Koillis-Tele Oy 20 v
juhlaviikon tarjouksia
takasivulla

s. 16

Anna-Maaria Jaakkola
seurakuntavaalien
ääniharavaksi

s. 6

Oulunkaari
kokeilee
etäkotihoiva-palvelua

s. 11
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PUDASjärveläinen
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN UUSI OMA LEHTI

BLACK
WEEK

SÄHKÖSUUNNITTELU-/
ASENNUS
Syötteen Taksi palvelee

0200 964 46

0400 214 150 • www.koillissahko.fi
(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377
Palvelu on maksuton 24/7

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

PLUSSA-KORTILLA

-33 %

ILMAN KORTTIA 14,95

8

KAIKKI
95 SISUSTUSMATOT

PLUSSA-TARJOUS

PISTOLAPIO FXA
502234774

Samasta numerosta
myös lentokenttäkuljetukset.
www.syotteentaksi.fi

OTAXI KELATAKSI 0800 93377
Palvelu on maksuton 24/7

KATTOVALAISIN TRIO
NAGANO LED 677718000
72W VALKOINEN

11

90

(14,90)

Naganossa on huikea 72 W:n ja 8 500
/m²
lm:n valoteho. Valoteho
on portaatLAMINAATTI
GOODIY kuten myös
tomasti
säädettävissä,
TAMMIROCK RIDGE 4009
värilämpötila
3000K - 5500K.
Tummanharmaa, 1-sauvainen ja eläväisen puun tuntuinen laminaatti.
Käyttöluokka on 31. Ponttijärjestelmä mahdollistaa nopean asennuksen.

Syötteen Taksi palvelee
(1 € / puh. + pvm)

LUMILINGOSTA CUB CADET XS3
66 SWE 3-VAIHE LUMILINKO

-40% 99-.

Pistolapio kivisen, savisen ja kovan maan
kaivamiseen. Materiaali terästä. Kokonaispituus 115 cm.

0200 964 46

HUIPPU-UUTUUS!

ippulöytöjä
Tarjouksia ja hu

7 mm. 2,47 m²/pkt. 501445653

34

- Moottori Cub CadetOHV
talvimoottori, 420 ccm
- Teho 7,8 kW / 3600 kierr.min
- Sähkökäynnistys (230V)
- Työleveys 66 cm

95

(57,90)

2.170€

Jari Keskiaho 040 516 0430,
Sami Kaivorinne
040 560 5993
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi,
Puh. (08) 822 007

Rajoitettu erä, voimassa 23.11.-26.11.

--30
0

PUDASJÄRVI 30
%

Tuotantotie 1, Pudasjärvi

OTSAVALAISIN LEDLENSER MH4 LADATTAVA
ELFA-TUOTTEITA -30%
www.k-rauta.fi
eikä Decor-tuotteita.
MUSTA 400 LMp. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14 Ei koske koripaketteja,
MH4-otsavalaisimen voi muuntaa kädenkäänteessä käsivalaisimeksi
kiinnitysmekanismin ansiosta. Valaisimen lataus tapahtuu kätevästi
magneetti-USB-johdolla ja jos latausmahdollisuutta ei ole, voit käyttää
1,5 V:n AA-paristoja. 502417401

Mainoksen maksajana Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston aluevaltuustoryhmä
PLUSSA-KORTILLA

-14 %

998-.

BIOLAN TALOUSKOMPOSTORI 200 L

299-.

Erittäin pienikokoinen CZ-seinämalli on vain 779 mm leveä, joten se sopii
pieniin tiloihin ja ovien yläpuolelle. Joustava ylläpitolämpö (+8 °C / +15 °C)

vat kompostia nopeasti. 502515923

ILMAN KORTTIA

349,00

PLUSSA-TARJOUS

(1065,00)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset
korvataan
ILMALÄMPÖPUMPPU
PANASONIC CZ25WKE SISÄ- JA
ULKOYKSIKKÖ
HEMMOTTELEVAT
tekstillä www.syotteentaksi.fi

LAHJAKORTIT JOULUKSI!

Suurilla ominaisuuksilla varustettu linko pienten ja keskikokoisten alueiden hoitoon.
Mullistava 3-vaihejärjestelmä.

POHTEEN VASEMMISTON
ALUEVALTUUSTORYHMÄ
KIERTUEELLA LA 26.11.2022

Talouskompostori on tarkoitettu keittiöjätteen ympärivuotiseen kompostointiin. Lämpöeristetty rakenne ja tehokas ilmanvaihtojärjestelmä tuotta-

sopii hyvin kesämökille. Energialuokka A++/A+. Tilasuositus: 50–100 m².
502228234

Tarjoukset voimassa 21.11.-29.11.2022 niin kauan kuin varatut erät riittävät.

MARRASKUUN LOPPUUN
SAAKKA
KAIKKI LAHJAKORTIT
-20%!

KIRPPIS
Lukiontie 1
(ent. leipomo)

Tervetuloa!

PE-LA
25.-26.11.
KLO 11-15

Tervetuloa!
Kauppatie 4, p. (08) 821 595

Hyvä Taloyhtiöpäättäjä

Tervetuloa Taloasema
Pudasjärvi-Oulun
avajaistilaisuuteen
23.11.2022 klo 17–18.30
Halla Cafe, Oikopolku 2, Pudasjärvi
Kahvitarjoilu osallistujille

KELATAKSI
KUUSAMO, TAIVALKOSKI, PUDASJÄRVI

0800 93377
Kelataksin tilauspuhelu on maksuton ja palvelee 24/7

Tule tutustumaan uuteen paikalliseen isännöintiyrittäjään
Anuliina Sarajärveen ja keskustelemaan hänen kanssaan
hyvästä isännöinnistä, isännöinnin merkityksestä eri
kokoisille taloyhtiöille sekä isännöintiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Tilaisuudessa saat tarpeellista tietoa
taloyhtiön toimintaan liittyvistä vastuista ja esittelemme,
millaisiin hyötyihin Taloaseman asiakkaana pääset käsiksi.
Esittelyssä on myös erilaisia taloyhtiöiden tarpeisiin kehittämiämme sähköisiä työkaluja. Puheenvuoroista vastaavat Taloaseman toimitusjohtaja Mira-Monica Anttila sekä
juridiikan asiantuntija, kiinteistölakimies Tuomas Orjala.
Ilmoittaudu mukaan:
taloasema.fi/pudasjarvi-oulu-avajaistilaisuus
Anuliina Sarajärvi
Isännöitsijä
045 166 7454
anuliina.sarajarvi@taloasema.fi

Anne Huotari
Oulu

Olli Kohonen
Oulu

Teijo Liedes
Ii

Antti Tihinen
Pudasjärvi

PUDASJÄRVI
K-Supermarket
klo 11.40 - 13
Grilli kuumana

Tule keskustelemaan
Vasemmiston sotevaikuttajien kanssa

2 PUDASjärveläinen

jotka muistitte
merkkipäivänäni.

Onnittele tai
ota osaa
Pudasjärveläinen-lehden
palstoilla.
Ilossa ja surussa mukana

PUDASjärveläinen

Messu seurakuntakodilla su 27.11. kello 10. Toimittaa Jari
Valkonen, avustaa Mikael Johansson, kanttorina Keijo Piirainen. Seurakunnan kuorot avustavat. Kirkkokahvit.
Iltakirkko seurakuntakodilla ke 23.11 kello 19. Toimittaa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Piirainen, Vox Margarita-kuoro.
Eläkeläisten musiikkipiiri seurakuntakodissa ke 30.11
kello 13.
Ystävänkammari to 24.11. kello 12–13.30 seurakuntakodilla.
Lähetyksen tupakahvila ke 23.11 kello 9.30–12 seurakuntakodilla.
Perhekerho ke 23.11. ja 30.11 kello 10–12.30 seurakuntakodilla. Yhdessäoloa, leikkiä, vaihtuvaa ohjelmaa, pikkukirkkohetki, pientä suolaista ja makeaa.
Iltakahvila Rönö pe 25.11. kello 18–22 seurakuntakodin
alakerrassa. Tänä perjantaina saa rippikoululaiset rippikoulukorttiin tapahtumamerkinnän. Rönössä on kivaa tekemistä yhdessä. Tervetuloa rönöilemään!
Siionin virsiseurat Marita Laakkosella, Laiduntie 5 a 4 pe
25.11 kello 18.
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: Myyjäiset ry:llä la 26.11. kello 11,
seurat ry:llä su 27.11. kello 13 (Mikko Tuohimaa, Iivari Jurmu), lauluseurat kappelilla su 27.11. kello 19.00 (Eero Illikainen), myyjäiset ja seurat Yli-Livolla pe 2.12. kello 18.00
Marjo ja Kaarlo Illikaisella (Samuli Leppänen).
Haudatut: Eino Olavi Paloniemi 94 v, Saara Johanna Hyttinen 86 v, Simo Pihlaja 85 v, Pekka Erkki Ylitalo 71 v.
www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASjärveläinen
Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.
www.vkkmedia.fi
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Vapaaehtoinen
saa iloa myös itselleen
Vapaaehtoisena toimimisessa on pyrkimys tehdä hyvää muille, saada sisältöä elämään ja tuottaa
molemminpuolista
iloa.
Vapaaehtoisuus
antaa
mahdollisuuden
osallistua ja vaikuttaa sekä oppia
uutta. Antaessaan saa aina
myös itselleen.
Valtakunnallisen
omaishoitajien viikon teemana on tänä vuonna vapaaehtoistoiminnan merkitys yhteiskunnassa sekä
sen vaikutus hyvinvointiin.
Vapaaehtoisuuteen ei
ole pakko sitoutua vuosiksi. Jokainen voi itse päättää, mihin mielenkiinto ja
aika riittävät.
Lohjalainen Gun Hirvonen on ollut Parkinsonin
tautia sairastavan miehensä omaishoitaja. Miehen
muutettua hoivakotiin Gun
halusi enemmän sisältöä
päiviinsä ja lähti sen vuoksi entistä vahvemmin mukaan vapaaehtoistoimintaan.
-Minulle se merkitsee
paljon. Tunnen itseni tarpeelliseksi, kun voin aut-

taa omalla kokemuksellani.
Siitä tulee hyvä olo. Haluan myös tukea omaishoitajia, jotta he pääsisivät helpommalla. Samalla haluan
kehittää omaishoitoasioita,
jossa on paljon parannettavaa, sanoo Hirvonen.

Ihmisillä on
halu auttaa
Pitkälti
vapaaehtoisvoimin toimivien omaishoitajayhdistysten merkitys
omaishoitajille ja sosiaali- ja terveyspalvelujen täydentäjänä on korvaamattoman arvokasta.
Yhdistystoiminta ei kuitenkaan onnistu ilman yhteiskunnan tukea. Yhdistysten toiminnan merkitys
on tunnustettava ja niiden
toiminta turvattava.
Äänekoskella
asuva
Suvi Tikander on ollut Ääneseudun
Omaishoitajien johtokunnan jäsen jo 17
vuotta. Järjestötyön lisäksi
hän on muun muassa ohjannut vertaisryhmiä.
-Vertaistoiminta
on
ajoittain rankkaa, mutta

yleisesti ottaen voimauttavaa. Tuntuu hyvältä, että
voi olla tukemassa ihmisten jaksamista ja arjen sujumista, Tikander sanoo.

Omaishoitajaviikolla paljon
tapahtumia
Valtakunnallista omaishoitajien viikkoa vietetään
tänä vuonna 20.–27.11. Viikon käynnistää monilla
paikkakunnilla omaishoitajien kirkkopyhä sunnuntaina.
Viikon aikana Omaishoitajaliiton jäsenyhdistykset
järjestävät lukuisia tapahtumia, joista saa tietoa osoitteesta omaishoitajat.fi.
Valtakunnallisen
omaishoitajien viikon pääjuhlaa vietetään tänä vuonna torstaina 24.11. kello 13–
16 Turussa, Meri-Karinan
Airistosalissa. Tapahtuma
järjestetään yhdessä Turun
seudun omaishoitajat ry:n
kanssa.
Tilaisuudessa
puhuvat Turun apulaispormestari Elina Rantanen,

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuutettu Kristiina Hellsten,
Omaishoitajaliiton puheenjohtaja Sari Raassina sekä
Turun seudun omaishoitajat ry:n puheenjohtaja Seija
Paatero. Juhlapuheen pitää
professori Vappu Taipale.
Pääjuhlaa voi seurata ilman ennakkoilmoittautumista verkkosivuilla
omaishoitajat.fi.
Lisätietoja verkkosivulta: https://omaishoitajat.
fi/tule-mukaan/tapahtumat-ja-koulutukset/tapahtuma/valtakunnallinenomaishoitajien-viikko/
Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n
OmaisOiva toteuttaa toimintaa myös Pudasjärvellä Kuusamon, Posion, Taivalkosken lisäksi. Kaikki
omaishoidon asioista kiinnostuneet ovat tervetulleita
mukaan toimintaan.
Seuraava tapaamisemme on Liepeen Pappilassa
30.11. kello 12-14.
PUDASjärveläinen

Nöyrtymisen adventti
Marraskuisissa kuoroharjoituksissa meille kuorolaisille annettiin tehtäväksi miettiä
tulevaan kuorojen joulukonserttiin Vox Margarita-kuoron
osuutta ohjelmistosta. Tehtävä oli kaikille mieluinen, onhan joululaulujen harjoittelun
alkaminen ollut aina odotettu
vaihe kuorovuodessa. Toisaalta
olimme myös vaikean pohdinnan edessä: miten valita mittavasta laulujen joukosta vain
muutama juuri tähän adventtiaikaan sopiva laulu?
Adventti sanana merkitsee
Herran tulemista. Ensimmäistä adventtia on kutsuttu myös
nöyrtymisen adventiksi. Päivän teksteissä puhutaan kuninkaan saapumisesta ja kerrotaan, miten Jeesus ratsasti
aasilla – tuon ajan tavallisen
kansan kulkuneuvolla - Jerusalemiin. Kuitenkin kansa otti
Jeesuksen vastaan kuninkaalle osoitetulla ylistyshuudolla
”Hoosianna!”: juutalaiset odottivat Messiasta, joka pelastaisi
kansan valloittajien käsistä ja

ryhtyisi kuninkaaksi. Sakarjan
kirjan profetiassa kirjoitetaan
näin: ”Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän
on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset
Jerusalemista, sotajouset hän
lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa, hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista
maan ääriin asti.” (Sak. 9:910) Jeesus oli kuitenkin erilainen Messias kuin kansa odotti. Hän ei tullut nostamaan
kapinaa roomalaisia vastaan
ja perustamaan maanpäällistä
rauhan valtakuntaa. Samalla tavalla kuin Jeesus tuolloin tuli,
Jeesus tulee myös tänään nöyränä, rauha mielessään, luoksemme. Kuolemallaan Jeesus
toi rauhan syntisten ihmisten
ja Jumalan välille.
Millaista Jumalaa me odotamme? Toivommeko voittajaa, rikkautta, kunniaa ja ter-

Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Julkaisija: VKK-Media Oy

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

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

Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

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

veyttä? Vai kelpaako meille
nöyrä Jeesus? Mitä merkitsee, että Jumala lähestyy meitä enemmän kuin me häntä?
Usein Jeesus unohtuu elämässämme muiden asioiden taakse - on koulu, harrastukset,
työt ja elämän huolet - ja Hän
nöyränä ja hiljaisena hautautuu
muiden asioiden alle.
Adventti on odottamisen,
valmistautumisen ja kirkossa
paaston aikaa. Se on otollista pysähtymisen aikaa, jolloin
voimme pohtia omaa suhdettamme Jeesukseen. Voimme
rauhoittaa elämässämme muita asioita, että näemme Jeesuksen kaiken keskellä. Adventti puhuu siitä, miten
Jumala saapuu ihmisten luo
jouluna syntyen ihmiseksi. Adventin viesti on, että Jumala ei
ole kaukana meistä, minusta ja
sinusta. Hän tulee meitä lähelle. Joulun juhlaan valmistautuessamme saamme turvallisin
mielin aloittaa adventin ajan ja
muistuttaa itseämme siitä, että
kaiken arjen touhun ja täydel-

Toimittaja
Ari-Pekka ”Ape” Nieminen
050 533 8779
nieminen.ape@gmail.com
Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

lisyyteen pyrkimisen keskellä
kelpaamme juhlaan juuri sellaisina kuin olemme.
Niin, ne kuoron joululaulut.
Yhteisen pohtimisen tuloksena Vox Margarita -kuoro sai
omat joulukonserttilaulunsa
valittua. Monenlaisten huolien
ja turvattomuuden täyttämässä ajassa havahduimme usean
laulun sanoituksissa siihen, miten paljon joululauluissa puhutaan rauhasta: ”Ei etsimään hän
tullut maan päältä valtikkaa”,
”Nyt enkelkuoro laulaa jo rauhaa päälle maan”, ”Virsi myös
soi ikiaikainen, kaipuusta rauhan ja valkeuden”, ”Taistelun
melskeen jo tauota suo”, ”Maailmaan joulun rauha nyt tuo”.
Ensimmäisen adventtikynttilän liekki olkoon tänä vuonna
yhteinen rauhanrukouksemme levottomuuksien keskellä
elävien lähimmäistemme puolesta.
Terttu
Puurunen

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 mahdollisesti 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.

PUDASjärveläinen
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Nauruhermoja kutkuttavaa komediaa
Kuluva vuosi 2022 on Pudasjärven Näyttämölle juhlavuosi, sillä toiminta on ollut käynnissä nyt 60 vuotta
ja sitä oli alun perin tarkoitus juhlia monin eri tapahtumin. Mutta sitten se kuuluisa
K hyppäsi sotkemaan suunnitelmia oikein kunnolla, pariksi vuodeksi. Tuntui kuitenkin todella harmilliselta,
ettei juhlavuonna olisi mitään
toimintaa ollut ja kun koronakin tuntui normalisoituneen, päätös tehdä näytelmä
loppuvuodesta esitettäväksi tehtiin nopeasti. Joten vihdoinkin päästään taas viihdyttämään pudasjärveläisiä
nauruhermoja kutkuttavalla
komedialla.

Lehmänmaitoa ja
mansikoita
Marita Kärkkäisen kirjoittama näytelmä on yhteen päivään sijoittuva komedia kahdesta pariskunnasta, joiden
uusi naapuruus on koetuksella jo ennen ensimmäistäkään
tapaamista. Hulvaton näytelmä on täynnä väärinkäsityksiä ja kauhistelua modernin
lääketieteen nopeasta kehityksestä.
Selina Sappinen haluaa
miehensä Sakarin vastaväitteistä huolimatta ostaa tyhjilleen jääneen naapuritalon,
mutta kaupoista ei tulekaan
mitään, kun Mikko ja Virpi
Paasonen ehtivät ostaa talon
hänen nenänsä edestä. Ennen

Joulupuu-lahjakeräys
Pudasjärven lapsiperheille
28.11.-13.12.2022
Ohjeet lahjan hankintaan:

kuin päivä ehtii iltaan ovat
Selina ja Sakari tulla hulluiksi
uusien naapureiden vuoksi ja
kerran jos toisenkin juostaan
naapurusten väliä ennen kuin
kaikki selviää. Tai selviääkö
ihan kaikki, se onkin toinen
juttu, sillä mitä sitä nyt naapureiden asioita utelemaan.
-Naapurisuhteet ja kaikenlaiset väärinkäsitykset ovat
ajattomia aiheita komedioissa. Pienellä muokkauksella
käsikirjoituksesta saatiin oikein mainio meidän pitkästä
aikaa vähän isommalle näyttelijämäärälle, pohtii näytelmän ohjaajaMeiltä
Senjamukaan
Latvala ja
maistuvat
iloitsee löydettyään
tämän
lounas-annokset
näytelmän.
hintaan
Komedian6,49€/annos
rooleissa nähdään tutut konkarit Pent-

Herkkutorilta
Keskiviikko

Lihakeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Lohkoperunoita L, G
Pulled pork L, G
Lohilasagne L, G

Maanantai

Lihakeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamusi L, G
Kermaperunoita L, G
Smetanahärkä L, G
Broilerikiusaus L, G

Torstai

Metsäsienikeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Riisiä L, G
Lihastroganoff L, G
Falafelpihvejä L, G

Tiistai

Lohikeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Lihapekonimallaspulla L, G
Lohikiusaus L, G

Pidätämme oikeuden muutoksiin!
HERKKUTORILTA
Ruokamestarin

PORSAAN LAPA

4

99
KG

Voimassa TO-LA 24.-26.11.

SUOMI

HERKKUTORILTA
Ruokamestarin

PORSAAN ETUSELKÄ

3

Perjantai

Kylmäsavulohikeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Aurajuustoperunoita L, G
Broilerikastike L, G
Lihaperunasoselaatikkoa L, G

Päivittäin

Broilerin koipireisiä
Grillikylkeä
Palvikylkeä
Päivän lämpimät
kasvikset
Päivän salaatit

ti Kuopusjärvi, Kaarina Nevanperä, Pirjo Lauronen,
Tiina Haapakoski, Niina Parviainen, Tuulianna Tuohimaa, Helmilotta Tuohimaa ja
Markku Tuohimaa.

tämö ei ole ennen esiintynyt,
joten miettimistä ja suunnittelua on ollut paljon varsinkin
lavastuksen suhteen.
Ensi-ilta näytelmällä on
sunnuntaina 27.11 kello 16.
Muut esitykset ovat torstaina 1.12. kello 14, lauanEnsimmäistä
3.12. kello 14 ja klo 17
kertaa Kurkisalissa taina
sekä sunnuntaina 4.12. kello
Lehmänmaitoa ja mansikoita 16. Lipunmyynti aukeaa Pir-näytelmän harjoitukset pol- tin ala-aulassa aina tunti enkaistiin käyntiin loppukesäl- nen esitystä ja ovet avautuvat
lä. Kahdesti viikossa repla- Kurkisaliin 15 minuuttia envihkojen rapina ja nauru on nen esityksen alkua. Lisätietäyttänyt Koskenhovin salin toja ja vähintään 10 henkilön
näytelmän muotoutuessa oh- ryhmävaraukset puhelimitse
Meiltä mukaan
jaajan näkemyksen mukai044 974 5195.
maistuvat
seksi. Jännitystä mukaan tuo
Tervetuloa nauramaan!
lounas-annokset
se, että tällä kertaa näytelmä
hintaan
esitetään Hyvän olon keskuk6,49€/annos Pudasjärven Näyttämö
sen Kurkisalissa. Siellä NäytKuva: Ape Nieminen

99

SUOMI

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo
TIISTAINA
www.vkkmedia.fi

Marabou

KUUMA PORSAAN
GRILLIKYLKI

9

JAUHETUT KAHVIT

2

KG

SUOMI

Lerøy

SUSHILAJITELMA

10 kpl/320 g (24,97/kg)

7

99
RSA

Voimassa TO-LA 24.-26.11.

Pöydät ovat
tehneet paluun
kahvipisteelle!
Istahda vaikkapa
pullakahveille
ostosreissullasi!

10.185-200 g (8,33-9,01/kg)

400-500 g (5,98-7,48/kg)
Ei Reilu kauppa, premium blendit eikä
maakahvit Brazil, Colombia tai Guatemala

95

Voimassa TO-LA 24.-26.11.

SUKLAALEVYT

Costa Rica

99

Plussa-etu

-40 %

HYVÄ SUOMALAINEN
ARKI JUUSTOPALAT

3
99
7
99
1
99

4
49
1
150 g (6,00/kg)

50

625-750 g (5,32-6,38/kg)

Plussa-etu

-32 %

KPL

TUORE KOKONAINEN LOHI
Kasvatettu, Norja

Rajoitus 2 kpl/talous

-21 %

PRK

Taffel

CLASSIC CHIPS tai GRILLS

ERÄ

Rajoitus 2 kalaa/talous

PS

Voimassa TO-LA 24.-26.11.

Putaan pulla

RUIS- tai KAURAJYKERÖT

Meriläisen

1

ERÄ

305 g (4,89/kg)

RUIS REIKÄLEIPÄ 260 g

49
PS

BLACK

SUPER

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 24.-27.11. ELLEI TOISIN MAINITA.

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

Tavallista parempi ruokakauppa
PUDASJÄRVI

5

Plussa-etu

Ilman Plussa-korttia 1,15 prk (7,67/kg)

Ilman Plussa-korttia 5,89 kpl (7,85-9,42/kg)

KG

Plussa-etu

-22-30 %

LAKTOOSITTOMAT
KREIKKALAISET ja
LOHKEAVAT JOGURTIT

Valio

VALMISTETTU
SUOMESSA

KPL

Valio

Ilman Plussa-korttia 4,99 pkt (9,98-12,48/kg) Rajoitus 2 pkt/talous

ERÄ

6

Ilman Plussa-korttia 2,15-2,39 kpl (10,75-12,92/kg)

PKT

PS

KG

2. Toimita uusi ostettu tai itsetehty lahja
paketoituna LähiTapiolan oven ulkopuolella
olevaan laatikkoon (os. Toritie 1, 2.krs.).

Ruokamestarin

380-400 g

Voimassa TO-LA 24.-26.11.

1. Nouda pakettikortti Pudasjärven S-marketin,
K-marketin, Hyvän Olon keskus Pirtin,
Seurakuntatalon tai Tokmannin joulukuusesta.

Yleisölle tutut näyttelijät Pentti Kuopusjärvi, Pirjo Lauronen, Niina Parviainen ja Tiina Haapakoski.

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 10-21
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Lakarin vitosluokkalaiset saivat Sankarikoulutusta
Lakarin koulun 5A ja 5B osallistuivat 10.11. LähiTapiolan
ja Suomen Punaisen Ristin
järjestämään Sankarikoulutukseen. 22 innokasta viidesluokkalaista odottivat luokassa Sankarikoulutuksen
alkamista. Opettajat Veera
Ivola ja Mari Ritola olivat ottaneet kopin Punaisen Ristin
tarjoamasta koulutuksesta.
Ensiaputaitoja oli opiskeltu
alkuviikosta Sankarikoulutukseen kuuluvan verkkoopetuksen kautta. Opettajat
arvelivat tulevan opetuksen olevan käytännönläheisempi. Punaisen Ristin sankarikouluttaja sairaanhoitaja
Tarja Haverinen piti koulutuksen
teams-yhteyden
avulla suoraan kotitoimistostaan. Tunnin alussa hän
opetti
112-hätänumeroon
soittamisesta.
Koululaiset
tiesivätkin kännykkään ladattavasta 112-sovelluksesta. Toisena aiheena oli tajuttoman ihmisen asettaminen
kylkiasentoon, jota koululaiset harjoittelivat pareittain. Seuraavassa opetustuokiossa Tarja puhui ihmisen
kohtaamisesta, joka ei hengitä ja kysyi: ”Miksi elvytetään?” Joku pojista viittasi
heti ja vastasi: ”Että saadaan
se veri suonissa liikkumaan,
kun se sydän ei pumppaa
sitä verta.” Tätä tärkeää taitoa harjoiteltiin innolla painelemalla lattialle tuotuja
pehmusteita. ”Kuinka paljon vuodessa tulee elvytystapauksia”, kysyi eräs toinen
poika harjoituksen jälkeen.
”Olen ollut sairaanhoitajana yli 15 vuotta, niin muistelisin, että kolme kertaa olen
joutunut elvyttämään. Ei niitä kovin usein tule. Elvytystaidot ovat tosi tärkeitä,
ne kannattaa laittaa talteen
tuonne korvan taakse,” vastasi Tarja.

sia turvallisuustekoja, joilla vaikutetaan paikallisesti
alueemme asukkaiden arkeen ja rakennetaan turvallisempaa elämää. Oikeanlaisilla elvytystaidoilla ja
auttamisrohkeudella kuka
tahansa meistä voi pelastaa
lähimmäisen hengen, kertoi markkinointi- ja viestintäjohtaja Liisa Humalamäki
LähiTapiola Pohjoisesta.
LähiTapiola
Pohjoisen
alueella Pohjois- ja KeskiPohjanmaalla 800 alakoululaista oppii tämän vuoden
aikana elintärkeitä turvallisuustaitoja. Hätätilanteissa ensimmäiset minuutit
ovat tärkeimpiä, jossa auttajan turvallisuustaidot ja
auttamisvalmius korostuvat. Vuodesta 2016 lähtien
LähiTapiola ja Suomen Punainen Risti ovat kouluttaneet ensiaputaitoja noin 140
000:lle. Tänä vuonna Sankarikoulutuksiin osallistuu lähes 10 000 viidesluokkalaista.
Sankarikoulutuksessa harjoitellaan muun muassa elvytystä ja tutustutaan
112-sovellukseen.
Viidesluokkalaiset
ovat
otollisessa iässä oppimaan
näitä tärkeitä kansalaistaito-

Sankarikoulutusta seurattiin tarkkaavaisesti internetin välityksellä.

ja ja opettamaan niitä myös
perheenjäsenilleen.
Tänä
vuonna kiinnostus koulutuksia kohtaan on kasvanut entisestään, kertoi sankarikoulutuksista vastaava
hankejohtaja Hanna-Leena

Jauho.

