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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Uusi aluejohtaja pääsi 
töihin harrastuksen 

pariin s. 3

Ekaluokkalaiset saivat 
heijastinliivit s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 25.9.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Varaa aika

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

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

Valitse itse toiset lasit tarpeesi mukaan: 
monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!
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Optikon näöntarkastus 0 €

P. 040 821 1819
Tervetuloa 

tutustumaan syksyn 

uutuus kehyksiin!

130€

Lihankäsittely

JUOTASNIEMI

Lihaa jalostetaan rahtityönä HIRVESTÄ, POROSTA,
RIISTASTA ym. asiakkaiden omista raaka-aineista.

- Tuorelihojen leikkuu- ja  
 pakkauspalvelu
- Kylmäsavustus 
- Lämminsavustus 

- Lämminsavumakkaraa
- Kylmäsavumeetwurstia 
- Säilykkeitä

Uittomiehentie 16, 93100 Pudasjärvi
Puh. 0500 907 819.    www.juotasniemi.com

PALVELEMME 28.9. ALKAEN MA-PE klo 9-17.

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, 
KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com, www.msarkela.com

PYYDÄ 
TARJOUS!

Tue paikallista ja teetä kattoremontti 
oman Kylän Poijilla! 

Avaimet käteen pakettina valitsemastanne 
materiaalista 10 vuoden takuulla! 

TORIN 
GRILLI& KAHVILA

Puistotie 4, Puh. 044 714 9441

Avoinna:  
ma-to 11.00-21.00
pe       10.00-24.00
la        16.00-24.00                
su       16.00-21.00

Tervetuloa!

Siirtyy 1.10.2015 alkaen 
talviaikaan. 

Uudet aukioloajat ovat:
Ma-to 11.00-21.00

Pe 10.00-24.00
La 16.00-24.00
Su 16.00-21.00

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

Meiltä maukkaat:

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

Miehet ja Naiset, 24 h
Ilmoittautuminen 2.10. klo 16 mennessä osoitteeseen 

janelise@elisanet.fi / Jaana Iinattiniemi

Kisakutsu: 
www.pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/yleisurheilu

Osallistumismaksut: 
Kuntoilijat 30 €, SoVen jäsenet 20 €, Kilpailijat 60 €. 

Sis. urheilujuomat ja tapaturmavakuutuksen.

Tilinumero: FI87 5360 0450 1860 54, Sotkajärven Veto
Tiedustelut: 0400 381 548 / Pekka Kinnunen

I SoVen 24 h 
kävely-juoksutapahtuma

10.-11.10.2015 klo 15 alkaen
Hirvaskosken koululla

Pronssidiplomi 50 km
Hopeadiplomi 70 km
Kultadiplomi 90 km

Kuntoilijoille:

Kilpailijoille:

Huom! 
Voit kävellä tai juosta 

oman kunnon mukaan. 
Esim. la 15-20 ja su 9-15

optikko | silmälääkäri | silmäsairaala

Normaalihintaisten silmälasien ostajalle toiset silmälasit tai aurinkolasit voimak kuuksilla 
kaupan päälle, tarjoamme edullisemman. Voit valita kehykset koko vali koimasta, linssit 
ja aurinkolasit erityismallistosta. Etu koskee uusia tilauksia eikä siihen voi yhdistää muita 
alennuksia. Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Optikon tekemä näöntarkastus kaupan päälle 
silmälasien ostajalle (norm. 35 €), ei koske piilolinssinäöntarkastusta. S-Etukortilla Bonus 
tuplana, jopa 10 % syys/lokakuussa maksetuista ostoksista. Etu voimassa 1.9.–31.10.2015. 

Nyt koko kehysvalikoimasta

TOISET LASIT  
KAUPAN PÄÄLLE

+  BONUS TUPLANA

21osta 
maksa

TUPLAPÄIVÄT

ETUSI JOPA 733 €    

 SILMÄASEMALLA
 TYYLIHETKI

Tyylipäivä to 1.10. 

Paikalla Stylisti Paula Nikka, Skagan mallisto.
Meiltä uutuutena Marimekon silmälasikehykset.

www.silmaasema.fi

AJANVARAUS silmälääkärille tai optikolle 08 822 416

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

OPTIKONNÄÖN- TARKASTUS0€

www.pudasjarvi-lehti.fi

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

Erä
● Tekokukkia, Tuoksupusseja
● Lahjapapereita, Foliolahjapusseja
● Lahjanauhoja, Askartelutuotteita
● Tatuointitarroja, A5 Vihkoja
● Hauskoja Kylttejä, Kortteja
● Lasten rannekoruja ym.

Pe 25.9.
klo 16-20

ARVONTAA
ja Mahtavia

YLLÄTYS-
TARJOUKSIA

1€
/kpl

Meillä Ihan Pimeitä
Hintoja koko
Loppuviikon Ke-La!



2 3nro 39PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti25.9.2015 25.9.2015nro 39

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 27.9. kello 10,  Pekka Asi-
kainen, Juha Kukkurainen, Jukka Jaakkola, kirkkokuo-
ro. Jumalanpalveluksessa siunataan Etiopiaan lähtevät 
nimikkolähettimme Pirkko ja Ari Tuppurainen. Kirkko-
kahvien yhteydessä Tuppuraiset kertovat työstään Etio-
piassa.
Rovastikunnallinen lasten kirkkopyhä ja lastenta-
pahtuma su 4.10. kello 12 perhekirkko, jonka jälkeen 
ruokailu ja toimintapisteet (askartelua, pallomeri, pomp-
pulinna, kasvomaalaus, Pyörykkä-satu). Ilmoittautumi-
set ti 29.9. mennessä kirkkoherranvirastoon (08) 882 
3100.
Kuorot: Vox Margarita ke 30.9. kello 18, kirkkokuoro 
to 1.10. kello 18. Sarakylän kappelikuoro to 1.10. kello 
18.15, eläkeläisten musiikkipiiri ke 23.9. kello 13.
Kirpputori avautuu ke 30.9. kello 10.
Diakoniatyö vastaanotto torstaisin kello 9.15–11.00.
Ystävänkammari seurakuntakodissa ti 29.9. kello 12.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 1.10. kello 17.
Sauvakävely tiistaisin, lähtö seurakuntakodilta kello 
17.15, kävellään n. 45 min, kahvit ja hartaus Liepeen 
väentuvassa. Kahviraha  Toisenlaisen lahjan hyväksi. 
Rippikoulu: Talviriparin ja Kesäripari 1:n lauantaipäivä 
26.9. kello 9.30-13.15 seurakuntatalolla. Mikäli et pää-
se paikalle muista ilmoittaa asiasta Tiinalle tai Markol-
le. Niin sovitaan minkä ryhmän mukana korvaat pois-
saolon.
Iltakahvila Rönö pe 25.9. kello 18-22 Seurakuntatalol-
la Rönössä.
Partiot Rönössä keskiviikkoisin Sudenpennut (7v-) kello 
17-18 ja Tarpojat (11v-)  kello 18-19. Lisätiedot Tiina In-
keroinen 040 571 4636, tiina.inkeroinen@evl.fi
Lapsiparkki seurakuntakodissa joka perjantai kello 
9.30–12.
Perhekerhot:  Seurakuntakodin perhekerhot ke 30.9.  
ja to 1.10.  kello 10-13.
Virsi-ilta su 27.9. kello 18 Kurvilla Petäjäkankaalla, 
Rantalantörmäntie  30.
Siioninvirsiseurat Tuulikki Tihisellä pe 25.9. kello 18.
Rauhanyhdistykset:  Käsityö- ja makkaranpaistoilta  
Sarakylässä Vesa Sarajärvellä pe 25.9. kello 19 ja lau-
luseurat Heidi Mannisella su 27.9. kello 19. Seurat Ku-
renalan ry:llä su 27.9. kello 17  (Samuli Leppänen, Iiva-
ri Jurmu).
Haudattu: Anna Lyydia Kantoniemi  86 v, Lauri Johan-
nes Kaivorinne 85 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  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Pudasjärven Urheilijoiden 
kuntojaoston Hempan hölk-
kä-liikkumisryhmän viimei-
sin vaellusretki suuntautui 
ruskateemalla Kuusamoon 
Pienelle Karhunkierroksel-
le lauantaina 19.9. Lähtö-
aamun sää ei luvannut hy-
vää, vettä satoi railakkaan 
reippaasti. Kuusitoista vael-
tajaa, kuljettaja mukaan lu-
kien, ei säätilanteesta säi-
kähtänyt, vaan matkalle 
lähdettiin iloisin ja innok-
kain mielin. Taivaallinen 
sään säätäjä päättikin suo-
sia sinnikkäitä reissulaisia ja 
lopetti rankkasateen ennen 
Juuman lähtöpaikalle saa-
pumista.

Kahdentoista kilometrin 
pituisen reitin ensimmäinen 
näkemisen ja kokemisen ar-
voinen kohde oli Myllykos-
ken vanha myllyrakennus 
ympärillä kuohuvine koski-
pauhuineen. Riippusiltojen 
ylittäminen oli toisille retke-
läisille mukava ja jännittävä 
kokemus. Toisille vapisutta-
van ja huimaavan pelottava 
haaste. Riippusiltojen ylitys 
vaati jonotusta ja odotusta 
suuren vaeltajajoukon takia, 
mikä saattoi kasvattaa jänni-
tystä. Porukan rento meinin-
ki ja kannustuspuheet saivat 
kuitenkin arastelevien ko-

Hempan hölkän porukka mainiolla 
Pienellä Karhunkierroksella

Hempan hölkkäläiset Pienellä Karhunkierroksella Siilastu-
van nuotiopaikalla nokipannukahvilla.

kemuksen muuttumaan it-
sensä voittamisen riemui-
saan tuntemukseen. Monet 
reitin portaiden ja rinteiden 
kiipeämiset ja laskeutumi-
set koettelivat jalkavoimia, 
keuhkojen vahvuutta ja ta-
sa-painoaistia varsinkin kun 
jalkojen alla oli liukkaat lau-
dat, puiden juuret ja kivet. 
Emme olleet ainoat maise-
mien ihastelijat. Omassa po-
rukassa oli mukana ruot-
sinsuomalainen ja muuna 
matkaseurana oli lukuisa 
määrä ihmisiä ja koiria ym-
päri Suomea Helsinki-Rova-
niemi väliltä. Kauniit ja jyl-
hät maisemat ja vaihteleva 
luonnon kauneus antoivat 
voimia edetä Harrisuvan-
toon välipalatauolle ja sieltä 
Siilasmajalle Jyrävän koskea 
ihastelemaan, makkaran-
paistoon ja nokipannukah-
veja nauttimaan. Pari meistä 
sai erityiskohtelua tällä eta-
pilla. Kokkolalainen ruuan-
laittoon erikoistunut herra-
seurue tarjosi meille vasta 
pyytämiään ja savustamiaan 
herkullisia siikoja ja ahve-
nia. Makunautinto oli hur-
maava.

Vaellus kaikkineen oli 
onnistunut ja porukka pon-
nisteluunsa tyytyväinen. 
Tästä kertovat seuraavat 

vaeltajien kirjoittamat teks-
tit: ”Vaikka keli ol ku mor-
sian (no ei nyt niin huono). 
Nii silti porukka vaikut-
ti olevan iloisesti fiiliksis-
sä. Respect!”,”Upea reissu! 
Mahtava porukka! Sää suo-
tuisa. Maisemat vaihtele-
vat. Lisää tällaisia reissuja!”, 
”Luonto antoi uutta voimaa 
syksyn päiviin. Seurue eli 
ystävät antoivat valoa syk-
syn tunnelmaan erilaisilla 
elämyksillä muun muassa 
nokipannukahvit reippai-

den matkalaisten seurassa. 
Miten paljon saimmekaan 
lisää positiivista energiaa. 
Hyvä me!” Kiitoksia sai-
vat reissun vetäjät Tarmo, 
Sointu ja etenkin kuljettaja/
kanssavaeltaja Reijo sekä jo-
kainen retken jäsen.

