistä, mut-
ta erityisesti lasten, nuor-
ten ja työikäisten kannattaa 
silmäillä kansalaisopiston 
kurssitarjontaa ajatuksel-
la, voisiko kansalaisopis-
ton kursseista kerätyistä ja 
Koski-tietovarantoon kir-
jatuista opintopisteistä olla 
kurssilaiselle hyötyä tulevai-
suudessa opinnoissa tai työ-
elämässä. Pyyntö osaami-
sen arvioinnista tulee esittää 
kurssin opettajalle kurssin 
käynnistyessä.

Kansalaisopiston tiedotus

Senioriyrittäjät 
MARRAS-

KUUN 
KOKOON-
TUMINEN

ke 9.11. klo 11 
Hyvän olon 

keskus Pirtti.
Aloitetaan 

keittolounaalla.
Tervetuloa!
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Raimo Laamaselle 
sopii niin iskelmät ja kuin vakavammatkin laulut

Puolankalainen Raimo Laa-
manen ilmestyi julkisuuteen 
iskelmälaulajana 30 vuot-
ta sitten. Sen jälkeen hän on 
kiertänyt Suomen tanssilavo-
ja ristiin rastiin ja esiintynyt 
muun muassa ravintoloissa, 
kylpylöissä ja monissa eri ta-
pahtumissa. Hän sanoi laula-
neensa myös hautajaisissa ja 
muissakin kirkollisissa juh-
lissa, koska ihmiselämään 
kuuluvat sekä ilo että suru. 
Pudasjärvellä Laamanen on 
esiintynyt usein eri tanssi-
paikoissa mm. Puhoskylässä, 
Sarakylässä, Siurualla ja Pin-
tamolla. Hän on tulossa jou-
lukuussa jälleen esiintymään 
Pintamon tansseihin. 

- Olen laulanut paljon 
vanhusten palvelutaloissa 
ja nähnyt miten laulut kos-
kettavat vanhempaakin vä-
keä. Monelle ovat kyyneleet 
nousseet silmiin muistojen ja 
mielen herkistymisen vuok-
si. Vuosikymmenien saatos-
sa olen oppinut arvostamaan 
ihmiselämää ja teen laulajan-
työtä nöyränä ja sydämes-
täni, Raimo Laamanen ker-
toi työstään tämän syksyisen 
30-vuotisjuhlakonsertin jäl-
keen.

Hänen laulajauransa lähti 
edesmenneen puolankalais-
hanuristin Matti Karvosen 
otettua yhteyttä ja kerrottua, 
että hän on kuullut minun 

Pöydällä olevat onnittelukukat kertovat Raimo Laamasen suosiosta. Käsissään hänellä on tä-
män vuoden aikana tehdyt kaksi levyä, toinen isänsä muistolle ja toinen Kainuun seudulle.

MA 31.10.

ELOKUVAELOKUVA--
ILTAILTA

PohjantähdessäPohjantähdessä
● Klo 16.30● Klo 16.30  

SUPERMARSU 2 SUPERMARSU 2 
-S- 10€  

● Klo 18.00
HÄÄT ENNEN 
HAUTAJAISIA 

-K12/9- 10€

www.moviecompanyalatalo.fi www.moviecompanyalatalo.fi 

● Klo 19.30 
KIKKA

-K12/9- 10€

laulavan ja järjestänyt mi-
nulle yhteisen esiintymiskei-
kan hänen kanssaan Rokuan 
kylpylään. Se ensin Raimoa 
mietitytti ja epäilytti, että 
mitenhän se onnistuu, kos-
ka kokemusta hänelläkään 
ei vielä ollut. Keikka oli on-
nistunut niin hyvin, että he 
alkoivat yhdessä esiintyä ja 
saivat keikkakutsuja muual-
lekin.    

Yhteistyö muidenkin pai-
kallisten muusikkojen ja mu-
siikkia harrastavien kanssa 
on sujunut hyvin. 30-vuotis-
juhlakonsertinkin Raimo oli-
si halunnut pitää kotipitäjäs-
sään, kuten hän on aiemmin 
voinut pitää, mutta tietyis-
tä syistä se ei onnistunut. 
Olen esiintynyt Ämmänsaa-
ren Työväentalolla useinkin 
ja juhla haluttiin sinne. 

