
YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 22.9.2017

Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

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

Unelmatehtaan 
kierrätysmyymälä
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 Pesulapalvelut 
laadukkaasti ja kattavasti 
• matot
• vuodevaatteet
• liinavaatteet
• pöytäliinat
• verhot

• työvaatepesut
• vaatepesut 
  (takit + käyttö-
  vaatteet)
• yms. Ilmainen 

kuljetus!
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Mattopesut 
Tarjous voimassa syyskuun loppuun.

-15%
OULUN PESULAPALVELU

Vastaanottopiste: Perhemarket
Pietarilantie 48, Pudasjärvi

p. (08) 311 7204. www.oulunpesulapalvelu.fi

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 27.9., ke 4.10., ke 11.10.

www.pudasjarvenoptiikka.fi
HUOM! Pe 22.9. liike suljettu.

M A KS U T O N O PT I KO N NÄÖN T U T K I M U S  
S I L MÄL AS I E N O STA JA L L E0€

SISÄLTÄÄ   
KEHYKSET  JA  

LINSSIT -40%

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia (sisältää kehykset ja linssit) 
eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin. Aurinkolasilinssit voimakkuuksilla 
normaalihinnaston mukaisesti. Silmälasien ostajalle optikon yksilöllinen 
näöntutkimus 0 € (norm. 35 €), ei koske piilolinssitutkimusta. 
Tarjous voimassa 30.9.2017 asti.

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

KAIKKI    SILMÄLASIT

TYYLIPÄIVÄ  KE  27.9.
PAIKALLA   STYLISTI    PAULA    NIKKA   JA 

MAAHANTUOJAN    SYYSUUTUUDET!

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

MA 25.9.

ELOKUVA 
ILTA

Pohjantähdessä
● Klo 17.00 

LEGO 
NINJAGO

-K7/4- LIPPU 8€
● Klo 19.00  
IKITIE

K-16/14- LIPPU 10€

www.moviecompanyalatalo.fi 
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MB 200 CDI farkku, ml. 253 tkm..........-09 
MB E 320 CDI Avantgarde autom ...... -05
MB C 180T Kompressor  farkku, ml. 163 
tkm.......................................................-04
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi...... -99
MB C200 CDI farkku, ml. 382 tkm......-05
MB C200 CDI farkku ..........................-03
Ford Focus 1.6 TDCI farmari, ml. 278 tkm -09
Nissan Primera 2.0i Sport Deck
ml. 233 tkm ........................................-05
MB C200 CDI, ml. 430 tkm ................-02
Nissan Almera 1.5i HB, ml. 156 tkm...-05
Nissan Primera 1.8i farkku, ml. 229 tkm -05
Nissan Almera 1.5i, ml. 171 tkm ........-04
Opel Astra 1.8i farkku, ml. 247 tkm....-05
Mitsubishi i200 dsl Pickup 4-veto...... -90
Opel Astra 1.8i HB ml. 254 tkm ......... -02
MB E 220 dsl., ml. 386 tkm ...............  -97
Opel Tigra 1.4i, juuri kats. ...................-95
Tulossa:
Volvo S60 2.4i, ml. 135 tkm .................-06
Volvo V70 2.4D, ml. 228 tkm ..............-06 
Traktorit:
Valtra A95+etuk., ml. 10500 h...-04
Valtra 900+etunostolaite+voimanotto,
ml. 4900 h.................................-99
Valtra 800-99, ml. 3800 h..........-99

AUTON PESUT JA VAHAUKSET. NYT MYÖS AUTON 
SISÄPUHDISTUKSET JA PENKKIEN PESUT!

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, 

myös ilt. ja viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN
Myös maa-alueet ja rantatontit. 
Hitsaustyöt/katsastushuollot.

VOIMME ETSIÄ MIELEISESI 
AUTON MYÖS TILAUKSESTA!

Myös osamaksulla!
MYYNTI, VAIHTO, OSTOUkrainalainen kansantanssiyhtye 

VOLYN
Tiistaina 26.9.2017 klo 18

Tuomas Sammelvuo -salissa
Tuulimyllyntie 4, 93100 Pudasjärvi

Liput: peruslippu 15€,  
eläkeläiset, opiskelijat ja lapset 10€ (alle 10v. ilmaiseksi)
Kesto 2 x 40 min – väliajalla puffetti (PuU:n voimistelujaosto)

Ukrainalainen kansantanssiyhtye Volyn on ammattilais
kollektiivi, joka on perustettu jo vuonna 1978. Yhtyeen 
ohjelmisto on poikkeuksellisen monipuolinen – kaiken perus
tana on kuitenkin ukrainalainen kansantanssi. 
Tuliset buko vinalaiset ja volynialaiset tanssit vaihtuvat 
kasakkakilpailujen monenlaisiin temppuihin ja taistelu 
henkeen. Värikkäät ja ilmeikkäät liikkeet, virtuoosi maiset 
hypyt, salamannopeat pyörähdykset ja tanssien dynamiikan 
ylittämättömän nopeat muutokset rakenta vat ainutlaatuisen 
värikylläisyyden, energian ja taiteelli suuden.
Konserttiohjelmassa on mukana 17 taiteilijaa ja yhtyeen 
koreografionValeriSmyrnov.

Järjestää Pudasjärven 
kaupunki/ kulttuuripalvelut

KÖÖKIN AVAJAISET
Olet lämpimästi tervetullut 

tuotekehityskeittiömme Köökin avajaisiin  
ti 3.10. klo 12, os. Rimmintie 15, Pudasjärvi.

Avajaisten aattona ma 2.10. klo 7.30-16.00 il-
maista, yksilöllistä koulutusta tuotekehityksestä 
eritoten julkiseen joukkoruokailuun sekä esim. 

yritysyhteistyöhön liittyvien kysymysten kanssa. 
Lisätietoja ja ajanvaraukset p. 050 434 2117 tai 

tuomi-tuulia.ervasti@pudasjarvi.fi.

Kööki on Pudasjärven kaupungin omistama, 
laitoshyväksytty elintarvikkeiden ja ruokien tuo-

tekehitys- ja valmistuskeittiö. Siellä on useita 
erilaisia keittiötiloja, joiden vuokraaminen on 

edullista ja avointa kaikille. 
http://www.kooki.fi/

www.pudasjarvi.fi

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

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

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

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

Muistathan, että
KANTA-

ASIAKKAANA 
SAAT 

norm. hintaisista 
*tuotteista

AINA 
ALENNUKSEN!

(*ei käsitöistä, eikä cd-levyistä) 
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Enää 93 yötä 
Jouluun...

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

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

Puh.  020 752 8260

Räystäskourunpuhdistajassa on kaksi päätä: 
lastapää ja harjaspää. Päiden kulmaa on mah-
dollista säätää sopivaksi. Lastapään reikään on 
mahdollista asentaa kasteluletku räystäskourun 
huuhtelua varten. QuikFit-teleskooppivarteen 
on mahdollista ostaa useita erilaisia työkalu-
päitä. Teleskooppivarren ulottuvuus on jopa 6 
metriä.

LEHTI-
HARAVAN 
LAPA 
FISKARS L JA 
VARSI FISKARS 
SOLID

TELES-
KOOPPI-
VARSI + 
RÄYSTÄS-
PUHDISTIN 
FISKARS 
QUIKFIT

Fiskars Solid puutarhavälineet ovat toiminnal-
liset ja vaivattomat välineet ulkona työskente-
lyyn. Lehtiharavan pää L on reilun kokoinen 
harava suurilla nurmikkoalueilla työskente-
lyyn. Solid varsi sopii Solid haravoille.

1695 (1890) 5990 (6990)

YHTEIS-
HINTAAN 

nro 38 2017-lehti
-liitteenä
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 24.9. kello 10, Juha Kuk-
kurainen, Helena Koivukangas, Jukka Jaakkola, kirkko-
kuoro. Messun jälkeen 70-vuotiaiden juhla.

Rippikoulun aloituskirkko kirkossa su 24.9. kello 13, 
Valtteri Laitila, Tiina Inkeroinen, Marko Väyrynen, Juk-
ka Jaakkola.

Kaikille avoin työpajailta vuoden 2018 toimintasuun-
nittelusta 3.10.2017 kello 18 seurakuntakodilla. Onko 
sinulla ideoita, millaista toimintaa seurakunnassamme 
tulisi olla? Mitä voisimme tehdä paremmin? Tervetuloa 
mukaan keskustelemaan seurakunnan tulevan vuoden 
toiminnasta yhdessä työntekijöiden ja luottamushenki-
löiden kanssa. Kahvitarjoilu kello 17.45 alkaen

Kuorot: Vox-Margarita ke 27.9. kello 18, kirkkokuoro to 
28.9. kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 27.9. kello 
13.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12 
(to 5.10. ei ystävänkammaria).

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin  
kello 10–13.

Perhekerho: seurakuntakodin perhekerho keskiviikkoi-
sin kello 10–13 ja maanantaisin iltaperhekerho kello 17-
19. Perhekerhoa ei ke 27.9.

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla maanantai-
sin kello 13–15 ja perjantaisin kello 9.30–12.00. Ilmoit-
tautumiset lastenohjaajille p. 040 743 4896 tai 040 586 
1217.

Kirkkoherranvirasto ja seurakunnan toimistot sul-
jettuna ke 27.9.

Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat Livolla Taina ja 
Pertti Luokkasella pe 22.9. kello 18.30 (Risto Lauhika-
ri). Syysmyyjäiset Sarakylän koululla pe 22.9. kello 19 
ja lauluseurat Esa Kelahaaralla su 24.9. kello 19. Seu-
rat Kurenalan ry:llä su 24.9. kello 16 (Matti Kurkela, Rei-
jo Lohi).

Kastettu: Touko Tapio Ranua, Hanna Selma Marjatta 
Piira, Eevi Amanda Viitala, Samu Henrik Jalmari Haa-
taja

Haudattu: Kari Johannes Piri 67 v Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

”On ollut viime aikoina niin monenlaisia 
huolia ja murheita.” Lienetkö kuullut tätä 
toteamusta tutuiltasi? 

Jokaisen ihmisen elämään sisältyy 
huolia, murheita ja jopa suuriakin vaike-
uksia. Usein ne tuovat surua ja pysähdyt-
tävät elämää; tuntuvat ajavan eteenpäin 
pääsyä umpikujaan. On vaikea uskoa, että 
huolet ja murheet ovat elämän antajan, 
rakastavan Jumalan sallimia. Koettele-
muksiin ja vastoinkäymisiin sisältyy Juma-
lan varjelusta, johdatusta ja huolenpitoa, 
mikä ei aina avaudu meille ihmisille. Mo-
net ovat kuitenkin myöntäneet, että ”elä-
män taakat” panivat miettimään asioiden 
tärkeysjärjestystä. 

Jeesus opetti aikanaan ja opettaa sa-
nallaan vieläkin, ettei ihmisen tarvit-
se murehtia kaikkia mahdollisia asioita. 
Vieraillessaan Martan ja Marian kodis-

sa Jeesus sanoi työtaakkaansa valittaval-
le Martalle: ”Martta, Martta, sinä huolehdit 
ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on 
tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä 
sitä oteta häneltä pois.” Marian ”hyvä osa” 
oli kuunnella Jeesuksen puhetta (Luuk. 
10:38-42).

Vuorisaarnassa Jeesus puhui huoleh-
tiville ja vähäuskoisille: ”Älkää siis mu-
rehtiko: ’Mitä me nyt syömme?’ tai ’Mitä 
me juomme?’ tai ’Mistä me saamme vaat-
teet?’ ”Etsikää ennen kaikkea Jumalan val-
takuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, 
niin teille annetaan kaikki tämäkin”(Matt. 
6:31-33).

Toki on oikein ja tarpeen tehdä työ-
tä ja huolehtia arkielämän asioista ja tar-
peista, mutta muistaa Lutherin opetus 
vanhasta Katekismuksesta elämämme 
tärkeimmästä asiasta, joka suuntaa myös 

iankaikkiseen elämään: ”Jumalan ja Vapah-
tajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen 
ja Jumalan lapseksi pääseminen on elä-
mämme kallein asia.”

Vaikeuksissa saamme luottaa ja uskoa 
Jumalan huolenpitoon ja siunaukseen. 
Osaksemme tullutta Jumalan rakkautta 
saamme jakaa auttamalla apua tarvitse-
via lähimmäisiämme.

”Ah tiesi usko haltuun Herran / ja turvaa 
Isään rakkaaseen. Hän auttaa nyt ja kruu-
naa kerran / myös sinut taivaan autuuteen. 
/ Ken tiensä uskoo Herralle, / ei rakenna se 
hiekalle”. ( Vk 370)

Arvo Niskasaari

Jumalan huolenpito

Kutsu 
seurakunnan 
työpajailtaan 

Syksy on Pudasjärven 
seurakunnassa tulevan 
vuoden toimintasuunni-
telmien ja talousarvion 
valmisteluaikaa. Tämän 
vuoden aikana toteute-
tun strategiatyön aika-
na on noussut esiin ajatus 
seurakuntalaisten osallis-
tamisesta jo suunnitelma-
vaiheessa. Näin voimme 
ottaa kentältä nousevia 
toiveita ja odotuksia entis-
tä paremmin huomioon. 

Siksi kutsumme kaik-
kia kiinnostuneita mukaan 
yhteiseen työpajailtaan 
tiistaina 3.10. kello 18 seu-
rakuntakodille. Paikalla 
on seurakunnan työnteki-
jöitä ja luottamushenkilöi-

tä. Tervetuloa keskuste-
lemaan ja jakamaan omia 
ideoita ja ajatuksia seura-
kunnan tulevien vuosien 
toiminnan kehittämisestä!

Samalla on mahdollista 
tutustua seurakunnan päi-
vitettyyn strategiaan, jon-
ka kirkkovaltuusto käsit-
telee kokouksessaan 9.10. 
Strategiaa on työstetty ke-
vään aikana seurakun-
nan luottamushenkilöiden 
ja työntekijöiden kanssa. 
Työskentelylle pohjaa on 
luonut kesällä 2016 mark-
kinoilla toteutettu seura-
kuntalaiskysely. 