Seuraavana on Tehokäve-
ly sunnuntaina 27.9. kello 18 
Puikkarin pihalta, jonne toi-
votaan myös uusia henkilöi-
tä mukaan.

Sointu Veivo

Kristityn vapaus
Viime viikkojen aikana ihmisiä on pu-
huttanut suuri pakolaistulva eri puolilla 
Eurooppaa. Joissakin maissa on asetet-
tu puomeja ja rajat on jo suljettu. Suo-
messa erityisesti pohjoisessa paine on 
kasvanut kovasti ja valmiutta on nostet-
tu raja-alueella. Alueelle on avattu jär-
jestelykeskus ja näin pyritään hoitamaan 
akuuttia tilannetta parhaalla mahdollisel-
la tavalla. Tällaiset erityistilanteet vaati-
vat malttia meiltä kaikilta kansalaisilta. 

Silloin kun liikkumisen vapautta ra-
joitetaan, huomaamme, kuinka pidämme 
vapautta itsestään selvänä. Vapaus ei ole 
itsestään selvä asia, vaan sitä täytyy puo-
lustaa. 

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina, sano-
taan YK:n julistuksessa. Eikö olekin hie-
no ajatus ja päämäärä, johon on pyrit-
tävä. Kristillisessä kasteessa vapaus vielä 
vahvistuu. Kastettavalle luvataan, että Ju-
mala on Poikansa Jeesuksen Kristuksen 
tähden vapauttanut hänet synnin, kuole-

man ja pahan vallasta.
Ensisunnuntain tekstit kertovat meil-

le kristityn vapaudesta. Olen tutustunut 
erään papin hartaustekstiin ja siinä lau-
sutaan, että Paavali on vapauden puo-
lustaja ja orjuuden vastustaja. Orjuus 
oli tuttua Paavalin aikaisessa yhteiskun-
nassa. Jos orja synnytti lapsen, lapsi syn-
tyi orjaksi. Jos vapaa kansalainen synnytti 
lapsen, lapsikin oli vapaa. Orjuus ja va-
paus periytyivät. Kun Paavali kirjoittaa 
orjuudesta ja vapaudesta, hän ei käytä 
sanoja yhteiskunnallisessa mielessä, vaan 
hän tarkoittaa uskon vapautta ja synnin 
orjuutta.

Mutta miksi Paavalin täytyi puolustaa 
vapautta? Eikö vapaus ollut itsestään sel-
vä asia, koska Kristus oli kuolemallaan 
ansainnut meille vapauden? Galatalais-
kirjeessä käy ilmi, että muutamat ihmi-
set alkoivat vaatia vapaille kristityille or-
juuden kahleita. He asettelivat puomeja 
ja kulkuesteitä ihmisen ja Kristuksen vä-

lille. Heidän mukaansa ihmisen tuli pelas-
tuakseen tehdä Kristuksen sovitustyön 
lisäksi omia tekoja. Tämä oli Paavalin 
mielestä mahdotonta, sillä Kristus oli jo 
tehnyt kaiken valmiiksi.

Kristuksen sovitustyön sanoma pois-
taa uskon esteenä olevat puomit. Usein 
me itse olemme asettelemassa puomeja 
ja muita esteitä uskon vapaudelle. Meil-
lä on tapana asetella puomeja myös mui-
den esteeksi. Meitä ei ole tarkoitettu or-
juuteen, vaan vapauteen, sillä vapauteen 
Kristus meidät vapautti. Tänään Kristus 
ei anna armottomia ehtoja, vaan ehdo-
tonta armoa. Kristuksen rakkaus näyt-
tää suunnan kristityn elämälle, teoille ja 
valinnoille.

Helena Koivukangas
diakoni

Rakkaamme

Anna (Anni) Lyydia
KANTONIEMI
o.s. Korpua
s. 15.5.1929
k. 3.9.2015

Kiittäen ja kaivaten

Alpo ja Riitta
Viljo ja Seija
Eila ja Per-Olof
Elina ja Harri
Veikko ja Tuula
Maija ja Kaj
Jalo ja Anu
Ari ja Anne
lastenlapset
lastenlastenlapset
muut sukulaiset ja ystävät

Ihana rauhan ranta
suloisen levon antaa.
Vaivoista vapahtaa
ja murheet lopettaa.

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa 18.9.2015.
Lämmin kiitos osanotosta. Kiitos myös Yläkartanon henkilö-
kunnalle äitimme hyvästä hoidosta.

Kiitos suuresta avuliaisuudesta.

Terttu, Ari, Jarmo ja Teuvo, 
Elvi Kivivaaralta sekä Sinikka Ranualta

Kiitos
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Kun on 25 vuotta pyörittänyt yhtäjaksoisesti urheilussa menes-
tymään pyrkivää seuraa, on katsomoon siirtyminen outo tilan-
ne. Onneksi intohimo on vanhempaa perua ja 25 vuoden jakso 
on vain osa intohimon siivittämästä ajasta. Siksi Ettan ohjaksis-
ta luopuminen ennen ´erottamista´ on yksi mielenkiintoinen vai-
he oman minän kehittymisessä. Kyllä 25 vuotta on kuitenkin niin 
merkittävä asia seuralle, että se ansaitsee oman historiikkinsa. Nyt 
on kuitenkin ajankohtaisempaa sanottavaa. 

Etta ja Valepa aloittavat Mestaruusliigan lauantaina Oulussa. 
Merkittävää liigan avauksessa on, että se on ainoa ottelu, joka lau-
antaina pelataan. Se on siis Mestaruusliigan avausottelu ja saanee 
siten median huomion osakseen, kun Mestaruusliigan suosikki-
joukkue Valepa on aloituksen joukkue. Valepa on saanut riveihinsä 
tukun huippupelaajia. Maajoukkuekokemusta Suomen maajoukku-
eesta on pelaajilla Olli Kunnari, Urpo Sivula, Elvis Krastins, Mikko 
Esko, Jarmo Korhonen ja Antti Esko. Lisäksi Valkovenäjän maajouk-
kueessa pelaa  Eduart Venski. Joukkueella on lisäksi kaksi 204 sm 
ulkomaan apua hakkuri Stanislav Neviadomski ja keskitorjuja An-
drei Levchenko. Näillä yksilöillä, joilla on yli 3000 liigaottelun ko-
kemus, Ugis Krastiksen valmentama joukkue on sarjan suosikki.

Kotijoukkue Etta on edennyt joukkueen miehistöä pestatessa 
hyvin maltillisesti. Markkinointivaltiksi oli tehty kotimainen jouk-
kue. Hakkurin tontti jäi kuitenkin tyhjäksi, kun Ville Sorvoja louk-
kaantui ja niinpä seura otti hakkuriksi Dean Bittnerin Amerikasta. 
Keskitorjujat osasto on uusittu. Päävastuu on Tiikereistä tulleella 
Markus Väisäsellä ja paluumuuttaja Ville Kaksosella. Myös passari-
osastolla on paluumuuttaja Jussi Mäkinen, joka haastaa Niko Haa-
pakosken aidosti. Yleispelaajina on kaksi huippupelaajaa taidoil-
taan. Luotettava Anssi Hakala tuntuu vain parantavan otteitaan, 
varsinkin kun on saanut vierelleen erinomaisen tekniikan omaa-
van, fyysisesti pätevän, Eetu Pennasen. Myös liberon tontilla on 
kaksi huippukaveria kilpailemassa aidosti. Juho Rajala ja Petteri Kii-
lunen muodostavat luotettavan parin. Ettan joukkue on huomatta-
vasti kokemattomampi kuin Valepa. Liigaotteluja ryhmälle on ker-
tynyt noin 1500. 

Harjoitusotteluissa Ettan peli on luistanut erinomaisesti ja 
niinpä lauantaina alkava liiga kiinnostaa Ettan fania erityisesti kat-
somon puolella. Se kiinnostaa siksi, että joukkue on osoittanut 
osaavansa erinomaista puolustuspeliä.  Myös vas-
taanotto on ollut rautaa. Fyysisesti joukkue on 
ehkä liigan pienimpiä kooltaan.  Siksi joukkueen 
on paikattava torjunnoissa vastustajalle annet-
tu etu suoritusvarmuudella niin puolustuksessa 
kuin hyökkäyksissäkin. Joukkueen on pelattava 
kärsivällisesti pallosta toiseen erästä toiseen ja 
ottelusta toiseen. PUI

Pentti Uusi-Illikaisen pakina:
Katsomosta hoksattua…

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

- Kunnollinen maanmuok-
kaus ja ajallaan tehdyt taimi-
konhoidot sekä harvennus-
hakkuut takaavat varman 
tuoton metsänomistajalle, 
totesi Erkki Urmala, pitkän 
linjan metsänomistaja Kii-
mingistä.

Pikkubussillinen aktii-
visia metsänomistajia oli-
vat metsänhoitoretkel-
lä torstaina 17.9. Hetekylän 
maisemissa. Aamupäivällä 
tutustuttiin metsänuudista-
miskohteisiin, jossa maasto-
kohteita oli useammalla uu-
distamistavalla synnytettyjä 
taimikoita. Retkeilyn uudis-
tamiskohteet olivat onnistu-
neita, kiitos oikein valitun 
muokkaus- ja viljelymene-
telmän.

- Nyt kun metsälaki antaa 
suuremmat mahdollisuu-
det metsänuudistamisessa, 
on noussut selviä tapauk-
sia, jossa on menty liian kos-
tealle maaperälle kevyellä 
muokkausmenetelmällä. Sil-
loin ”halpa ja hyvä” tulee to-
della kalliiksi ja laskun mak-
savat tulevat perilliset.

- ”Sutta” ei kannata met-
sänomistajan teettää, vaan 
kysyä metsänhoitoyhdistyk-
sen neuvojalta apua puun-
myyntisuunnitelman teossa, 
jolloin myös uudistamistyöt 
tulevat kerralla kuntoon, to-
teaa Hetekylän alueen uusi 
neuvoja Mika Kauppi.

- Metsänhoitoyhdistyk-
sen jäsenetuna onkin maksu-
ton puunmyyntisuunnitel-
ma, joka kannattaa käyttää 

Metsän kasvattaminen on helppoa

Aulis Lehmikangas (vas), Hetekylän uusi neuvoja Mika Kauppi sekä Pentti Kellolampi tai-
mikon varhaishoidon kohteella.

hyödyksi, Kauppi jatkaa.
Retkellä tutustuttiin myös 

uuteen kestävän metsäta-
louden rahoituslakiin, joka 
toi tulleessaan uuden työla-
jin: taimikon varhaishoidon. 
Varhaishoidon idea on tehdä 
niin sanottu taimikon perka-
us jo varhaisessa vaiheessa, 
jotta kasvatettavat puut sai-
sivat vesakolta etumatkaa. 
Varsinainen taimikonhoito 
alkaa vasta yli kolmen met-
rin taimikoissa. Kumpaa-
kin työlajiin saa KMR-tukea 
1.6.2015 lähtien.

- Ennen töiden aloittamis-
ta pitää muistaa tehdä ra-
hoitushakemus. Helpoim-

millaan tämän voi tehdä 
soittamalla oman yhdistyk-
sen omalle neuvojalle, Kaup-
pi neuvoo.