Palautetta
Sankarikoulutuksesta
Koululaiset

kokivat,

että

Sankarikoulutuksesta
oli
heille hyötyä. Eräs pojista huomautti, että jos joku
pyörtyy, niin on hyvä, jos
on yksi elvytystaitoinen ihminen lähellä. Elvytys tilanteeseen menemisessä viitosluokkalaiset eivät kokeneet
pelkoa, ”mutta kyllä se varmaan vähän hätkäyttää,

mutta olisi tehtävissä. Siitä voi tulla ihmishenkiä, jos
alkaa vasta siinä miettimää,
mitä pitäisi tehdä.”
Ape Nieminen

LähiTapiola
yhteistyössä
Suomen Punaisen
Ristin kanssa
- Elämänturvayhtiönä haluamme tehdä konkreetti-

Jonne Perttu, Aake Kujala, Miska Pesälä ja Aatos Pesälä hioivat elvytystekniikkaa hyvällä sykkeellä.

Tajuttoman ihmisen laittaminen kylkiasentoon oli yksi Sankarikoulutuksen käytännön harjoitteista.

Suomen 105-vuotis Itsenäisyyspäivän juhla
Itsenäisyys on meille suomalaisille erittäin tärkeä ja
sen merkitys korostuu nyt,
kun Ukrainan sota on lähellä. Samalla se on tuonut mieliimme toisen maailmansodan ajan henkeä, sillä sekin
on vain yhden tai kahden
sukupolven takana ja muistot elävät vielä meissä hyvin
vahvasti. Meidän isät tai papat olivat mukana puolustamassa itsenäistä Suomea.
Pyysimme tukea kaupungilta, jotta Itsenäisyyspäivän 105 -vuotisjuhla onnistuisi järjestää.
Pudasjärven kaupungin

kehittämis- ja toimintatuen
saatuamme uskalsimme alkaa valmistautumaan juhlan
järjestämiseen.
Kiitämme
kaupungin
päättäjiä, jotka uskoivat ja
näkivät juhlan merkityksen, vaikka joku toikin esille
oman esityksensä, ettei tällaista juhlaa tuettaisi.
Meille tämä ajatus on
merkityksellinen ja haluamme lähentää kyläläisiä ja
kaikkia juhlasta kiinnostuneita tarjoamalla yhteisen
tapahtuman.
Itsenäisyys on vahva, yhdistävä side ja se lähtee vä-

littämällä siinä vieressä
kulkevasta, naapurista, kyläläisestä,
naapurinkylän
asukkaasta ja lopulta koko
Suomen kansasta.
Näin ajattelevat varmaan
myös yritykset, jotka tarjoutuivat tukemaan ja mahdollistamaan juhlamme. Kiitämme seuraavia tahoja
siitä, että Suomen Itsenäisyyspäivän 105 -vuotisjuhlan järjestäminen on meille
mahdollista; Kiinteistöyhtymä Heikkinen & Lallukka,
Ravintola Sara, Oulun Arvokiinteistöt Oy, LVIS Heikkinen Oy, Pudasjärven kau-

punki sekä muut avustaneet
yhteisöt ja yksityiset henkilöt.

Juhlavastaanotto
ensimmäistä
kertaa
Jukka Körkkö ryhmineen
järjestää Siuruan Työväentalo-Kylätalolla
avoimen
juhlan lauantaina 3.12. alkaen kello 17 juhlavastaanotolla, johon kaikki ovat
lämpimästi
tervetulleita
nauttimaan kolmen vaihtoehtoisen ruokalajin juhlaillallisesta, sekä erilaisista oh-

jelmanumeroista.
Sinivalkoinen täytekakku nautitaan jälkiruoaksi kahvin, teen tai mehun
kanssa. Illallinen aloitetaan
kello 18.00 ja lapsille katetaan oma juhlapöytä buffetti. Lapsille on juhlassa myös
yllätys!
Juhlaväen odotetaan saapuvaksi kello 17.00, jolloin
juhlasalin ovet avautuvat ja
vastaanotto alkaa.
Pertti Heikkinen kättelee
vieraat, minkä jälkeen on
tervetulotoivotus. Pudasjärven kaupungin terveiset
tuo valtuuston puheenjoh-

taja Olga Oinas-Panuma.
Ohjelmassa on Hirsikampuksen oppilaiden esityksiä sekä yhteis- ja yksinlaulua, joiden vetäjänä
toimii Paavo Kortesalmi. Lisäksi mahdollisia muita toivotuksia ja ohjelmanumeroita.
Ilta huipentuu Itsenäisyyspäivän
tansseihin,
jossa esiintyy Duo Merja Juutinen & Jari Väliaho.
Tansseihin on kaikille vapaa pääsy ja muusikot aloittavat kello 20. Ravintola on
avoinna tanssien ajan.
Juhlatoimikunta
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MAANANTAI-KESKIVIIKKO 28.-30.11.

TORSTAI-LAUANTAI 24.-26.11.

BLACK

Atria Kanan
MINUUTTIPIHVI

695
ras

Hartwall
LIMONADI

0,33 l
-päärynä, vadelma
tai mansikka
sis. pantin

Valio Hyvä
suomalainen
ARKIJUUSTOVIIPALE

SUPERJOOSSUA KSET
TAR
ARATAL

800-900 g

400-500 g

JÄÄVUORISALAATTI

Conference
PÄÄRYNÄ

Espanja

Vaasan
JOULULIMPPU
viipale
500 g
vaalea ja tumma

koko 50+

380-400g
8 kpl,
ruis tai kaura

100 195 279 149
tlk

pss

Kotimainen
tuore
KIRJOLOHI
2 kalaa/talous

Atria Atrilli
GRILLIMAKKARA

995
kg

400 g

Takuumurea
NAUDAN SISÄPAISTI
ras pihveikg
nä ja
palana

199 1495
Pouttu
MAALAISPALVIKINKKU
n. 2 kg/kpl

Atria
HERKKULENKKI

450 g
2 pkt/talous

45 g

Saarioinen
PIZZAT
200 g

Snellman
SIKA-NAUTA
JAUHELIHA
400 g

Stockmos
JULMUST
JOULUJUOMA 1,5 l
sis. pantin

Alpen
VÄLIPALAPATUKAT
5 kpl 90-145 g

kg

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

kg

Hyvä
NAUTA HAUHELIHA
rasvaa max 10%
kg

100
300
299
395
199
kpl

pl
2 kras

pkt

plo

pkt

OTAMME VASTAAN
JOULUKINKKUVARAUKSIA
- TUOREET KINKUT
- PAKASTEKINKUT
- VALMIIT KINKUT yms.
Kysy lisätietoja myyjältä!

Kuoma lasten
TOPPAPUKU
Koot: 92-164
Hydroactive
10000/5000
Thermoactive

114

Koot: 92-128
Hydroactive
10000/5000
Thermoactive

90

Kuoma lasten
TOPPAHOUSUT
Koot: 122-164 cm
Hydroactive
10000/5000
Thermoactive

6995
Marinello
naisten
NEULEPUSERO
Koot: S-3XL

3990

10 kpl

2 pkt/talous

Atria
LAUANTAIMAKKARA
palana

114

TrueNorth
tyttöjen
TOPPAHOUSUT

90

Kuoma lasten
TOPPAHOUSUT
D-mitotus
Koot: 122-164 cm
Hydroactive
10000/5000
Thermoactive

39

90

Kuoma lasten
TOPPATAKKI
Koot: 122-164 cm
Hydroactive
10000/5000
Thermoactive

7995

11490

M.X.O
naisten
POOLONEULE

True North
naisten
TOPPAHOUSUT

3595

4995

Koot: S-XXL

Koot: 40-46
villavuori
kitkapohja

12000

Topman Ajavat
TALVINILKKURI
Koot: 41-45
villavuori

Askel
TALVINILKKURI

Mr
PANINIT
235 g

pl
3k
pkt

Porsaan
TALOUS KYLJYKSET

Naudan
KEITTOLIHAPALAT
makuluulla

179 1195 695
089
499
kg

kg

2 kg/
talous

kg

Dansukker
TALOUSSOKERI

pss

1 kg

2 pss/talous

RAUTAOSASTOLTA
Chempioil
HYDRAULIIKKAÖLJY
20 L, 32 tai 46

5990
Chempioil
MULTIFARM
10w-30 20 L

7990

Mustang
VALMISTAKKA
BASEMENT

24990
Neo
TAKKI

musta/sin

4990

Varta
AKUT

Snow fox
LÄMPÖHAALARI

Alkaen

9990

75,LIIMALEVYT

Koot: 37-42
waterproof

9990

499
1000
kpl

700 g tanko

pkt

Alkaen

11400

Pouttu
KINKKUMAKKARA

kg

Koot: 122-164 cm
Aquatex

KENKÄOSASTOLTA
Topman
TALVINILKKURI

399
695

TEKSTIILIOSASTOLTA

Kuoma lasten
TOPPAPUKU

KESKIVIIKKONA 30.11.

Tuore
PORSAAN LIHAKUUTIO

KANANMUNAT

100 g

TARJOUKSET
AJANKOHTAISET MUUTA
JA PALJON
.com
www.mtavaratalo

249
pss

kpl

pkt

2 kg/
talous

IRTOKARKIT

pkt

Varaudu jouluun

8-19
9-16

149
100 695

990 895 1195
069
259
kg

TO-KE 24.-30.11.
Royal
SUKLAAPATUKAT

450 g

Porsaan
KYLJYKSET

HK
AITO
NAKIT

pkt

pss

299

675 g

335-340 g

MA-TI 28.-29.11.

350-360 g

Mummon
RANSKANPERUNA

Myllyn Paras
COCTAILRIISIPIIRAKKA

199

LAUANTAINA 26.11.

raj. erä

Apetit uudet
SUPERIOR
PIZZAT

pss

kg

kg

TO-PE 24.-25.11.

Atria Perhetilan
KANAN
HORNET
550 g

399
pkt

M-TAV

Putaan Pullan
JYKERÖ
LEIVÄT

5

595

musta/sin

TALVIAVOHAALARI

6990
0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta)
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Anna-Maaria Jaakkola seurakuntavaalien ääniharavaksi
Pudasjärven seurakuntavaalit huipentuivat varsinaiseen
vaalipäivään sunnuntaina
20.11. Sanajumalanpalveluksen jälkeen oli rippikoulusalin oven takana pitkä jono
odottamassa äänestämiseen
pääsyä. Ensimmäisten joukossa oli Taimi Mustonen.
Hän sanoi äänestävänsä aina
seurakuntavaaleissa.
-Kirkko on minulle tärkeä. Isäni ja äitini ajoivat 50
kilometrin päästä hevosella joulukirkkoon. Paluumatkalla oli vähän romantiikkaan, kun vastaan tuli auto
ja hevonen oli hypätä ojaan.
Kirkko on minulle tärkeä.
Siellä kastetaan, vihitään ja
siunataan haudan lepoon.
Rippikoulun kävin Suojalinnassa. Meitä oli samassa ryhmässä 50 tyttöä. Kyllä
nuorille pitäisi opettaa, miten tärkeä kirkko on. Opetetaanko nuorille peruskoulussa vielä katekismusta tai
10 käskyä? Minusta niissä
on kaikki hyvät ohjeet nuo-

Taimi Mustosen äänilipuke oli ensimmäinen, jonka Pekka Törrö leimasi.

rille. Esimerkiksi vanhempien kunnioittaminen, totesi
Mustonen.

Uurna
tarkastettiin
Kun vaalihuoneiston ovet
avautuivat kello 11 oli vaalilautakunnan puheenjohtajan
Timo Liikasen ensimmäinen

toimenpide tuoda vaaliuurna äänestäjien nähtäville.
Taimi Mustonen todisti, että
uurna oli tyhjä, jonka jälkeen
se suljettiin asianmukaisesti lukoilla. Äänestäjiä vaaliaamuna vastaanottivat toimitsijapöydän takana Taimi
Niemelä, Taimi Karppinen
ja Leena Rantala. Pekka Törrö leimasi ja valvoi lipukkeen pudottamista uurnaan.
Vaalien sujumista valvoivat
myös Aila Helve, Suvi Kipinä ja Timo Liikanen.
-Parin ensimmäisen tunnin aikana on käynyt äänestämässä satakunta ihmistä.
Jumalanpalveluksen jälkeisen ruuhkan jälkeen äänestäjiä on käynyt tasaiseen tahtiin, kertoi Liikanen.

Uusi
kirkkovaltuusto

Kirkkoherra Liikanen varmistaa Taimi Mustoselta: ”Onko uurna tyhjä?” Avustajana Suvi Kipinä.

Pudasjärven seurakunnan
19-paikkainen
kirkkovaltuusto uusiutui melkoisesti,
kun uusia ehdokkaita pääsi
läpi peräti yhdeksän. Ääniharavaksi ylsi Anna-Maaria
Jaakkola 76 äänellä, toisek-

Aamupäivän ruuhkaa purkivat vaalitoimitsijat Taimi Niemelä, Taimi Karppinen ja Leena Rantala.

si Sointu Veivo 66 äänellä ja
kolmanneksi edellisten vaalien ääniharava Timo Lyytikäinen 64 äänellä. Uusina
valtuutettuina aloittavat valtuustossa Ilpo Virtanen, Erja
Komulainen, Matti Hankkila, Aku Nurmela, Pekka
Kinnunen, Riitta Peltoniemi, Marja-Leena Tykkyläinen, Eija Ahonen ja Juhani
Mattila. Valtuutetuista miehiä on 10 ja naisia yhdeksän.
Hyväksyttyjä ääniä annettiin
1195. Edellisvaaleihin verrattuna äänestäjiä kävi noin
300 henkilöä vähemmän.
Pudasjärvellä äänestysprosentiksi saatiin 22, joka on
huomattavasti parempi kuin
maan keskiarvo. Seurakuntavaaleissa oli mahdollisuus
äänestää kolmesta ehdokaslistasta mieleisensä ehdokas.