Timo Liikanen
kirkkoherra

Kauppispoikien kauppareittiajo 
päättyi haikeissa tunnelmissa
Pudasjärven alueella viimei-
sen 18 vuoden ajan toiminut 
kauppa-auto, Kauppispo-
jat, on lopettanut toimintan-
sa. Kauppiasyhtiökumppanit 
Juha Hemmilä ja Pertti Sara-
järvi ajoivat viimeisen viikon 
kauppareittiajot viime viikon 
torstaina, perjantaina ja lau-
antaina 16.9. haikeissa tun-
nelmissa. Hemmilä kertoi, 
että tunnelmat olivat molem-
min puoliset, kauppiaiden ja 
vuosikymmenien ajalta ker-
tyneiden asiakkaiden kesken. 

- Olimme ainut toimija Pu-
dasjärvellä vajaan 10 vuoden 
ajan. Juhalla työuraa kauppa-
autossa on kaikkinensa ehti-

nyt kertyä 24 vuotta ja Pertillä 
noin 35 vuotta. Asiakkaillem-
me kauppa-autopalvelut oli-
vat tosi tärkeitä, mutta kun 
asiakaskunta kauppareittien 
varrelta väheni vuosi vuo-
delta, liiketaloudelliset syyt 
pakottivat miettimään toi-
minnan kannattavuutta pi-
temmällä aikajänteellä. 

- Muutoin oltaisiin voitu 
jatkaa entisellään jonkin ai-
kaa, mutta nyt lopettamis-
päätös voitiin tehdä rauhas-
sa ilman mitään ongelmia ja 
kauppa- autokin saatiin myy-
tyä sopivalla hinnalla. Auto 
jatkaa uuden omistajan käy-
tössä kauppa-autona naa-

purimaassa Virossa. Tämän 
hetkisistä mietteistä Juha to-
tesi, että nyt huilataan ja lo-
maillaan ja sen jälkeen aloi-
tetaan suunnittelemaan uusia 
haasteita. Aika näyttää, näh-
däänkö Pudasjärven alueel-
la säännöllisesti liikennöivää 
kauppa-autoa enää koskaan.

Pudasjärven alueella toi-
mii nykyisin yhteensä kuusi 
kyläkauppaa, joilla on suuri 
merkitys esimerkiksi keskus-
taajamasta kauempana syrjä-
kylillä asuville kuntalaisille 
sekä tietenkin mökkiläisille ja 
paikkakunnalla lomaileville 
matkailijoillekin. Kyläkaup-
pojen palveluja on saatavilla 

Syötteellä, Rytingissä, Puhok-
sella, Ervastissa, ja Kipinässä. 
Vuosikymmenten kuluessa 
kyläkauppojen palvelut ovat 
kehittyneet aiempaa moni-
puolisemmaksi. Kyläkaupas-
ta riippuen palvelu- ja tuote-
valikoima voi olla hyvinkin 
monipuolinen: esimerkik-
si polttoaineen myynti, kah-
vilan, postin, matkahuollon, 
apteekin ja alkon palvelut 
unohtamatta rautakaupan 
tuotteita sekä matkailijoille 
tarkoitettuja erikoispalveluja. 

Pertti Kuusisto
Kauppispoikien kauppa-auto palveli Pudasjärven laajaa pi-
täjää 18 vuotta. Viimeisen reitin he ajoivat lauantaina 16.9. 
Kauppa-auton edessä kauppiaat Pertti Sarajärvi ja Juha 
Hemmilä. Kuva Virve Kauppi. 

Iloa, yhteenkuuluvuutta ja kestävää 
tulevaisuutta sadan vuoden edestä

Kyläneuvosto kokoontuu ruskaiselle Syötteelle
On tullut aika kokoontua 
yhteen kuuntelemaan kyli-
en, järjestöjen ja kaupungin 
kuulumisia. Kyläneuvosto 
kokoontuu 27.9. keskiviik-
koiltana kuudelta Syötteen 
kylätalolla.

Kyläneuvoston tärkeim-
pänä tehtävänä on toimia 
luontevana kohtaamispaik-

kana, jossa kaupungin vi-
ranhaltijat, luottamushen-
kilöt ja asukkaat vaihtavat 
ajatuksia sekä käyvät tasa-
vertaista vuoropuhelua kes-
kenään. 

Tilaisuudessa pääpai-
no on kylien edustajien pu-
heenvuoroissa, joissa kuul-
laan ajankohtaisia asioista 

kylittäin. Näin voidaan op-
pia toisilta kyliltä, lisätä yh-
teistyötä ja sovittaa tapahtu-
mat eri aikoihin. Kaupungin 
edustajista kaupunginjoh-
taja Tomi Timonen kertoo 
kaupungin ajankohtaisim-
mista kuulumisista. Tapah-
tumassa on mahdollisuus 
antaa mielipiteensä ja ideoi-

da kaikille pudasjärveläisil-
le suunnitteilla olevaa kun-
talaisen hyvinvointiseteliä. 
Tilaisuutta isännöi Syötteen 
kyläyhdistys ry. Tapahtuma 
aloitetaan kahvitarjoilulla. 

Aili Jussila, Laavu-hanke

Pertti Purola kävi etukäteen keskustelemassa Yläkartanon 
henkilökunnan kanssa vapaaehtoistyön yksityiskohdista. 
Samalla hän tutustui kuntosalin laitteisiin, joiden käytöstä 
kertoivat Lilja Kettunen ja Aila Tauriainen-Lohvansuu.

Itsenäisen Suomen täyttäes-
sä 100 vuotta, Pudasjärven 
Osuuspankissa päätettiin 

henkilökunnan taholta ryh-
tyä toimeen hyvän puolesta. 

-Juhlavuoden aikana me 

OPlaiset teemme päivän va-
paaehtoistyötä ja samalla 
kutsumme kaikki suomalai-
set mukaan luomaan iloa, 
yhteenkuuluvuutta ja kestä-
vää tulevaisuutta sadan vuo-
den edestä. Tarkoituksena 
on antaa 100-vuotiaalle Suo-
melle lahja, joka on vahvas-
ti OPn näköinen, kertoo OP 
Pudasjärven toimitusjohtaja 
Perttu Purola. 

-Tavoitteena on, että juh-
lavuoden tempaus näkyy 
ympäri Suomen. Kannus-
tamme kaikkia suomalaisia 
vapaaehtoistyöhön. Osana 
lahjaamme olemme avan-
neet osuuspankkiryhmäs-
sä vuoden alussa kaikille 
suomalaisille avoimen va-
paaehtoistoiminnan koh-
taamispaikan Hiiop100.fi. 
Uuden ajan vapaaehtois-
työn välitysalustan kautta 
kuka tahansa voi etsiä apu-
käsiä järjestämäänsä va-
paaehtoistyöhön tai löy-
tää oman vapaaehtoistyön 
kohteen. Uudessa vapaaeh-
toisten kohtaamispaikassa 
hiiop100.fi suomalaiset löy-
tävät helposti sopivat teke-
misen paikat, ja meillä on 
mahdollisuus saada yhdessä 
aikaiseksi koko Suomea kos-

kettavia tekoja, toteaa Puro-
la.  

Purola kertoo, että Pudas-
järven OPn henkilökunta on 
päättänyt tehdä vapaaeh-
toistyörupeamansa Yläkar-
tanossa lokakuun alussa si-
ten, että kukin on siellä eri 
päivinä. Pankin työnteki-
jät avustavat Yläkartanon 
asukkaita muun muassa ar-
jen askareissa, pelailevat, ul-
koiluttavat ja pitävät heille 
juttuseuraa.  Tavoitteena on, 
että työstä on iloa ja hyötyä 
avun saajalle. HT

Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven yrittäjät toteut-
tivat Yrittäjän päivänä 5.9. 
yhteisesti Suomen lipun nos-
tamisen kaupungintalon lip-
pusalkoon. Tapahtumaan 
osallistui 25 kaupungin vi-
ranhaltijaa ja luottamus-
henkilöitä sekä pudasjärvi-
siä yrittäjiä. Tapahtuma on 
muodostunut jo perinteeksi, 
sillä tällä kerralla oli jo neljäs 
kerta, kun tämä toteutettiin. 

Lipun nostamisen jälkeen 
siirryttiin kaupungintalol-
le yrittäjien aamukahveil-
le, jossa kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen kertoi kau-
pungin kehittämistoimen 
tavoitteena olevan muun 
muassa 10 vuoden sisällä 
saada 500 uutta työpaikkaa 
ja saada kaupungin väkilu-
ku nousuun. Yrittäjien pu-
heenjohtaja Marko Rautio 
kertoi yrittäjäyhdistyksen 

tulevan syksyn toiminan-
nasta ja korosti kaupungin 
ja yrittäjien hyvää yhteistyö-
tä. Keskustelu kävi vilkkaa-
na ja kehittämistoimelta ky-
seltiin ajankohtaisia asioita. 
Syötteen matkailun vetovoi-
maan uskottiin ja siellä to-
dettiin olevan meneillään 
uusia matkailua edistäviä 
investointeja. Kaupungilla 
on kehitteillä Valtatie 20:n 
varrella olevan lakkaute-
tun Kurenalan koulun pur-
kaminen ja tilalle tullaan ra-
kentamaan mahdollisesti jo 
ensi vuonna, uusi kaupun-
gin keskustaan valtatieltä 
johtava liittymä sekä koulun 
paikalle vuonna 2019 aloitet-
tavaksi monitoimikeskuksen 
rakennustyöt. Rakennuk-
seen suunnitellaan muun 
muassa jäähallia, keilahallia 
ja useita muita palvelukoko-
naisuuksia. HT

Suomen lipun nostamiseen 5.9. osallistui noin 25 yrittäjää 
ja kaupungin henkilökuntaa.

Suomen lippua nostamassa Pudasjärven kaupungintalon 
lippusalkoon Suomalaisen yrittäjän päivänä 5.9. kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen, Pudasjärven yrittäjien varapu-
heenjohtaja Tommi Niskanen, puheenjohtaja Marko Rautio 
ja kiinteistöjenhoitaja Timo Soronen. 

Yrittäjän päivänä Suomen lippu salkoon

Vuorokausi oli aikaa kestävyyssuorituksen tekemiseen. 
Juoksijat Eino Visaheimo ja Jorma Puurunen vasemmalla. 
110 km kävellyt Paula Manninen keskellä sauvojen kanssa.

Jo perinteeksi muodostu-
nut Sotkajärven Vedon jär-
jestämä 24 h kävely-/juok-
sutapahtuma toteutettiin 
viikonvaihteessa 16.-17.9. 
Hirvaskosken koulun vaih-
televalla kävelyreitillä. Kä-
velijät ja juoksijat lähetettiin 
matkaan lauantaina kello 15 
ja sunnuntaina suorituksia 
voitiin tehdä kello 15 saak-
ka. Valoisan aikaan reittinä 
oli neljän kilometrin merkit-
ty maastoreitti ja pimeän tul-
len suorituksia jatkettiin 1,8 
kilometrin valaistulla reitil-
lä. 

Paula Manninen käveli 20 
kilometrin pätkissä kisaen-
nätyksen 110 kilometriä. Jor-
ma Puurunen suoritti höl-
käten ja kävellen 107,1 km, 
aikaisempien tulosten olles-
sa 106 ja 100 km. Puurusen 
kanssa juoksi ultramatko-
jen kestävyysjuoksutapahtu-
missa paljon kulkenut Eino 
Visaheimo Taivalkoskelta. 
Hän oli hyvää vauhtia pää-
semässä reilusti yli 100 kilo-
metrin saavutukseen, mut-
ta ravinteet eivät imeytyneet 
yön ja sunnuntai aamupäi-

vän aikana. Ne vaivat py-
säyttivät hänet reilun 80 km 
suoritukseen – pitkä matka 
toki sekin!

Tapahtuman puuhamies 
Pekka Kinnunen kertoi ta-
pahtuman jatkuvan myös 
ensi vuonna toivoen samal-
la, että saataisiin 50-60 km 
kävelijöitä/juoksijoita ny-
kyistä enemmän mukaan. 
Hän itse käveli nyt myös en-
nätyksensä reilut 68 km. 

Hirvaskosken pihalla oli 
huoltoteltta, jossa lasket-
tiin kierrokset ja otettiin ajat. 
Talkoovoimin oli järjestetty 
myös osallistujien käyttöön 
kahvia, ruokaa, pikku pur-
tavaa, urheilujuomaa ja me-
hua. Koulun sisällä saattoi 
yöllä käydä pitämässä lepo-
tauon, jota mahdollisuutta 
muutaman osallistujat käyt-
tivätkin. HT

Tulokset:
Paula Manninen 110 km, Jorma Puuru-
nen 107,1, Eino Visaheimo 83,7, Pekka 
Kinnunen 68,4, Seppo Kukka 56, Mai-
re Holmström 51,3, Keijo Jokikokko 
50, Pentti Kinnunen 50, Seppo Holm-
ström 40, Mirja Laakkonen 20, Heimo 
Turunen 4 km. 

Ennätysmatkoja 
tehtailtiin SoVe 24 h 
tapahtumassa
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Kauppa-auton palvelu loppui viime viikonvaihteessa. Jongun alu-
een kyläyhdistyksen hallitus tuumaili, voisiko kyläyhdistys auttaa, 
jos joku tarvitsee apua kauppa asioiden hoitoon täällä syrjäky-
lällä. Olimme yhteydessä naapurikylän kyläkauppiaaseen. Hänellä 
on kotiin tuontipalvelu – pientä korvausta vastaan, sieltä saa pal-
velua, kun soittaa rimpauttaa. Myös tuolla Kurenalla M-tavarata-
lolla on sama palvelu. Sieltä asti, kun lähdetään tuomaan tavara, 
täytyisi olla keskitetysti useampia tilauksia. Linja-auto kulkee kou-
lu aikaan, sillä pääsee kylille. Naapuriapuun kannattaa turvautua, 
jos hätä tulee. On olemassa myös ikäihmisille palveluseteli, jota 
voi hyödyntää ”kauppa-kassi” palveluun. Siitä tietoa saa Seniori-
pisteestä palvelukeskuksesta tuolta Kurenalta puhelin sinne on 
08 5875 6362.  On myös mahdollisuus anoa taksikorttia ja siitä 
tietoa saa samasta senioripisteestä. 