Lounaan jälkeen tutustut-
tiin eri kehitysvaiheessa ole-
viin harvennushakkuukoh-
teisiin, jossa todettiin omin 
silmin oikeiden uudistamis-
tapojen valinnan tulos. En-
siharvennus kohteessa oli 
30 vuoteen varttunut hyvä 
myyntikelpoinen harven-
nuskohde, jossa kasvu alkoi 
olla parhaimmillaan. Väljen-
nyskohteilla huomattiin ai-
kanaan toteutuneen ensihar-
vennusten voimakkuuden 
vaikutukset tukkipuuston 

määrään. Mikäli ensiharven-
nus oli jäänyt tekemättä tai 
se oli tehty liian varovaises-
ti, oli puuston järeyskehitys 
selvästi jäljessä optimitihey-
teen verrattuna.

Pudasjärvellä metsänkas-
vatus on helppoa, totesivat 
metsänhoitoyhdistyksen jä-
senretkeilyn osallistujat. Pi-
tää tehdä kunnon uudistus 
ja sitten vain harvennuksia 
sopivin aikavälein.

tj Antti Härkönen
Metsänhoitoyhdistys 
Pudasjärvi ry

Kun Jussi Kiiskilä näki mah-
dollisuuden saada uuden 
työn harrastuksensa paris-
ta, asialle ei tarvinnut uhrata 
kahtakaan ajatusta. Keväällä 
hän näki työpaikkailmoituk-
sen, jossa Hiihtokeskus Iso-
Syöte etsii uutta aluejohtajaa 
ja nyt syyskuun alusta Kiis-
kilä pääsi aloittamaan uu-
dessa tehtävässään.

- Perheen kanssa olemme 
kulkeneet Syötteellä paljon. 
Talvisin laskettelu on se yk-
kösjuttu ja kesäisin on tapa-
na käydä kalastamassa. Nyt 
viimevuosina varsinkin per-
hokalastus on aivan vienyt 
mukanaan. Pärjänjoki on 
tosi hyvä ja erämaahenkinen 
paikka sekä myös Ii- ja Livo-
joelta löytyy mieluisia spot-
teja, Kiiskilä kertoo.

Aikaisemmin hän toimi 
14 vuotta vähittäiskaupan 
alalla, joten ala vaihtuu ko-
konaan. Kiiskilä näkee että 
asiakaspalvelun ja myyn-
ninjohtamisen parissa toimi-
misesta on silti hyötyä uu-

dessakin tehtävässä. Kiiskilä 
on alun perin Oulun seudul-
ta lähtöisin, mutta käynyt 
töissä myös pääkaupunki-
seudulla seitsemän vuoden 
verran. Perhe jatkaa asuste-
lua Oulussa, sillä vaimolla 
ja kolmella lapsella on omat 
kuvionsa kaupungissa. Aja-
mista ja järjestelyä tulee pal-

jon, mutta tarkoituksena 
kuitenkin on, että perhe sai-
si viettää liikenevää vapaa-
aikaa tiiviisti Syötteellä, var-
sinkin talvisesongin aikana.

Tällä hetkellä Kiiskilän 
uuteen työhön kuuluu val-
mistautumista talvikauteen 
rekrytoimalla ja suunnitte-
lutöitä tehden, enimmikseen 

Jussi Kiiskilä tarttuu innolla uuteen pestiin Hiihtokeskus Iso-Syötteen aluejohtajana.

Uusi aluejohtaja pääsi 
töihin harrastuksensa pariin

Oulusta käsin. Työpaikko-
ja hiihtokeskuksen talvikau-
teen onkin runsaasti tarjolla. 
Talveksi Kiiskilän työt siir-
tyvät Syötteelle ja tehtävinä 
on työvuorosuunnittelua, 
markkinointia, yritysyhteis-
työkuvioita ja hiihtokeskuk-
sen kokonaisvaltaista opera-
tiivista pyöritystä.  JK

 (viimeisen kerran tänä syksynä)
Kotimaisia omenoita, luumuja, 

karkkeja, kala- ja lihasäilykkeitä, 
pikkuleipiä ym.

Kaikki tarjoushintaan! 

Pudasjärven torilla ma 28.9.

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI
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p.05 750 7500, info@ekovilla.com
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Eevi Jaakkola 
väitteli tohtoriksi 

varttuneessa iässä
Taivalkoskelainen eläkeläi-
nen Eevi Jaakkola väitteli 
Tohtoriksi Lapin yliopistos-
sa ja väitöstilaisuus pidettiin 
11.9. Väitöksen aiheena oli 
Yhteisöllisyys Koillismaan 
ikäihmisten voimavarana.

Eläkeliiton Taivalkosken 
yhdistys järjesti suorituksen 
kunniaksi juhlatilaisuuden 
17.9. Taivalkosken seurakun-
tatalolla. Paikalle oli kerään-
tynyt runsaasti eläkeliiton 
jäseniä juhlistamaan yhdis-
tyksen jäsenen Eevi Jaakko-
lan suurta saavutusta. Väitös 
kohdistui Taivalkoskelaiseen 
vanhusväestöön, joita hän oli 
haastatellut laaja-alaisesti väi-
töksensä tueksi. Eevi luki tii-
vistelmän väitöksestään ylei-

Eläkeliiton Taivalkosken yhdistyksen puheenjohtaja Ulla 
Fabritius ojensi kukat tuoreelle tohtorille Eevi Jaakkolalle.

sön iloksi. 
Eläkeliiton Taivalkosken 

yhdistyksen kukat ojensi pu-
heenjohtaja Ulla Fabritius saa-
tesanojen kera, joissa hän ker-
tasi Eevin ansioita Eläkeliiton 
Taivalkosken yhdistyksen 
hyväksi tekemästään työstä. 
Eevi on toiminut muun mu-
assa yhdistyksen puheenjoh-
tajana kuuden vuoden ajan. 
Taivalkosken seurakunnan 
puolesta kukat ja muistolah-
jan ojensivat pastori Osmo 
Leppänen ja kanttori Esa 
Tyni. Juhlatilaisuuden kruu-
nasi täytekakkukahvit, jotka 
oli loihtinut yhdistyksen aina 
ahkerat emännät. 

Pertti Parkkila

Hirven- ja peuranmetsästys 
alkaa suurimmassa osassa 
Suomea syyskuun viimeise-
nä lauantaina, eli tänä vuon-
na 26.9. Hirvenmetsästyk-
seen osallistuu vuosittain 
yli satatuhatta metsästäjää. 
Aloituksen tiimoilta pide-
tään vuosittainen Hirvipa-
laveri, kansalaisopiston sa-
lissa perjantaina 25.9. kello 
18. Pudasjärven Riistanhoi-
toyhdistyksen järjestämäs-
sä tapahtumassa puhumassa 
on muun muassa riistanhoi-
donneuvoja Harri Hepo-oja.

Suomen riistakeskus 
myönsi tulevalle metsästys-
kaudelle yhteensä 37 400 
hirvenpyyntilupaa, mikä 
on runsaat kymmenen pro-
senttia enemmän kuin viime 
syksynä. Lupamäärä nousi 
edelliseen vuoteen nähden 
lähes kaikilla riistakeskus-
alueilla. Pudasjärven riistan-
hoitoyhdistyksen alueelle 
myönnettiin 397 lupaa, joka 
ei viime vuodesta muuttu-
nut lainkaan.

Yhdellä pyyntiluvalla 
saa kaataa yhden aikuisen 

Hirvien 
kaatolupamäärä 
säilyi samana

tai kaksi vasaa. Huomioon 
kannattaa ottaa myös muut 
paikalliset suositukset. Hir-
vipalaverista saa tietoa suo-
situksista metsästäjille sekä 
riistanhoitoyhdistyksen vi-
rallisista tavoitteista. Lu-
vassa on myös muita eväitä 
metsästyskauteen.

Luonnonvarakeskuksen 
arvion mukaan viime vuo-
den jahtikauden jälkeen hir-
viä oli Suomessa noin 82 000 
ja kevään vasontakauden 
jälkeen noin 126 000. Valta-
osassa maata hirvikanta on 
alueellisten riistaneuvosto-
jen asettamalla tavoitetasol-
la. Viime vuonna koko Suo-
men hirvisaalis oli noin 39 
500 eläintä. Tulevana syksy-
nä saaliin arvioidaan nouse-
van noin 45 000 yksilöön.

Hirvenmetsästys jatkuu 
joulukuun loppuun saakka. 
Mikäli lupahirviä on kauden 
lopussa vielä kaatamatta, 
monilla on tapana lopettaa 
metsästyskausi, jos aikainen 
runsas lumentulo tekee met-
sässä liikkumisen hankalak-
si. JK

Ekaluokkalaiset saivat heijastinliivit
Kurenalan koulun ekaluok-
kalaiset saivat neuvoja tur-
valliselle koulumatkalle Lä-
hiTapiolan järjestämästä 
tempauksesta tiistaina 22.9. 
LähiTapiolan myyntijohtaja 
Sauli Jaakkola kävi jakamas-
sa heijastinliivit ja samalla 
valisti lapsia pimeiden talvi-
kelien vaaroista.

- Kun illat ja aamut pime-
nevät, ei kannata luottaa sii-
hen, että autoilija erottaisi il-
man heijastinta liikkuvan 
hahmon hämärän seasta. 
Myös ammattiautoilijat näke-
vät paremmin kyytiä odotta-
van lapsen pysäkiltä ajoissa. 
Tämän vuoksi toivonkin, että 
käytät ahkerasti tätä lahjaa ja 
puet heijastinliivin aina tiellä 

liikkuessasi, Jaakkola muis-
tuttaa. Yhteistyökumppani-
na tempauksessa oli Osuus-
kauppa Arina.

Jaakkola oli jakamassa 
liivejä arviolta kymmenet-
tä kertaa. Muillekin kouluil-
le postitetaan heijastinliivit 
ja lisäksi Jaakkola vierailee 
useissa muissa Oulun lähi-
alueiden kouluissa. Joissakin 
kouluissa heijastinliivit jae-

LähiTapiolasta heijastinliivit luovutti Sauli Jaakkola. Kuvat 
Katariina Niemitalo.

Opettajat Salme Pesonen, Salme Luokkanen ja Aulikki Lei-
nonen jakoivat heijastinliivit ekaluokkalaisille.

taan osana laajempaa turval-
lisuusteematapahtumaa.

Vakuutusyhtiön nä-
kökulmasta kampanja on 
myös taloudellinen. Vaikka 
kymmenien tuhansien heijas-
tinliivien jakaminen ekaluok-
kalaisille aiheuttaa myös kus-
tannuksia, se raha voi myös 
säästää arvokkaita henkiä 
sekä kustannuksia hoitoku-
luista.  JK

Nakkilasta tuli Torin Grilli & Kahvila
Viime viikon perjantai-
na ja lauantaina Pudasjär-
ven keskustassa, Torin Gril-

Pudasjärven keskustan torilla sijaitseva Torin Grilli & Kah-
vila työllistää yrittäjä Jouni Koivulan lisäksi kaksi kokopäi-
väistä ja yhden osapäiväisen työntekijän.

li & Kahvilassa vietettiin 
yksivuotissynttäreitä. Yrit-
täjä Jouni Koivula kertoo 

olevansa hyvillään ensim-
mäisestä vuodesta, koska 
asiakasmäärät ovat olleet 
ennakoitua suuremmat ja 
toiminta on muutenkin ke-
hittynyt suotuisasti.

- Työntekijöistäni ja hei-
dän asiakaspalvelutaidois-
taan sekä muusta erikois-
osaamisestaan saan myös 
olla erittäin tyytyväinen. It-
seni lisäksi Torin Grilli & 
Kahvila työllistää kaksi ko-
kopäiväistä ja yhden osa-
päiväisen työntekijän. Toi-
minnan kehittämisessä 
olemme kuunnelleet her-
källä korvalla asiakkaiden 
toiveita ja se näkyy myös 
nykyisessä tuotevalikoi-
massamme. Meillä on ol-
lut kahden edeltävän kesän 
ajan torilla lisäksi jäätelö-
kioski, joka on myös osal-
taan tarjonnut työtä pudas-
järveläisille nuorille.