Muistelmia 30 
vuoden varrelta
- Olen halunnut tuoda Kai-
nuuta ja Puolankaa tunne-
tuksi maailmalla ja musii-
killanikin. Juhlakonsertin 
yhteydessä julkistin viimei-
sen levyni Kainuun Kutsu. 
Siinä on seitsemän Kainuusta 
kertovaa laulua ja niiden äi-
tilauluna Nälkämaan marssi 
Sibeliuksen mukaan.

Jokaistahan elämä opettaa 
ja niin Raimoakin. Elämään 

voi tulla yllätyksiä, suruakin, 
kuten äidin ja isän kuolema. 
Hän muisteli hyvillä mielin 
vanhempiaan, joille hän on 
kummallekin tehnyt muis-
tolevyn. Laulaja tarvitsee 
yhteistyötä muusikoiden ja 
orkestereiden kanssa. Pohjoi-
sen tähti -nimisen joensuulai-
sen orkesterin kanssa hän on 
tehnyt pitkään yhteistyötä. 

30-vuotisen laulu-uran 
vaiheissa vilahteli paikalli-
sia soittajiakin, kuten Pekka 
Kontiola, Arto Korhola, Tero 
Kähkönen, Harri Lauronen 

ja monet muut. Raimo sa-
noi tehneen pitkän päivätyön 
oman unelmansa eteen. Hän 
on halunnut laulaa ja tehnyt 
yhteistyötä useiden sanoit-
tajien, sovittajien, säveltäjien 
ja tuottajien kanssa. Kaiken 
kaikkiaan levyjä hän on jul-
kaissut kuusi täyspitkäsoit-
toa ja arvelee singlejä olleen 
jopa yli 40.

- Nykyiset levytysstudiot 
ovat aivan toista maata kuin 
aikaisemmin. Sen kuulee le-
vyjen tasosta ja joku on huo-
mannut äänenikin parantu-

neen, mihin syynä voi olla 
tupakoinnin lopettaminen 
seitsemän vuotta sitten. Uu-
simmassa Kainuun kutsu -le-
vyssä on ammattinsa osaavat 
yhteistyötahot, kuten levyn 
sovitukset ja taustat seinä-
jokelainen Tango Markki-
noiden soittajaguru Jorma 
Pellinen. Tuottajana on Ka-
jaanissa syntynyt ja nykyi-
sin Jyväskylässä asuva Rai-
mo Heikkinen, jonka äiti on 
kotoisin Puolangan Kiiskiläs-
tä ja isä Kotilasta. 

Rauni Räisänen

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PUDAS-KONE OY

Yli 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

Avoinna 
ma-pe 
9-17KORJAAMME JA HUOLLAMME 

MOOTTORI- JA RAIVAUSSAHAT, PUUTARHAKONEET, 
MÖNKIJÄT, POLKUPYÖRÄT JNE.

PUDAS-KONEEN 
PIENKONEKORJAAMO

TERVETULOA TALVI 

INSERA BRONCO 26” 9V. INSERA BRONCO 26” 9V. 
SÄHKÖFATBIKE SÄHKÖFATBIKE 
●  Runko ja etuhaarukka alumiinia●  Runko ja etuhaarukka alumiinia
●  Akku 504 Wh / 36V / 14 Ah●  Akku 504 Wh / 36V / 14 Ah
●  Akun kantama jopa 80 km, riippuen ajosuoritteesta●  Akun kantama jopa 80 km, riippuen ajosuoritteesta
●  Akun latausaika n. 6 h●  Akun latausaika n. 6 h
●  Hydrauliset levyjarrut●  Hydrauliset levyjarrut
●  Kampisarja Prowheel 170mm●  Kampisarja Prowheel 170mm
●  Moottori Bafang 250W / 80Nm●  Moottori Bafang 250W / 80Nm
●  Vaihteisto Shimano Altus 9v./HG 200 (11-36T)●  Vaihteisto Shimano Altus 9v./HG 200 (11-36T)
●  Rengas koko 26 x 4,8●  Rengas koko 26 x 4,8
●  Runko koot 17 ja  ●  Runko koot 17 ja  
    19 tuumaa    19 tuumaa
●  Väri pronssi●  Väri pronssi 1990€

PYÖRÄT LUOVUTETAAN 
SÄÄDETTYINÄ JA TÄYSIN 

AJOVALMIINA.