PUDASjärveläinen

Tehdään edelleen työtä yhdessä ja kehitetään
seurakuntaa kristillisten perusarvojen pohjalta.
Nikula Veli

Seppälä Jouni

Mattila Juhani

Koivukangas Jouni

Lauhikari Laila

Lyytikäinen Timo

Jaakkola Markus

Vääräniemi Maria

Nurmela Aku

Peltoniemi Helena

Jaakkola Anna-Maaria

Hankkila Matti

Luokkanen Elina

Kujala Marika

#SEURAKUNTAVAALIT SUOMEN EV.LUT KIRKKO¤

gas 24, Tiina Honkanen 23,
Eija Ikonen 18, Tarja Alatalo 15, Päivi Pohjanvesi 15,
Anne Pääaho 14, Paula Soronen 13, Tapio Pohjanvesi 12,
Teija Pohjolainen 11, Sirkka
Stenius 10, Seppo Äikäs 6 ja
Kaarina Nevanperä 6.
KRISTILLISTEN
ARVOJEN PUOLESTA: Anna-Maaria Jaakkola 76, Timo
Lyytikäinen 64, Matti Hankkila (u) 35, Veli Nikula 35,
Aku Nurmela (u) 32, Riitta
Peltoniemi (u) 29 ja Juhani
Mattila (u) 26.
Varalla: Laila Lauhikari 26, Elina Luokkanen 23,
Heini Kujala 20, Jouni Seppälä 18, Jouni Koivukangas
14, Markus Jaakkola 14, Maria Vääräniemi 13.
Ape Nieminen

Taina Niemelä
Keskustanaisten
piirihallitukseen

luettavissa netissä jo
TIISTAINA
www.vkkmedia.fi

KIITOS ÄÄNESTÄJILLEMME
LUOTTAMUKSESTA.

Kristillisten arvojen puolesta keräsi seitsemän valtuutettua, Kirkko Keskellä arkea lista kuusi sekä Toimiva
seurakunta – Lähellä ihmistä myös kuusi valtuutettua.
KIRKKO
KESKELLÄ
ARKEA: Sointu Veivo 66,
Erja Komulainen (u) 61, Elvi
Kouva 57, Esko Ahonen 55,
Sauli Harju 28, Eija Ahonen
(u) 27.
Varalla: Marja Lantto 25,
Pentti Siuruainen 19, Kirsi
Alahäivälä 17, Sirpa Kivilahti 8, Aarne Siivikko 6.
TOIMIVA SEURAKUNTA – LÄHELLÄ IHMISTÄ:
Sirkku Fali 55, Ilpo Virtanen
(u) 49, Terttu Puurunen 37,
Erkki Honkanen 35, Pekka
Kinnunen (u) 33, Marja-Leena Tykkyläinen (u) 25.
Varalla: Mauno Ruokan-

Syyskauden viimeiset
uintikisat
Pudasjärven Urheilijoiden
Uintijaosto järjesti sunnuntaina 20.11. syyskauden
viimeiset uintikisat, jossa palkittiin kauden aikana
uintikisoihin osallistuneet.

Tulokset:
T 6v vapaa 10m 1. Neemi
Puominen 14,9, 2. Vilja Ivola 29,2. T 6v vapaa 25m 1.
Emma Kuusijärvi 52,5. P 8v
vapaa 25m 1. Aappo Piri

32,1, 2. Luukas Kumpula
24,0, 3. Iiro Piri 40,3. P 9v
vapaa 25m 1. Eemeli Ylilehto 27,9, 23. Urho Ivola 40,3.
P 11v vapaa 25m 1. Antton Ervasti 23,8. T 12v vapaa 50m 1. Ellen Kumpula
48,3, 2. Iiris Piri 55,1. T 12v
rinta 50m 1. Iiris Piri 59,3. P
13v vapaa 50m 1. Jere Kaukko 33,8, 2. Antton Kumpula 42,1.

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaisten syyskokous
pidettiin lauantaina 12.11.
Oulussa. Piirihallitukseen
valittiin Pudasjärveltä Taina Niemelä ja varalle Elvi
Räisänen. Kuusamosta tuli
valituksi Ulla Parviainen,
varalla Ulla Koskenkorva.
Vuoden 2023 puheenjohtajiston muodostavat puheenjohtaja Suvi Helanen
Oulusta sekä varapuheenjohtaja Marika Hannula
Nivalasta.
Julkilausumassaan Keskustanaiset haluavat varmistaa, että tämän päivän
ja tulevaisuuden lapset ja
nuoret saavat perusopetuksesta vahvat perustaidot ja tarvitsemansa tuen.
Lapset ja nuoret tarvitsevat erilaisia ryhmiä, joissa oppia ja opiskella omassa tahdissaan turvallisten
ammattilaisten ohjaamina.

Tällöin jokainen saa opetusta omien kykyjensä ja
taitojensa mukaan saavuttaen korkeimman mahdollisen
osaamistason.
Turvallinen ja oppilaan
tarpeet huomioiva opetusryhmä ja oppimisympäristö vaikuttavat myönteisesti oppijan hyvinvointiin.
Kun jokainen lapsi ja
nuori kohdataan tasa-arvoisesti heidän omista lähtökohdistaan käsin, he
saavat valmiudet jatkoopintoihin ja työelämään.
Yhteiskunnan ja koulun kulttuurin on mahdollistettava
pienryhmässä
opiskelu oppilaiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Annetaan jokaiselle
mahdollisuus näyttää oma
osaamisensa ja yltää parhaimpaansa.
PUDASjärveläinen -lehti
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Liikenneosaamisen ja turvallisen käyttäytymisen
edistäminen Turvaa Tenaville -tapahtuman keskiössä
Pudasjärvellä Tuomas Sammelvuo -salissa ja sen piha-alueella järjestettiin Turvaa Tenaville -tapahtuma
9.11.2022.
Tapahtumassa
Pudasjärven koulujen 0.-2.
-luokkalaiset kiersivät rasteja, joissa käsiteltiin erilaisia tärkeitä liikenneturvallisuusteemoja. Tänä vuonna
rasteilla käsiteltiin heijastimia, pyöräilykypärää, liikennemerkkejä,
oikeaoppista turvavyön käyttöä,
turvallista bussilla matkustamista sekä hätänumeroa.
Rasteja olivat pitämässä Liikenneturvan
kouluttajat,
Oulun poliisilaitoksen ja
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen edustajat sekä linja-autoliikennöitsijä Nevakivi Oy.
Turvaa Tenaville päivillä on Koillismaalla pitkät
perinteet. Vastaavia tapahtumia on järjestetty vuodesta 2007 alkaen. Tapahtumien teemana on ollut koota
lasten liikenneturvallisuut-

ta edistäviä tahoja yhteiseen
tapahtumaan. Näin on voitu nostaa koulumatkan kulkemisen turvallisuus esiin
monesta eri näkökulmasta
ja edistää liikenneosaamista sekä turvallista käyttäytymistä. Turvaa Tenaville
tapahtumat ovat osa seudullista
liikenneturvallisuustyötä, josta sovitaan aina
tarkemmin kuntien liikenneturvallisuusryhmien kokouksissa. Tapahtuma or-

ganisoitiin tänäkin vuonna
Pudasjärven kaupungin liikenneturvallisuusryhmän
kautta. Tapahtuman tavoitteena on muistuttaa lapsia
tärkeistä
liikenneturvallisuusteemoista tavoilla, jotka
jäävät lasten mieleen. Hienoa oli nähdä lasten kuuntelevan tarkkaavaisesti tarinaa mm. pyöräilykypärän
käytöstä ja seurausta siitä,
mitä voi tapahtua jos kypärää ei käytetä. Turvaa Tena-

ville tapahtumiin liittyen on
myös oheismateriaalia, jonka kautta samoja teemoja on
mahdollista kerrata kouluilla tapahtuman jälkeen.
Pudasjärven kaupunki
tiedotus
Kuvat Juha Nyman

Aitto-ojan Metsästysseuran hirvipeijaisissa kävi reilut 100 henkeä
Aitto-ojan
Metsästysseura vietti hirvipeijaisia sunnuntaina 6.11. Aittojärven
koululla.
Hirvikäristystä
kävi nauttimassa reilut 100
henkeä. Hirviporukan miehet olivat perinteiseen tapaan valmistaneet käristyksen ja perunamuusin
naisväen hyvällä avustuksella. Käristyksen tekemiseen käytettiin vasan lihaa
47 kiloa. Loput käristykses-

tä sekä toisen vasan pakatut
lihat myytiin huutokaupalla. Näin seura sai peitettyä
peijaiskulut.
Hirviporukkaan kuuluu
parikymmentä metsästäjää.
Lihat jaetaan 17 osaan. Tänä
syksyn oli kaatolupa neljälle aikuiselle ja neljälle vasalle, joista oli vielä juoksemassa yksi aikuinen ja yksi
vasa.
Hirviporukan
vetäjä-

Juhlapeijaisiin osallistui reippaat 100 henkeä.

nä on toiminut yli 30 vuotta Tapio Pohjanvesi. Seuran jäsenyysvuosi on jo yli
50 vuotta.
-Metsästys on mennyt
mukavasti vanhalla rutiinilla. Hirviporukassa on
neljä toimivaa koiraa. Maa-

alueita on niin runsaasti,
että koirat voivat olla isäntineen, vaikka yhtä aikaa
metsällä. Omia maita on
5500 hehtaaria, jotka rajoittuvat valtionmaihin, joilla
tehdään hyvää yhteistyötä naapuriseurojen kanssa.

Arpoja meni hyvin kaupaksi. Palkintoina arvottiin vakuumiin
pakattuja vasanlihapaloja. Myyntivuorossa olivat Harri Pihlaja ja Marko Hiltula.

Seuran 50-vuotisjuhlavuonna 2018 rakennettu nylkyvaja sijaitsee Siuruantien
ja Ritvaojan varressa. Tontilla olevat vanhat rakennukset on purettu ja tilalle
rakennettu talkoilla nylkyvaja sähköliittymineen, ker-

toi Pohjanvesi.
Lopuksi pidettiin hirvenlihahuutokauppa sekä
arpajaiset.
Heimo Turunen

Hirvikäristystä jakamassa hirviporukasta Ari Isola, Tapio Pohjanvesi ja Pasi Puurunen.
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KIITOS ÄÄNESTÄJILLEMME
LUOTTAMUKSESTA.

Pidetään yhdessä huolta siitä,
että meillä on Toimiva seurakunta lähellä ihmistä.
Tarja Alatalo

Teija Pohjolainen

Sirkku Fali

Terttu Puurunen

Erkki Honkanen

Anne Pääaho

Tiina Honkanen

Mauno Ruokangas

Eija Ikonen

Paula Soronen

Pekka Kinnunen

Sirkka Stenius

Kaarina Nevanperä

Marja-Leena Tykkyläinen

Päivi Pohjanvesi

Ilpo Virtanen

Perussuomalaisten syyskokousväki kokousti Liepeen väentuvassa.

Tapio Pohjanvesi

Seppo Äikäs

Hannu Nissi jatkaa
Perussuomalaisten puheenjohtajana

#SEURAKUNTAVAALIT SUOMEN EV.LUT KIRKKO¤

SYÖTTEEN
AUTOMYYNTI
KBC-3

pieni autoliike
tunturin kupeella

Toyota Hiace 2,5d, NELIVETO, PITKÄ,
vm. 2007, manuaali, aj. 343 500 km, kats.
2/22, kahdet renkaat, ilmastointi, webasto,
juuri tehty iso huolto, vetokoukku.
10750€ sis. 24% alv.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205
myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi.
Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

Toyota Landcruiser 3,0TD, automaatti,
HYVÄ, 7 henk., vm. 2000, aj. 580 100 km,
kats. 1/22, kahdet renkaat, lohkolämmitin,
akkulaturi, hyvin huollettu, vetokoukku.
7950 €

Pudasjärven Perussuomalaiset ry piti syyskokouksensa 20.11. Liepeen väentuvassa. Ennen kokouksen alkua
kävi esittäytymässä kansanedustajaehdokas
Tero
Kokko Kuusamosta. Hän
totesi olevansa ainoa Perussuomalaisten ehdokas Koillismaalla ja Ylä-Kainuussa.
Päivänpolttavina asioina olivat ajankohtaiset asiat, mm.
polttoaineen ja sähkön hinta sekä ennallistamisuhat,

Skoda Octavia farmari 1,6 bens, JUURI
BMW 316ti compact 1,8 bens., vm. 2004, KATSASTETTU, kahdet renkaat, ilmastointi,
2650 €
aj. 230 000, kats. 5/22, kahdet renkaat alu- vakkari.
vanteilla, vakkari, ilmastointi,.
1800 €
Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman
käsirahaa ja kaskopakkoa.
Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.
MOOTTORIKELKKA 4-tahti Yamaha Rs
venture tf TOURING, vm. 2012, ohjaustehostajalla, aj. 10 500 km, hyvin huollettu,
ollut kahdella omistajalla.
7500 €

Kansanedustajaehdokas Tero
Kokko Kuusamosta kävi esittäytymässä kokousväelle.