- Vaikka itselläni ei ol-
lut varsinaista työkokemus-
ta nykyiseltä toimialalta, 

on yli 30 vuotta kestänees-
tä yrittäjän urasta ollut kor-
vaamatonta hyötyä. Olen 
toiminut pitkään muun mu-
assa elintarvikekaupan alal-
la, kertoili Koivula.

Paikan historiasta Koi-
vula muisteli, että Torin 
Grillin perusti aikoinaan 
1970-luvulla pudasjärve-
läinen Lauri Koivula. Tuol-
loin grillipaikkojen tuo-
teuutuuksiin kuuluivat 
nakit ja paikkaa kutsuttiin-
kin leikkisästi Nakkilaksi. 
Vanhoja perinteitä ja asi-
akkaiden toiveita huomioi-
den grillin nykyiseen tuote-
valikoimaan kuuluu myös 
vuosikymmenten takaisia 
suosikkiruokia, esimerkik-
si isonkin nälän taltuttajina 
tunnetut Autoilijan erikoi-
nen ja Renulainen. Perin-
teisten grillituotteiden ohel-
la grillistä saa myös pizzoja. 
Tarjolla on myös jäätelöä 
sekä kahvia pullan tai lei-
vonnaisen kera. PK

Tutut ja turvalliset

Hunajatuvan hunajat
pe 25.9. klo 8-15, 

kelivarraus.

p. 0400 576 745. 
Ukko vanahenoo hunajat paranoo. 

Hieronnat
Jäsenkorjaukset
Hermopinteiden avaukset ym.

Lomalla 

su 27.9.-su 4.10.

Laillistettu Hieroja
Kauko Yliportimo
Juhontie 1, 93100 Pudasjärvi
Soita! Puh. 040 501 6189
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 25.-26.9. ALKUVIIKKO MA 28.9.

Tiistaina 29.9.

499

199
pkt

Rautaosastolta

119
pktKANANMUNAT

10 kpl
2 pkt/tal.

HK
SAUNA-
PALVIKINKKU 
300 g

149
Barilla
SPAGHETTI
1 kg

Antell
KAURAPALAT
6 kpl/410 g 149

pss

SAVULUUT 499
kg

HK
PIKNIKPAISTI 
n. 1.5 kg/kpl

pss

Tekstiiliosastolta

199
rss

kg

Snellman
SIKA-NAUTA
JAUHELIHA
400 g

 raj. erä

Perjantaina 25.9.

599
kg

Lauantaina 26.9.

179

pss159 069
100 g

149

Royal Gala
OMENA

kg

Arla VOI  500g
normaalisuolainen. 
2 pkt/tal

Kotimainen 
tuore
KIRJOLOHI
2 kalaa/tal.

Espanjan
SATSUMAS

Candy King
IRTOKARKIT 

169
pkt

pkt

Naisten
SOFTSHELL
LENKKARIT

Avaimenteko ja 
lukkotarvikkeet

NESTEKAASUT
esim. 11 kg, 
metallipullon täyttö 

1950

Metabo RÄLLÄKKÄ 
125 mm 720w  

5890

kpl

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan -10+35 C, 750ml

450 20,-5 pll

OTSAVALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut 45,-

JÄÄHDYTINNESTE 100% 

899

3 litraa

2590

10 litraa

99,-
Metabo
12V AKKU-
PORAKONE 
sis. 2 kpl akkuja

Metabo
JIIRILIUKUSIRKKELI

239,-

Tekstiiliosastolta

Tyttöjen
MONSTER HIGH 
LEGGINSIT
110-158 cm

1790

Lasten
PYJAMA
FROZEN/
TURTLES
92-158 cm

2150

Miesten
FLANELLI-
PAITOJA
eri värejä

890

21,-

Miesten
POOLOJA
Alkaen

ERÄ 
LAADUKKAITA

Lasten
PUSSILAKANA-

SETTEJÄ
150x210 cm, 65x55 cm

1995

PullaPirtin
OHRARIESKA 
3 kpl/450 g

895
kg

795
kgNauta

JAUHE-
LIHA995

kgMAALAIS-
PALVIKINKKU
palana tai siivuina

Irto 
KARJALAN-
PAISTI 

Atria perhetilan
BROILERIN 
FILEELEIKE
480-600 g, naturell 
tai marinoitu

599
rss

Valio hyvä 
suomalainen
ARKIJUUSTO-
VIIPALE
500 g

299
pkt

249

Pouttu
KEITTOKINKKU- 
tai  

PALVI-
KINKKU 
400 g 

pkt

599
kgKariniemen

BROILERIN
RINTALEIKE
4 kpl, marinoitu

HK
SINISET LENKIT 
500-580 g

179
kgAtria

BROILERIN
KOIPIREISI
3 kpl/rss

100

Olvi
JAFFAT, COLAT, 
LEMON tai 
ANANAS 
0,95 l

plo

Sis. pantin

kg179 169
pss

Vaasan
ISOT
PAAHDOT 
500-525 g

100
prk

Valio
ARKI-
JOGURTTI
1 kg

Tuore
PORSAAN KYLKI 
4 kg/tal.

kg

395
kg

499
Tuore
SILAKKAFILE 
pyyntivaraus

595
kgJAUHELIHA

SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 

299
pktHK

ISO VIITONEN
900 g

Atria
KYTÖSAVU
MEETWURSTI
200 g

199
pkt

Kenkäosastolta

Taloustavaraosastolta

4350

VESIPANNU 1 l
Metallikahvalla, ruostumatonta terästä.
Sopii sähkö-, induktio- ja kaasuliedelle.
Astianpesukoneen kestävä. 

2195
Savotta
RETKI-
KAHVI-
PANNU 
0,9 l

1275

Airam 
TERMOKSET

1295

Alkaen
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, 
TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

MATTOPESULA PESE-ITTE
(08) 311 7204, www.peseitte.fi

KAIKKI MATTOPESUT -15%Tarjous voimassa elokuun loppuun.

Pasi Ojala 0400 778 078

Mönkijät, agrigaatit, 
PeräMOOttOrit yms.

jälleenmyynti

nunna uunit, 
Plannja PeltikatOt, 

rännit, luMiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

kodinkoneet
Pakasteet, PyykkikOneet, 

kuivausruMMut, liedet, jääkaaPit yms.
Pertti Heikkinen 0400 681 895

auton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

PienkoneHuolto
HuOllOn nuMerO: 040 742 8345

/antti nivakoski 

Palvelemme: 
ma-Pe 9-19

la 9-18
su 11-18                                                                              tervetulOa!

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

OULUN  PESULAPALVELU OY
(08) 311 7204, www.oulunpesulapalvelu.fi

KAIKKI PESULAPALVELUT

aaMiaissäMPylä
MOnivilja 7 kpl/420 g

1,69
pss

MuMMOn
lettiPitkO 450 g

2,99
kpl

lauantaiMakkara-
siivu 200 g

0,69
pkt

sininen
lenkki 580 g

2,79
pkt

gOlterMakkara 
1000 g

5,99
kpl

HiillOs Perinteinen
grilliMakara 400 g

1,69
pkt

lOunassalaatti 
400 g

2,09
pkt

nieMitalOn leiPäjuustO
Pakaste 500 g

10,002 kpl

Ma-ke 28.9.-30.9.
7 veljestä neulelangat

150 g

20,005 kerää
ei koske harmaan sävyjä

tuOlin-
PeHMusteet

4 kpl/11,50

nyt lOPut

-30%

39,90

niPegO
lasten
tOPPaPuku

65,70

skila
tOPPatakit

tOPPaHOusut
alkaen

19,00

erä! 
POikien
cOllegetakkeja

5,90

naisten
nilkkasukat
3 paria

8,90

Miesten
nilkkasukat
10 paria

25,90

9480,-

traktOri 16 Hv
4-veto, etukuormaajalla

13700,-

traktOri 24 Hv
4-veto, etukuormaajalla

1690,-

Peräkärry
kipillä

199,-

gern 
klaPisirkkeli
1500 W

10,-

lasin-
Pesuneste
-18°c, 4 l

29,90

jääHdytinneste
100%, 10 l

56,-

Hydrauliöljy 
32/46
20 l

led
työvalO
15 W

59,-

fixus
akku
62 ah

299,-

diesel läMMitin
20 kW

3 kpl

kysy tarjOus 
Myös 200 l!

9,90
kpl

369,-

diesel läMMitin
30 kW
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

* Lukkojen sarjamuutokset
  ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
*Myös varmuuslukot asennettuna

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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

GRILLITUOTTEET JA KAHVIO

KUNTOSALI,  HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Sorat, 
murskeet, 

maa-ainekse
t

MAANRAKENNUSTA

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443

PITOPALVELUJA

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
mm. seulottua kiveä, seulottua hiekoitushiekkaa.

Rinnesoraa ja hiekkaa.

Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674
m.keskitalo@suomi24.fi

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

Kauppatie 5, Pudasjärvi, karih.karki@gmail.com

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-21.00
pe 10.00-24.00
la 16.00-24.00
su 16.00-21.00

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

VARAOSAT

Supikoirakantoja pitää hillitä yhteistyöllä
Metsäkanalintujen pesin-
tä onnistui todella heikos-
ti Pudasjärven Riistanhoi-
toyhdistyksen alueella ja 
alkanut metsästyskausi ei 
ole tuottanut saalista, ker-
too Mika Timonen Pudas-
järven RHY:ltä.

Kanalintujen lisäänty-
miseen suurin vaikuttava 
tekijä oli kesän sääolosuh-
teet juuri poikasten kuoriu-
tumisen jälkeen. Tuohon 
ajankohtaan ajoittuneet 
voimakkaat ja pitkäaikai-
set sateet kylmettivät vas-
takuoriutuneet poikaset.

Toinen suuresti vaikut-
tava tekijä on pienpedot ja 
niistä pahimpana viimeai-
koina voimakkaasti lisään-
tynyt supikoirakanta. Su-

pikoiran lisääntymiskyky on 
aivan uskomaton, yksi pari 
voi tuottaa kerrallaan jopa 
12 pentua ja jos jonkin seu-
ran alueella on esimerkik-
si kolme paria, voi supikoi-
rien määrä moninkertaistua 
räjähdysmäisesti. Supikoirat 
liikkuvat pareina ja puhdis-
tavat metsäkanalintujen pe-
siä muutaman sadan met-
rin siivuina kerrallaan; se on 
kuin leveä luuta, joka lakai-
see aluetta.

Nyt tarvitaan metsästys-
seurojen yhteistoimintaa, 
jotta tämä supikoira tulo-
kaslajina saadaan pyydettyä 
metsistä pois. Ruotsalaiset 
ovat aloittaneet jopa pro-
jektin, jotta eläin ei leviäi-
si Ruotsin puolelle. Hyvänä 

päänavauksena pitäisin esi-
merkiksi metsästysseuram-
me tekemää päätöstä sal-
lia pienpetopyynti kaikille 
myös seuraan kuulumatto-
mille henkilöille. Näin voi-
taisiin sallia se, ettei su-
pikoiran jäljitystä tarvitse 
naapuriseuran metsästäjän 
lopettaa seuramme rajan 
tullessa vastaan.

Nyt toivoisin että Pudas-
järveläiset metsästysseu-
rat tekisivät tulevissa vuo-
sikokouksissa lisää tällaisia 
päätöksiä, varsinkin supi-
koirien pyynnin osalta, jot-
ta seurojen rajat eivät estä 
lajin poistamista maastosta.

Mika Timonen
Pudasjärven RHY

Terameri Kuntoutus Oy liit-
tyi elokuun lopussa osaksi 
Coronaria Hoitoketju Oy:tä. 
Coronaria osti merkittävän 
osan Terameri Kuntoutuk-
sen osakekannasta, mutta 
asiakkaalle muutos ei näy 
juurikaan, muuta kuin yri-
tyksen markkinointinimes-
sä: Coronaria Terameri. 
Yritys on monipuolinen te-
rapia- ja kuntoutuspalvelui-
den tuottaja.