Olkaapa yhteydessä, niin saadaan kylä pidettyä asuttuna. Tuu-
mataan yhdessä, jos on ongelmia. Yhteystiedot ja muuta infoa ky-
lältä löytyy netti sivuilta. osoitteesta jonku.nettisivu.org

Asiahan ei ole yksin meidän kylällä, vaan koskee koko kaupun-
kia. Olkaa yhteydessä, yksin ei kannata jäädä asioita tuumaamaan. 
Aina löytyy ratkaisu, kun yhdessä mietitään.

Onerva Ronkainen
Jongun alueen kyläyhdistyksen puheenjohtaja

Kauppa-auto 
lopetti, mitä nyt?

Edustajiston vaalit pidetään 
6.–19.11. Silloin omistaja-asi-
akkaat, joita on 6 499, äänes-
tävät keskuudestaan edusta-
jiston. 

– Ehdokkaisiin voi tutus-
tua 30.10. alkaen vaaliko-
neessa osoitteessa op-edus-
tajistonvaalit.fi. Ja sitten 
marraskuussa kannattaa ää-
nestää omaa ehdokasta. Ää-
nestämällä voi vaikuttaa ja 
samalla osallistuu myös ar-
vontaan, jossa voi voittaa 
hybridiauton vuodeksi käyt-
töön, kannustaa OP Pudas-
järven toimitusjohtaja Pert-
ti Purola.

OP on asiakkaidensa 
omistama osuuskunta, jon-
ka perusarvo on jäsen ja ääni  
periaate. Omistaja-asiakkaat 
saavat tiedon äänioikeudes-
taan joko sähköisesti op.fi-
palvelussa tai postitse kirjee-
nä ennen äänestämistä. 

– OPssa omistaja-asiak-
kaalla on aito vaikuttamis-
mahdollisuus. Toivomme, 
että edustajisto on mahdol-
lisimman hyvä pienoiskuva 
pankin omistaja-asiakaskun-
nasta, sillä silloin jäsende-
mokratia toteutuu oikealla 
tavalla, huomauttaa Purola. 

Äänestää voi vaikka 
mobiililla
Omaa ehdokasta voi äänes-
tää joko op.fi-palvelussa, 
OP-mobiililla, postittamalla 
äänestyslipun vastauskuo-
ressa tai palauttamalla vas-

tauskuoren OPn konttoriin.
– Edustajiston jäseniltä ei 

vaadita erityistä pankkiasi-
oiden osaamista. Edustajis-
toon ovat tervetulleita aivan 
tavalliset omistaja-asiak-
kaat, jotka tuovat mukanaan 
oman asiantuntemuksensa 
ja ovat kiinnostuneita yhtei-
sistä asioista finanssialan nä-
kökulmasta, Purola sanoo. 

Edustajistoon valitaan 
25 jäsentä neljän vuoden 
toimikaudeksi. Edustajis-
to käyttää pankissa ylintä 
päätösvaltaa. Varsinaises-
sa edustajiston kokoukses-
sa mm. päätetään vastuu-
vapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja toimitusjoh-
tajalle edelliseltä tilikaudel-
ta. Edustajiston kokouksessa 
valitaan myös tilintarkastaja 
ja hallintoneuvoston jäsenet.

OP Pudasjärven kanssa 
järjestetään edustajiston vaa-
lit samanaikaisesti yhteen-
sä 81 OPssa eri puolilla Suo-
mea. Äänioikeutettuja on yli 
1,5 miljoonaa. Kaikkien näis-
sä vaaleissa äänestävien kes-
ken arvotaan Volkswagen 
hybridiauto vuodeksi käyt-
töön. Kaikissa OP Ryhmän 
osuuspankeissa ei järjeste-
tä tänä syksynä edustajis-
ton vaaleja. Osalla pankeis-
ta vaalien ajankohta on eri 
ja osalla pankeista edustajis-
toa vastaa osuuskunnan ko-
kous.

OP Pudasjärvi tiedotus 

Omistaja-asiakkaat 
valitsevat OP Pudasjärven 

edustajiston
Mahdollisuus vaikuttaa oman pankin ja 

paikkakunnan asioihin näyttää kiinnostavan OP 
Pudasjärven omistaja-asiakkaita. Edustajiston 

vaalien ehdokashankinta päättyi 15.9. ja 
määräaikaan mennessä ilmoittautui 42 ehdokasta.

Pudasjärven kaupunki on 
hyväksynyt uuden kun-
tastrategian vuosille 2017 - 
2027, jonka linjaukset ja ta-
voitteet nojaavat vahvasti 
Pudasjärven omiin luontai-
siin vahvuuksiin ja mahdol-
lisuuksiin. Yhtenä kunnille 
jäävistä tehtävistä mahdol-
lisen maakuntauudistuksen 
jälkeen on elinympäristön 
kehittäminen. Eräitä nouse-
via teemoja kuntastrategi-
assa on kylien elinvoimai-
suuden vahvistaminen ja 
asukasmäärän kasvattami-
nen. Meiltä myös odotetaan 
vapaa-ajantonttitarjonnan ja 
tunnettavuuden lisäämistä. 
Elinympäristövaliokunta on 
keskustellut kaavoitustar-
peesta ja esittänyt Pudasjär-
ven kaupunginhallitukselle 
Siuruanjoen alaosan kaavoi-
tuksen selvittelyn aloitta-
mista.

Tavoitteena Pudasjärven 
kaupungilla on kehittää jo-
kivarsia ja lisätä niissä mat-
kailua. Iijoki ja Livojoki on 
jo kaavoitettu ja seuraava-
kasi suurin joki on Siuru-
anjoki. Kaavoituksen pää-
tarkoituksena on ohjata ja 
määritellä pääasiassa ranta-
vyöhykkeelle sijoittuva ran-
tarakentaminen loma-asu-
tuksen ja ympärivuotisen 
asumisen sekä myös alu-
een matkailun ja elinkeino-
jen osalta ottaen huomioon 

luonnonarvot ja suojelta-
vat kohteet, yleiset tarpeet ja 
virkistyskäyttö sekä maan-
omistajien tasapuolinen 
kohtelu.

Siuruanjokivarret ovat 
osittain rakennettu ja osalla 
maanomistajista on haluk-
kuutta saada uusia raken-
nuspaikkoja. Jokivarsilla on 
kuitenkin paljon alueita, joil-
le rakentaminen ei ole mah-
dollista pelkästään poikkea-
misluvilla. Uusiutuvassa 
rakennusjärjestyksessä ta-
voitellaan Siuruanjoen ala-
osan kaavoitusta. Yläosaan 
ei vielä kohdistu merkittä-
viä rakennuspaineita ja sitä 
ei toistaiseksi kaavoiteta.

Julkisuudessa on esitetty 
huolta Siuruanjoen kaavoi-
tuksen haittaavan jokiranto-
jen ja peltoalueiden suojelua 
sekä jokivarren rauhan me-
nettämistä. Myös nykyisten 
nautintaoikeuksien ja kul-
kuyhteyksien menettämi-
nen huolestuttaa. Pelko pa-
kollisista rakennuspaikoista 
ja niiden hyväksymises-
tä sekä syntyvistä kustan-
nuksista aiheuttaa epätietoi-
suutta.  Kaavoitus ei poista 
kulkuoikeuksia. Kulkuoi-
keuksia perustetaan ja pois-
tetaan maanmittaustoimi-
tukissa tarpeen mukaan. 
Kaavan valmistelussa kun-
talaiset voivat osallistua 
kaavan valmisteluun esittä-

mällä mielipiteitään.  Kun-
talaisilla edelleen säilyy aina 
mahdollisuus muistutuksiin 
kaavaehdotuksesta. Osalli-
set voivat vaikuttaa kaavan 
sisältöön osallistumalla. Hil-
jaisuus tulkitaan hyväksy-
miseksi.

Uusista rakennuspaikois-
ta joista syntyy kaavoitus-
maksu, tulee vain uusille ra-
kennuspaikoille ei vanhoille. 
Kaavoitusmaksu raken-
nuspaikkaa kohden on pie-
nempi kuin poikkeamislu-
pamaksu rakennuspaikkaa 
kohden. Kaavoituksen jäl-
keen rakentamisen määrän 
kasvaminen liittyy tavoittee-
seen säilyttää kylät ja koko 
kaupunki elinvoimaisena. 
Asukkaiden ja loma-asuk-
kaiden lisääminen alueella 
mahdollistaa palvelujen säi-
lymistä jopa lisääntymistä. 

Kaavoitus parantaa Siu-
ruajoen virkistyskalastuk-
sen ja matkailun kehittämis-
tä ja siinä voidaan osoittaa 
viher- ja virkistysalueita, 
reittejä sekä kalastus- ja ui-
mapaikkoja. Pellot ovat osa 
kulttuuriarvoja, joita erityi-
sesti pyritään kaavassa säi-
lyttämään.

Yleiskaavaratkaisuil-
la tuetaan pysyvän asutuk-
sen ja kyläkeskusten kehit-
tämistä ja sen palvelujen 
parantamista, maa- ja met-
sätalouden sekä niiden lii-

tännäiselinkeinojen sekä vir-
kistyksen ja muiden yleisten 
tarpeiden ja liikenteen kehit-
tämistä.

Laadittava yleiskaava an-
taa rantavyöhykkeellä sel-
keän perusteen rakennuslu-
pien käsittelylle siten, että 
alueelle ei tarvitse laatia eril-
lisiä asemakaavoja. Raken-
nuspaikkojen määrä ja sijain-
ti selvitetään ja osoitetaan 
maanomistaja kohtaisesti si-
ten, että ne ovat loogisesti 
riippuvaisia luonnonolois-
ta, maisemasta, rakennet-
tavuudesta, sijainnista sekä 
muista ympäristötekijöistä. 
Kiinteistökohtainen raken-
nusoikeus määritellään ns. 
emätilaperiaatteen perus-
teella.

Yleiskaavan laatimisel-
la pyritään mahdollista-
maan rantarakentaminen si-
ten, että MRL 72 § rajoitus 
poistuu. Virkistyskäytön ja 
alueen suojeluarvojen tur-
vaaminen ja matkailupal-
velujen kehittäminen ovat 
myös keskeisiä tavoitteita 
suunnittelulle. Kaavoituk-
sella saadaan yleensä enem-
män järkeviä rakennuspaik-
koja kuin poikkeamisluvilla 
ja se vähentää kunnallista 
byrokratiaa.

Eero Talala
vs. tekninen johtaja

Mahdollinen Siuruanjoen kaavoitus

Hirvituho korvauskäytäntö muuttunut
Metsänhoitoyhdistys Pu-
dasjärven Metsänomista-
ja-viikon metsäretkeily kes-
kiviikkona 20.9. suuntautui 
Kivarin ja Pärjänsuon yh-
teismetsiin. Reilut parikym-
mentä metsänomistajaa oli 
mukana retkeilyllä, jossa 
käytiin usealla ajankohtai-
sella metsäkohteella pohti-
massa metsänhoitoon liit-
tyviä kysymyksiä. Kivarin 
yhteismetsän alueella lähes 
vuosittain tapahtuvat hirvi-
tuhot antoivat aihetta kut-
sua paikalle metsäkeskuk-
sesta paikallinen tarkastaja 
Markku Paloniemi. Markun 
johdolla kävimme läpi uu-
distunutta hirvituhojen kor-
vausjärjestelmää.

Korvaustaso noussut 
Verrattuna edellisvuosi-
en korvausjärjestelmään, on 
korvausten taloudellinen 
taso nousut 20-25 prosenttia. 
Korvaustason päivitykseen 
on ollut selvää tarvetta, sa-
moin kuin tarkastustoimin-
nan yksinkertaistamiseen-
kin. Ennen tarkastaja joutui 
luokittelemaan vahingoittu-
neet puut 4-5 eri luokkaan, 
kun nykyisin selvitään kah-
della luokalla. 

–Tämä on yksinkertaista-
nut tarkastustoimintaa. Ki-
varilla vahinkojen määrä on 
pinta-alallisesti suuri, koska 

taimikoita on paljon ja alue 
on hirvien talvilaidunta, to-
tesi Paloniemi. 

Koko retkiporukka oli 
yhtä mieltä, että vain murto-
osa hirvituhoista tulee ilmi. 
Monen metsästysseuran 
vuokrasopimuksessa onkin 
ehto, että hirvituhot ilmoite-
taan metsänomistajalle. 

– Vain aktiivisimmat 
metsänomistajat tarkasta-
vat taimikkonsa vuosittain. 
Tämänkin hirvivahingon il-
moitti Kivarin yhteismetsän 
ammattiavun antaja, mhy 
metsäneuvoja Hannu Juu-
rikka, vahvistaa Paloniemi.

Vahingon  
ilmoittamiskynnys 
monella epäselvä
Hirvivahinko kannattaa il-
moittaa silloin, kun kasvatetta-
vien taimien osuudesta on va-
hingoittunut 30-40 prosenttia 

-Hyvin harvoin tulee ilmoi-
tuksia, jossa ei ole korvattavaa, 
sanoo Markku Paloniemi. 

Monet pelkäävät aivan tur-
haan tarkistusmaksua, koska 
tarkistusmaksu huomioidaan 
korvauksen määrässä. 

–Tarkistusmaksu pitää 
maksaa heti, mutta sen voi 
laittaa heti metsäveroilmoi-
tukseen vuosimenoksi. Kun 

hirvivahinkokorvaus tulee 
seuraavana vuonna metsän-
omistajalle, hän saa korvauk-
sena myös tarkistusmaksun. 
Korvausten määrä on paris-
ta sadasta eurosta aina kuu-
teen sataan euroon hehtaarilta. 
Maapohjan viljavuus vaikut-
taa korvausmäärään merkittä-
västi.  