mitkä vaikuttaisivat toteutuessaan laajasti maakunnan
elinkeinoelämään. Uhkien
torjumiseksi kannattaa äänestää nimenomaan perussuomalaisia, totesi Kokko.
Kokouksessa valittiin hallitukseen uudelleen Hannu Nissi puheenjohtajaksi.
Hallituksessa jatkavat Seppo Huitsi, Juho Kellolampi
ja Urpo Paavola. Uusina jäseninä aloittavat Pentti Perttunen, Marika Sillanpää ja
Marko Sarajärvi.
Piirikokousedustajiksi
valittiin Seppo Huitsi, Tatiana Huitsi, Juho Kellolampi,
Hannu Nissi, Pentti Perttunen, Jukka Puurunen, Marika Sillanpää, Elleni Käsmä,
Urpo Paavola ja Eeva-Liisa
Savilampi.
Kokouksessa keskustelua herätti mm. talouden
tasapainottamisohjelmaan
ristiriidassa oleva kaupungin ammattioppilaitoksen
myöntämä vuosittainen ra-

hoitus, tieasiat ja tuulimyllyt.
Kaupunki on sitoutunut
korvaamaan kaikki ammatillisen koulutuksen Pudasjärven toimipisteen normaalin vuosibudjetin ylittävät
menot automaattisesti. Toisin sanoen, antaa OSAO:lle
avoimen valtakirjan ylittää budjettinsa pudasjärveläisten
veronmaksajien
kustannuksella. Tasapainottaminen tulisi koskea kaikkia aloja tasapuolisesti. Ammatillinen koulutus tulisi
järjestää valtion varoin samalla tavalla kuin muuallakin.
Tieasioissa aiheutti keskustelua mm. yksityisteillä
tapahtuva läpikulkuliikenne. Uhkana on, että kaupungin tukien ehtyessä tiekunnan jäsenet joutuvat
maksamaan tien ylläpitoa,
vaikka tien käyttäjistä valtaosa olisi tiekunnan ulkopuolisia käyttäjiä. Avustus-

järjestelmä on muuttumassa.
ELY-keskuksen myöntämät
tukiprosentit perusparannukseen ovat kasvamassa,
mikä helpottaa perusparannushankkeiden rahoitusta.
Tuulimyllyjen yltiöpäinen rakentaminen aiheuttaa
syvää huolta ja ärtymystä.
Kokouksessa kysyttiin, luovutammeko maamme halvalla ulkomaisille keinottelijoille. Kotimaisia rakentajia
kun ei juuri ole. Seurauksena on mm. metsästyksen
kieltäminen ja muita rajoitteita. Johtokatuja tulee paljon viemään metsän kasvualaa. Korvaus on nykyiseen
metsäkiinteistöjen hintaan
verrattuna lähinnä pilkantekoa.
Pudasjärven
Perussuomalaiset ry

JOULUISET MYYJÄISET
PUDASJÄRVEN
RAUHANYHDISTYKSELLÄ
LAUANTAINA 26.11.2022 KLO 11:00
* MYYNNISSÄ MM. LEIVONNAISIA,
JOULUTORTTUJA, KÄSITÖITÄ, SEKÄ
LAPINUKONKEITTOA (keittoa varten otathan

oman astian mukaan, kiitos).
* RUOKANA LIHAMUREKE LISUKKEINEEN
* TORTTU-KONVEHTI KAHVIT
* ARPAJAISET. PÄÄPALKINTONA
MÖKKIVIIKONLOPPU KUUSAMON

KITKALLA.
* LAPSILLE JOULUTARINATUOKIO
* KAIKKIEN KÄVIJÖIDEN KESKEN
ARVOTAAN JOULUINEN HERKKUKORI

TERVETULOA

Syksyn tapahtumia Invalidiyhdistyksellä
Pudasjärven Invalidit ry. on
tämän vuoden aikana kokoontunut joka kuukauden
toisena torstaina seurakuntakeskuksen rippikoulusalissa. Kuukausittain on ollut
eri teemoja, joista marraskuun teemana oli Isyys.
Kaikki paikalla olleet miehet
kukitettiin ja naiset lauloivat
heille myös onnittelulaulun.
Aune Piri oli laittanut
kerhokahvituksen ja häntä jeesaili Pirjo Stenius, joka
pyöritti myös bingoa. Arpojen myynnistä ja pikkujouluun ilmoittautumisien vastaanottamisesta huolehtivat
Kaisu Piri ja Annikki Ylitalo. Musiikista vastasi Kalevi
Vattula.
Seuraava yhteinen tapaamisemme on pikkujoulu
torstaina 8.12. alkaen kello
14 seurakuntakeskuksessa.

Isänpäivän kunniaksi miehet kukitettiin kahdella ruusulla. Paikalla olivat Raimo Åkerlund,
Kalevi Vattula, Eero Liikanen, Erkki Haverinen sekä Kaarlo Piri.

Pidämme jäsenistön toiveen
mukaisesti puurojuhlan ja
entiseen tapaan myös pienen lahjan voi tuoda mukanaan, sikäli kuin haluaa
myös lahjan saada. Ilmoittautumisia ottaa vastaan vielä tämän viikon ajanTerttu ja
Maija-Liisa.

Kerhon alussa kunnioitamme aina edesmenneitä
jäseniämme pienellä hiljaisella hetkellä. Tällä kertaa
muistoihimme jäi Liisa Putula.
Marraskuun kerhopäivän
jälkeen meidät tavoitti uusi
suru-uutinen, kun yhdis-

tyksemme virkeä, tapahtumiin osallistunut jäsenemme
Hannu Simu sai kutsun Taivaan kotiin. Hannun muistoksi on avattu yhteisadressi
Pudasjärven Hautaustoimisto ja Kukka Ky Pihlajalla.
Terttu Salmi
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Mikael Johansson – seurakunnan uusi pastori
Pudasjärven seurakunnan
uuden
seurakuntapastorin Mikael Johanssonin ensimmäinen työpäivä Pudasjärvellä oli 7.11. Pari päivää
aiemmin piispa Jukka Keskitalo oli vihkinyt hänet pappisvirkaan
Oulun tuomiokirkossa.
Mikael on valmistunut teologian maisteriksi Helsingin
yliopiston teologisesta tiedekunnasta. 2000-luvun alussa. Valmistumisensa jälkeen
hän teki sijaisuuksia Kirkkohallituksessa, Kirkon tiedotuskeskuksessa. Sen jälkeen
hän työskenteli seurakunnassa, jossa työhön sisältyi
seurakunnan viestinnän hoitaminen sekä virastonhoitoa.
Vastauksia seurakuntalaisten kysymyksiin Isänpäivän kirkkokahveilla Isänpäivän messussa Mikael oli
avustajana lukien rukoukset ja raamatuntekstit sekä
avusti ehtoollisen jaossa.
Kirkkokahvien jälkeen seurakuntalaiset tekivät hänelle
mielenkiintoisia kysymyksiä. Vastauksissaan hän kertoi tulevansa Espoosta. Pudasjärvellä hänellä on paljon
uutta ja ihmeellistä, poroista
lähtien. Ensi kertaa Oulusta
ajaessaan hän oli rakastunut
matkalla oleviin suomaisemiin. Mikaelin haaveena on
päästä tutustumaan Pudasjärveä ympäröivään luontoon. Uuden seurakuntapastorin sydäntä lähellä on
kyläpappi-ajatus. Hän haluaa olla pappina helposti lähestyttävä. Hän rakastaa ihmisten kohtaamisia ja kokee
keskustelut esimerkiksi kirkollisten toimitusten yhteydessä antoisina ja tärkeinä.
Ihmisten kohtaamiset hän
kokee valtavana rikkautena papin työssä. Mikael sanoo olevansa luonteeltaan
herkkä ja pohdiskeleva kaveri. Hän ajattelee, oman

kokemuksensa pohjalta, että
”hengellisessä elämässä on
aikakausia, jolloin tuntuu,
että Jumala on kauempana.
Silloinkin saa luottaa siihen,
että Hän ei ole hylännyt. Jumalan lupauksiin voi luottaa.”
Ennen kuin hän tiesi mitään Pudasjärvestä oli hänellä useita kuukausia Jumalan
edessä sama sydämen rukous: ”Tässä olen. Jos tahdot, ota minut käyttöösi ja
vie minne tahdot.” Mikael
näkee tulossaan Pudasjärvelle Jumalan johdatuksen.
”Olet tullut mahtavaan työyhteisöön. Seurakunnassa
on huippusakki, joka toteuttaa työtään laaja-alaisesti,”
oli viimeisen puheenvuoron
viesti.

Ilman sisäistä
kutsua ei voi olla
pappi
- Minun kirkollinen urani alkoi Hyvinkään seurakunnan
rippileiriltä. Riparin jälkeen
jäin mukaan seurakunnan
toimintaan ja olin muun muassa isosena lukuisilla leireillä. Papiksi opiskeleminen ja
sen myötä teologin tehtävät
olivat luonteva jatke seurakunnassa toimimiseen. Nuoruudessa tunsin vahvan kutsun seurakuntatyöhön, joka
myöhemmin tarkentui papin tehtävään. Ei voi olla
pappi, jos ei ole sisäistä kutsua. Meidän suvussa on ollut
pappeja. Harkitsin muitakin
suvun ammatteja muun muassa merikapteenin tai juristin työtä. Koin, että työ kirkossa oli minun juttuni.
Jo nuorena koin seurakunnan omaksi paikakseni olla ja tehdä työtä. Olen
pohtinut, että työni tarkoitus ja mielekkyys löytyvät
vain sitä kautta, että Jumala saa minun kauttani tehdä

- Minulla on syvä arvostus ja kunnioitus luontoa ja paikallisia kohtaan. Etelä-Suomesta jään kaipaamaan merta. Vietin
usein aikaa meren rannalla. Kuva: Mikaelin kuva-arkisto.

työtään.
- Minulla ei ole erityistä
herätysliiketaustaa. Opiskeluaikana tutustuin eri hengellisiin liikkeisiin, mutta
sielunmaisemaltaan
körttiläisyys ja erityisesti
körttivirret tulevat minua lähelle. Olen menettänyt perhettä ja läheisiä paljon. He
ovat jo taivaan kodissa. Läheisten haudoilla käydessäni veisaan lempivirttäni ”Oi
Herra, jos mä matkamies
maan.” Virren viimeinen säkeistö antaa minulle lohtua
jälleennäkemisen toivosta.
”Oi saanhan joukkoon autuaitten kanss ystäväini ja
omaisten mä päästä kerran
luo armon Herran. Oi saanhan sen!”

Pelastumme yksin
Kristuksen tähden
Mikael pitää tärkeänä yhteistyön eri kirkollisten herätysliikkeiden kanssa. Etelä-Suomessa hän osallistui
erilaisiin messuihin. Saarnoissa hän haluaa ammentaa
niistä teksteistä, jotka kunakin pyhänä luetaan. Kirkko-

- Lapsuuden vietin Salossa ja
nuoruuden Hyvinkäällä. Pääkaupunkiseudulla asuin 30
vuotta. Olen tosi onnellinen,
että saan asua ja tehdä papin
työtä Pudasjärvellä. Odotan,
että pääsen tutustumaan
pohjoiseen luontoon. Kuva:
Timo Liikanen.

vuoden viimeisenä pyhänä
Mikael toi saarnassaan esille
pelastuksen ydinsanoman:
”Me pelastumme yksin uskosta, yksin armosta, yksin
Kristuksen tähden.”
Ape Nieminen

Pudasjärvellä tarvitaan elinkeinoelämää
tukevaa ammattikoulutusta
Viime valtuuston kokouksessa jätettiin Kristillisdemokraattien ja Vapauden liiton
toimesta ja perussuomalaisten valtuustoryhmän kannattamana
valtuustoaloite OSAO:n kanssa solmitun
sopimuksen purkamisesta ja
mahdollisesti syntyvän alijäämän kustannuksen maksamisen lopettamisesta. Toteutuessaan tämä ehdotus
tarkoittaisi suomeksi ammatillisen koulutuksen lopettamista Pudasjärvellä.
Keskustan kunnallisjärjestö ei yhdy aloitteeseen.
Yhteistyösopimuksen mukaisesti yksikkö tavoittelee
nettoperiaatteella toimimista, eli että yksikön saamat
valtionosuudet
riittäisivät
yksikön kustannusten kattamiseen. Tämä edellyttää
riittävää oppilasmäärää ja

oppilaiden hyvää sijoittumista koulutuksen jälkeen
työelämään. Tämä toteutuu parhaiten saumattomalla yhteistyöllä kaupungin,
elinkeinoelämän ja OSAOn
kanssa.
Nyt käynnissä olevia tutkintoja OSAO:n Pudasjärven yksikössä ovat hirsi- ja
korjausrakentaminen ja yrittäjyys, liiketoiminnan perustutkinto
merkonomiksi, kasvatus- ja ohjausalan
ammattitutkinto, puuteollisuuden perustutkinto sahateollisuuteen, sosiaali- ja
terveysalan
perustutkinto
lähihoitajaksi, sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
sähköasentajaksi ja energiaalan ammattitutkinto sähköverkoston asentajaksi. Kaikki
edellä mainitut opinnot tukevat meidän alueen elinkeino-

elämää ja työllisyyttä.
Oppilaitoksessa on tällä hetkellä kirjoilla 162 oppilasta ja ensi vuoden alkupuolen oppilashaussa saatetaan
päästä yhteensä noin 200 oppilaan vahvuuteen. Viimeisen kolmen vuoden aikana
Pudasjärven OSAO:lta valmistuneet oppilaat ovat päättökyselyn mukaan päässeet työelämään tai jatkaneet
opiskeluaan noin 90 prosenttisesti, eli koulutus vastaa
alueen elinkeinoelämän tarpeisiin hyvin. Ammattioppilaitoksella työskentelee tällä
hetkellä 19 henkilöä ja heistä 12 henkilöä asuu Pudasjärvellä. Opiskelijat ja opettajat ovat motivoituneita. Siitä
paras todistus on se, että oppimistulokset ovat OSAO:n
kärkikastia. Uudet tilat kaupungintalolla ovat nostaneet