- Henkilökunta, tilat, yh-
teystiedot ja hoitosuhteet 
säilyvät entisellään. Sisar-
yhtiön avulla voimme saada 
laajempia palveluita myös 
syrjäseuduille ja tukenamme 
on Coronarian koko organi-

saatio. Jos esimerkiksi lap-
si tarvitsee erityisosaamis-
ta, niin nyt saamme valita 
laajemmasta paletista sopi-
van henkilön. Ainakin tai-
valkoskelaisille Coronaria 
on jo tuttu, sillä yritys toi-
mii siellä terveyskeskukses-
sa, Terameri Kuntoutuksen 
toimitusjohtaja Anu Karinen 
kertoo.

- Olemme iloisia ja in-
noissamme alkavasta yh-
teistyöstä, joka tuo muka-
naan mahdollisuuksia sekä 
henkilökunnallemme että 
asiakkaillemme. Nyt voim-
me tarjota kunnille ja Kelal-
le entistä monipuolisemmin 
erityisosaamista toiminta, 

puhe- ja fysioterapiassa sekä 
saamme työmme tueksi ter-
veystoiminnan huippuosaa-
mista, summaa Karinen.

Karinen kiittelee lisäksi 
pudasjärveläisiä, sillä alku-
vuodesta Pudasjärvellä toi-
mintansa aloittanut yritys 
otettiin todella hyvin vas-
taan.

- Pudasjärven kaupunki, 
Pudasjärven Yrittäjät ry ja 
Oulunkaaren kuntayhtymä 
toivottivat meidät hyvin po-
sitiivisessa hengessä terve-
tulleiksi. Olemme puhuneet 
tästä laajasti talon sisällä, mi-
ten mukava ja yritysmyön-
teinen henki Pudasjärvellä 
on, Karinen kehuu. JK

Terameri Kuntoutus 
osaksi Coronariaa
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille 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 selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen 
kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Siisti, koivupuinen, valk., As-
kon Omegasarjan lipasto. Lev. 
79 cm, syvyys 55 ja kork. 66 
cm, 30 €. Ikean valkoisia Lack-
hyllyjä 2 kpl, pit. 110 cm, syvyys 
26 cm. Hyllyjen alapuolella mo-
lemmissa 3 kohdevaloa.  Hinta 
valoineen 9 €/kpl. P. 040 501 
6352.

Vanha ulko-ovi, ei ikkunaa 
mitat 9x210 cm, 20 €. Pyrkijä 
E-480 sähköpyörä, osina. P. 
046 627 8098.

Rivitalossa 2 h+kk+sauna 47,5 
m2 Puistotiellä, p. 040 501 
4127.

Lord-hyllystön kulmaosa, ma-
honki, ovella, lev. 65, kork.73.7, 
syv. 67, 25 €. Rokokoo sohva-
kalusto; sohva, 2tuolia, pöytä, 
400 €. Toyota Carinan v. 92-97 
virranjaotin 120 €. P. 0400 212 
377.

JF-yleisperävaunu (telillä) 
rehu/lantavarustus. Hyvä. Tied. 
040 559 8650.

Goodyear talvirenkaat 175/64 
R14 VW:n vanteilla, aj. vain 
500 km. VW Polon lukittavat 
kattotelineet,THULE merkkiset 
p. 0400 838 645.

VW POLO Classic 1,9 sdi vm. 
2001. Hyväkuntoinen, huol-
lettu, ei ruostetta. P. 0400 838 
645.

VW Passat hyvä ajaa -96 1,9 
turbo diesel kats ok.huoltokirja 
jakohihna, vesipumppu, mo-
niurahihna 431800 km koh-
dalla vaihdettu öljyt+suodatin 
425700 vaihettu. vakionop.
säädin, kaukosäät. keskuslu-
kitus, varashälytin, lohkoläm-
mitin, sisätila pistoke puh. 040 
5411 998.

Hiekkaa, soraa ja mursketta 
Paukkerinharjulla. Ronkainen, 
p. 040 509 0018.

Paroc Extra- kivivillaa:  4 
pkt 100x565x1170 ja 4 pkt 
100x870x920, 25 €/pkt. Teräs-
verkko:  5x2,5 m, 4,5 kpl, 25 €/ 
kpl Tavarat Pudasjärven kes-
kustassa. NOUTO! P. 040 530 
2573

OSTETAAN

Keskuslämmityskattila öljy/
puu, hormi vas.sekä 500 litran 
varaaja, ei kovin vanhoja. P. 
0400 838 645.

Pyöröpaali- tai pienpaaliheinää 
poroille. P. 050 541 6189.

Syöpäkerhon perinteinen 
ruskaretki 3.-6.9. suuntau-
tui tänä vuonna Enotekijöil-
le Hettaan ja Norjan puolel-
le Altaan Jäämeren rannalle. 
Torstaiaamu valkeni tavan-
omaisena syksyisen leuto-
na, yöllä hieman viileänä. 
Linja-autoasemalla odotte-
li iloisena 50 retkeläistä, kun 
kuljettaja Juhani kurvasi py-
säkille.

Kun saimme lastattua 
matkatavaramme auton ala-
osaan ja jokainen oli löytä-

Iloisia matkalaisia Syöpäkerhon ruskaretkellä
nyt itselleen istumapaikan, 
retken vetäjänä toimiva Kai-
sa suoritti nimenhuudon. 
Kaikkien ollessa paikalla 
kuljettaja sai luvan suunnata 
auton kohti pohjoista. Mat-
kalta nousi vielä yksi retke-
läinen kyytiin.

Kaisan kanssa kiersim-
me linja-autossa ja esitte-
limme itsemme henkilökoh-
taisesti, jotta tutustuisimme 
lähemmin retkeläisiin. Puo-
let mukana olleista retkeläi-
sistä olivat ensikertalaisia, 

mikä oli meille mukava yl-
lätys! Matkalla kauppasim-
me arpoja, joiden palkinnot 
arvoimme syönnin jälkeen. 
Söimme Rovaniemen Lapin 
Opiston ravintolassa mauk-
kaan lounaan ja kun kaik-
kien vatsa oli täynnä, mat-
ka jatkui.

Saavuimme Leville, jos-
sa sää suosi tällä kertaa gon-
doliajelua. Viime vuonna se 
jäi kokematta huonon sään 
takia. Maisemat olivat ko-
meita hissistäkin katsottui-

na ja lähellä oli myös viini-
kellari, johon retkeläisillä oli 
mahdollisuus käydä tutus-
tumassa. Hettaan saavuim-
me majapaikallemme juuri 
sopivasti päivälliselle, jonka 
jälkeen jokainen löysi huo-
neensa ja pääsi tutustumaan 
ehkä uusiin ”kämppiksiin”. 
Hetken huilittuamme me-
nimme majatalon oleskelu-
tiloihin, jossa Ritva soitti jo 
urkuja ja kohta alkoi jo laulu 
raikua. Aikamme laulettu-
amme alkoi uupumus tulla 
ja oma sänky kutsui. Hyvät 
yöt toivotettuamme lähdim-
me nukkumaan. 

Seuraavana perjantai-
aamuna aamiaisen jälkeen 
alkoi tutustuminen Hettaan. 
Kiertomatka alkoi tutustu-
malla kirkkoon, jossa esitte-
lijä kertoi kirkon historiasta 
ja saimme katsella sekä ihas-
tella tosi kaunista rakennus-
ta. Paljasselällä piipahdus 
Yrjö Kokon lintutornilla, 
missä kahvittelu ja eväiden 
syönti sekä käytiin myös 
museolla. Luontokeskuksel-
la nähtiin multimedia esitys 
sekä kiertelimme katsomas-
sa näyttelyä. Osa retkeläisis-
tä kävi Jyppyrävaaran pääl-
lä. Mukana meillä oli mainio 
opas Tiina, joka oli neljän-
nen polven majatalon pitä-
jä. Reissun jälkeen ruokai-Pudasjärven Syöpäkerhon syysretkeltä yhteiskuva Hetan kirkon pihalla.

lu ja vielä kotailta majatalon 
takana olevassa kodassa, 
missä Tiina-opas ja hänen 
miehensä Petri keittivät no-
kipannukahvia ja paistoivat 
maukkaita lättyjä. Illalla vie-
lä sisällä yhdessä oloa pien-
ten leikkimielisten kisailu-
jen merkeissä. Naurua riitti 
sekä laulua!

Lauantaina aamiaisen 
syönnin ja eväiden teon jäl-
keen suuntasimme Norjaan 
ja Altaan. Kyllä oli Norjan 
puolella uskomattoman nä-
köinen luonto. Hiljaiseksi 
veti, kun katseli jykeviä mai-
semia, siinä tunsi ihminen 
pienuutensa. Jäämeren ran-
nalla Altassa nautimme päi-
väkahvit eväineen. Muuta-
ma rohkea retkeläinen kävi 
uimassa jäämeressä! Sää oli 
mitä parhain retkeilyyn.

Kautokeinossa yritim-
me saamelaisten kirkkoon, 
mutta se oli pahaksi on-
neksi suljettu, joten se jäi 
näkemättä, ehkä ensi ker-
ralla onnistuu. Kävimme 
myös tutustumassa Juhl-
sin hopeagalleriaan. Hote-
lille palasimme kokemus-
ta rikkaampana. Ruokailun 
jälkeen vielä vietimme yh-
dessä aikaa majatalolla. Rit-
van soittaessa lauloimme 
yhdessä. Olipa vielä pieni 
kilpailukin. Hyvän yön toi-

votusten jälkeen itse kukin 
lähti nukkumaan.

Sunnuntaiaamuna aa-
miaisen jälkeen menim-
me laukkuja pakkaamaan 
ja majatalon väkeä kiitte-
lemään, ja kotimatka al-
koi. Paluumatkalla kä-
vimme Sonkamuotkalla 
matkamuistomyymäläs-
sä ostamassa tuliaiset. Lou-
naan nautimme Pellon vih-
reällä pysäkillä. Pitihän 
vielä poiketa Kukkolankos-
kella ostamassa savusiikaa. 
Haaparannassa poikke-
simme tulomatkalla, siellä 
myös kahvittelimme.

Vielä oli autossa paluu-
matkalla arvontaa. Moni 
iloinen kiljahdus kuului, 
kun onnetar nosti voittoar-
van. Pudasjärvelle saavut-
taessa oli monta autoa jo 
odottamassa matkalaisia. 
Kiitämme kaikkia mukana 
olleita! Meillä oli tosi mu-
kava reissu! Toivottavas-
ti olemme ensi vuonnakin 
voimissamme ja lähdemme 
taas reissuun. Kiitos myös 
Juhanille turvallisesta kyy-
distä! Hyvin jaksoit meitä 
kuunnella ja passata. Hyvää 
syksyn jatkoa kaikille toi-
vottelevat Aino ja Kaisa.

Aino Timonen-Nissi
Kuvat Ritva Kinnula

HENKILÖKOHTAISTA

To 17.9. Pudasjärven ABC:lla 
katseeni kohtasi kauniin nais-
henkilön kanssa. Minulla on 
Volvo V70 ja naishenkilöllä val-
koinen sportti auto! Haluaisin 
jollain lailla saada yhteyden. 
Mikko p. 044 988 3513.