TRAPPER 500 T3B  TRAPPER 500 T3B  
TRAKTORIMÖNKIJÄ TRAKTORIMÖNKIJÄ 
●  Takuu 6 vuotta / 8000 km●  Takuu 6 vuotta / 8000 km
●  Rekisteröity kahdelle●  Rekisteröity kahdelle
●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h
●  Karkeat 26” maastorenkaat vakiona●  Karkeat 26” maastorenkaat vakiona
●  Levyjarrut edessä ja takana●  Levyjarrut edessä ja takana
●  Erillisjousitus myös takana●  Erillisjousitus myös takana
●  Vaihteisto: L, H, R, N, P●  Vaihteisto: L, H, R, N, P
●  EFI-polttoaineen ruiskutus●  EFI-polttoaineen ruiskutus
●  2WD / 4WD sähköisesti valittavissa●  2WD / 4WD sähköisesti valittavissa
●  Kytkettävä etutasauspyörästön lukko●  Kytkettävä etutasauspyörästön lukko
●  Vetokoukku/vinssi●  Vetokoukku/vinssi

TAKUU TAKUU 
6 VUOTTA!6 VUOTTA!

+ toimituskulut+ toimituskulut

6490€

TRAPPER 500 T3B EPS  TRAPPER 500 T3B EPS  
TRAKTORIMÖNKIJÄ  TRAKTORIMÖNKIJÄ  
●  Takuu 6 vuotta / 8000 km●  Takuu 6 vuotta / 8000 km
●  Traktorimönkijä●  Traktorimönkijä
●  Rekisteröity kahdelle●  Rekisteröity kahdelle
●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h
●  Karkeat 26” maastorenkaat alumiinivanteilla●  Karkeat 26” maastorenkaat alumiinivanteilla
●  Levyjarrut edessä ja takana●  Levyjarrut edessä ja takana
●  Erillisjousitus myös takana●  Erillisjousitus myös takana
●  Vaihteisto: L, H, R, N, P●  Vaihteisto: L, H, R, N, P
●  EFI-polttoaineen ruiskutus●  EFI-polttoaineen ruiskutus
●  2WD / 4WD sähköisesti valittavissa●  2WD / 4WD sähköisesti valittavissa
●  Kytkettävä etutasauspyörästön lukko●  Kytkettävä etutasauspyörästön lukko
●  Ohjaustehostin●  Ohjaustehostin
●  Vetokoukku/vinssi●  Vetokoukku/vinssi

TAKUU TAKUU 
6 VUOTTA!6 VUOTTA! + toimituskulut+ toimituskulut

7290€

TRAPPER CHASER TRAPPER CHASER 
550 EFI EPS T3B  550 EFI EPS T3B  
●  Täystakuu 6 vuotta / 8000 km●  Täystakuu 6 vuotta / 8000 km
●  traktorimönkijä●  traktorimönkijä
●  Rekisteröity kahdelle●  Rekisteröity kahdelle
●  Ohjaustehostin●  Ohjaustehostin
●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h
●  Karkeat 26” maastorenkaat vakiona alumiinivanteilla●  Karkeat 26” maastorenkaat vakiona alumiinivanteilla
●  Levyjarrut edessä ja takana●  Levyjarrut edessä ja takana
●  Erillisjousitus myös takana●  Erillisjousitus myös takana
●  Vaihteisto: L, H, R, N, P●  Vaihteisto: L, H, R, N, P
●  EFI-polttoaineen ruiskutus●  EFI-polttoaineen ruiskutus
●  Tukevat tavaratelineet edessä ja takana●  Tukevat tavaratelineet edessä ja takana
●  2WD / 4WD ●  2WD / 4WD 
    sähköisesti valittavissa    sähköisesti valittavissa
●  Kytkettävä etutasaus-●  Kytkettävä etutasaus-
    pyörästön lukko    pyörästön lukko
●  Vinssi/Vetokoukku●  Vinssi/Vetokoukku

TAKUU TAKUU 
6 VUOTTA!6 VUOTTA!