innostusta ja motivaatiota.
OSAO maksaa kaupungille
vuosittain vuokraa opetustiloista noin 116 000 euroa ja
ruokahuollosta 50 000 euroa.
On ensiarvoista, että Pudasjärvellä on toisen asteen
laadukasta koulutusta sekä
lukion että ammatillisen koulutuksen toimesta. Pudasjärven kaupunki panostaa niihin molempiin tarvittaessa
myös taloudellisesti. Oppivelvollisuusikä
nostettiin,
jotta jokainen saisi peruskoulun jälkeen toisen asteen tutkinnon. Keskusta näkee tärkeänä, ettei nuorten tarvitse
kouluttautuakseen muuttaa
yläkoulun jälkeen muualle,
vaan koulutusmahdollisuuksia löytyy kotipitäjästä.
Keskustan Pudasjärven
kunnallisjärjestön hallitus
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Uskon suomalaisten
hyvään tulevaisuuteen
Uskon Suomeen ja suomalaisten hyvään tulevaisuuteen. Uskon voivani
vaikuttaa paremman tulevaisuuden luomisessa
kansalaisillemme. Uskon
ihmisiin.
Tavoitteeni politiikassa
ei ole koskaan ollut pienten eturyhmien etujen
maksimointi. Tavoitteeni
yhteiskuntavaikuttajana
on linjassa ajatuksen kanssa - yhteiskunta voi niin
hyvin kuin sen heikoimmassa asemassa olevat.
Yhteiskuntamme hyvyyttä ei voi mitata yksittäisten
miljonäärien määrässä.
Uskon vahvaan valtioon. Uskon siihen, että
valtion tehtävä on tukea
ihmisiä vaikeina aikoina ja hädän hetkellä. Uskon, että vahvasti säännelty markkinatalous tuottaa
vakautta ja turvaa. Uskon
myös kansalliseen perustaan ihmisten perustarpeiden vaatimuksiin. Vesi

pitää olla kansallisessa
omistuksessa, ei riistäjien
voiton tavoittelun välineenä. Uskon sähkön tuotannon ja siirron olevan nyt
väärissä käsissä. Kapitalismi repii ihmisten rahat
jopa täysin epätoivoisilta
ihmisiltä, siirtäen ne niille, jotka huvipurrella hymyilevät niin leveästi, ettei
shampanja pysy suussa.
Minulla on periaate;
minun elintasoani ei saa
repiä huonommassa asemassa olevan selkänahasta. Periaate, joka pitää
heikomman puolta vahvempaa vastaan. Periaate,
joka on kollektiivisesti yhteisölle paras. Periaate on
vasemmistolaisuus. Sitä ei
riistäjä voi omia.
Antti Tihinen
Kansanedustajaehdokas,
Vasemmistoliitto

Pudasjärven JHL ry
lakkautetaan
Pudasjärven JHL ry:n historian viimeisen syyskokous pidettiin keskiviikkona
16.11. Ravintola Meritassa. Yhdistys ehti täyttää 59
vuotta. Viimeinen lopettamiskokous on tarkoitus pitää joulun jälkeen 28.12.
Yhdistys päätettiin lakkauttaa sen vuoksi, että
kaikki jäsenet siirtyvät
2023 alusta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhdistykseen. Paikkakunnalle
perustetaan
jaosto Pudsjärvellä työskenteleville JHL:n jäsenille. Heille, jotka eivät siirry
hyvinvointialueen palvelukseen. Jaoston PLM:ä jatkaa Sirpa Timonen-Nissi ja muut jaoston toimijat
ovat Heikki Erkkilä, Tarja
Paukkeri ja Tiina Haapakoski. Näin taataan jäsenien edunvalvonta paik-

kakunnalla edelleen JHL:n
toimesta.
Kokouksessa oli paikalla myös alueasiantuntija
Risto Säkkinen, hän kertoi
yleisesti tämän hetken työmarkkinatilanteesta, jota
kiihtyvä inflaatio vaikeuttaa. Kuluva talvi voi olla
tosi haasteellinen työsopimusasioiden hoidossa. Samoin syntyvä hyvinvointialue haastaa ammattiliittoa
siten, että alueelle saadaan
kattava edunvalvontaverkosto myös JHL:n jäseniä
varten.
Yhdistys kiittää jo tässä
vaiheessa kaikkia yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista.
Seppo Arvola
Puheenjohtaja,
Pudasjärven JHL ry

Pudasjärven JHL kokoontuneena viimeiseen syyskokoukseensa.
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Oulunkaari kokeilee
etäkotihoiva-palvelua
Oulunkaari lähti ennakkoluulottomasti mukaan uuteen
pilottihankkeeseen.
Pudasjärvellä
kotihoidon
palveluesihenkilö Lilja Kettunen tutustui etäkotihoiva palveluun jo viime vuonna. Kesäkuussa alkanut
hanke loppuu joulukuun
puolivälissä. Etäkotihoivahankkeessa ovat mukana
Pudasjärvi ja Ii. Hanke tähtää seniori-ikäisten etähoivaan. Lilja näkee, että etähoiva on tulevaisuutta, jonka
kautta ollaan yhteydessä
kotona asuviin ikäihmisiin.
Hyvinvointialueen strategiassa etäkotihoiva on linjattu
yhdeksi kotiin annettavien
palveluiden järjestelmäksi.
Kotihoidon- ja etäkotihoiva palvelut ovat maksullista, mutta etähoivayhteyteen
tarvittava videolaite on maksuton. Kaikki digi- ja turvalaitteet ovat kotihoitoa saaville kuukausimaksuttomia,
vain hälytyskäynneistä peritään käyntimaksu. Oulunkaari teki toukokuussa
päätöksen Videovisit-palvelutuottajan kanssa etähoivasta. Samaa video-palvelua käyttävät Oulunkaaren
lääkärit konsultaatioihin ja
etäyhteyksien
luomiseen
terveyspalveluiden puolella. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella VideoVisit
on jo käytössä Kuusamossa,
Taivalkoskella sekä kalajokilaaksossa ja Oulussa. Tarkoituksena on, että etähoiva
tulisi käyttöön valtakunnallisesti. Pudasjärvellä on pilottihankkeen myötä kokeilussa kymmenen tablettia eli
videokuvan ja äänen siirtämiseen soveltuvaa laitetta.
Etähoiva-hanke kuuluu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueella. Pilotti on osa Pop-Digi-Hoitotakuu-hanketta. Pilottihankkeen jälkeen etäkotihoivan
piiriin otetaan uusia asiakkaita palvelutarpeen arvion
kautta.
- Etähoivalla madalletaan kynnystä kotihoi-

Jos kansat lähestyvät
toisiaan, miksi
postimaksut nousevat!
Tämä Lauri Kentän oivallus – tässä hieman mukaeltuna – löytyy Jarkko Laineen toimittamasta ”Häijyjen ajatusten sanakirjasta” (Otava 1979).
Ja kyllähän nuo ajatukset aika häijyjä ovat, kuten
vaikkapa nämä:
Tuntematon: Miehet kuolevat yhä saappaat jalassa,
mutta tavallisesti toinen saapas on kaasupolkimella,
Kersti Bergroth: Kotona olevalla aviomiehellä on kolme olotilaa: hän syö, lukee sanomalehtiä tai nukkuu.
Aleksandre Dumas nuorempi: Avioliiton kahle on
niin raskas, että sitä kantamaan tarvitaan kaksi – joskus kolmekin.

Yhteydenotto asiakkaan kanssa sovitaan päivää ja kellonaikaan myöten sekä, mitä asioita hoitajan kanssa käydään läpi. Tabletti annetaan ikäihmisille tarveharkinnan mukaan.

don palveluihin. Asiakkaalle saadaan kotiin lisäturvaa
fyysisten käyntien lisäksi.
Videon kautta voidaan keskustella arkipäivän asioista, muistuttaa lääkkeiden ottamisesta ja syömisistä sekä
kuunnella asiakkaan huolia.
Teen yhteistyötä palveluohjaaja Mari Laakkosen ja sairaanhoitaja Annukka Riekin
kanssa. Kartoitamme palvelutarpeen arvioinnissa kotona asuva vanhuksen tarpeen
etälaitteen käytölle. Kotihoidon työkentältä on tullut tabletista pelkkää positiivista palautetta. Omaiset
ovat ladata ohjelman omaan
älykännykkäänsä ja olla videopuhelin yhteydessä läheiseensä. Se tuo omaisille lisäturvaa, jos välimatka
läheiseen on pitkä. VideoVisit-yhteyteen voi valita
toiminnon, joka automaattisesti avaa yhteyden läheisen tablettiin. Eli, on todella helppoa myös ikäihmisen
näkökulmasta. Tabletti laitetaan telineeseen yhteisesti
sovittuun paikkaa, jossa asiakas tykkää yleisesti olla, esi-

Stephen Leacock: Moni hymykuoppaan rakastunut
mies tekee virheen ja nai koko tytön.
W.C. Fields: En koskaan juo vettä – sehän on ainetta,
joka ruostuttaa putket.
Honoré de Balzac: Yksinäisyys on hieno asia, mutta
ihminen tarvitsee jonkin, jolle kertoa, että yksinäisyys
on hieno asia.
Samuel Butler: Sanotaan, että raha on kaiken pahan
alku. Myös rahan puute on taatusti sitä.
***
Savolaiskaskujen valittua aatelia on tallennettu
Kaheksankymmenen rajotus -kirjaan (Savon Sanomain
Kirjapaino Oy 1984). Tässä muutama:
Kylän ikäloput tervaskannot tarinoivat mielihaluistaan:
– Vieläkö sinulla kestää se viijjenkymmenen villitys?
– Eipä oekestaan täävellisesti, alakaa vaekuttoo jo tämän kahdeksankymmenen rajotus.

- Internet yhteydet sivukylille ovat kehittyneet, joten videokuvan laatu ja äänen taso ovat olleet kiitettävä, kertoi Lilja.

merkiksi olohuoneen pöydälle. Tabletti on jatkuvasti
virrassa. Tulevaisuudessa
toimintaa voidaan kehittää
siihen suuntaan, että hoitajat
saavat videoyhteyden avulla verenpaine tai sokeriarvot
suoraan asiakkaalta. Tämä
mahdollistaa myös hoitavan
lääkärin ja hoitohenkilökunnan ja omaisten yhteisen palaverin asiakkaan ”kotona.”

Pyrkimyksenä on lisätä sosiaalista kanssakäymistä tulevaisuudessa.
Videoyhteys mahdollistaa yhteiset
jumppahetket tai päiväkahvi rupattelut asiakasryhmän
kanssa, jolloin ryhmäläiset
näkevät ja kuulevat toisensa,
kertoi Lilja.
Ape Nieminen

***
Kyläkauppias osti uuden isokokoisen pakettiauton,
jota kaupan pihassa ihmeteltiin. Muudan asiakas uteli
kauppiaalta: – Onko tua etu- vaeko takaveto?
– Tämon sitä uuvempoo kyläkaappamallia, tämon
semmonen vekseljveto.
***
Verenpainetautia sairasteleva Martti meni lääkäriin, joka totesi kokeen näyttävän korkeahkoa veren
kolesteroolipitoisuutta. Siksipä hän tiedusteli:
– Miten on, syöttekö te rasvapitoista ruokaa?
– No empä oekeestaan, mitä nyt voessa paestettua
läskiä.
***
Martti Kähkönen
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Syyskokouksen antia
Eläkeliiton
Pudasjärven
yhdistys ry. piti syyskokouksen tiistaina 15.11., jossa
päätettiin tulevan vuoden
2023 talousarviosta ja toiminnasta sekä valittiin hallituksen kokoonpano.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Eeva Lehtola
ja sihteerinä Kyllikki Tolkkinen.
Kokouksen alussa hiljennyttiin pappimme Jari
Valkosen pitämään hiljaiseen hetkeen vuoden aikana poisnukkuneiden jäsen-

temme muistolle.
Kokous päätti, että hallituksessa jatkaa Reijo
Pekkala, Sinikka Luokkanen, Sirkka Alatalo, Taimi Pekkala, Seppo Haikonen, Kalevi Kela ja Raimo
Tervonen. Lisäksi erovuoroisten tilalle valittiin yksimielisesti uutena Pentti Kellolampi, Aira Ervasti
ja Inkeri Herukka. Puheenjohtajana jatkaa Heleena
Talala. Toiminnantarkastajaksi valittiin Maire Puhakka ja hänelle varahenkilö

Heikki Heikkilä.
Yhdistyksen viralliset
ilmoitukset päätettiin ilmoittaa PUDASjärveläinen
lehdessä ja muutoin tiedotetaan myös yhdistyksen kotisivuilla. Kotisivuilla julkaistaan yhdistyksen
ajankohtaisia tiedotteita ja
sivujen kautta saadaan tietoa myös Pohjois-Pohjanmaan piirin Eläkeliiton tapahtumista.
Heleena Talala

Jarin
pakinat
Pussinsulkija
Laitat leipää pöytään.
Otat
pussinsulkijan
pois. Kun olet syönyt,
niin eipä löydy pussinsulkijaa.
Tarkasti käyt läpi
koko pöydän, mutta ei.
Aina se katoaa. Mutta
epätoivo pois. Löytyy
se yleensä lautasen reunan alta piilosta. Sinne
se meni.

Iijoen lumoa. Kuva: Mauri Hietala.
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut
AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON
KORJAAMOPALVELUT

VAURIOKORJAAMO

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä
kolarikorjaamo
- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

HAUTAKIVIPALVELUT
- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Kiven voit tilata myös suoraan netistä.
www.koilliskivi.fi

info@koilliskivi.fi

0400 891 974 Teollisuustie 2, 93100 Pudasjärvi

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA
KUKKAKAUPAT

MAARAKENNUSTA

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

85 -vuotta alan ammattitaitoa!

• Seulotut kivet,
sepelit, hiekat ym.
• Suursäkeissä
myös kaikki lajit.
Puh. 0400 960 829/Mika toimisto@kettumaki.fi www.kettumakioy.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-,
PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET

Myymälästämme löydät alueemme laajimman
LVI-tuotteiden varastovalikoiman

LVI- ja Rautatarvike Oy

Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi
Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

VUOKRA-ASUNNOT

- Kellot
- Kihlat
- Korut
- Lahjatavarat Tervetuloa!
KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky

P. (08) 822 084
Jukolantie 2, Pudasjärvi

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

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

Meiltä:

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

-KUKKAVÄLITYS

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI.
P. (08) 823 350, 0400 399 830.
hautausraisanen@gmail.com, www.hautauskukkaraisanen.fi

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

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

RAKENNUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset

IETIN RATTAAT Ky
0400 389 015

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

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

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
Kaikki isot ja pienet
rakennusalan työt
ammattitaidolla ja
toimitusvarmasti

Oy

KATSASTUSPALVELUT

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

LAKIPALVELUITA

Tuulimyllyntie 2
(Teboilin kiinteistö),
93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

ASIANAJOTOIMISTO

www.katsastusteam.fi

Avoinna
ma-pe klo 9-17

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

EIJA HEIKKINEN OY
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot,
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.