Entisillä 
osuuskauppalaisilla 
yhteinen tapaaminen

Pudasjärven Osuuskauppa 
oli aikanaan 50-80 vuosikym-
menillä erittäin merkittävä 
toimija Pudasjärvellä. Eri toi-
minnoissa oli enimmillään 
yli 250 henkilökuntajouk-
ko. Työntekijät muistelevat, 
että henkilökunta muodosti 
tiiviin yhteisön, jossa jokai-
nen huomioitiin. Paljon oli 
myös yhteistä toimintaa; ret-
kiä, illanviettoja sekä muu-
ta virkistystoimintaa ja oli-
pa oma näytelmäkerhokin. 
Koko joukko työskenteli tii-
viisti paikkakunnalle muo-
dostuneen käsitteen ”oman 
osuuskaupan” eteen. 

Entisten osuuskauppalaisten kokoontumista puuhaavan 
työryhmän jäsenet tuumaamassa kokoontumispäivän jär-
jestämistä; Eija Pihlaja, Aune Ekdahl, Saara Tauriainen, 
Laina Orreveteläinen ja Rauni Määttä. Kuvasta puuttuvat 
Maire Muranen ja kokki Valma Lasanen.

Entiset osuuskauppalai-
set ovat päättäneet kokoon-
tua lauantaina 3.10. kello 15 
alkaen Koskenhoville yhtei-
seen tapaamiseen ja muis-
telemaan yhdessäoloaikoja. 
Edellisen kerran kokoonnut-
tiin noin viisi vuotta sitten. 
Porukalla on järjestetty ruo-
kailu sekä muuta tarjottavaa. 
Ohjelmaakin on tarjolla ja 
tila on varattu niin pitkään, 
kuin porukat viihtyvät pai-
kalla, kertovat tilaisuutta 
puuhanneen työryhmän jä-
senet, ja toivovat samalla pir-
tin täydeltä porukkaa mu-
kaan.  HT

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

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

VUOKRATTAVANA

Paritalosta Lakarin alueella 
4h+ k+khh+sauna, 100 m2. Tie-
dustelut p. 040 703 9834.

VAIHDOKIT!
18.500 
10.950
5.950
5.650
5.350

4.950
4.850
4.350
3.950
3.650

3.650
2.650
2.450
2.350
1.950
1.650
1.350

MB E 320 CDI Avantgarde autom.... -05
Toyota Hiace 2.5 TD pitkä, 4-veto.....-05
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi -99
MB C 200 CDI, farkku................-03
Mazda 6 1.8i, ml. 142 tkm .........-03
Nissan Primera 1.8i HB,  
ml. 128 tkm.................................-05
Citroen C5 2.0i aut. farkku.........-07
Nissan Almera 1.8i HB, ml. 174 tkm, -03
Ford C-Max 1.8i ........................-04
Volvo S40 1.8i, hieno .................-03
Renault Megane 1.6i farkku, 
ml. 183 tkm................................-04
Opel Astra 1.8i, farkku................-99
Opel Astra 1.6i............................-99
Volvo S40 1.6i ilmastointi...........-98
VW Transporter 2.4D .................-95
Nissan Primera 1.6i SLX.............-99
Audi 80 2.0 E, siisti.....................-92
Tulossa: 
Mazda 6 1.8i, farkku...................-03
Seat Toledo 1.9TD .....................-03

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, myös ilt. ja 

viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN

Kysy 
TALVIRENGASTARJOUS!

Myös maa-alueet ja rantatontit. 
Hitsaustyöt/katsastushuollot.

AUTON PESUT JA VAHAUKSET.
NYT MYÖS AUTON SISÄPUHDIS-
TUKSET JA PENKKIEN PESUT!

Lue lehti netistä
www.

pudasjarvi-lehti.fi

KUN HALUAT  
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI JÄÄNEESTÄ 
TAVARASTA, TAI TARVITSET 

JOTAIN, ILMOITA PUDASTORILLA
ILMAISEKSI.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 27.9.2015 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO 

Pääpalkintona 250 euron ostokortti.
Palloraja 54.

Tervetuloa!

Noin 50 vuotta vanhan toiveen/lupauksen toteutus - Risto Rytingin tai-
detta 5.-30.9. Näyttely avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. 
Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Metsä, josta itseni löysin -valokuvanäyttely esillä Syötteen luontokeskukses-
sa 10.9. alkaen lokakuun loppuun saakka. Luontokeskus on avoinna 24.10. saakka 
keskiviikosta sunnuntaihin.
Hempan hölökkä su klo 18-19 lähtö Puikkarin pihalta, kävellään, juostaan, hol-
kätään yhdessä. 
Bingo Nuoritalla pe 25.9. klo 18.45 Nuoritantie 76.
Bingo Taivalkosken urheiluhallila su 27.9. klo 18, Urheilutie 8.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 28.9. klo 10-10.30. Karhu-
paja, Teollisuustie 12.
Pudasjärven Martat ti 29.9. Tuunaus (Hilkka Anttila), Yläkartano. Nyyttikestien 
merkeissä. 
Maahanmuuttajan matkassa SPR:n pakolaisteltta to 1.10. klo 16-19,  pe 2.10. 
klo 12-16. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Kielikahvila pe 2.10. klo 12-16. Kielikahvilassa voit tutustua Kenian, Venäjän, 
Ranskan ja Kiinan kulttuureihin ja kieliin. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.

Liiterikehikko nro 796 Virpi Syrjäpalo Espoo
Katiska nro 25 Markku Vähäkuopus Jaurakkajärvi
Katiska  nro 465  Jorma Laitinen  Kuopio
Käsityö(joutsen) nro 553  Rauni Räisänen Rovaniemi
Kettuloukku  nro 12 Mervi Savela Oulu
Minkkiloukku nro 55 Ari Wikström Oulu
Villasukat  nro 11 Pasi Koponen      Pudasjärvi

Korpisen kyläseura
Onnea voittaneille ja kiitos arpoja ostaneille tuesta!

Korpisen kyläseuran arpajaisissa 
voittivat seuraavat henkilöt:

Diabeetikoiden 
silmänpohjakuvaukset 
28.10.-10.11.

oulunkaari.com

Pudasjärveläisten tabletti- ja insuliinihoitoisten 
diabeetikoiden silmänpohjakuvaukset tehdään 
Oys:n liikkuvassa silmätutkimusyksikössä 
terveysaseman pihalla.
Kuvauksia suositellaan aina diabeteksen totea-
misen jälkeen, ja seurantakuvaukset on ohjel-
moitu aiemmin Oys:n järjestämässä kuvauksis-
sa käyneille 1-3 vuoden välein.
Lisätietoja sekä ajanvaraukset 19.10. mennessä 
(ma, ti, ke ja pe klo 8-9) diabeteshoitajalta, 040 
760 4918.

OULUN SUURET
ANTIIKKIMESSUT
3.-4.10. LA-SU 10-16
AREENA OULU Terminaali

NÄYTTELYISSÄ VANHAT KOTIMAISET KORUT JA VANHAT MOPOT.
MESSUILLA JALOKIVIEN TUNNISTAMISTA SEKÄ SOTILASMERKKIEN ARVIOINTIA

Lippu 10/8€ norm. alle 12-v ilm.   Antike Club 0400 585 926Tervetuloa!

PALJON  
MYYJIÄ!

TEHOKÄVELY 
    su 27.9. klo 18 Puikkarin piha (huom. lähtöpaikka) 

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Osallistumismaksu 4 €/kerta, laskutus lukukauden 

lopussa osallistumiskertojen mukaan.  
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

(Nuorittantie 76)
pe 25.9. klo 18.45

Bingo Nuorittalla

Päävoittona 200 €:n ostokortti.
Tervetuloa!

PuU Voimistelujaosto / KurenTanssi
KurenTanssi 2015 osallistuneet tanssiparit, yhteis-
tanssikuvaelmaan osallistuneet ja kaikki talkoolai-
set tervetuloa päätöspalaveriin tiistaina 29.9. klo 
16.30 Koskenhoville.

Rajamaan lähiliikuntapuis-
tossa järjestetään maanan-
taina 28.9. kello 12.30 kaiken 
kansan liikuntatapahtuma 
veteraani- ja maanpuolus-
tusjärjestöjen toimesta. Yksi 
tapahtuman puuhamiehistä, 
Pudasjärven Sotaveteraani-
en puheenjohtaja Paavo Pik-
kuaho selvittää, että tapahtu-
man tarkoitus on muistuttaa 
rauhan tärkeydestä ja kan-
nustaa ihmisiä liikkumaan ja 
pitämään samalla huolta ter-
veydestään. Veteraanit halu-
avat myös omalta osaltaan 
näyttää esimerkkiä ja olivat 
haastaneet myös nuoria ja 
koululaisia mukaan. 

Pisimmillään kävellään 
noin kolme kilometriä pit-
kä Liepeen Pappilan lenkki 
ja lyhimmillään muutaman 

Koko kansa liikkumaan
sadan metrin lenkki lähilii-
kuntapuiston alueella. Ta-
pahtuman lähtökohdat liit-
tyvät Kansainvälisen YK:n 
rauhanpäivän 21.9. koros-
tamiseksi. Tänä vuonna ta-
pahtuman jälkeen on van-
husviikko, johon oli myös 
suunniteltu kävelyä. Nyt 
Kaiken kansan liikuntata-
pahtumaan on yhdistetty 
myös Vanhusviikolle suun-
niteltua liikuntaa. 

Tapahtuma on järjestet-
ty Pudasjärvellä vuodesta 
2009 lähtien eli nyt on 7. ker-
ta. Aluksi nimi oli Rauhan-
marssi, sitten Veteraanikäve-
ly, josta se on muotoutunut 
nykyiseen Kaiken kansan lii-
kuntatapahtumaksi. Perin-
teiseen tapaan ohjelmaan 
kuuluu kansalaisopiston pu-

Liikuntatapahtuman puu-
hahenkilöt Sotaveteraanien 
puheenjohtaja Paavo Pik-
kuaho ja Sotainvalidien pu-
heenjohtaja Antti Pesälä ha-
luavat muistuttaa rauhan 
tärkeydestä ja kannusta-
vat liikkumaan ja pitämään 
huolta terveydestään. 

Pudasjärven kaupungin-
hallitus myönsi eron kir-
jastonjohtaja Eija-Liisa Ka-
sesniemelle, tiistain 22.9. 
kokouksessaan. Kasesnie-
mi irtisanoutui tehtävästään 
aloittaakseen uuden työn 
Kuusamossa pakolaisten pa-
rissa. 

- Aloitan 1.10. Kuusa-
mo-opistolla kouluttajana. 
Kuusamoon tuli ensimmäi-
nen ryhmä kiintiöpakolaisia, 
16 lasta ja yhdeksän aikuis-
ta. Vastaan aikuisten kou-
lutuksesta sekä opetuksen 
ja kotouttamiseen kehitys-
hankkeesta, jossa mietitään, 
miten koulutukset jatkossa 
hoidetaan, Kasesniemi ker-
too.

Uuden työnsä myötä Ka-
sesniemi muuttaa takaisin 
Posiolle, jossa hän omistaa 
talon. Hän on opiskellut yli-
opistossa suomen kieltä sekä 
valmistunut kulttuurintutki-
muksen koulutusohjelmas-
ta. Pudasjärvellä Kasesniemi 
on kehittänyt kirjaston toi-
mintaa ansiokkaasti yli vuo-
den verran.

- Pudasjärven kaupun-
ki laittanee kirjastonjohtajan 
paikan hakuun pikimmiten, 
sillä seuraajalleni riittää run-
saasti töitä. Ensi keväänä on 
tiedossa suuria uudistuksia: 
kirjastojärjestelmän vaihto, 
Outi kirjastoihin liittyminen 
ja väistötilojen ottaminen ta-
kaisin kirjaston käyttöön. JK

hallinorkesterin marssimu-
siikkia, ohjattu alkuverrytte-
ly, mehutarjoilua ja Rauhan 
puolesta -pinssien jako. Mu-
kaan on kutsuttu ja haastet-
tu koululaisia, veteraaneja, 
ikäihmisiä, liikuntaesteisiä, 
sauvakävelijöitä eli kaikkia 
pudasjärveläisiä. Osallistu-
jia on ollut noin 200 henkeä. 
Kun mukaan otetaan omilla 
liikuntatunneillaan kävelleet 
koululaiset, pinssin saaneita 
osallistujia on ollut noin 600. 
Se on suurimpia osallistuja-
määriä Suomessa. 