-Ennaltaehkäisy eli riittä-
vä metsästys on halvin ja hel-
poin tapa hirvivahinkojen tor-
juntaan. Harrastukset eivät saa 
mennä elinkeinon edelle, tote-
aa Kivarin yhteismetsän hoi-
tokunnan puheenjohtaja Joo-
nas Baas.
Antti Härkönen

Metsäkeskuksen tarkastaja Markku Paloniemi ja Kivarin yhteismetsän puheenjohtaja Joo-
nas Baas mhy:n metsäretkellä.

PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA

TEKSTIILIOSASTOLTA

LOPPUVIIKKO PE-LA 22.-23.9.

149
pkt

499 349
pkt

100
pkt

159
kg

100
kg

699
kg

129
pkt

399
kg

2 kalaa/talous

1190
kg

059

599

995
kg1195

kg

129

pkt

199
pkt

699
kg

099
pkt

199
ras

159

400

169

149
ras

199
pkt

595
kg 100

kpl

prk

199
tanko

pss

100
pss

499
kg

299
pkt

ras

199

249
pkt

pkt

pkt

kpl

2 pkt/talous 2 pkt/talous

kg

4650
1590

Miesten 
VERRYTTELY-
HOUSUT
Koot: XS-3XL

kpl

3 pkt/talous

495
kg

450

PERJANTAI 22.9. LAUANTAI 23.9. MAANANTAI 25.9.

Atria
HIILLOS-

MAKKARA 400 g
perinteinen

Snellman
KUNNON 

KARJALANPAISTI
500 g

Kariniemen
KANANPOJAN

FILEEPIHVI
260-340 g

maustamaton tai hunaja

Laktoosittomat 2,99 pkt

Riitan Herkku

LEIPÄJUUSTO
110 g

SATSUMAS
Espanja

Pingviini
VANILJA-
KERMAJÄÄTELÖ
1 litraa

Tuore norjan
LOHI 1-2 kg 
kokonainen
raj. erä

Kivikylän
PIKNIK
PAISTI
n. 1.5 kg/
kpl

Riitan Herkku
METRIPIZZAT 
750 g

Porsaan
KYL-
JYKSET

Naudan
PALA-
PAISTI

TIISTAINA 26.9.

PE-TI 22.-26.9.
Atria Kunnon arki
SIKA-NAUTA 
JAUHELIHA
400 g

Hoviruoka
LIHAPIIRAKKA
4 kpl/400 g

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g

Eldorado
PERSIKAN-
PUOLIKKAAT 
840/470 g

Sampion
OMENA
Puola

HK
SINISET
LENKIT 
500-580 g

Vaasan
MONIVILJA-, 
MAALAIS- tai 
KAURAVIIPALEET
500-520 g

Oman talon
JAUHELIHA
SIKA-
NAUTA

Suomalainen
JÄÄSALAATTI-

PUSSI

Saarioinen
PICCOLO
PIZZA 
120 g

KANAN-
MUNAT
10 kpl

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana tai siivuina

Findus ALAS-
KAN-
SEITI
400 g
pakaste

RAUTAOSASTOLTA
Sievin
SAAPPAAT
turvakärjellä ja 
nauhoilla

65,-

399
JÄÄHDYTINNESTE
100 % 

899

3 litraa

2590

10 litraa

450

kpl 5 plo

20,-

SAVU-
LUUT

HK Poprilli
GRILLI-
MAKKARA 
400 g

Ingman 
maustetut

KERMAJÄÄTELÖT
1 litraa

Jumbo
TÄYTEKEKSI
500 g

AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET!

• Maks. sahausleveys 90°/45° 305 
mm/205 mm 

• Maks. sahaussyvyys 90°/45°  
65 mm/36 mm 

• Sahanterä Ø 216 x 30 mm 
• Nimellinen ottoteho 1,5 kW 
• Laser sahauskohdan tarkkaan näyttöön 
• Integroitu työvalo 
• Paino 14 kg 
•  Takuu 1 vuosi tai   

Metabo XXL-takuu 3 vuotta    
(rekisteröitymällä valmistajan   
sivuilla 4 viikon   
sisällä ostopäivästä) 

Metabo KGS216M 
LIUKUJIIRISAHA

199,-

Aicon 24L 3HP 2-syl  
KOMPRESSORI
• Suoravetoinen   
• 2-sylinterinen V-lohko   
• Käyttöjännite: 230V~ 50Hz 
• Vapaatuotto 413 l/min, 
   paineen alainen tuotto  

noin 330 l/min 
• Max. työpaine 8 bar 
•1 kpl pikaliitin ulosottoa 
• 2 mittaria 
• 5” umpikumirenkaat 
• Paino: 37 kg 

259,-

HK
BALKAN-.
MAKKARA
500 g

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan -10 + 35 °
750 ml

Naudan
PAISTI
JAUHE-
LIHA

Mustang
KAMIINA

199,-
SPRAYMAALIT
perusvärit

Atria Perhetilan
BROILERIN 
FILEE-
SUIKA-
LEET
250-300 g

Flora
MARGARIINIT
400 g

3 kpl

Miesten 
REISITASKU-
HOUSUT
vuorellinen
C-, D-, ja E-mallit

1450

Miesten 
KERRASTO
80 % puuvillaa
20 % polyesteriä 2990

Lasten 
COLLEGE-
PUKU
Koot: 104-150 cm

Tyttöjen 
LEGGINGS 
VELOUR 
Koot: 120-170 cm

1090

Kotimainen
VILJAPOSSUN
PUOLIKAS
(paloiteltu)
Ennakkovarauksesta
Saat esim. kinkku, kyljys, etuselkä, 
lapa, kylki, sisäfile

RAAKA-
PALOITELTUNA

Meiltä
KANERVAT JA 
CALLUUNAT!

KANERVAT

1195
4 kpl
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OSAO:n Syysmarkkinoilla tapahtuu, oppii ja verkostoituu
Pudasjärven OSAO:n yksi-
köllä ja Karhupajalla on ol-
lut toimiva ja nuoria palve-
leva yhteistyö voimissaan 
todella kauan. Yhtenä yh-
teistyön muotona on vuosia 
sitten laadittu ja käytännös-
sä toteutettu opinnollista-
minen koskien kaikkia yk-
sikön toiminnassa olevia 
opintolinjoja. Tämän toimin-
tamuodon mukaisesti opis-
kelija on voinut tulla Karhu-
pajalle suorittamaan tiettyjä 
opintojen osia opiskelijan, 
opettajan ja työvalmenta-
jan yhteisen suunnitelman 
mukaisesti. Tällainen ”ha-
jautettu” opiskelutapa on 
tuottanut useita tutkinton-
sa loppuun saaneita nuoria. 

Vastaavanlaiseen opiskelu-
malliin pyritään ja siirrytään 
vuoden vaihteessa tapahtu-
van opintojen ja koulutuk-
sen reformin myötä.

Syysmarkkinoilla oli mai-
niot mahdollisuudet tutus-
tua OSAOn opiskelutyöhön, 
välineisiin ja tutkintojen si-
sältöihin kuuntelemalla asi-
asta kertovia puheita, haas-
tattelemalla opiskelijoita ja 
henkilökuntaa sekä seuraa-
malla ammattitaitoisia työ-
näytteitä. Eri yksiköiden op-
pilaat näyttivät ihailtavasti 
ja laadukkaasti omia am-
matillisia taitojaan ja me-
netelmiään. Kukaan ei jää-
nyt tiedosta paitsi, jos vain 
rohkeni jututtaa oppilaitok-

sen edustajia ja muita Syys-
markkinoille osallistuneita 
esittelijöitä ja myyjiä. Ver-
kostoituminen on tämän ai-
kakauden menestymisen 
vaatimustekijä. Tehdessäsi 
itseäsi tai edustamaasi yhtei-
söä pelottomalla ja pätevällä 
otteella tutuksi, tällä kertaa 
Syysmarkkinoille osallistu-
jille, olet jo ottanut kunnon 
askeleen eteenpäin. Ja toi-
sin päin, menemällä ennak-
koluulottomasti kyselemään 
jonkin toiminnan edustajalta 
tarkempia tietoja ko. asiasta, 
olet taas astunut verkostoi-
tumisen ensiaskeleen.

Karhupajan valmentajat 
Sointu Veivo ja Irmeli Hä-
mäläinen saivat tehdä edel-

lä mainittua verkostoitumis-
työtä varsin onnistuneesti, 
sillä suuri joukko markkina-
vieraista pysähtyi/pysäytet-
tiin pisteeseemme kuuntele-
maan Karhupajan ja etsivän 
nuorisotyöntekijän Juha 
Mertalan työstä ja nuorille 
tarjottavista palveluistam-
me.

Sujuvasta ja antoisasta 
Syysmarkkinapäivästä  
järjestäjiä kiittäen,
Sointu Veivo

Karhupajan valmentajat 
Sointu Veivo ja Irmeli Hämä-

läinen tekivät verkostoitu-
mistyötä syysmarkkinoilla.  

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

3 PSS

pss
1,49

KOULULAIS-
SÄMPYLÄ

540 g/12 kpl

kpl
5,79

GOTLER 
MAKKARA-
TANKO 1 kg

pss
1,29

PEKONI-
KUUTIO

140 g

ras
2,79

PERUNA-
MUNAKAS

500 g

pkt
1,69

WILHELM
JUUSTOGRILLI-

MAKKARA
350 g

Soda 
naisten
TUNIKA

Miesten
JUSSI-
PAITA

25,95 29,50

Novita 
naisten
NEULETAKKI

29,90
TALVIKENGÄT 

SAAPUNEET!

Lasten
TUULI-
PUVUT

39,50
Alkaen

SYYSKYLVÖIHIN JA PUUTARHAAN:
PUUTARHA-
KALKKI
40 kg pöly

10,-

Suvi
KUKKAMULTA
40 litraa

2 SÄKKIÄ

10,-

5 SÄKKIÄ

Biolan
MUSTAMULTA
45 litraa

10,-

4 SÄKKIÄ

Yara Bela
SUOMEN-
SALPIETARI
40 kg

19,90

Yara Mila
Y3
40 kg

23,50
säkki säkki

Scanheat
KAASULÄMMITIN
1.3-4.1 kW
sopii 5 kg kaasupullo

69,-

Electro Gear
KAASULÄMMITIN
1.3-4.3 kW
sopii 11 kg kaasupullo

89,-

Scandic ISO
SISUSTUSTAKKA
2000 W, 
leveys 109, korkeus 100 ja 
syvyys 37 cm

395,- Airam
LED PIPO

12,90

Zodiak LED
OTSALAMPPU
T6 10 w zoom

19,90

Prego
PIPO
bluetooth

14,90
kpl

satsi

Lotus Embo
WC-PAPERI 16 rullan 
säkki ja Lotus Emilia
TALOUSPAPERI
8 rullan säkki

9,90
YHTEISHINTAAN

Carltex 
LASTEN
TURVAISTUIN

69,-

Fixus
H4 ja H7 
POLTTIMOT

3,90

Porokello-järjestelmän 
käyttöönoton myötä po-
rokolarit laskivat vuonna 
2016. Viime vuonna sattui 
3470 porokolaria, mikä on 
838 porokolaria vähem-
män kuin edellisenä vuon-
na (4308 kolaria).

Syyskuussa julkaistiin 
Porokello-mobiilisovel-
lus, jonka voi tästä päi-
västä eteenpäin ladata il-
maiseksi iOs ja Android 
puhelimiin. Sovellus hä-
lyttää havaituista poroista 
äänin ja värein reaaliaikai-
sesti paikkatietoa hyödyn-
täen. Porokello-palvelun 
pohjana ovat reaaliaikai-
set porovaroitukset, jotka 

Porokello-sovellus vähentänyt porokolareita
Porokellon varoitukset saatavilla älypuhelimiin

palveluun tuottavat poron-
hoitoalueella autoilevat am-
mattiautoilijat.

Ammattiautoilijoita on 
Lapin ELY-keskuksen toi-
mesta rekrytoitu varoitta-
jiksi vuoden 2016 kesäkuus-
ta lähtien. Porovaroittajia on 
yli 1 800 ja he tuottavat po-
rohavainnoista riippuen 50 - 
1500 porovaroitusta päiväs-
sä.

Ammattiautoilijoiden 
keskuudessa suosiota saa-
vuttanut Porokello-palvelu 
on ainutlaatuinen ja hyviin 
tuloksiin jo alkutaipaleel-
la yltänyt eläimistä varoit-
tava älyliikennepalvelu. Eri-
tyistä Porokello-palvelussa 

on sen laaja ja valikoitu va-
roittajien määrä. Porokello-
porovaroituksia tuottaa yli 
1800 ammattiautoilijaa, jot-
ka ovat saaneet opastuksen 
sovelluksen käyttöön, sekä 
käyttöönsä autoon kiinteästi 
asennetun älypuhelimen va-
roitusten tuottamista varten.

Ammattiautoilijoiden 
tuottamat porovaroitukset 
ovat olleet saatavilla vuoden 
2016 marraskuusta lähtien 
V-Traffic palvelussa, joka ta-
voittaa yli puoli miljoonaa 
tienkäyttäjää Suomessa au-
tojen irrallisten ja integroi-
tujen navigaattoreiden, sekä 
mobiilisovelluksen avulla. 
Nyt julkaistava Porokellon 

oma sovellus lisää porova-
roitusten vastaanottamisen 
mahdolliseksi lähes kaikille.

Vuosittain ajetaan 3500-
4500 porokolaria. Suurta 
laskua porokolarimäärään 
odotetaan myös tänä vuon-
na, kun kaikkien tienkäyt-
täjien tietoisuus porovaroi-
tusjärjestelmästä kasvaa. 
Järjestelmää käyttäneis-
tä ammattiautoilijoista 63 % 
kertoo välttäneensä poroko-
larin sovelluksen ansiosta. 
Järjestelmän tavoitteena on 
puolittaa porokolarimäärä 
vuoteen 2020 mennessä.