Puh. 040 144 6888

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

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

0400 585136 www.kiinteistonelio.fi

Paikallista rakennuspalvelua
- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt

- vesi-, palo- ja
mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy
Tuomo Määttä 0400 658 877, 93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

PALVELUT RAKENTAJILLE
Omakotitalot • Paritalot • Rivitalot
• Laadukas ja asiantunteva palvelu
• Suunnittelupalvelu
• Asennuspalvelu • Tarviketoimitukset
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Rauhanjulistekilpailu 2022
”Johda sydämellä”

PALVELUHAKEMISTO

* paikkakunnan parhaat

Kansainvälisen leijonajärjestön Rauhanjulistekilpailu
syntyi vuonna 1988 ja sen tarkoituksena on antaa
nuorille tilaisuus käyttää taiteellisia kykyjään
osoittaakseen, miten he näkevät rauhan.
Noin 350 000 lasta 75 eri
maasta osallistuu vuosittain
kilpailuun. Lionsklubit ovat
sponsoroineet lionien kansainvälisiä
rauhanjulistekilpailuja paikallisissa kouluissa ja nuorisoryhmissä.
Pudasjärvellä toimii kaksi
eri Lionsklubia, LC Pudasjärvi Hilimat ja LC Pudasjärvi, jotka yhteistyössä järjestävät kyseisen kilpailun
paikkakunnalla. Tavoitteena on saada nuoret ilmaisemaan näkemyksiään rauhasta taiteen keinoin. Lapsia on
eripuolilta maapalloa innokkaasti osallistunut rauhanjulistekilpailuun tuoden monin tavoin esille sitä tunnetta
minkä maailman laajuinen
rauha heissä herättää.
Kauden 2021- 2022 rauhanjulistekilpailun teemana
on ” Johda sydämellä”. Kilpailuun etsitään osallistuvat
koulut, arvioidaan ja toimitetaan ne eteenpäin L piirin
Leijonien Piirihallituksen äänestykseen. Siellä on alueen
eri klubien toimittamia teoksia, joiden kesken arviointi
suoritetaan äänestysperiaatteella.
Opettajien kannustamana
nuoret innostuivat osallistumaan kilpailuun. Pudasjärveltä oli lähetetty arvioitavaksi teoksia seuraavasti;
Lakari 26 kappaletta, Hirsikampus 63 ja sivukylän koulut 31, yhteensä 120 teosta.
Taideteoksien
arvioinnin suorittivat LC Pudasjärvi Hilimoista presidentti
Anna-Liisa Seppänen, viime
kauden presidentti Aila Helve, nuorisovastaava Vuokko
Nyman ja tiedotusvastaava

Elvi Räisänen.
Teoksista oli huomioitava
millä taiteen keinolla teema
” Johda sydämellä” oli tuotu esille. Niissä piti löytyä
myöskin uutta ilmaisutapaa
ja rohkeutta sekä piti olla hyvin tehtyjä loppuun saakka.
Teoksien arvioiminen oli
haastava ja mielenkiintoinen
tehtävä. Oli päästävä ns. sisälle siihen ja löydettävä sanoma, minkä tekijä tällä ilmaisee. Kaikki teokset olivat
taidokkaita ja ansaitsevat
kiitoksen. Joukosta erottautui jokaisesta sarjasta pitkällisen pohdinnan jälkeen
kolme parasta. Rohkea värien käyttö ja selkeä sanoma
ja uusi ilmaisutapa tulivat
teoksissa hyvin esille.
L piirin Leijonaklubit toimittivat teokset Pikku-Syötteellä 19.11. pidettyyn piirihallituksen
kokoukseen
arvioitaviksi. Syötteen koulun Julia Partalan taiteellinen, rohkea ja ajatuksia herättävä teos selvisi samoilla
pistemäärillä loppuun Rovaniemen klubin voittajan
kanssa. Loppuäänestyksessä
Julia Partalan teos jäi toiselle sijalle eikä päässyt jatkoon
valtakunnalliseen
kilpailuun.
Suomen voittajateos jatkaa vielä kansainväliselle tasolle päämajaan. Kansainvälisellä tasolla tuomarit taide-,
rauhan-, nuoriso- ja koulutusyhteisöistä sekä tiedotusvälineistä valitsevat yhden
pääpalkinnon voittajan.
LC Pudasjärvi Hilimat ja
LC Pudasjärvi kiittävät paikkakunnan opettajia kilpailuun mukaan lähtemisestä!

palvelut

Lakarin koululta parhaaksi katsottiin Wilma Kouvan teos ”Ei
tapella, ei haukuta, kaikille samat oikeudet”.

edun mukaisesti riippumatta siitä, kuuluuko toinen luottamushenkilö toiselta vaalilistalta tulleen
joukkoon tai onko hän mielipiteiltään omasta ajattelutavasta poikkeava. Seurakuntalaisten monitasoinen
kuuleminen ja tasavertainen kohtelu asioiden eteenpäin viennissä vahvistaa
luottamusta
molempiin
suuntiin. Kaikkinensa seurakunnan asioiden hoitaminen on tiimityöskentelyä,
jossa tiukka änkyröiminen
ei tuota hyvää tulosta.
Luottamushenkilön on
tärkeää kartuttaa tietojaan seurakunnan talous,
työntekijä-, tila-, maan- ja
metsän omistus-, tulevaisuuden suunnitelma- ym.
asioiden tilanteesta. Kaik-

PANKKI- JA
VAKUUTUSPALVELUITA

Pudasjärvi, Högli-LKV

Suora yhteys
pankkiisi

Jenni
TimonenHøgli
Asuntokauppa,
kauppakirjat,
kaupanvahvistukset

040 363 6720
TARVIKKEITA JA
VARUSTEITA

ERÄKESKUS
Hirsikampuksen parhaaksi
äänestettiin Lumia Hiltulan
teos ”Riidaton”.

Kiitos myös kaikille kilpailuun osallistuneille oppilaille! Olette teoksillanne tuoneet oivallisesti näkyväksi
teeman ”Johda sydämellä”.
Osallistuneista oppilaista
kolme parasta palkitaan 50,
30 ja 20 euron palkinnoilla.
Kaikille kilpailuun osallistuneille tulee pientä hyvää palkintona.
Rauhanjulistekilpailu järjestetään ensi vuonna jälleen
uusin aihein, mutta nimensä
mukaisesti, säilyttäen rauhan sanoman.

Syötteen koulun Julia Partalan teos ”Rauhan aikana on
turvallista elää ja on muutenkin turvallinen olo”, pääsi loppusuoralle saakka L-piirin piirihallituksessa.

kea tietoa ja käsiteltäviä asioita ei maallikko voi eikä
tarvitsekaan hallita. Työntekijät ja toiset luottamushenkilöt auttavat ja opastavat tiedoissaan eksyksiin
joutunutta. Luottamushenkilö näyttäytyy ulospäin
toimissaan ja puheissaan
seurakunnan ”kasvona”.
Avoimuus, läpinäkyvyys,
rehellisyys, toisen huomioiminen, sakramenttien, uskon ja yhteisöllisyyden vaaliminen pitävät mielen ja
toiminnan puhtaina ja kunnioitettavina ominaisuuksina. Vaikeiden asioiden ja
tilanteiden osuessa luottamushenkilön kohdalle on
mielekästä muistaa Raamatun kehotus: ”Osoittakaa
toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa

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

Anon Ase ja Tukku

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

Kilpailun parhaat
Pudasjärvellä
Hirsikampus: 1. Lumia Hiltula 6A, 2. Sara Luokkanen
5C, 3. Elea Hiltula 5B.
Lakari: 1. Wilma Kouva, 2. Elliina Puhakka 5B, 3.
Aada Pikkuaho 6lk.
Kyläkoulut: 1. Julia Partala 5 lk , Syöte, 2. Vieno
Kokko 6 lk, Hirvaskoski, 3.
Noora Vähäkuopus 6 lk, Sarakylä.
Elvi Räisänen

Innolla ja tarmolla seurakunnan
luottamustehtävissä työskentelemään
Seurakuntavaaleissa saivat
myös Pudasjärven ihmiset valita mieleisensä luottamushenkilöt hoitamaan
seurakuntamme
yhteisiä
tärkeitä asioita. Jokaisen
luottamustehtävään valituksi tulleen tärkein ja vahvin toiminnan ohjenuora on
luottamus ja luottamuksen
arvoisena olemien. Luottamushenkilön on pyrittävä
osoittamaan luottamusta
seurakunnan kaikille työntekijöille ja toisille luottamushenkilöille. He tekevät
varmasti taitojensa ja mahdollisuuksiensa puitteissa
vaativan työnsä seurakuntalaisten parhaaksi. Luottamushenkilön tehtävien hoitamisessa on painotettava
kykyä ja neuvottelevaa halukkuutta toimia yhteisen

ASUNTOKAUPAT

kilvan toinen toisianne.”
(Room. 12:10). Kirkkolaki
määrittää luottamushenkilön toiminnan seuraavasti.
”Luottamushenkilön tulee
edistää kirkon parasta sekä
toimia
luottamustoimessaan arvokkaasti ja tehtävän edellyttämällä tavalla.”
Näiden ohjeiden muistamisella ja toteuttamisella voi
pysyä luottamuksen arvoisena.
Minulle
äänestämällä
luottamusta osoittaneille
suuret lämpimät kiitokset
ja muille luottamustoimiin
tuleville isot onnitteluni.
Sointu
Veivo

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

Jarin pakinat
Iloiset metsämiehet
Kerran kivikaudella tuli kivikauden miehille nälkä (tapahtuu näin myös nykyihmiselle). Yhdessä tuumin lähtivät sitten pyytämään kivikauden sarvipäitä. Menivät
kivikauden miehet pusikkoon vaanimaan. Ja eikä aikaakaan, kun oli saalis näköetäisyydellä. Virittivät kivikauden miehet keihäät ja keihästivät sarvipään hengiltä. Ilon
hetki se oli nälkäisille. Koska saalis oli kuitenkin iso, ryhtyivät kivikauden miehet miettimään helpotusta saaliin
kotiin viemiseksi. Heistä viisain, Ökäle, keksi ratkaisun.
Ökäle sai monasti näkyjä, jotka olivat omiaan ratkaisemaan arjen ongelmia. Niinpä Ökäle komensi miehet istumaan ison kiven päälle. Ökäle uskoi, että kivi veisi heidät
perille. Näin ei kuitenkaan käynyt. Istuivat siinä kuukausi tolkulla, mutta ei. Ei liikkunut kivi. Kuolivat sitten nälkään. Kostautui liika mukavuuden halu!

Lotto
Kun on kymmenien vuosien kokemuksella saanut kaikki
oikein lotossa ja voittanut päävoiton, niin joutuu ihminen
miettimään mihin rahat käyttää. Voi lähteä Karibialle ajamaan ympyrää matkustajalaivalla. Voi lentää avaruuteen
tai ostaa kartanon ja alkaa kartanon herraksi, jota kaikki
lapset pelkäävät. Rahat voi myös piilottaa sohvatyynyn
sisään. Täytyy siinä olla tarkkana. Kun sohva tulee tiensä
päähän, täytyy rahat muistaa ottaa sohvatyynyn sisästä
ennen, kun kyörää sohvan kaatopaikalle metsään. Sinne
lahoaa sohva. Mutta ne rahat, niistä voi myös olla riesaa.
Koko ajan saa olla varuillaan, ettei kukaan ryöstä rahoja. Ei kannata sulloa niitä tuulipuvun taskuihin. Heti jäät
kiinni, kun ne pullottavat taskussa. Paras paikka on sängyn alla alusastian takana. Siihen ei halua kukaan koskea.
Se on täydellinen piilo.
Jari Outila
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PUDASTORI

* osta, myy, vuokraa...
MYYDÄÄN
OKT, Kurenalus, Rukantie 1

YHDISTYSTOIMINTA

3 mh, k, oh, kph, s, wc, takkahuone 121m2
Mh. 69.600 €, Ei lain edellyttämää E-tod:sta.
Oulun Arvokiinteistöt / Piia Tiirola 050 591 5580

Kyläneuvoston kokous
Hyvän olon keskus Pirtin Kurkisali tai Teams-yhteys
30.11.2022 klo 17.30 - 19.30
Avoin tapahtuma kaikille, jotka haluavat kuulla kylien ja
yhdistysten toiminnasta Pudasjärvellä kyläpäälliköiden
kertomana.

MYYDÄÄN
edullisesti Pudasjärvellä puusta
sorvattuja tuhkauurnia. P. 0400 326 931.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu

Kauppatie 34, Pudasjärvi

BINGO
Koskenhovilla

klo 17.30 Kaupungin ajankohtaiset
kaupunginjohtaja Tomi Timonen
klo 17.40 Järjestöyhdyshenkilön ajankohtaiset
palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin
klo 17.50 Digikoulutukset yhdistystoimijoille
Kohota-hanke, projektipäällikkö Leo Siira

su 27.11.2022 klo 18.00.

Jumalanpalvelus

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti
pelaajamäärästä riippuen.

Sunnuntaisin klo 11

Tervetuloa!

Me kehoitamme teitä
vastaanottamaan Jumalan
armon niin, ettei se jää turhaksi.
2 Kor. 6:1

klo 18.10 Iijoen Lumo -hankkeen esittely
projektipäällikkö Virpi Keränen

Pudasjärven Nuorisoseura

Puhoskylän kyläseuran

Lämpimästi tervetuloa!
Ala-Livon Metsästysseura ry

HIRVIPEIJAISET

su 4.12. klo 12-15
Törmäsen vanhan puolen pirtissä.
Seuran jäsenet, maanvuokraajat ja
kyläläiset tervetuloa!