Pikkuaho ja Pesälä toivot-
tavat ”koko pudasjärvisen 
kansan” lämpimästi terve-
tulleiksi mukaan arvokasta 
asiaa ja omakohtaista hyvin-
vointia ilmentävään tapah-
tumaan.  HT

Kirjastonjohtaja 
lähtee 

kouluttajaksi 
Kuusamoon

Pudasjärven kaupungis-
sa toimii ehkäisevän päih-
detyön työryhmä, johon 
kuuluu eri alojen ammat-
tilaisten lisäksi paikallisia 
yrittäjiä. Nuoret ovat myös 
aktiivisesti mukana toimin-
nassa ja vaikuttavat näin 
omalta osaltaan pudasjär-
veläiseen päihdekulttuu-
riin. Työryhmän tavoittee-
na on ehkäistä päihteiden 
käytöstä aiheutuvia haitto-
ja yhdessä eri toimijoiden 
kanssa.

Kaikkien pudasjärve-
läisten, kasvattajien sekä 
lasten ja nuorten paris-
sa toimivien tahojen yhtei-
senä tavoitteena tulee olla 

alaikäisten raittiuden yleis-
tymisen tukeminen ja alko-
holin, tupakan ja muiden 
päihteiden saatavuuden 
vähentäminen. 

Tänä syksynä esiin nous-
seen ilmiön pohjalta haluan 
nostaa julkiseen tietoon ja 
keskusteluun viranomais-
ten sekä perheiden välisen 
yhteistyön merkityksen, 
unohtamatta nuorten omaa 
vastuuta päihteiden käyt-
töön liittyvissä asioissa.

Alko on valtion omista-
ma erityistehtävän saanut 
yhtiö, jolla on Suomessa 
yksinoikeus yli 4,7-prosent-
tisten alkoholijuomien vä-
hittäismyyntiin. Alkos-

ta 18-vuotiaat saavat ostaa 
mietoja alkoholijuomia ja 
20-vuotiaat kaikkia alkoho-
lijuomia. Alkon tavoittee-
na on tarkistaa ikä kaikilta 
henkilöiltä, jotka vaikutta-
vat alle 25-vuotialta. Hen-
kilön ikää ei voi pelkästään 
arvioida, joten ainoa keino 
varmistua asiakkaan iäs-
tä on tarkistaa hänen ikän-
sä henkilötodistuksesta. 
Nuorille asiakkaille suo-
sitellaan, että he esittävät 
oma-aloitteellisesti henki-
lötodistuksen asioidessaan 
Alkossa.

Alkoholijuomia ei saa 
myydä, jos voidaan olettaa, 
että sitä luovutetaan tai vä-

litetään alaikäiselle. Poliisi 
voi ottaa alaikäiseltä alko-
holijuomat pois ja kirjoit-
taa luvattomasta hallussa-
pidosta sakon.

Ensisijainen vastuu ikä-
rajojen noudattamises-
ta ja nuorten suojaamisel-
ta päihteiltä kuuluu aina 
vanhemmille ja huoltajille. 
Vanhempi, tiedäthän mitä 
nuoresi tekee ja missä viet-
tää vapaa-aikaansa.

Tarja Väisänen
vapaa-aikaohjaaja
nuorisotyö / 
työryhmän pj.

Älä välitä – niin välität

Syötteen Matkailuyhdistys ry:n 
SYYSKOKOUS 

pidetään ke 14.10.2015 klo 12.00 
Hotelli Iso-Syötteellä.
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Samassa tilaisuudessa esitellään tulevan talvikauden 
markkinointisuunnitelma ja kampanjat.

Matkailuyhdistyksen hallitusTervetuloa!
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Kurditanssia metsässä ja seikkailua koskessa
Olimme Kipinän koskella 
matkailu Oulu ryhmän kans-
sa. Oli mukava päivä. Teim-
me paljon asioita. Tanssim-
me yhdessä kurditanssin ja 
ajoimme kumiveneellä kos-
kessa. Teimme nuotion ja ku-
vasimme videoita ryhmässä. 
Tulimme takaisin koululle 
syömään. Ruokana oli ham-
purilaisia ja lettuja. Oli mu-
kava ilma.

Me heräsimme kello seit-
semän ja söimme aamupalan 
kotona. Menimme keittiöön 
ja opettajakin oli siellä. Hän 
teki työnjaon esimerkiksi 
Hassan ja Shakilla olivat pari 
ja tekivät lettutaikinan. Fazel 
ja Harrison tekivät naudan-
lihapihvit. Ja Irina ja Valeri 
leikkasivat sipulit, kurkun, 
tomaatit ja salaatit. Kun kaik-
ki oli valmista, menimme 

laavulle ja teimme tulet.
Paistoimme lettuja ryh-

män kanssa. Meillä oli kol-
me muurikkaa. Sää oli tosi 
mukava. Kello kaksitoista 
ryhmä tuli laavulle. He söi-
vät hampurilaisia ja lettuja. 
He joivat kahvia, teetä ja me-
hua. Sitten me laitoimme ta-
varat autoon ja veimme ne 
takaisin keittiölle. Sitten ruu-

an jälkeen menimme katso-
maan hevosia. Oli hauskaa. 
Päivän lopuksi Brosik ja Ulla 
kiittelivät ja hyvästelivät ou-
lulaiset koulumme puolesta.

Shakillan ja Irinan mieles-
tä päivä oli mukava. Vale-
rin mielestä normaali päivä, 
koska hän söi kaksi ja puoli 
hampurilaista. Hän ei muista 
kuinka monta mukia joi me-
hua. Fazelin mielestä päivä 
oli mahtava. Harrisonin mie-

lestä päivä oli vähän kylmä. 
Hassan Khanin mielestä päi-
vä oli kiireinen ja illalla tun-
tui väsymys.

Me suunnittelimme päi-
vän yhdessä matkailuosas-
ton opiskelijoiden kanssa. 
Meitä oli: Halkawt, Payman, 
Rahman, Brosik, Annika, 
Shakilla, Irina, Hassan Khan, 
Harrison, Kamo, Valeri, Fa-
zel, Minna, Liisa, Ulla, Meiju, 
Kristel ja Ape.

Kurditanssia Kipinän kosken rannalla. OSAOn Myllytullin matkailualan opiskelijat lähtivät 
tanssiin mukaan heti.

Ruokailua opiston laavulla.
Vierailu hevososastolla oli mielenkiintoinen. Oli tallin, si-
mulaattorin ja maneesin esittelyä.

Syysmarkkinoilla lähihoitajaopiskelijoiden pisteeltä löy-
tyi verenpaineenmittausta, lasten ensiapurasti sekä elin-
ten tunnistamista ja sijoittamista ihmiskehoon. Kuva Sal-
la Tuohimaa.

Koulu lähti jälleen käyntiin 
12.8. Työntäyteiseltä kesä-
lomalta palattiin enempi tai 
vähempi väsyneinä. Kesä oli 
rattoisa, työnteko tuki omaa 
oppimista ja paljon tuli opit-
tua uutta kesän aikana. Va-
paa-aikaakin riitti töiden 
lomassa. Kaikin puolin mah-
tava kesä, vaikka säät eivät 
suosineet meitä Pudasjärve-
läisiä. Oli kiva palata takasi 
koulun penkille muutamak-
si päiväksi ennen Kuntou-
tumisen tukemisen työssä-
oppimista. Pientä jännitystä 
oli ilmassa kun jälleen uusi 
paikka oli edessä. 

Työssäoppiminen alkoi 
17.8 ja kesti viisi viikkoa. Vii-
kot vierivät nopeasti, ympä-
rillä oli mukavia asiakkaita 
sekä työntekijöitä ja tieten-
kin ihana työ. Olin Topissa 
terveyskeskuksen yläkerras-
sa sijaitsevassa Lakkarissa. 
Lakkarin yksikössä on vuo-
rohoitolaisia sekä hoiva-
asukkaita, työ on siis moni-
puolista. Sain kokea paljon 
uusia asioita, uutta oppi joka 
päivä. Tehtäviä riitti työhar-
joittelun aikana paljon, mut-
ta niistäkin selvittiin vaikka 
monet illat menikin tietoko-
neen ääressä tuskaillen ja vä-

lillä epätoivokin sai vallan.
Työharjoittelun välissä 

meillä oli koululla jo tutuk-
si tulleet Syysmarkkinat lau-
antaina 5.9. Meillä lähihoi-
tajilla ohjelmassa oli tänä 
vuona verenpaineenmit-
tausta, lasten ensiapurasti, 
pisteellämme sai myös käy-
dä kokeilemassa ihmisen si-
säelinten tunnistusta sekä 
niiden kokoamista ihmiske-
hoon. Lisäksi markkinoilta 
löytyi paljon erilaista myy-
tävää sekä ohjelmaa. Säh-
köpuolen pojilla oli sähkö-
tolppaan kiipeämistä, mitä 
jokainen sai käydä kokeile-
massa. Myös Pudasjärven 
yksikön hevossimulaattoril-
la sai käydä ratsastamassa 
sekä talutusratsastus oli jäl-
leen kovassa suosiossa.

Työssäoppimisen jälkeen 
palasimme koulunpenkil-
le ilomielin pitkän tauon jäl-
keen. Nyt meillä lähihoitaja-
opiskelijoilla alkaa hoito- ja 
huolenpitojakso, aloitamme 
pistämiset ja paljon muuta 
uutta. Alkutalvesta pääsem-
me jälleen työssäoppimaan, 
jota odotan jo nyt innolla.

Salla Tuohimaa

Lähihoitajaopiskelijan 
syksy

Varo poroja 
rykimäaikaan

Viides syyskuuta koulullam-
me, OSAO Pudasjärven yksi-
kössä järjestettiin perinteiset 
syysmarkkinat. Syysmark-
kinoilla esiteltiin eri koulu-
tusaloja työnäytösten avulla. 
Opiskelijat järjestivät ohjel-
maa yleisölle, muun muassa 
lapsille oli talutusratsastus-
ta, hevosajelua sekä ponin-
hoitoa. Opiskelijat möivät 
kojuissa makkaraa, muurin-
pohjalettuja, karkkia ja muu-
ta kivaa. Paikalla oli runsaas-
ti myös muita myyntikojuja. 

Syysmarkkinoilla oli mu-
kava olla töissä, siellä oli pal-
jon väkeä liikkeellä. Kaikki 
koulun linjat esittelivät it-
sensä, esimerkiksi sahaus-
näytöksen avulla. Lopuk-
si arvottiin grillikota, jonka 
voitti yksikön johtaja Kei-

Perinteiset syysmarkkinat 
OSAOlla

jo Kaukko. Saatiinpa kuulla 
opiskelijan esittämää laulua 
ja nähtiin maahanmuuttajien 
tanssiesitys.

Sähköpuolella oli omaa 
ohjelmaa, heillä oli sähkö-
tolppa, johon saattoi kiive-
tä ja kokeilla siten omaa kun-
toaan. Vanhassa ladossa oli 
vinttikahvio, josta sai ostaa 
kahvia ja pullaa sekä mehua.

Lähihoitajilla oli oma pis-
te, jossa oli verenpaineen 
mittausta, laastarin laittoa 
jos tuli haava sekä ensiapua. 
Myös Pudasjärven kaupunki 
esitteli itseään.