Porokello toimii siten, 
että säännöllisesti tiellä liik-
kuvat ammattiautoilijat 

tuottavat tarkat porovaroi-
tukset kaikille tienkäyttäjille. 
Ammattiautoilija painaa po-
ron havaitessaan sovelluk-
sen isoa vihreää nappia, jol-
loin porohavainto tallentuu 
palvelimelle ja asettaa poro-
varoituksen voimaan yhdek-
si tunniksi 750 metrin säteel-
lä sijainnista.

Porovaroitus välitetään 
eteenpäin autojen navigaat-
toreihin ja mobiilisovelluk-
siin, niin että kaikilla tien-
käyttäjillä on mahdollisuus 
saada varoitukset käyt-
töönsä. Järjestelmän perus-
pilarina toimivat ammat-
tiautoilijat, jotka tuottavat 
varoitukset.

Porokello on Lapin 
ELY-keskuksen hallin-
noima tutkimus- ja kehi-
tyshanke, missä mobiili-
teknologiaa hyödyntäen 
luodaan uusi älyliiken-
teen palvelu porovaroit-
tamiseen. Järjestelmän ke-
hittämiseen on sitoutunut 
useita eri tahoja ja yrityk-
siä kuten Lapin ELY-kes-
kus, Paliskuntain yhdis-
tys, Paikkatieto Online Oy 
ja V-Traffic Mediamobile.

”Kävele naiselle ammatti” -hyväntekeväisyystapahtuma

Naisten Pankki Pudasjärvi 
tempaisi sunnuntaina 10.9. 
puoliltapäivin järjestämällä 
”Kävele naiselle ammatti” 
-hyväntekeväisyystapah-
tuman Rajamaanrannas-
sa.  Hyväntekeväisyyskäve-
ly järjestettiin tänä vuonna 
kahdeksatta kertaa Suomes-
sa, mutta Pudasjärvellä vas- ta ensimmäistä kertaa. Jär-

jestäjien toiveena oli saada 
mukaan paljon ihmisiä viet-
tämään yhdessä aikaa tois-
ten kanssa ulkosalla. Mu-
kana oli reilut tusina naista. 

Osallistujia verotti vesisa-
de. Tapahtuma oli maksu-
ton, mutta lahjoituksia teh-
tiin lippaisiin. Tapahtuma 
alkoi alkusanoilla ja alku-
lämmittelyllä, jonka jälkeen 

lähdettiin kävelemään. 

Heimo Turunen,  
kuvat Tuula Iinatti

Alkulämmittelyllä aloitettiin.  

Pihlajanmarjat ja 
alkava ruska koristivat 
kävelyreittiä. 

Ilma sattui olemaan huono, mutta kävely vedettiin kunniakkaasti. 
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OSTETAAN

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA
KELLOSEPÄNLIIKE

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
tuomo.tuomaala@outlook.com

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely
P Metsäveroilmoitukset

P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

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

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasu- 
mittaukset 

 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

● fysioterapia
● toimintaterapia
● allasterapia
● puheterapia
● hieronta

Olemme Kelan palvelutuottaja

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, 

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

- KONEPAJA  
- METALLIMYYNTI 

P. 040 840 5664 
Sahatie 17

93100 Pudasjärvi

METALLITYÖ 
LIIKANEN Oy

KONEPAJA

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

80 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt 
* Sorat, murskeet, hiekat, 
myös seulotut lajikkeet

* Maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

Koulutettu Hieroja, Hierontapalvelu T:mi Marian Salmela, 
Telkkäläntie 97, Ranua. P. 040 740 0225

Tuotemyyntinä Tempur-
tyynyt, Marja Entrich 
-kosmetiikkatuotteet

Hierontapalvelu

T:mi Marian

           Salmela

Hierontapalvelut 
kotonani Telkkäläntiellä. 

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

MAANRAKENNUSTA

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-16www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

PUDAS-
TORI

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

OHJELMA-
PALVELUITA

 Finnhits-laulatusta 
ja myös joululauluja 

firmojen, yhteisöjen ja 
yksityisten juhliin. 

make.kemppainen.mk@gmail.com 
040 773 8316
Kysy tarjousta!

Kettumäki Oy
Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym. 

haettuna tai toimitettuna, 
myös suursäkeissä. Kivikorit piha- ja 

maisemointirakentamiseen.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

"

Ostetaan 3-4-siipinen kyntöau-
ra. P. 0400 288 221.

Ostetaan pienehkö pihatrakto-
ri. P. 050 368 1440.

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana 2h+keittiö+ sau-
na 53 m2, pieni n. 20 m2 yksiö. 
Korentojärven rannalla. Heti 
vapaat. P. 0400 512 997.

Myydään tänä syksynä poimit-
tuja kypsiä karpaloita. P. 040 
5136 057.

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

METALLIROMUN KERÄYS

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

Syyskuun kesselikirje
Vuosi on taas kääntynyt syksyä kohti. Kesselin avustusmatkoja on 
tehty tänä vuonna jo peräti 34. Omalla kustannuksella matkat teh-
dään. Kesseli huolehtii majoituksesta, mutta monet ovat maksaneet 
majoituksensakin! Kymmenkunta eri henkilöä on matkoja tehnyt. 
Tälläkin viikolla ovat Esko Törmänen ja Raimo Åkerlund käyneet 
viemässä apuvälineitä (pyörätuoli, rollaattori) Vienan Karjalaan, Jys-
kyjärven kylän ensiapulaitokseen. Koululle miehet veivät useita vä-
riainetta sisältäviä pulloja ja taululiituja. Rollaattori ja taululiidut 
saimme Simo Kaarteen kautta ja värit entiseltä Linnukan koululta 
Limingasta. 

Linnukan koulusta vielä sen verran, että sieltä saatiin Tapani Saa-
ren avustuksella peräkärryllinen käyttökelpoista tavaraa: Papereita, 
kartonkeja, siveltimiä, vesivärejä, kipsiä, väriainepulloja, taululiituja, 
sählymailoja, lentopalloverkko, jalka- ja lentopalloja, valkokankaita ja 
lääkekaappeja. Näistä kesätyöntekijämme Emmi Pikkuaho teki usei-
ta tarvikepaketteja vietäväksi Vienan Karjalaan. Tavaraa on viety mm. 
Tiksan, Vuokkiniemen, Kalevalan, Kepan, Kiestingin, Jyskyjärven, Volo-
man ja Sosnovin kouluille. 

Elokuun tiliotetta oli kiva lukea ja päivittää ylös jäsenmaksuja. Kii-
tos, tämä rohkaisee taas eteenpäin. Iloinen asia on sekin, kun on tul-
lut uusia kuukausilahjoittajia mukaan: Kiitos Tuula ja Markku. Kiitos 
Kirstille, joka lahjoitti rattaat ja ison nallen. Postin kautta on tullut 
kauempaakin paketteja: kiitos Kaisulle, Tanjalle ja Elle-Maaritille. Lah-
joituksia on tullut runsaasti, suuri kiitos kaikille lahjoittajille lähellä 
ja kaukana. Tarvetta on joulupukin asulle. Pyyntö tuli Louhen koulul-
ta. Olisiko kellään ehjää pukin pukua? Vuokkiniemen koulun rehtorin 
kautta tuli pyyntö syntetisaattorista ja Tiksan koululla olisi tarvetta 
viisikielisistä kanteleista. Pystyisikö kukaan auttamaan tai tietämään, 
mistä voisi kyseisiä tarvikkeita saada? Jouluunkaan ei ole kovin pitkä 
aika enää. Ystävillämme Eevalla ja Fannylla on ollut tapana tehdä pie-
niä joululahjoja suklaapatukoista. Jotkut ovat kutoneet lapsille villa-
sukkia. Villasukkia jaettiinkin viime jouluna noin 130 paria!

Lähes viisikymmentä uutta jäsentä on tullut vuoden aikana mu-
kaan kantamaan vastuuta omalla panoksellaan avustustyön onnistu-
misesta. Tämä on suuri kiitoksen aihe. Jess! Mitä se hyövää puhua, jos 
teot ovat tyhjät? Jokainen voi halutessaan olla auttamassa. Se ei ole 
rahasta, vaan sydämestä kiinni. Tahdotko? Apua voi Kesselin kautta 
antaa niin omalla paikkakunnalla kuin Vienan Karjalassa, jossa elinta-
so ei ole sitä, mitä se on Suomessa. Lapset Karjalassa ovat kiitollisia, 
kun saavat jotain, mitä ovat toivoneet. Eräskin poika hyppi tasajalkaa 
ja rutisti niin lujaa, kun sai käytetyt sukset, monot ja sauvat. Tai, kun 
eräs tyttö sai uudet lenkkikengät! Hän katseli niitä niin ihastuksis-
saan! Tai, kun eräs nuori äiti sai vauvanvaatteita, niin hänen ystävänsä 

Jäsenmaksu: 10 €/hlö/vuosi, perhe 20 €/v, yritykset 50 €/v.  Muistutamme jäseniämme maksa-
maan tämän vuoden jäsenmaksun. Emme lähetä pankkisiirtolappua, joten olkaa itse aktiivisia. 

Tili FI33 5360 0420 0467 01. 
Tiliotteeseen: nimi, osoite, puh ja sähköpostiosoite.

kysyi: Pitääkö näistä maksaa? 
– Ei. Ei. Se on lahjaa! 
Sitten näytin kännykästä valokuvaa lahjoittajasta. 
-Tämä nuori perheenäiti asuu Raahessa. Hänen nimensä on Elle-

Maarit. Hän lähetti nämä vauvanvaatteet. Saanko ottaa kuvan, niin lähe-
tän kiitokset teistä hänelle? 

Lisää infoa facebook.com/kesseli.ry

Ruokakasseja Pudasjärvelle
Suomi 100-vuotta juhlavuoden kunniaksi päätimme kevään vuosiko-
kouksessa antaa 50 ruokapakettia Pudasjärvellä. Halukkaat voivat ot-
taa yhteyttä Heli Tauriaiseen 045 195 2399, Erkki Takkiseen 040 587 
8818 tai Marika Tauriaiseen 040 960 4006, jos on tarvetta ruoka-avus-
ta. Ruokakassin arvo on 20 euroa. Yhteistyökumppanimme K-super-
market lahjoittaa jokaiseen pakettiin kahvipaketin.

Jäsenmaksut tilille: …On tärkeää, että maksun suorittaja laittaisi 
maksutietoihin osoitteen, puh. nro:n ja mahdollisen sähköpostiosoit-
teen! Vielä muistutamme niitä henkilöiltä, jotka eivät ole suorittaneet 
maksua, että kipin kapin maksamaan!

Ape Nieminen Puheenjohtaja 

Jännittävää ja hauskaa oli 
Darjan avata salaperäinen 
laatikko, jonka ystävä Kaisu 
lähetti Darjalle. Rasia sisäl-
si kaikkea kivaa tytölle eli 
koruja.

Kirsti-ystävä lahjoitti peh-
molelun ja tarvetta näytti 
olevan. Pieni poika sai sii-
tä lohtua.

Pysähdyimme Tatjanan kanssa kotikäynnillä poikien jut-
tusille. Autosta löytyi lakritsia. Ensimmäistä kertaa pojat 
maistelivat tätä suomalaista herkkua.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudasto-
rin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lah-
joittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. 
alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityi-
sille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, 
seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. 
Teksti on toimitettava sähköpostilla: leh-
ti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selke-
ästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 
6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista 
ilmoituksista maksu on 22 € sis. alv:n. 
Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se 
sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 22 
€ sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).
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Mitä tehdä? Minne mennä? PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

”Mistä luonto kertoo?” Paavo Niskasaaren taidetta 2.9.-29.10. Syötteen 
Luontokeskus. Luontokeskus avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 10-16.
Hempan kävely/-hölökkä (tunti liikuntaa) sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken 
campingilta.
Rykimätanssit la 23.9. Pintamon kylätalolla, Pintamontie 321.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 25.9. klo 17 Lego Ninjago, klo 19 Ikitie. Teol-
lisuustie 1.
Unelmabingo ma 25.9. klo 14-16. Pirtissä pelataan bingoa, poristaan ja juodaan 
nisukahvit joka toinen maanantai. Unelmatehas, Pirtti, Rimmintie 15.
Rassauskerho 15-29-vuotiaille ma 25.9. klo 17-19. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Naisten ryhmä ti 26.9. klo 17-18.30. Työkeskus, Kauralantie 3.
Wirtapiiri Sarakylän koululla ti 26.9.klo 11.30. Paikalla Inka Kipinä Liikunta- ja 
Vapaa-aikatoimesta.
Ukrainalainen kansantanssiyhtye Volyn esiintyy ti 26.9. klo 18-20. Tuomas 
Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Neuvontaa työnhakuun ke 27.9. klo 9-11. Unelmatehas, Rimmintie 15.
Kyläneuvoston kokous ke 27.9. klo 18. Syötteen kylätalo, Särkisuontie 12.
Toimintatorstai torstai, 28.9. klo 10-19. Tuomas Sammelvuo -sali.
Amazing trail endurance weekend to-su 5.-8.10. Hotelli Iso-Syöte, maasto-
pyörätapahtuman kauden päätös viikonloppu.
Kipinän lanit, 1st annual LAN evetn in Kipinä pe-su 20.-21.10.  klo 12-12, 
verkkopelitapahtuma Kipinän Koululla. Lisätiedot: http://kipinan-lanit.webnode.fi/ 
Järj. Kollajanniemen Kyläyhdistys ry.

Pudasjärven kaupunki hakee

VARHAISKASVATUSTEHTÄVIIN
1) PÄIVÄHOITAJAA päivätyöhön Pikku-Paavalin 
päiväkotiin toistaiseksi voimassa olevaan toimeen 
1.11.2017 alkaen.

2) PÄIVÄHOITAJAA vuorotyöhön Pikku-Paavalin päi-
väkotiin ajalle 21.11.2017-4.10.2018.

Tehtävien 1) ja 2) kelpoisuusehdot määräytyvät (L 
272/2005, § 8) mukaisena. Lähihoitajan koulutuk-
sessa arvostamme erikoistumisopintoja lapsiin ja 
nuoriin.