Hirviporukka

klo 18.00 Digiterveisiä ja -infoa Oulunkaarelta
sähköisten palvelujen asiantuntija Johanna Hemmilä,
Digiverkosto

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYYSKOKOUS
su 27.11.2022 klo 12.00
Möykkälässä.

klo 18.20 Eloa ja iloa kylillä -hankkeen ajankohtaiset
projektivastaava Tanja Löytynoja
klo 18.30 Kylien kuulumiset
kyläpäälliköt eri kyliltä
klo 19.30 Tilaisuus päättyy
Mikäli osallistut Teamsin kautta, niin lähetä sähköposti
aiheenaan ”Osallistun kyläneuvostoon 30.11.” osoitteeseen
sinikka.mosorin@pudasjarvi.fi 30.11.2022 klo 16.00 mennessä. Saat paluupostissa Teams-linkin.
Kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua.

Asialistalla kylätalon käytöstä
päättäminen tulevana talvena.
Kahvia ja glögiä, sekä pientä purtavaa.
Tervetuloa!

www.pudasjarvi.fi/yhdistykset

Pudasjärven
Urheilijoiden

MTK-Pudasjärvi
kutsuu jäsenet
perheineen perinteiseen

SYYSKOKOUS

Puikkarissa la 10.12. klo 16.00.
Sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!

Suomen Keskusta rp:n
Kurenalan paikallisyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS
pidetään sunnuntaina 11.12.2022 klo 18
Suojalinnalla.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Paikalla Pohjois-Pohjanmaan Keskustan
varapuheenjohtaja Matti Heikkilä
ja Kurenalan paikallisyhdistyksen oma
eduskuntavaaliehdokas
Olga Oinas-Panuma.
Tervetuloa!

luettavissa netissä jo
TIISTAINA www.vkkmedia.fi

Joulupukki käy
tervehtimässä ja jakamassa lapsille
lahjapussukoita.
Ilmoittautumiset 28.11. mennessä
p. 040 774 8195 tai suvistau@gmail.com.
Tervetuloa!

Johtokunta

LA 26.11. KLO 10-15

käsikirjoitus: Marita Kärkkäinen
ohjaus: Senja Latvala

ka ja kolmas Hirsikampus.
Tyttöjen kilpailussa voiton vei Hirsikampuksen 6.
luokka, toiseksi pääsi Hirvaskoski ja kolmanneksi
Lakarin 6. luokka. MH

Hilturannan leirikeskukseen
ke 30.11. klo 12 alkaen.

Vanhan ajan
joulumarkkinat

PUDASjärveläinen

Pudasjärven kaupungin
ala-asteiden
salibandymestaruuskisat pelattiin
keskiviikkona 16.11. TSsalilla. Poikien kisassa voiton vei Lakarin 6. luokka,
tionen oli Lakarin 5. luok-

PUUROJUHLAAN

Hallitus

Pudasjärven Näyttämö ry
esittää komedian:

Ala-asteiden salibandy
mestaruuskisat

Tervetuloa!

ESITYKSET KURKISALISSA
(Hyvän olon keskus Pirtti)

SU 27.11. KLO 16.00
TO 1.12. KLO 14.00
LA 3.12. KLO 14.00
JA KLO 17.00
SU 4.12. KLO 16.00
LIPUT: 10€

lipunmyynti alkaa 1 tunti ennen esitystä,
ovet saliin avautuvat 15 minuuttia ennen esitystä
LISÄTIEDOT JA RYHMÄVARAUKSET (väh. 10 hlö)
PUH. 044 974 5195

TERVETULOA!

Näytelmän oikeuksia valvoo Suomen Näytelmäkirjailijaliitto ry.

KOSKENHOVI, KOSKENHOVINKUJA,
93100 PUDASJÄRVI
Tule tekemään ostoksia
paikallisilta taitajilta ja nauttimaan
vanhan ajan joulun tunnelmasta ja
elävästä musiikista!
Pirtistä löytyy monenlaista
ostettavaa, mm. kortteja,
herkkuja, kransseja,
kynttilöitä ja käsitöitä!

Tervetuloa!
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T:mi Koillis-Tele tarjoaa 20-vuotis kahvit
Aittojärveläisen Pasi Puurusen tie itsenäiseksi yrittäjäksi alkoi 20 vuotta sitten, kun
hän perusti Kurenalan keskustaan anteniin, autohifiin,
murtohälyttimiin ja kännyköihin erikoistuneen liikkeen. Sitä ennen hän opiskeli
Oulussa tietoliikenneasentajaksi, jonka jälkeen hän
siirtyi ADC Solitra Oy:lle
tekemään tukiasema komponentteja Nokialle ja kännykän suodattimia Benefonille. Fujitsu
Siemeksen mikrotukihenkilönä Pasi kierteli Nokian
ja Enson toimipisteissä varmistamassa tietokoneiden
toimivuuden
vuosituhannen vaihtuessa. Hänellä olisi ollut mahdollisuus päästä pariksi vuodeksi töihin
Omaniin, mutta armeija kutsui palvelukseensa. Ennen
oman yrityksen perustamista Pasi oli pitkään töissä Oululaisessa firmassa, jossa hän
oppi asentamaan antenneja
ja hälyttimiä.

Tiedon
soveltaminen on
tärkeää
- Kaikesta entisestä työkokemuksesta ja toisilta ammattilaisilta oppimisesta on ollut
minulle hyötyä oman yrityksen perustamisessa ja vielä
nykyäänkin. Olen oppinut
siirtämään ja soveltamaan
opittua tietoa ja ratkaisemaan erilaisia tietotekniikan
ja käytännön ongelmia, joita
ei kirjoista opita. Uutta tietoa

Pasille on tärkeää, että asiakas saa käytännönläheiset vastaukset kysymyksiinsä. Uuden kännykän hankkinut Martta Koskela sai selkeät ohjeet kännykän käyttöönottamiseen ja liittymäasioihin.

elektroniikan muutoksista
saan seuraamalla alan kehitystä. Elektroniikka maailmassa ei ole tapahtunut mitään radikaalia muutoksia
pitkään aikaan. Asiakkaat
näkevät ”muutoksen” eri
tuotemalleissa ja niiden runsaissa toiminnoissa, koska
paremmat internet-yhteydet ovat mahdollistaneet uusia palveluja. Silti tekniikanja fysiikanlait ovat pysyneet
samana, toteaa Pasi.

Mielenkiinto
kannustaa
yrittämään
Elektroniikka on kiinnostanut Pasia nuoruudesta saakka. 18-vuotiaana hänellä oli
vetoa
autohifi-laitteisiin.
Hän ajatteli silloin, että näi-

Pasin ja Anna-Marin yhteisiin harrastuksiin kuuluvat koiranäyttelyt. Viime elokuun koiranäyttelymatka suuntautui Norjan Tromssan. Puurusen kuva-arkisto.

tä pitäisi alkaa myymään ja
asentamaan autoihin. Yrityksen alkuaikoina asiakkaat eivät ostaneet vain pelkää radiota autoon, vaan
he halusivat paljon kaiuttimia, vahvistimia ja isoja
bassokaiuttimia. Me rakensimme audiojärjestelmiä ja
jotkut autot olivat esillä autonäyttelyissäkin. Pasin mielenkiinto ja oppimisen halu
elektroniikkaan ovat kannustaneet toimimaan yrittäjänä ja pysymään ajan hermoilla. Yrittäjyyden kautta
hän on voinut toteuttaa
omia ideoitaan ja määritellä vapaasti työnsä. 20 vuoden aikana Koillis-Tele on
työllistänyt toistakymmentä henkilöä. Tällä hetkellä
yrityksessä on kolme vakituista työntekijää. Pasi mie-

Kemissä tietoverkkoasentajaksi opiskeleva Tero Vili laittoi Simo Kinnusen uuden kännykän
toimintakuntoon. Koillis-Tele on saanut paljon kiitosta hyvästä palvelutarjonnasta. Pudasjärveläiset ovat tunnollisia asiakkaita.

lellään tekee asennuksia ja
vaimo, Anna-Mari palvelee
asiakkaita liikkeessä. Tietoverkkoasentajaksi opiskeleva Tero Vili työskentelee
oppisopimuksen kautta yrityksessä. Lisäksi yrityksessä
on vuosittain muutama sähköalan opiskelija työssäoppimassa.

Koillis-Tele
tarjoaa asiantuntevaa apua
Nykyään
Koillis-Telellä
vaihdetaan älykännyköihin
näyttöjä ja akkuja, jotka eivät
onnistu kotikonstein. Pasi

- Pääsimme Hockenheimissa Mika Häkkisen vieraaksi. Hänelle lahjoitettiin Blaupunkt autonavigaattoriradio. Varikkoalueella tutustuimme DTM-autojen varikkopilttuun toimintaan,
kertoi Pasi. Puurusen kuva-arkisto.

suosittelee muutaman vuoden ikäisiin kannettaviin tai
pöytäkoneisiin pientä päivitystä. Kun koneisiin vaihdetaan kiintolevyksi nykyaikainen Ssd-levy ja lisätään
keskusmuistia, niin laitteesta tulee suorituskyvyltään
jopa uutta vastaava. Koillis-Teleä työllistävät myös
äkilliset sähkökatkokset, jotka voivat rikkoa antennikeskuksia ja muita laitteita.
UPS-laitteella voi suojata kotonakin television tai muut
elektroniset laitteet. Myymälässä autetaan asiakkaita
löytämään sopiva kännykkä
ja puhelin- tai nettiliittymä.

Asiantuntemusta ja valikoimaa löytyy myös tietokoneen, pienkodinkoneiden,
tutkapantojen, televisioiden,
tulostimien, liitäntäjohtojen,
laturien, erilaisten lisätarvikkeiden ja autojen vikakoodien lukuun, ohjelmointiin
ja koodauksiin. Koillis-Tele tarjoaa 20-vuotis juhlapäivän kunniaksi tiistai 29.11.
aamupäivästä alkaen kakkukahvit. Asiakkaille on tarjolla erikoistarjouksia ja liittymän ottajille lahjakortteja.
Ape Nieminen

Pasi voitti aikoinaan valtakunnallisen Blaupunkt autoradioiden myyntikilpailun Suomessa. Ahkera myyntityö palkittiin
hienolla matkalla Hockenheimiin seuraamaan Mika Häkkisen
DTM-kilpailua. Puurusen kuva-arkisto.

Olipa ristiäiset!
Pieni poika sai oman nimen, Miika Matias Juhani, olihan meitä sitä kuulemassa.
Lapsi oli hiukan itkuinen, varmaan monet sylit, vieraat kasvot ja hälinä kiusasi. Isän syli paras
paikka. Kyllä lapsi tarkasti katsoi sylittäjää. Jokeltaa
meinasi, ei ihan paljoa.
Kolmikuisena jo kovasti pulisee ja katsoo äitiä ja
isää silmiin, pikkunyrkit
huitoo!

Siinäpä istuissani ja seuratessa tilannetta, tuli eräs
ristiäispäivä mieleen. Taisi
olla nimenomaan sotakesä 1944. Pintamon koululla
oli kinkerit. Normaalisti ne
pidettiin talvella, mutta sota-ajasta johtuen nyt oli kesällä.
Kirkkoherra Paul Hankasalo sitä toimitti, ei ollut
kanttoria. Koulusali oli väkeä täynnä. Lapsia oli toistakymmentä. Lapset alako
väsyä ja hermostua, äidit

yritti hyssyttää sylissään.
Yks lapsi vallan metelin
nosti, äitikin alko itkeä.
Silloin Honkasalo otti
sen lapsen syliinsä, jutteli ja leperteli sille hetken.
Lapsi asettui hetkeksi –
alko uus pauhu. Mitä teki
pappi? Nosti lapsen pystyasentoon vasenta olkaansa
vasten ja kävellä hyssytteli edestakaisin, puhuen ristin opista, kasteesta. Lapsi
rauhottu ja nukahti papin
syliin!

Äiti otti lapsen papilta, tilanne jatkui. Eräs vanhusäiti hyppäsi penkistä,
nakkasi käsilaukun kasvoilleni ja hyppeli penkiltä toiselle, tuli ilonliikutuksiin. Mummon ilohyppely
ei herättäny lasta!
Honkasalo oli pidetty,
tykätty pappi. Sairastui ja
siirtyi taivaan kotiin.
Ihmiset oli monta vuotta ollu peloissaan, omaisia
kaatui rintamalla ja katosi tietymättömiin. Oli vain

hautauksia, oli pimeyttä, ei
lamppuöljyä tarpeeksi saanu, kylmää ja nälkää.
Nyt kun oli koululla tuo
tilaisuus, niin mummorukka ilosta hyppeli, monet
riemastu.
Loppuhan vihdoin tuo
julma sota. Puolisot, pojat,
kaikki kotiutui, joka palasi. Se oli kuin ois unesta heränny kirkkaaseen
aamuun. Koittavat uuvuttaa monet evakkoretket,
omaisten siviili- ja sanka-

rikuolemat. Moni palasi
henkisesti sairaana, moni
ehjänä, monelta puuttui
raajoja.
Kiitos Jumalalle, kun annoit kauniin maan, jota viljellä, rakastaa siitä meille elo
ja leipä.
Muisteli 9.10.2022
rauhasta, vapaudesta ja
hyvästä olosta
kiitollisena
Aili-vanhus
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OLETKO VALMIS
TEKEMÄÄN
MUUTOKSEN?
Tee testi ja tunnista
www.kasvavayritys.fi
mahdollisuutesi!

Varaa ilmoitustilasi
joululehteen hyvissä ajoin!
Ilahduta ystävää, yhteistyökumppania, asiakkaita PUDAS
PUDASjärveläinen-lehdessä
järveläinen-lehdessä

JOULUTERVEHDYKSELLÄ
JOULU
TERVEHDYKSELLÄ!

Joulukonsertti OP Pudasjärven
omistaja-asiakkaille
Pudasjärven kirkossa 2.12. klo 19
Tervetuloa!

Joululehdessä
KE 21.12.2022
ä:

Kysy lisä

Kuljetus pankilta klo 18:15

p. 0400 499 745

ilmoitukset@vkkmedia.fi

PUDASjärveläinen
PUDAS
järveläinen

KOILLIS-TELEn 20-vuotis synttärit!
tarjoukset voimassa
koko viikon
28.11.-2.12.!
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KOILLIS-TELE
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Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 620, 050 582 1620