Markkinoilla ihmisten ta-
paaminen sekä rupattelu 
ovat mukavaa vaihtelua kou-
lutyölle, kannatamme tapah-
tumaperinteen jatkamista. 
Osa kaipasi pitäjäläisiä myy-
mään tuotteitaan. Olikohan 
tämä kesä niin huono, ettei 
mikään kasvanut kotipelloil-
la. Olisipa ensi kesä parempi.

Teksti Kati Timonen ja 
Eeva Petäjäkangas

Porojen kiima-aika eli ry-
kimä on jälleen aluillaan. 
Syyskuun loppupuolel-
ta loka-marraskuulle kes-
tävän kauden aikana hir-
vailla eli urosporoilla on 
vain yksi asia mielessään: 
suvun jatkaminen. Hir-
vaat puolustavat vaatimia 
eli naarasporoja aggressii-
visesti. Hormonihöyryissä 
poro voi käyttäytyä muu-
tenkin arvaamattomasti. 
Tämän vuoksi yksittäiset-
kin porot kannattaa kiertää 
kaukaa.

Yleensä porot ovat säik-
kyjä ja väistävät ihmisiä. 
Syksyllä luonnossa liik-
kujan kannattaa kuiten-
kin kaiken varalta meluta 
vaikka käsiään taputtamal-

la, jotta poro osaa väistää 
ihmistä ennen kuin tuntee 
olonsa uhatuksi. Jos poro 
sattuu kuitenkin hyökkäi-
lemään, kannattaa juos-
ta karkuun. Porot eivät 
normaalisti lähde seuraa-
maan.

Hyökkäilevästä hir-
vaasta tulee kuitenkin il-
moittaa paliskunnalle, 
joka hoitaa asian tarvit-
taessa. Syystalven kiima-
ajan jälkeen hirvas pu-
dottaa sarvensa ja porot 
siirtyvät vähitellen talvi-
laitumille.  JK
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Paavo, p. 0400 198 700
Bussi kulkee 2-viikon välein

parillisella viikolla.

LAIHDU TEHOKKAASTI AMMATTITAITOISEN
VALMENTAJAN TUELLA!

Pudasjärvi ABC 07-11.00klo
MAANANTAINA 14.9.

Vanhat ja uudet asiakkaat Tervetuloa!

Ilmainen INFO! Ei aloitusmaksua. 
(Säästö jopa 25-35 €).

MAANANTAINA 28.9.

SYKSYN MERKIT

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettu

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

RSP 220 A

● Energialuokka A+
●  Sisävalo
●  Metallisaranat
●  Lämmönnousun merkkivalo
●  Nettotilavuus 210 litraa
●  Pakastusteho 14 kg / vuorokausi

349€
RSP310A

● Energialuokka A+
●  Sisävalo
●  Metallisaranat
●  Lämmönnousun merkkivalo
●  Nettotilavuus 300 litraa
●  Pakastusteho 17 kg / vuorokausi

469€

KEVYTSAAPPAAT

65€
Alkaen

● Paino 4,26 kg
●  Maksimi ilmannopeus 76 m / s

125 B LEHTIPUHALLIN

249€

SÄHKÖKÄYTTÖINEN 
LEHTIPUHALLIN/ 
IMURI  
● Paino 4,7 kg
●  Maksimi ilmanno-

peus  92 m / s

79€

PRESTIGE 
TYHJIÖPAKKAUSLAITE
● Testivoittaja
●  Soveltuu kuivien ja kosteiden elintarvikkeiden tyhjiösäilömiseen
● Pussit uudelleen käytettäviä
● Pusseja voi käyttää mikroaaltouunissa ja poreilevassa vedessä

99€

6659 TEHOSEKOITIN
● Lasikannu
●  Irroitettava terä helpottaa 

puhdistamista
● Murskaa myös jäätä

29,90€

SBL 2600

Pudasjärven kaupunginhal-
lituksen kokouksessa tiis-
taina 22.9. keskusteltiin ve-
toomuksesta, jonka Oulun 
kaupunginhallitus lähet-
ti Pohjois-Pohjanmaan kun-
nille: vetoomuksessa Oulun 
kaupunki pyysi kuntia kan-
tamaan yhteisvastuuta tur-
vapaikanhakijoiden majoit-
tamisesta ja inhimillisestä 
kohtelusta.

Euroopan turvapaikkati-
lanteen vuoksi Ouluun tulee 
viikon 38 tilanteen mukaan 
noin 30-70 turvapaikanha-
kijaa vuorokaudessa. Oulun 
vastaanottokeskus on täyn-
nä samoin kuin vastaanotto-
keskuksen hätämajoitustilat 
Vallinkorvassa, Kastellissa ja 
Muhoksen Päivärinteellä.

Kaupunginhallitus kes-
kusteli Oulun kaupungin 
vetoomuksesta ja totesi, että 
Pudasjärvellä sijaitsee jo Ou-
lun vastaanottokeskuksen 
alainen yksikkö. Pudasjär-
ven kaupunki on tarjonnut 
vastaanottokeskuksen laa-
jennukselle ammattioppilai-
toksen asuntolatilat, jotka 
otetaan käyttöön viikolla 41.

11 miljoonalla  
hirsinen  
palvelurakennus
Kokouksessa päätettiin 
myös hirsirakenteisen pal-
velurakennuksen elinkaa-
rihankkeen toteutuksesta. 
Valtuustolle päätettiin esit-
tää, että elinkaarihankkeen 
toteuttajaksi valitaan aino-
an tarjouksen tehnyt Lem-

Vetoomus turvapaikan-
hakijoiden auttamisesta

minkäinen Talo Oy, jolla on 
pitkä kokemus hirsirakenta-
misesta muun muassa hir-
sikoulukampuksen parissa. 
Lisäksi hankkeen leasingso-
pimus esitetään sovittavaksi 
Kuntarahoitus Oy:n kanssa.

Oulunkaaren kuntayh-
tymän kanssa yhteistyös-
sä suunniteltuun palvelura-
kennukseen asuntoja tulee 
yhteensä 54 kappaletta apu-
tiloineen. Oulunkaaren kun-
tayhtymälle 34 asuntoa ja 
Mikeva Oy:lle 20 asuntoa. 
Investointivaiheessa raken-
nus maksaa 6,7 miljoonaa 
euroa. Kaikkiaan 20 vuotta 
kestävä palvelujakso inves-
tointeineen maksaa noin 11,4 
miljoonaa euroa. Lemmin-
käinen Oy:n tarjous ei sisällä 
erikseen kilpailutettavaa sii-
vouspalvelua, parkkialueen 
rakentamista ja rakennusten 
purkutyötä.

Iijoen otvo-hanke
Kaupunginhallitus päätti 
osallistua Iijoen otvo-hank-
keeseen ja varaa omarahoi-
tusosuuden vuosille 2015-
2018 yhteensä 18 000 euroa. 
Kaupunginhallitus hylkäsi 
maaliskuussa käsitellyn Pu-
dasjärven kaupungin osallis-
tumisen Iijoen vesistövisio-
hankkeeseen. Tämän jälkeen 
Pohjois-Pohjanmaan liitto ja 
Oulun yliopisto ovat toteut-
taneet esiselvityksen vesistö-
vision toteuttamiseksi. Uusi 
Otvo-hanke vastaa nykyti-
lanteeseen, jossa lähes kaik-
ki osapuolet ovat tyytymät-

tömiä.
Iijoen otvo-hankkeen tar-

koituksena onkin yhteisen 
tahtotilan mukaisen vesis-
tövision laadinta, tehdä toi-
menpiteitä vaelluskalojen 
palauttamiseksi ja Iijoen ar-
voa nostavien pienempien 
toimenpiteiden jatkuva edis-
täminen.

Otvo on uittosanastoa, 
toisesta päästä törmään kiin-
nitetty puomi, joka esti pölk-
kyjä takertumasta rantaan ja 
suman syntymistä. Nimi ku-
vastaakin sopivasti Iijoen ke-
hittämistyön ja vaelluskalo-
jen sujuvaa kulkua.

Urheilukenttä  
Hetekylälle
Kaupunginhallitus päät-
ti myöntää Hetekylän nuo-
risoseuralle urheilukentän 
ja valaistuksen rakentami-
seen sekä välineiden han-
kintaan puskurirahaa (lai-
naa 0-korolla) yhteensä 11 
220 euroa. Hankkeessa on 
tarkoitus tehdä Hetepir-
tin pihalle valaistu hiekka-
kenttä, jossa voidaan pela-
ta kesäisin monipuolisesti ja 
talvella jäädyttää luistinken-
täksi. Urheilukenttä tulee to-
della tarpeeseen, sillä nyt 
lapsilla ei ole paikkaa pe-
lata ja luistella. Näin pysty-
tään laajentamaan kyläläis-
ten liikuntamahdollisuutta 
sekä pitämään erityyppisiä 
tapahtumia. Hankkeen oh-
jausryhmään nimettiin kau-
pungin edustaksi  Eija Iko-
nen. JK

Liikunnan ammattitutkintolaiset 
valmistelevat näyttöjä

Pudasjärvellä toteutet-
tu ensimmäinen Liikun-
nan ammattitutkinto (LAT) 
päättyi tiistaina 22.9. val-
mistavan koulutuksen 
osalta. Tutkinnonsuorit-
tajat jatkavat opiskeluja 
näyttämällä osaamistaan 
tutkintotilaisuuksissa. Tut-
kintotodistuksen myön-
tää Lapin urheiluopisto 
Liikunnan tutkintotoimi-
kunnan hyväksyttyä tut-
kintotilaisuudet. Osa saa 
lopullisen todistuksensa 
syksyn aikana ja loputkin 
kevään kuluessa.

Virpiniemen liikun-
taopisto on toteuttanut 
koulutuksen, koska sen 
tehtävänä on toimia alueel-
lisena liikunta-alan osaa-
misen kouluttajana. Koulu-
tuspäällikkö Katri Virtanen 
tuntee entuudestaan Pu-
dasjärven koulutus- ja 
työllistymismahdollisuu-
det. Syötteen mökkiläisenä 
myös sivukylän koulutus-
tarpeet ovat tulleet tutuik-
si.

- Matkailun kehittämi-
nen Syötteellä on työlli-
syyden kannalta merki-
tyksellistä ja liikunta-alan 
koulutus voi antaa lisäar-
voa matkailualan yrittäjille 

sekä työllistää liikunta- ja 
ohjelmapalvelujen ohjaajia, 
kertoo Virtanen.

Syötteellä liikunnan ver-
taisohjaajakoulutus ja tämä 
toteutettu liikunnan am-
mattitutkinto ovat mahdol-
listaneet työ- ja ikäihmisille 
kuntopiirien toteuttamisen. 
Nyt eräs juuri valmistunut 
tutkinnon suorittaja neu-
vottelee kansalaisopiston 
kanssa jopa kolmen liikun-
taryhmän perustamises-
ta eri-ikäisille Syötteellä. 

Koulutus on virkistänyt 
alueen toimintaa ja lisäk-
si koulutus- ja työllistymis-
mahdollisuuksia on käytet-
ty oppisopimuksen avulla. 

- Virpiniemen liikun-
taopiston puolesta kiitän 
alueen yrittäjiä oppisopi-
mustyöllistäjinä, Hotelli 
Pikku-Syötettä koulutus-
paikkana ja ohjelmapalve-
lujen tuottajia monen moi-
sesta yhteistyöstä, Katri 
Virtanen kiittelee.

Viimeisenä koulutuspäivänä laskettiin Pärjänjokea River-
tubeilla. Kuvassa Mika Kuusijärvi, Timo Kilpinen, Sirkku 
Käsmä, Tarja Kinnunen, Tanja Meskus, Katri Virtanen, Son-
ja Mustonen, Janne Määttä, Jenni Ylitalo, Senja Pihlaja ja 
Leena Särkelä. Kuvasta puuttuvat Teija Sarajärvi ja kuvan 
ottanut Aila Helve.