3) PERHEPÄIVÄHOITAJAA keskustan alueelle toistai-
seksi voimassa olevaan toimeen 1.12.2017 alkaen.  
Työ tapahtuu hoitajan omassa kodissa.

Hakuaika tehtäviin päättyy 9.10.2017 klo 15.00. 
Hakemukset tulee toimittaa internetin kautta osoit-
teessa www.kuntarekry.fi tai osoitteella: Pudasjärven 
kaupunki /päivähoitotoimisto, PL 10, 93101 PUDAS-
JÄRVI.  
Lisätietoja antavat päivähoidon ohjaajat Jaana Raja-
la, p. 040 504 3241 ja Merja Kemppainen,  
p. 0400 626 513.

Pudasjärven kaupunki 
Hyvinvointi- ja sivistystoiminta

KYLÄNEUVOSTON KOKOUS
Tule mukaan kuulemaan ja kertomaan kuulumisia 
keskiviikkona 27.9.klo 18.00 Syötteen kylätalolle, os. 
Särkisuontie 12, 93280 Syöte.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
• Kuulumiset kyliltä, kylien toimijoiden puheen-

vuorot ajankohtaisista asioista 
• Kaupungin kuulumiset, kaupunginjohtaja Tomi 

Timonen
• Kuntalaiselle jaettavan hyvinvointisetelin ide-

ointi

Lisätietoja Aili Jussila: p. 050 430 2198
Kahvitarjoilu alussa.
Tervetuloa!

Syötteen kyläyhdistys ry 
Pudasjärven kaupunki

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

(Pintamontie 321).
rykimäTanssiT PinTamolla 

lauantaina 23.9.

Lippu 15 €.  Alueella C-oikeudet.
Huom. Käteismaksu. 

eero maggan 
TahTiin

Tanssit klo 21.00 - 01.30 

karaoke ja ruoka-annosten myynti alkaa klo 19.00.
Ruoasta vastaa ravinTola Flying reinDeer

Flying Reindeer tarjoaa alusta loppuun itsetehtyä ruokaa.
Suosimme lähituottajia ja riistaa. kilPailuja ja muuTa ohjelmaa.

linja-auTokuljeTus 15 € meno-paluu. Lähtö klo 19.30 linja-autoasemalta. 
Paluu juhlien jälkeen. Ilmoittautuminen p. 0400 288 221.

KIIMINGIN JA KOLLAJAN PALISKUNTIEN 
varsinainen syyskokous su 1.10.2017 klo 14.00 Tan-
nilan toimitalolla. Käsiteltävät asiat: poronhoitoasetuksen 
3 §:n määräämät asiat sekä hallituksen esittämät ym. esil-
le tulevat asiat. Lisäksi valitaan toimihenkilöt seuraavalle 
kolmivuotiskaudelle 2018-2021.

Ylikiimingissä 8.9.2017 Hallitukset

PUOLUKOIDEN OSTO 
ON PÄÄTTYNYT

Pudasjärven kaupunki on lopettanut puolukan 
oston keskiviikkoon 20.9.2017 pakastetilojen 

tultua täyteen. Valitettavasti meillä ei ole enää 
pakastetilaa puolukan säilyttämiselle.

Kiitos kaikille ahkerille poimijoille – saimme 
puhdasta ja hyvälaatuista kypsää puolukkaa!

www.pudasjarvi.fi

| TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINTA |

Tanssin riemua Pikku Syötteen tanssipäivässä
Tanssiminen on oppimis-
ta, se on liikuntaa ja saman-
henkisten ihmisten hauskan-
pitoa. Tämän me saimme 
kokea Pikku Syötteellä lau-
antaina 16.9. pidetyllä tans-
sikurssilla. 

Heti aamusta oli nähtä-
vissä, että tänään on tun-
nelma korkealla, ja sitä se 
todella oli. Dance Storen 
tanssikengänmyyjä oli virit-
tänyt myyntipisteen tuloau-
laan ja asiakkaita riitti koko 
ajan. Monesti kuulee moitit-
tavan tanssilattian luistoa, 
mutta kunnon kengillä asia 
on korjattavissa suhteellisen 
helposti.

Päivä käynnistyi opetuk-
sen osalta foksilla, ja siitä jat-
kettiin hitaalla valssilla, sit-
ten olikin pieni ruokatauko. 
Fuskun opetus aloitti iltapäi-
vän ja päivän päätteeksi vie-
lä salsattiin.

Innokkaita tanssin har-
rastajia oli tullut paikalle 60 
henkeä, ja kaikesta näki ja 
aisti, että heille päivä oli on-

nistunut. Mikä sitten tekee 
päivästä onnistuneen? Suu-
rin tekijä oli varmasti ope-
tus, tietenkään unohtamatta 
itse pääosan esittäjiä, eli op-
pilaita. Tämän kurssin opet-
tajat Sipe ja Make eli Sirpa 
Lotvonen ja Markku Oikari-
nen Oulusta ovat opettajia, 
jotka omalla olemuksellaan 
ja ammattitaitoisella opetuk-
sellaan saivat meidät huo-
maamaan, miten hauskaa eri 
tanssilajien tanssiminen on.

Illaksi moni meistä suun-

Tanssikurssi sai suuren suosion, sillä paikalla oli kuutisenkymmentä kurssilaista, joukos-
sa runsaasti tanssin saloista kiinnostuneita myös naapurikunnista.

tasi Pintamon kylätalolle, 
jossa tangokilpailun lisäksi 
sai pistää jalalla koreasti aa-
mupuolelle saakka. Pinta-
mon tanssien järjestelijöille 
suuret kiitokset, kun otitte 
toiveen järjestää tanssit kurs-
sin jatkoksi. Kun asian esi-
timme, panitte heti toimeksi. 

Kaiken kaikkiaan onnis-
tunut tanssipäivä on vietet-
ty. Vielä kerran suuret kii-
tokset kaikille, jotka olitte 
paikalla. Kiitokset myös ho-
telli Pikku Syötteen väel-

le hyvästä yhteistyöstä. Jat-
koa seuraa 9.12. ja silloinhan 
on kurssia, pikkujoulua, or-
kesteritanssit ja paljon muu-
ta Pikku Syötteen hotellilla. 
Seuratkaa ilmoittelua www.
simasurkka.fi, Pikku Syöt-
teen hotellin sivuilta ja tie-
tenkin myös Pudasjärvi leh-
destä.

Hannu Pitkänen 
Syötteen Tanssinharrastajat 

Kiitokset tanssikurssista
Suuret kiitokset Syötteen tanssikurssin järjestäjille ja erittäin 
taitaville tanssikurssin opettajille. Kiitokset myös Pikku-Syöt-
teelle käytännön järjestelyistä mm. hyvästä ruokatarjoilusta. 
Tätä halutaan lisää!

Nim. ”tanssin harrastaja”

Kaiken kansan 
Rykimätanssit Pintamolla

Illan kaksi parasta tanssiparia palkintojen jakotilanteessa: 
Mika Illikainen ja Teija Vähäkuopus sekä Eija ja Reijo Kaarre.

Pintamolla järjestetään kai-
kelle kansalle tarkoitettuna 
juhlana Rykimätanssit lau-
antaina 23.9. Karaoke ja ruo-
ka-annosten myynti alkaa 
kello 19. Ruoasta vastaa ra-
vintola Flying Reindeer, joka 
tarjoaa alusta loppuun saak-
ka itse tehtyä ruokaa. Ruo-
ka-aineet on hankittu lä-
hituottajilta ja mukana on 
myös riistaa. 

-Rykimätanssit lienevät 
ensimmäistä kertaa Pudas-
järvellä. Illan teema ja nimi 
on lähtenyt luontevasti siitä, 
että Pintamo tunnetaan po-
roista, kertoo Pintamon ky-
läseuran tanssivastaava Paa-
vo Holappa. 

Hän haluaa vielä koros-
taa, että nimestään huoli-
matta tanssi- ja ohjelmailta 
on tarkoitettu kaikille. Esiin-
tyjänä on laulava poromies 
Eero Magga Sodankylästä. 
Seinäjoen tangomarkkinoil-
la hän sijoittui vuonna 1993 
kuudenneksi. Magga on 
keikkaillut lähinnä Pohjois-
Suomessa jo noin 30 vuoden 
ajan ahkerasti. Pintamolle 
häntä säestävä orkesteri saa-

puu Taivalkoskelta. Tanssei-
hin järjestetään linja-auto-
kuljetus Kurenalta. 

Holappa kertoo, että il-
lan aikana juhlitaan myös 
Pintamon kylätalon mitta-
van remontin valmistumis-
ta. Viimeksi laitettiin teras-
sin kaiteet. 

Loka-marraskuun aika-
na on tansseja kekrinä 4.10. 
sekä karaoketansseja 28.10. 
ja 25.11. Talkoolaisten ilta on 
kyläläisille lauantaina 11.11. 
Joulukuussa ja talven aikana 
järjestetään yhdet tai kahdet 
tanssit joka kuukausi, kertoo 
Holappa. 

Tangokilpailuillassa 
mukavasti tanssijoita
Viime lauantain 16.9. tan-
gotanssikilpailuilta saavutti 
mukavasti suosiota ja väkeä 
oli paikalla reilut 120 hen-
keä. Tanssin taitajia saapui 
muun muassa Syötteeltä, 
jossa päivän aikana oli tans-
sikurssipäivä. 

Itse kilpailuun osallistui 
kahdeksan paria. Voittaja-
pari pudasjärveläiset Teija 

Vähäkuopus ja Mika Illikai-
nen tanssivat tunteella ja ko-
konaisuus oli heillä hyvin 
hallinnassa. Toiseksi tans-
si Pintamolla usein tanssei-
hin osallistuva iiiläinen pari 
Eija ja Reijo Kaarre. He ovat 
antaneet palautetta, että Pin-
tamon tanssilattia on yksi 
Pohjois-Suomen parhais-
ta. Kolmanneksi tanssivat 
Merja Niskala ja Veikko Sa-
rajärvi Ranualta. Neljän en-
simmäisen tangon aikana 

pudotettiin neljä paria ja lo-
put neljä paria selvisi finaa-
liin. Lopullisesti voittajapa-
ri selvisi seitsemän tangon 
tanssimisen jälkeen. 

Tuomareina toimivat 
tanssinopettaja Sirpa Lotvo-
nen Oulusta, Eero Väisänen 
Taivalkoskelta ja Esa Huovi-
nen Pintamolta.

Tanssin järjestäjät saivat 
kuulla toivomuksia tanssi-
kilpailujen järjestämisestä 
jatkossakin. HT

Alle kouluikäisten opetus 
kansalaisopiston kehittämisen painopisteitä

MuKuLa ryhmät kokoontuvat torstaisin Lakarin koululla.

Pudasjärven kansalaisopiston 
musiikin opetus on käynnisty-
nyt. Ilmoittautumisissa on py-
ritty käyttämään enenevässä 
määrin netti-ilmoittautumis-
ta. Yksilöopetuksessa tuntien 
sopiminen ilmoittautumisen 
jälkeen tapahtuu henkilökoh-
taisella yhteydenotolla opet-
tajaan. 

Opetuksen osalta vapaita 
oppilaspaikkoja löytyy vielä, 
ja opetukseen voi ilmoittautua 
myös lukuvuoden aikana.

Alle kouluikäisten opetus 
on yksi kehittämisen painopis-
teistä. Opetusta pyritään ke-
hittämään monipuoliseksi, eri 
aineryhmien raja-aitoja yhdis-
tämällä. Esimerkkinä tästä voi-
si mainita MuKuLan.

MuKuLa eli Musiikki- ja 
kuvataidekasvatusta lapsil-
le on monitaiteellinen kurssi, 

jossa on yhdistetty musiikki- 
(=muskari) ja kuvataidekas-
vatus. MuKuLan tunneilla lei-
kimme, laulamme, soitamme 
ja improvisoimme tunnin tee-
man mukaisesti. Joka toinen 
viikko keskitymme teeman 
musiikilliseen toteutukseen ja 
joka toinen viikko pääpaino 
on kuvataiteessa.

Ryhmän vetäjät omat tai-

dealojen ammattilaisia. Maiju 
Marttinen on kuvataidekasva-
tukseen erikoistunut luokan-
opettaja ja kuvataideterapeut-
ti. Maijulla on myös vahva 
kokemus pienten lasten ja eri-
tyisryhmien kanssa toimimi-
sesta.

Marjut Kossi-Saarela on 
laulunopettaja, joka on tehnyt 
pedagogisen opinnäytetyön-

sä lasten kanssa laulamises-
ta. Marjut on toiminut muska-
riopettajana jo usean vuoden 
ajan sekä Pudasjärvellä että 
Keski-Suomen alueella.

Ryhmät kokoontuvat tors-
taisin Lakarin koululla kel-
lo 16.30-17.15 (0-2-vuotiaat) ja 
17.30-18.15 (3-6-vuotiaat). Tar-
vittaessa sisarukset voidaan si-
joittaa samaan ryhmään. RK

Viimetietojen mukaan Pudasjärvellä on asukkaita  8184. Uuden 
kuntastrategian mukaan tavoitteena on saada asukasluku nou-
semaan 10 000:een seuraavan kymmenen vuoden aikana. Pai-
kallislehdessä ovat korkeassa asemassa olevat luottamushen-
kilöt ja virkamiehet ilmaisseet halunsa lisätä asukaslukua tällä 
puuttuvalla 2000 henkilöllä, joskin konkreettiset toimenpiteet 
ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Puhutaan kyllä ”kaupungin 
tahtotilasta ja yhdessä asetetuista tavoitteista, joiden saavutta-
miseksi kaikkien kuntalaisten on omalta osaltaan sitouduttava 
pyrkimään ja toimimaan”, mutta miten?