+ toimituskulut+ toimituskulut

7790€

TRAPPER HUMMER 125 TRAPPER HUMMER 125 
LASTEN JA NUORTEN LASTEN JA NUORTEN 
MÖNKIJÄ MÖNKIJÄ 
●  Helppotoiminen vaihteenvalitsin●  Helppotoiminen vaihteenvalitsin
●  Vaihteisto: Eteen - Vapaa - Peruutus●  Vaihteisto: Eteen - Vapaa - Peruutus
●  Tavaratelineet edessä ja takana●  Tavaratelineet edessä ja takana
●  LED valot eri toiminnoilla●  LED valot eri toiminnoilla
●  Langaton kaukokäynnistys ja sammutus●  Langaton kaukokäynnistys ja sammutus
●  Nopeusmittari kierroslukumittarilla●  Nopeusmittari kierroslukumittarilla
●  Turvallisuutta lisäävät kädensuojat ja astinlaudat●  Turvallisuutta lisäävät kädensuojat ja astinlaudat

+ toimituskulut+ toimituskulut

1690€

ST 227 KAKSIVAIHEINEN ST 227 KAKSIVAIHEINEN 
LUMILINKOLUMILINKO
●  moottori HUSQVARNA●  moottori HUSQVARNA
●  254 cc / 5,6 kW●  254 cc / 5,6 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
●  työleveys 68cm●  työleveys 68cm
●  LED-ajovalot ja lämpökahvat●  LED-ajovalot ja lämpökahvat
●  ohjaustehostin●  ohjaustehostin
●  työntöaisan korkeudensäätö●  työntöaisan korkeudensäätö

1999€

ST 230 KAKSIVAIHEINEN ST 230 KAKSIVAIHEINEN 
LUMILINKO LUMILINKO 
●  moottori HUSQVARNA●  moottori HUSQVARNA
●  301 cc / 6,3 kW●  301 cc / 6,3 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
●  työleveys 76cm●  työleveys 76cm
●  LED-ajovalot●  LED-ajovalot
●  ohjaustehostin●  ohjaustehostin
●  työntöaisan korkeudensäätö●  työntöaisan korkeudensäätö

2099€

ST 4262 P KAKSIVAIHEINEN ST 4262 P KAKSIVAIHEINEN 
LUMILINKOLUMILINKO
●  moottori STIGA WS 210●  moottori STIGA WS 210
●  212 cc / 4,4 kW●  212 cc / 4,4 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
●  työleveys 62cm●  työleveys 62cm
●  yhdenkäden ohjaus●  yhdenkäden ohjaus
●  14” x 5.00-6 Snow Hog pyörät●  14” x 5.00-6 Snow Hog pyörät

1190€

ST 5262 P WS 250 KAKSI-ST 5262 P WS 250 KAKSI-
VAIHEINEN LUMILINKOVAIHEINEN LUMILINKO
●  moottori STIGA WS 250●  moottori STIGA WS 250
●  252 cc / 5,2 kW●  252 cc / 5,2 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
●  työleveys 62cm●  työleveys 62cm
●  LED-ajovalot ja lämpökahvat●  LED-ajovalot ja lämpökahvat
●  EASY TURN ohjaus●  EASY TURN ohjaus
●  14” x 5-6 Snow Hog pyörät●  14” x 5-6 Snow Hog pyörät

1840€

ST 5266 P WS 300 KAKSI-ST 5266 P WS 300 KAKSI-
VAIHEINEN LUMILINKOVAIHEINEN LUMILINKO
●  moottori STIGA WS 300●  moottori STIGA WS 300
●  302 cc / 6,2 kW●  302 cc / 6,2 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
●  työleveys 66cm●  työleveys 66cm
●  LED-ajovalot ja lämpökahvat●  LED-ajovalot ja lämpökahvat
●  EASY TURN ohjaus●  EASY TURN ohjaus
●  16” x 4.80-8 Snow Hog pyörät●  16” x 4.80-8 Snow Hog pyörät

2190€

S Y Y S-
K O K O U S  
 ma 7.11. klo 13 

seurakuntakeskus.

Pudasjärven alueen 
Sydänyhdistys ry

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen jälkeen 

kerho-ohjelmaa 
mm. arpajaiset sekä 

otetaan vastaan ilmoittautumisia 
ma 5.12. klo 13 

joulukuun kerhoon ja 
jouluaterialle seurakuntakeskus. 

Tervetuloa!



MISSÄ ÄÄNESTÄN?  
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestysaika on tiistaista lauantaihin 8.–12.11.2022.
Voit äänestää ennakkoon missä tahansa yli 2500 
ennakkoäänestyspaikassa ympäri Suomen.