Kahdentuhannen henkilön lisäys kymmenessä vuodessa 
vaatii jättipottia muille kuin kasvukeskuksille. Tällaisia jättipot-
teja ovat muun muassa Pyhäjoen ydinvoimala tai Äänekosken 
biotuotetehdas, jollaisten saaminen Pudasjärvelle on käytän-
nössä mahdotonta. Eikä Pyhäjoen laitoskaan työllistä kuin 400-
500 henkilöä käyttövaiheessa, kerrannaisvaikutuksena saman 
verran lisää, joten ydinvoimaloita pitäisi saada kaksi Pudasjär-
velle, jotta 2000 asukkaan lisäys onnistuisi. Käytännössä on 
nähty, että 10 vuodessa jo rakennusluvan saaminen ydinvoi-
malalle tekee tiukkaa ja sen käyttöönottamiseen kuluu helpos-
ti toiset 10 vuotta. Biotuotetehtaan saaminen paikkakunnalle 
toisi kertaheitolla vaadittavan asukasmäärän lisäyksen. Eten-
kin raaka-aineen korjuuketjussa riittäisi työtä, mutta riittäisi-
kö puuta? Valitettavasti kiinalaiset valitsivat jo Kemin uudeksi 
biotehtaan rakennuspaikaksi, joskin tällaisen tehtaan lopullinen 
rakentaminen vaatii muun muassa EU:n viimeisimmän metsä-
raportin myönteisen kannan raaka-aineen käytön lisäämisek-
si Suomessa. 

Minäkään en vastusta asukasmäärän kasvua, mutta kun luki 
esimerkiksi yleisönosaston kirjoituksia nykytilasta, olisi lähtö-
kohdaksi ensin otettava nykyisten asukkaiden pitäminen paik-
kakunnalla kynsin hampain. Eikä se ainakaan tapahdu sillä, että 
jätetään sivukylien omaehtoiset tienauraukset maksamatta, 
kuten yleisönosastolla kirjoitettiin. En keksi mitään parem-
paa menetelmää sivukylien teiden aukipitämiseksi, kuin että jo-
kainen paikalla oleva ja kynnellekykenevä huolehtii omasta ja 
vaikkapa naapurinkin tien aurauksesta. Vähintä mitä kaupun-
ki voi tehdä, on maksaa edes polttoainekulut näille teiden ri-
tareille.

Lisäksi on paljon pieniä perusmaksuja, joihin ei itse voi vai-
kuttaa, esimerkiksi jätehuollon perusmaksu. Ihmiset ovat fiksu-
ja ja oppivat nopeasti säästämään jätemaksuissa kierrättämällä 
ja kompostoimalla. Tällainen pakollinen perusmaksu on vero-
luontoinen, joka ei ainakaan lisää edellä mainittujen luottamus-
henkilöiden edellyttämää sitoutumista yhteiseen päämäärään. 
Varsinkaan kun tämä ei todellakaan ole ainut perusmaksu, nii-
tä on paljon kiinteistöveroista sähköisiin palveluihin. Eiköhän 
strategiassakin nimeenomaan korosteta asumiskustannusten 
halpuutta, joka olisi yksi tärkeä keino houkutella uusia asuk-
kaita Pudasjärvelle.

Toinen yleisökirjoitus koski majoitusmahdollisuutta Pudas-
järvellä, mikä oli yllättävän monimutkaista. Varmaankin asiak-
kaiden vähyyden vuoksi ei kannata päivystää paikanpäällä ja 
odottaa harvoja yöpyjijä. Luulisi, että myös kaupungin hen-
kilöstön virkistyskäyttöön suunnittelema mökki kannattaisi 
unohtaa ja ostaa yksityisiltä palveluntarjoajilta työntekijöiden 
tarvitsema virkistyskäyttö. Näin saataisiin edes jokin palvelu 
pidettyä hengissä mahdollisia vierailijoita varten. Eiköhän kun-
tastarategian kannusta yksityistä yritystoimintaa, vaikka ei hei-
dänkään niskaan voi tällaista väkimäärän lisäystä laittaa. 

Kävin aikanaan ostamassa paikallisen kelloliikkeen lopetus-
myynnistä kultaiset korvarenkaat tytölleni rippilahjaksi, kun 
halavalla sain. Omistaja kertoi silloin lopettamisen syyksi asi-
akkaiden puutteen, josta hän myös kirjoitti samaisella yleisön-
osastolla em. kanssa. Hän myös mainitsi silloin, että osa asi-
akkaista oli muuttanut pysyvästi ”Riekinkankaaseen” omaisten 
tehtyä viimeiset ostokset. Kun taas nuoremmat ajaa hurautti-
vat Ouluun, kun siellä arvellaan olevan paremmat valikoimat. 

Joten otettaisiinko ensin lähtökohdaksi parantaa  olemassa-
olevien asukkaiden peruspalveluita ja pidettäisiin asumiskusta-
nukset mahdollsimman alhaisina. Sellainen tieto leviää ja saa ih-
miset miettimään asuinpaikan valintaa eri elämänvaiheissa. 

Syysterveisin 
Tapio Lievetmursu 
Sarakylästä

Jättipottia odotellessa

Lukijan kynästä

Hirsipääkaupungista 
kulttuurimatkailun huippukohde
Hirsipääkaupunki Pudasjärvi 
on mukana Culture EDEN in 
Finland 2017 –kilpailussa, jos-
sa etsitään kulttuuria ja mat-
kailua yhdistäviä nousevia 
kansainvälisiä matkakohtei-
ta. Kilpailun järjestävät Visit 
Finland, opetus- ja kulttuu-
riministeriö sekä työ- ja elin-
keinoministeriö. Hirsipää-
kaupungin lisäksi mukana on 
23 kohdetta 11 maakunnasta, 
Pohjois-Pohjanmaalta myös 
Posion keramiikkakylä.

Hirsipääkaupungin ydin 
on kestävä rakennuskulttuu-
ri, joten kohde pelkällä ole-
massaolollaan edistää kil-
pailukriteereiden mukaista 
kestävää kehitystä. Hirsipää-
kaupunki tarjoaa aitoja, inno-
vatiivisia kulttuuriin perus-
tuvia matkailukokemuksia 
ja –elämyksiä ja tuo paikal-
lisuutta esille. Täällä voi tu-

tustua elävässä ympäristössä 
hirsirakentamiseen historias-
ta nykypäivään ja vähän tu-
levaisuuteenkin ja sen kautta 
moniin suomalaisen yhteis-
kunnan keskeisiin piirteisiin. 
Matkailutuotteita on sekä 
ammattilaisille että maalli-
koille. Palveluita ja majoitus-
ta löytyy myös hirsiteemalla 
Syötteen täydentäessä tarjon-
taa. 

Kilpailuun etsittiin ver-
kostoja, joilla on vähintään 
neljä jäsentä. Kaikilla Pu-
dasjärven verkoston jäsenil-
lä on hirteen liittyvää toimin-
taa. Mukana ovat kaupungin 
(Hirsikampus ja kotiseutu-
museo omina yksikköinään) 
lisäksi esimerkiksi seurakun-
ta, Jyrkkäkoski (Pudasjärven 
urheilijat, leirintäalue), Po-
ro-Panuma (majoitus) ja Nie-
mitalo (sotahistoria), Kar-

hukunnas (Metsähallitus), 
Kontiotuote ja kansalaisopis-
to (esim. kursseja). Syöte on 
mukana strategisena kump-
panina, ja kumppani on myös 
Kierikkikeskus, jossa on hir-
sihistoriaan kivikaudelta ja 
hirsinen päärakennus. Hirsi-
pääkaupungin toiminnassa 
ovatkin jollakin tavalla mu-
kana useimmat pudasjärve-
läiset. Hirsipääkaupunkia 
esitellään hirsipaakaupunki.fi 
–nettisivuilla.

Kisan voittajat julkais-
taan tammikuussa Helsin-
gin matkamessuilla. Voittaja 
saa kansainvälistä näkyvyyt-
tä, esimerkiksi voi esittäytyä 
Brysselissä 26 maan matkai-
lutoimijoille.

Pudasjärvellä yksi osal-
listumisen tavoite on edis-
tää matkailun kehitystä myös 
keskustan alueella. Hirsipää-

kaupunki-matkailussa olisi-
kin kasvava työsarka kehittä-
mishenkiselle yrittäjälle.

Verkostoa koordinoi Mo-
derni hirsikaupunki –hank-
keen projektipäällikkö. 
Moderni hirsikaupunki Pu-
dasjärvi on Oulun yliopiston 
Euroopan aluekehitysrahas-
ton rahoittaman 3-vuotisen 
hankkeen osahanke, jonka ta-
voite on edistää hirsiraken-
tamista ja tuoda esille Pu-
dasjärveä hirsirakentamisen 
pääkaupunkina. Projektipääl-
likkö Aila Ryhäseltä saa lisä-
tietoja Hirsipääkaupungista 
ja yrittäjyydestä. Hänelle voi 
myös ilmoittaa omista kiin-
nostavista hirsikohteista net-
tisivua varten. Lisätietoja kil-
pailusta myös Visit Finlandin 
Culture Eden –nettisivuilta. 

Pudasjärvi tiedotus  

Lukijan kynästä

Suomalaisetko on laiskoja marjanpoimijoita? Tämä väite on taas 
todistettu vääräksi. Kaupunki aloitti puolukoiden ostamisen maa-
nantaina, toinen ostopäivä oli keskiviikkona. Molempina päivinä 
ostoa oli kolme tuntia, pakasteet täyttyivät näin nopeasti. Oli his-
torian havinaa, kun puolukoiden myyjiä oli jonoksi asti. Kyllä suo-
malaiset ovat ahkeria marjojen poimijoita, kun hinta on oikea. On 
selvää että 80 sentillä kilo ei kannata poimia marjoja Suomen hin-
tatasolla.

On keinottelua tuoda halpatyövoimaa maahamme, kun työt-
tömiä on täälläkin. Muutamat henkilöt käärivät marjarahat omil-
le tileilleen. Siis marjat lähtevät metsistä suomalaisten voimin, ku-
ten ennen markan aikaan, jos on oikea hinta.  Kiitos 
kaupungille! Ensikesänä aloittakaa jo hilloilla marjo-
jen osto.

Mauno Ruokangas

Marjat euroiksi

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 24.9. klo 13
Su 1.10. klo 13 
Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

SAVUSIIKAA JA 
-LOHTA

(myös suolasiikaa ja -lohta, kylmäsavulohta ja siian mätiä)
PUDASJÄRVEN TORILLA

Maanantaina 25.9.
klo 10.00–16.00

Tutut ja turvalliset, Suomen parhaana 
palkitut, siilinjärveläiset 

Hunajatuvan hunajat

Hunajatuvan Väiski  p. 0400 576 745
Ukko sen kun vanahenoo, hunajat paranoo. Keli varraus.

jälleen Pudasjärven torilla 
pe 29.9. klo 8-15.30. 

Mukana hunajavalmisteita, mm. Inkiväärihunajatuote, 
Propolis, ja Vanhankansan pihkavoide.
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VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

POHJOLAN ENITEN MYYTY
INVERTTERIMAALÄMPÖPUMPPU

Arvostatko laatua, tehokkuutta, helppokäyttöisyyttä 
sekä toimintavarmuutta Pohjolan vaativissa 

olosuhteissa? Valitsemalla  NIBE F1255 
-maalämpöpumpun saat luonnosta lämpöä 

arkeesi ja selvää säästöä energiakuluihisi. 
Lue lisää www.nibe.fi.

INVERTTERI

NIBE F1255

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

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy Kaikille sopivia 
maastopyöräreittejä Syötteellä

Olen tutustunut Syötteen 
maastopyöräreitteihin en-
simmäistä kertaa reilu viisi 
vuotta sitten. Jäin koukkuun 
heti ensimmäisen lenkin jäl-
keen. Maasto on mukavan 
vaihtelevaa ja vaatimusta-
soiltaan kaikille löytyy sopi-
via reittejä. Helpoimmat ovat 
ihan aloittelijoille ja lapsil-
le sopivia, sorastettuja pol-
kuja, joilla pärjää perus-
maastopyörällä mukavasti. 
Taukopaikkoja on hyvin ja 
halutessaan voi ottaa pyörä-
retkelle eväät mukaan. Olen 
ajanut lasten kanssa eri ver-
sioita reiteistä ja jokaisel-
le löytyy sopivia. Kun ajo-
halut kasvavat, voi lenkkejä 
yhdistellä ja ajaa vaikka 70-
80 kilometriä niin, ettei tar-
vitse ajaa samaa reittiä kahta 
kertaa samalla lenkillä -ai-
van uskomatonta! Syyskuus-
sa oli pyörälenkillä mukana 
muutama ensikertalainen ja 
kaikki vannoivat palaavansa 
niihin maisemiin uudestaan - 
sen verran haltioituneita oli-
vat nämä Ranuan isännät. 
Polkuja on sorastettu tälle 
kesälle lisää ja se mahdollis-
tavat yhä useammalle maas-
topyöräilyn, kun reitin tekni-
nen vaativuustaso helpottuu. 
Toki kokeneet pyöräilijät jää-
vät samanaikaisesti kaipaa-
maan juurakoita ja kivikoita, 
mutta niitäkin onneksi löy-
tyy vielä esimerkiksi Pitämä-
vaaran lenkiltä ihan ajaa asti. 

Jos haluaa mitata omaa tai 
kaverin kuntotasoa, niin kan-
nattaa ajaa lenkin päätteeksi 
yksi Suomen kuuluisimmista 
loppunousuista Pärjänjoelta 
Hotelli Iso-Syötteelle. Nou-
su on yli viisi kilometriä pit-
kä ja huipulle päästyäsi olet 
joko väsynyt tai TOSI väsy-
nyt! Siitä onkin sitten nau-

tinto lasketella pyörällä vaik-
ka hotellille juomaan kuppi 
kuumaa tai kesähelteellä 
nauttimaan jäätelöannos len-
kin päätteeksi. 