Pudasjärven seurakunnan pääennakkoäänestyspaikka on 
Entisen kirjakaupan liiketilassa, osoite Kauppatie 3 
tiistaista lauantaihin 8.–12.11.2022 klo 9-18. 
Muut ennakkoäänestyspaikat ja -ajat löytyvät tämän
vaaliliitteen takasivulta.

Äänestystilanteessa tarvitset henkilöllisyystodistuksen.
Ota mukaan ilmoituskortti, se nopeuttaa äänestämistä.

Kotiäänestys
Jos kykysi liikkua on rajoittunut, etkä pääse äänestys- tai
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia,
voit äänestää ennakolta kotona.

Kotiäänestyspyyntö pitää ilmoittaa Pudasjärven seurakuntaan
perjantaihin 4.11. klo 16.00 mennessä.

Missä äänestän vaalipäivänä?
Varsinaisena vaalipäivänä 20.11.2022 äänestys on
Pudasjärven seurakuntakodilla kello 11.00-20.00.

Seurakuntavaalit ovat su 20.11.2022

SEURAKUNTAVAALIT.FI
Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022. Vaalipäivä 20.11.2022

#SEURAKUNTAVAALIT   SUOMEN EV.LUT KIRKKO¤¤

KETÄ ÄÄNESTÄN?  

Ehdokkaat ja heidän äänestysnumeronsa löytyvät tästä liitteestä 
keskiaukeamalta.
Ehdokkaiden ajatuksiin voit käydä tutustumassa vaalikoneessa, 
osoitteessa www.seurakuntavaalit.fi.
Pudasjärven seurakunnan seurakuntavaaleissa on kolme ehdokaslistaa. 
Listojen järjestys on arvottu vaalilautakunnan kokouksessa 3.10.2022.

I Kirkko keskellä arkea –ehdokaslista
Ehdokaslistan muodostaa Suomen Keskusta rp jäsenet. 
Seurakunta rakentaa identiteettiä ja luo yhteisöllisyyttä.
Seurakuntien tehtävänä on nähdä erityisesti lähimmäiset, 
jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta.

II Toimiva seurakunta - lähellä ihmistä –ehdokaslista
Toimiva seurakunta–lähellä ihmistä-ehdokaslista haluaa olla mukana 
seurakunnan muutoksissa rakentamassa yhteisöä,
joka arvostaa Raamatun sanomaa, huolehtii lähimmäisestä ja arvostaa 
jokaista ihmistä samanarvoisena riippumatta ihmisen varallisuudesta.

III Kristillisten arvojen puolesta -ehdokaslista
Vanhoillislestadiolaisuus, Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen 
perustuva kristillinen usko. Keskeisenä opetuksena on usko Kristukseen 
ja syntien anteeksiantamukseen. Tavoitteena on kehittää seurakuntaa 
yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa.

Seurakuntavaaleissa valitaan 19 jäsentä
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuustoon
vuosiksi 2023-2026. Valtuutetut päättävät monista
merkittävistä asioista, kuten seurakunnan
toiminnasta, taloudesta ja tulevaisuuden
linjauksista. Päätökset koskettavat laajasti kaikenikäi-
siä seurakuntalaisia.

Äänestämällä näissä vaaleissa voit omalta osaltasi
vaikuttaa Pudasjärven seurakunnan tulevaisuuteen.
Pidetään yhdessä huolta siitä, että kaikilla
pudasjärveläisillä on jatkossakin mahdollista kokea
kotiseurakunnassa armoa, yhteyttä ja osallisuutta.

Timo Liikanen, 
kirkkoherra



EHDOKASLISTOJEN  YHDISTELMÄ 
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenten vaalissa 20.11.2022