Vuosittain elokuun en-
simmäinen viikonloppu ko-
koaa sitten kaikki maasto-
pyöräilyn ystävät (jotka ovat 
ehtineet ilmoittautua mu-
kaan) SyöteMTB tapahtu-
maan. Silloin poluille kirmaa 
600 pyöräilijää ja upeasti jär-
jestetty tapahtuma onkin joka 
vuosi ollut loppuunmyyty jo 
hyvissä ajoin ennen kisaa. 
Olen saanut olla nyt viisi ker-
taa mukana ja joka kerta se 
tapahtuma jaksaa sykähdyt-
tää. Lokakuun alussa oleva 
Endurance Weekend päättää 
pyöräilykauden ja silloin ko-
koontuu alan harrastajia ym-
päri Suomen Syötteelle pyö-
räilyn pariin. 

Paria asiaa kaipaisin, jotta 
Syöte voisi kehittyä vieläkin 
paremmaksi: Iso-Syötteellä 
kaupan läheisyyteen iso in-
fotaulu, missä näkyy kaikki 
merkityt reitit ja reittien al-
kupäähän isot opastekyltit. 
Nyt tapaa usein pyöräilijöi-
tä, jotka hieman etsivät reit-
tien lähtöpisteitä. Toinen asia 
olisi saada 1-2 nuotiopaikkaa 
lisää. Yksi esimerkiksi Iso-
Syöte - Pytkynharju välille, 
toinen Pytkynharju - Annin-
tupa välille. Se mahdollistaisi 
aloittelijoille reitin pilkkomi-
sen nykyistäkin lyhyempiin 
jaksoihin. 

Kaikkinensa Syötteen  
pyöräilyreitistö on upea  

kokemus ja soveltuu kaiken 
tasoisille harrastajille! 

Hienoa pyöräilysyksyä  
toivottaen, 
Vesa Kaski, Ylikiiminki

Timo Ristolainen Pytkyn-
harjulla tämän vuoden 
syyskuussa. 

Loppunousu Iso-Syötteen 
huipulle palkitsee. Kuvassa 
jutun kirjoittaja Vesa Kaski 
ja Timo Ristolainen. 

Syötteen reitit soveltuvat 
myös lapsille.

Profin Oy tunnetaan maailmalla luotettavana lasiliukuseinien ja ikkunoiden valmistajana.
 Toiminnan keskipisteessä on kumppanuus, yhteistyö ja tulevaisuus!
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Alkuajan työkaluja. 

Yrityksen aloitusuutinen Liitto-lehti 15.5.1980. 
Kuvassa Kynkään puusepänverstaassa valmistuu 
perinteisiä puupeiliovia. Haapalan yritys ennakoi 
jo Pudasjärven nykyistä maahanmuuttoa, sillä 
vakituisessa työssä oli marokkolainen Majidi.

Profinin juuret ovat syvällä 
Koillismaan maaperässä 
ja metsissä. Yrityksen tarina 
alkoi ajatuksesta “kaikkea 
maasta ja puusta”. Yrittä-
jät Martti ja Pirjo Haapa-
la perustivat Kynkään Puu 
ja Puutarha Ky:n vuonna 
1977. Puusta tehtiin kan-
gaspuita ja maasta tuli niin 
luomutomaatteja kuin ke-

säkukkia. 
80-luvun puolivälin Suo-

messa oli puute laaduk-
kaista ikkunoista ja ovis-
ta. Haapalat näkivät tässä 
markkinaraon ja alkoivat 
valmistaa niitä Oulu-Kuu-
samo valtatien varteen ra-
kennetussa uudessa hal-
lissa. Myös saha aloitti 
toiminnan samaan aikaan. 

Yrityksestä tuli nopeasti 
edelläkävijä suomalaises-
sa puusepänteollisuudes-
sa. 

Profinille on aina ollut tär-
keä valmistaa esteettises-
ti kauniita, teknisesti toimi-
via ja laadukkaita tuotteita. 
Tuotteiden design on tär-
keä osa tuotetta siinä mis-
sä tekninen toimivuus ja 

pitkäikäisyys. Profin yritykse-
nä kunnioittaa pääraaka-
ainettaan, puuta. Erityisen 
sahaustekniikan vuoksi Pro-
finin tuotteet kestävät jopa 
vuosisatoja.

Suomen talouden vai-
keimpina aikoina -90 luvul-
la Profin osasi katsoa tule-
vaisuuteen ja alkoi tutkia 
Aasian markkinoita. Japa-

nista opittiin masame-sa-
hausta ja sitä alettiin käyt-
tää suomalaisen, hitaasti 
kasvaneen mäntypuun kä-
sittelyyn. 

Profin lähti -90 luvulla roh-
keasti kansainvälisille mark-
kinoille, ja nykyään tärkeim-
piä kauppakumppaneita 
ovat kotimaan lisäksi Japa-
ni, Venäjä, Ruotsi ja Norja. 

Profin Oy aloitti toimintansa historiallisella puuteollisuuspaikalla Kynkäällä toimintansa lopettaneen Maamies-
koulun tiloissa. Etualalla entisestä koulun konehallista tehty tuotantohalli. Yrityksen perustajat Pirjo ja Martti Haa-
pala asuvat paikalla ja ovat remontoineet rakennukset perinteitä kunnoittaen.

Yrityksen alusta tai lähes alusta saakka 
ovat Profin Oy:n työntekijöinä olleet Tarmo 
Kokko, Timo Perttunen ja Seppo Kortesal-
mi. Timon poika Joonas Perttunen toimii 
työntekijänä jo toisessa polvessa. Tarmo 
ja Timo saivat ammattiin opetusta 40 
vuotta sitten paikallisen ammattikoulun 
puusepän linjalla. Opetus tapahtui juuri 
perustetun Kynkään puu -yrityksen tiloissa. 
Päivällä oli opetusta ja iltapuhteet tehtiin 
puusepän töitä.  

Ensimmäisinä tuotteina olivat kangas-
puut, jotka nuori yrittäjä Martti Haapala 
oli suunnitellut kutojien toiveet huomioon 
ottaen. Siitä seurasivat ovet ja peiliovet, 
ikkunat, asuntovaunujen sisustaminen ja 
leikkikalujen valmistaminen. Tehtiinpä ker-

rossänkyjä ja vesisänkyjäkin sekä portai-
ta. Työt suunniteltiin yhdessä tiimityönä.

Työolosuhteet paranivat ja koneellistui-
vat huomattavasti, kun muutettiin uusiin 
tiloihin tehtaan nykyiselle paikalle Oulu-
Kuusamo tien varteen, jolloin myös saha 
aloitti toimintansa. Tarmo, Timo ja Seppo 
ovat toimineet eri tehtävissä sitä mukaa, 
kuin on ollut tarvetta. Joonas kävi opiske-
luaikana kesätöissä ja siitä avautui vaki-
tuinen työ vuodesta 2014 alkaen.

Profin Oy:n pitkäaikaisimpia 
työtekijöitä Timo Perttunen, 

hänen poikansa Joonas Perttunen 
työntekijä jo toisessa sukupolvessa, 

Seppo Kortesalmi ja Tarmo Kokko. 

2017

Vuonna 2012 yritykses-
sä toteutettiin sukupolven-
vaihdos ja Profinin yrittä-
jänä ja toimitusjohtajana 
aloitti Martin veljenpoika 
Mikko Haapala.

Profin on kasvanut vii-
meisen vuosikymmenen 
aikana pohjoismaiden joh-
tavaksi lasiliukuseinien val-
mistajaksi. Tämän taustal-
la on Aasian markkinoilta 
saadut opit lasiliukuseinis-
tä yhdistettynä pohjoisten 
olosuhteiden teknisiin vaa-
timuksiin.

Profinin menestys pe-
rustuu ammattitaitoiseen 
ja sitoutuneeseen henki-
lökuntaan, laadukkaisiin 

tuotteisiin sekä yrittäjien sit-
keyteen ja rohkeuteen. Yri-
tyksellä on pitkä historia, 
mutta katse on vahvasti tu-
levaisuudessa.

40-vuotias Profin tunne-
taan maailmalla luotetta-
vana lasiliukuseinien ja ik-
kunoiden valmistajana. 
Toiminnan keskipisteessä 
on kumppanuus, yhteistyö 
ja tulevaisuus. 

Profin yhdistää ennak-
koluulottomasti perintei-
sen puusepäntaidon sekä 
modernin teknologian toi-
mivaksi tuotteeksi, joka on 
laadukas, kaunis ja kestä-
vä.

Profin Oy:n syntysijoilla Kynkään kosken rannalla on historiallinen puunjalostuspaikka. Siellä on sijain-
nut saha ja mylly vuosina 1784 - 1909. Sahattua puutavaraa kuljetettiin Iijokea pitkin merelle ja siitä 
maailman markkinoille muun muassa Englantiin saakka. 

Vuonna 2012 yrityksessä toteutettiin sukupolvenvaihdos, jossa Pirjo ja Martti Haapalan työtä jatkoi Pro-
finin yrittäjänä Martin veljenpoika Mikko Haapala.

Maailmanpylväs on Jyväskylässä vuonna 2014 
valmistunut 52-asuntoinen, 13-kerroksinen ja 
44-metrinen asuintornitalo, jossa on Profin Oy:n 
toimittamat ikkunat.  

Profin Oy aloitti toimintansa historiallisella puuteollisuuspaikalla Kynkäällä toimintansa lopettaneen Maamies-
koulun tiloissa. Etualalla entisestä koulun konehallista tehty tuotantohalli. Yrityksen perustajat Pirjo ja Martti Haa-
pala asuvat paikalla ja ovat remontoineet rakennukset perinteitä kunnoittaen.
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Profin Oy:n Pudasjärven teh-
taalla valmistetaan vuodessa 
noin 4000 yksikköä lasiliuku-
seiniä ja noin 5000 ikkunaa. 
Yritys työllistää Pudasjärvellä 
noin 50 työntekijää ja myyn-
nin tehtävissä Oulussa, Helsin-
gissä ja Tukholmassa on 10 
myynnin ammattilaista.

Profin konserniin kuuluu 
myös yhtiön tytäryritys Sydän-
puu Ikkunat ja Ovet Oy, joka 
toimii Joutsassa. Sydänpuu 
valmistaa 25 hengen voimin 
restaurointi-ikkunoita pääasi-
assa pääkaupunkiseudun ar-
vokiinteistöihin.

Profin konsernin liikevaihto 
vuonna 2017 tulee olemaan 

noin 13 M€ ja suora työllistä-
vä vaikutus 85 henkilöä.

Yrityksen kasvustrategian 
mukainen suunnitelma on 
kasvaa niin Profin- kuin Sy-
dänpuu- tuotemerkkien kaut-
ta. Vuoden 2020 liikevaihto-
tavoite koko konsernille on 25 
M€, josta Pudasjärven yksikön 
osuus on 20 M€.

Kasvustrategian toteutta-
misen vaiheina on kuluvana 
syksynä valmistunut Pudas-
järven tehtaan noin 1.5 M€:n 
maalaamoinvestointi sekä 
oman tytäryrityksen perusta-
minen Ruotsiin ja tätä seuraa 
loppuvuonna oman myyntiti-
lan avaaminen Osloon.

Juhlan päätteeksi henkilökunta kokoontui yhteiseen valokuvaan. 

Profin Oy:n 40-vuotisjuh-
laa vietettiin torstaina 
21.9.2017 kutsuvieraiden 
ja henkilökunnan yhteise-
nä juhlana. Juhlassa jul-
kistettiin uusi tehdasinves-
tointi. Juhlapuhujina olivat 
Suomen Yrittäjien toimitus-
johtaja Mikael Pentikäinen 
ja rakennusopin professori 
Markku Karjalainen, TTY.

Profin Oy:n toimitusjoh-

taja Mikko Haapala ker-
toi yrityksen toimineen 40 
vuotta menestyksekkääs-
ti. Menestys on perustu-
nut ammattitaitoiseen 
ja osaavaan henkilökun-
taan, sitoutuneisiin yhteis-
työkumppaneihin, laaduk-
kaisiin valitun kategorian 
tuotteisiin sekä yrittäjien sit-
keyteen ja rohkeuteen. Sa-
mat perustekijät tulevat 

ratkaisemaan yhtiön me-
nestyksen myös tulevaisuu-
dessa.

Pitkäaikaisia työntekijöitä 
muistettiin Keskuskauppa-
kamarin myöntämillä kul-
taisilla, hopeisilla ja prons-
sisilla ansiomerkeillä.

Kultainen ansiomerkki: 
Tarmo Kokko ja Seppo Kor-
tesalmi.

Hopeinen ansiomerkki:
Timo Perttunen, Pentti Väh-
kyrä, Kalevi Haarahiltunen, 
Juha Alatalo ja Rolf Gra-
ber.

Pronssinen ansiomerkki:
Jarmo Niemelä, Mikko Sal-
mi, Katri Lehmikangas, Mik-
ko Ylilehto, Janne Halko-
la, Niko Harju, Petri Juurikka, 
Lassi Turpeinen, Esko Neu-

vonen, Raimo Häyrynen, 
Mikko Mosorin, Aki Lohilahti, 
Taneli Poijula, Matti Karvo-
nen, Jani Kantoniemi, Kei-
jo Pesälä, Juha Paavola ja 
Leena Kälkäjä. 

40-vuotisjuhlassa vahva usko tulevaisuuteen

www.profin.fi

Profin Oy
Asiakaspalvelu arkipäivisin klo 8–16
Vaihde +358 8 815 3700

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@profin.fi

Myynti ja hallinto
Profin Oy
Vihikari 10, 90440 Kempele

Tuotanto
Tulotie 2, 93100 Pudasjärvi

Profin Sydänpuu  
ikkunat ja ovet Oy
Yrittäjätie 8, 19650 Joutsa

Profin Oy
• Henkilökuntaa 60
• Liikevaihto 10 M€
• Tuotteet: lasiliukuseinät, ikkunat
• Markkinat: kotimaa, Ruotsi, Norja, 
   Venäjä, Japani

 

Sydänpuu 
Ikkunat ja Ovet Oy
• Henkilökuntaa 25
• Liikevaihto 3 M€
• Tuotteet: restaurointi-ikkunat ja ovet
• Markkinat: kotimaa, pääasiassa 
   PK-seudun arvokohteet
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