I
KIRKKO KESKELLÄ ARKEA 

-EHDOKASLISTA

2
AHONEN

Eija
lähihoitaja, läkeläinen

3
AHONEN

Esko
lehtori, eläkeläinen

4
ALAHÄIVÄLÄ

Kirsi
luokanopettaja

5
HARJU

Sauli
elintarviketyöntekijä

6
KIVILAHTI

Sirpa
maanviljelijä

7
KOMULAINEN

Erja
etuuskäsittelijä, sairaanhoitaja AMK

8
KOUVA

Elmi
terveydenhoitaja, eläkeläinen

9
LANTTO

Marja
maatalousyrittäjä

10
SIIVIKKO

Aarne
hitsaaja

11
SIURUAINEN

Pentti
yrittäjä

12
VEIVO
Sointu

kasvatustieteen ja hallintotieteen maisteri

II
TOIMIVA SEURAKUNTA - LÄHELLÄ IHMISTÄ 

-EHDOKASLISTA

13
ALATALO

Tarja
yrittäjä/opiskelija

14
FALI

Sirkku
Palveluesimies

16
HONKANEN

Tiina
Päihdetyöntekijä/sosionomi AMK

17
IKONEN

Eija
Myyjä, eläkeläinen

19
NEVANPERÄ

Kaarina
Lähihoitaja/ohjaaja

20
POHJANVESI

Päivi
Sosiaaliohjaaja, sosionomi AMK

22
POHJOLAINEN

Teija
Sosiaalityöntekijä

23
PUURUNEN

Terttu
Apteekkari 

25
RUOKANGAS

Mauno
Eläkeläinen

26
SORONEN

Paula
Liikenneasematyöntekijä, vuorovastaava

28
TYKKYLÄINEN

Marja-Leena
Kuvataiteilija

29
VIRTANEN

Ilpo
Oik. kand/varatuomari



EHDOKASLISTOJEN  YHDISTELMÄ 
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenten vaalissa 20.11.2022

I
KIRKKO KESKELLÄ ARKEA 

-EHDOKASLISTA

2
AHONEN

Eija
lähihoitaja, läkeläinen

3
AHONEN

Esko
lehtori, eläkeläinen

4
ALAHÄIVÄLÄ

Kirsi
luokanopettaja

5
HARJU

Sauli
elintarviketyöntekijä

6
KIVILAHTI

Sirpa
maanviljelijä

7
KOMULAINEN

Erja
etuuskäsittelijä, sairaanhoitaja AMK

8
KOUVA

Elmi
terveydenhoitaja, eläkeläinen

9
LANTTO

Marja
maatalousyrittäjä

10
SIIVIKKO

Aarne
hitsaaja

11
SIURUAINEN

Pentti
yrittäjä

12
VEIVO
Sointu

kasvatustieteen ja hallintotieteen maisteri

II
TOIMIVA SEURAKUNTA - LÄHELLÄ IHMISTÄ 

-EHDOKASLISTA

13
ALATALO

Tarja
yrittäjä/opiskelija

14
FALI

Sirkku
Palveluesimies

16
HONKANEN

Tiina
Päihdetyöntekijä/sosionomi AMK

17
IKONEN

Eija
Myyjä, eläkeläinen

19
NEVANPERÄ

Kaarina
Lähihoitaja/ohjaaja

20
POHJANVESI

Päivi
Sosiaaliohjaaja, sosionomi AMK

22
POHJOLAINEN

Teija
Sosiaalityöntekijä

23
PUURUNEN

Terttu
Apteekkari 

25
RUOKANGAS

Mauno
Eläkeläinen

26
SORONEN

Paula
Liikenneasematyöntekijä, vuorovastaava

28
TYKKYLÄINEN

Marja-Leena
Kuvataiteilija

29
VIRTANEN

Ilpo
Oik. kand/varatuomari

EHDOKASLISTOJEN  YHDISTELMÄ 
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenten vaalissa 20.11.2022

III
KRISTILLISTEN ARVOJEN  

PUOLESTA -EHDOKASLISTA

II
TOIMIVA SEURAKUNTA - LÄHELLÄ IHMISTÄ 

-EHDOKASLISTA

14
FALI

Sirkku
Palveluesimies

15
HONKANEN

Erkki
Kirvesmies, eläkeläinen

17
IKONEN

Eija
Myyjä, eläkeläinen

18
KINNUNEN

Pekka
Liikunnanohjaaja

20
POHJANVESI

Päivi
Sosiaaliohjaaja, sosionomi AMK

21
POHJANVESI

Tapio
Kiinteistönhoitaja, eläkeläinen

23
PUURUNEN

Terttu
Apteekkari 

24
PÄÄAHO

Anne
Kauppias

26
SORONEN

Paula
Liikenneasematyöntekijä, vuorovastaava

27
STENIUS

Sirkka
Terveydenhoitaja, diakonissa

29
VIRTANEN

Ilpo
Oik. kand/varatuomari

30
ÄIKÄS
Seppo
Dipl. ins. 

31
NIKULA

Veli
metsätalousteknikko, eläkeläinen

32
MATTILA

Juhani
merkonomi

33
LAUHIKARI

Laila
sairaanhoitaja, eläkeläinen

34
JAAKKOLA

Markus
tiimiesimies

35
NURMELA

Aku
maatalouslomittaja

36
JAAKKOLA
Anna-Maaria
insinööri(amk)/äiti

37
LUOKKANEN

Elina
kotiäiti

38
SEPPÄLÄ

Jouni
maanviljelijä, eläkeläinen

39
KOIVUKANGAS

Jouni
rakennusmies

40
LYYTIKÄINEN

Timo
yrittäjä

41
VÄÄRÄNIEMI

Maria
kotiäiti

42
PELTONIEMI

Helena
yrittäjä, eläkeläinen

43
HANKKILA

Matti
yrittäjä, lukkoseppä

44
KUJALA
Marika

ylioppilastutkinto, kotiäiti



Pudasjärven 
Seurakunta

VAALIKONE
seurakuntavaalit.fi

ÄÄNESTÄ SEURAKUNTAVAALEISSA:
Pudasjärven seurakunnan  
vaalilautakunnan pöytäkirja 3/2022 
ILMOITUS EHDOKASLISTOJEN 
YHDISTELMÄSTÄ
Pudasjärven seurakunnassa 20.11.2022 toimitettavien seu-
rakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 
30.10.–20.11.2022 seurakunnan kirkkoherranviraston il-
moitustaululla, osoite Varsitie 12. Ehdokaslistojen yhdistel-
mä julkaistaan myös seurakunnan kotisivuilla ja Pudasjärve-
läinen -lehdessä 26.10.2022.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranviras-
tosta sen aukioloaikoina ma ja ti kello 9-11 ja 11.30-14 sekä 
to kello 12-15. Lisätietoja löytyy myös seurakunnan verkko-
sivuilta www.pudasjarvenseurakunta.fi vaalien verkkosivuil-
ta seurakuntavaalit.fi.

Pudasjärvellä 3.10.2022
Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja 
Timo Liikanen

Vaalilautakunnan pöytäkirja 3/2022 
KUULUTUS  
SEURAKUNTAVAALEISTA
Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seura-
kuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2023 alusta alkavaksi ne-
livuotiskaudeksi 19 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit toimitetaan Pudasjärven seurakuntakodilla, 
osoite Varsitie 12, 20.11.2022 kello 11.00 – 20.00. 

Äänioikeutettu 15.8.2022 tämän seurakunnan läsnä olevaksi 
merkitty ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 täyttävä seura-
kunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy 
tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta 
www.pudasjarvenseurakunta.fi sekä osoitteesta 
seurakuntavaalit.fi.

Pudasjärvellä 3.10.2022
Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja 
Timo Liikanen 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 
20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seura-
kuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuulu-

vissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seura-
kuntaneuvostoihin.

Vaalilautakunnan pöytäkirja 2/2022 
KUULUTUS PUDASJÄRVEN SEURAKUNNAN 
ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys 
järjestetään 

8.11.–12.11.2022 
joka päivä 

Entisen kirjakaupan liiketilassa, 
osoite Kauppatie 3 kello 9.00–18.00 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon 
missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoit-
tautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuk-
sensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.
 
Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokas-
listojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hä-
net on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jä-
seneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi 
(viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). 
Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjäl-
lä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. 
Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäes-
sä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seura-
kuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosi-
vuilta seurakuntavaalit.fi.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä mää-

rin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoää-
nestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänes-
tää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön 
on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kir-
jallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 
4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydes-
sä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa 
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen il-
moittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranviras-
tosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Ta-
vanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on 
avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviras-
ton puhelinnumero on 08 882 3100.

Pudasjärvellä 5.10.2022
Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja 
Timo Liikanen

sekä alla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina

- Pudasjärven seurakunnan kirkkoherranvirasto, Varsitie 12,  
tiistaina 8.11. kello 9-11, 11.30-14 ja torstaina 10.11. kello 12-15. 

-  Hirsikampuksella, Nyynäjäntie 5, keskiviikkona 9.11. kello 12-15.

-  Sarakylän kappelissa, Sarakyläntie 4823, torstaina 10.11. kello 10-12

-  Puhoksen kylätalo Möykkälässä, Näljängäntie 1391,  
torstaina 10.11. kello 13.30-15


