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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Profin Oy 40 vuotta - 
Avaa uusia näkymiä s. 4

Suuri remontti-
investointi 

K-supermarketissa s. 12

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 29.9.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

KEHYS-
ESITTELYPÄIVÄ 
ke 4.10. alk. klo 11.

Lääkäriajat: 
ke 4.10., ke 11.10.

P. 040 821 1819Varaa aika

KEHYSEDUSTAJA PAIKALLA 
ESITTELEMÄSSÄ 

SYKSYN UUTUUKSIA MM.

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

www.pudasjarvenoptiikka.fi

PULLAKAHVIT 

KOKO PÄIVÄN.

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!

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

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit 

Optikon näöntarkastus 0 €

Tervetuloa 
tutustumaan 

syksyn uutuus-
kehyksiin!

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

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!
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monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit 

130€

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.

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

Unelmatehtaan 
kierrätysmyymälä

Kaiken kansan tapahtumapäivä vanhustenviikolla

IKÄPOLVET 
YHDESSÄ!

Klo 12-13 Sähköisten palvelujen esittelyjä ja 
muuta ajankohtaista tietoa

Klo 13 Hartaus ja seurakunnan tervehdys; 
kirkkoherra Timo Liikanen 

Klo 13.15 Kaupungin tervehdys; 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Mari Kälkäjä

Klo 13.20 Pohjois-Pohjanmaan ikäihmisten 
palvelujen kehittäminen; muutosagentti 
Rita Oinas

Klo 14 Kahvit 
Klo 14.30 Lapset esiintyy ja taukojumppa; 

Oulunkaaren päivätoiminnanohjaaja 
Arja Panuma

Klo 15  Sukupolvien väliset suhteet; Lapin 
yliopiston professori emeritus Simo 
Koskinen

Tilaisuus päättyy noin klo 16.        Tervetuloa!

Maanantaina 
2.10.2017 
klo 12-16 
seura kunta-
talolla

Pudasjärven 
kaupunki

Pudasjärven 
seurakunta

Oulunkaari

Vanhus- ja vammais-
neuvosto

Taivalkosken teatteri
ke 4.10.2017 klo 19.00
Liput: 20,00€ 
Ei numeroitua istumapaikkaa.

Lippuvaraukset s-postilla: liput@taivalkoski.fi

Suositusikä 16 v. 
Kesto n. 1 h 30 min. väliaikoineen.

Taivalkosken kunta/kulttuuripalvelut 
Päätalo-keskus, 93400 Taivalkoski

Sutela &
Salminen Stand Uppia!

SYYSTEURASTUKSET KÄYNNISSÄ, 
nyt VARATTAVISSA liharotuista 

Texel -karitsaa ja lammasta.
Toimitan tilauksesta myös Lapinlehmän leipäjuustoa. 

Puh. 045 324 9675/Mirka Pääkkö, LammaLove

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

Puh.  020 752 8260

Koot: S-XL

9900

7990

Koot: M-XL

4990

TURVAKENKÄ 
JALAS 3978 

OFFROAD+ S3 HRO

TALVIHOUSUT 
FXA

OLKAIMILLA

Koot: 40-47

TALVITAKKI 
PROF HI-VIS

KIRPPIS
ti-ke 3.-4.10. klo 11-16.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

KUUSAMON PERATTUA 
MUIKKUA

PUDASJÄRVEN TORILLA 
ke 4.10. klo 8.30-10. 

Ulkopolitiikkaa  
yhdessä
Mihin maailma on menossa ja miten raken- 
namme Suomelle turvallisen tulevaisuuden?  
Tule keskustelemaan ulkopolitiikasta Keskustan  
presidenttiehdokkaan Matti Vanhasen kanssa.

Ma 2.10. klo 14 – 15 Pudasjärven tori 
Kahvi- ja makkaratarjoilu klo 14 alkaen,  
tervetuloa! Mukana  
kansanedustaja  
Ulla Parviainen.

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

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

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

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

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

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

OHO!
Tuliaiset, Lahjat, 
Matkamuistot,
Askartelutarvikkeet, 
Pelit, Lelut,
...ja Paljon Muuta!

Näitä ja paljon muita Uutuuksia kannattaa ostaa 
jemmaan vaikka Joululahjaksi!

PALJON UUTUUKSIA! 
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu seurakuntakodissa su 1.10. kello 10, Valt-
teri Laitila, Timo Liikanen, Keijo Piirainen. Mikkelinpäivä 
on enkelten ja lasten juhlapäivä, lapset saavat osallis-
tua ristikulkueeseen enkelipuvuissa. Kulkueeseen osal-
listuvien lasten tulee olla paikalla kello 9.40 mennessä. 
Samalla vietämme vanhustenpäivää ja juhlistamme al-
kavaa vanhustenviikkoa. Messun jälkeen istutetaan tu-
levaisuuden kuusi. Kirkkokahvit. Messu on katsottavis-
sa suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen 
kautta. 

Ikäpolvet yhdessä – tapahtumapäivä ma 2.10. kello 
12-16 seurakuntakodissa. Ohjelmassa muun muassa 
sähköisten palvelujen esittelyjä ja ajankohtaista tietoa, 
Pohjois-Pohjanmaan ikäihmisten palvelujen kehittämi-
nen, muutosagentti Rita Oinas, sukupolvien väliset suh-
teet; Lapin yliopiston professori emeritus Simo Koski-
nen. Kahvit kello 14.

Kaikille avoin työpajailta vuoden 2018  
toimintasuunnittelusta ti 3.10. kello 18  

seurakuntakodilla.  
Onko sinulla ideoita, millaista toimintaa  

seurakunnassamme tulisi olla? Mitä voisimme  
tehdä paremmin? Tervetuloa mukaan keskustele-
maan seurakunnan tulevan vuoden toiminnasta  
yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden 

kanssa. Kahvitarjoilu kello 17.45 alkaen.

Kirkkoherranvirasto ja seurakunnan toimistot sul-
jettuna pe 6.10. 

Kuorot: Vox-Margarita ke 4.10. kello 18, kirkkokuoro to 
5.10. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 5.10. kello 18.
Virsi-ilta Petäjäkankaalla Kurvilla su 1.10. kello 18

Diakoniavastaanotto torstaisin kello 9.15.–11.00.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 
12 (to 5.10. ei ystävänkammaria, osallistutaan Ikäpol-
vet yhdessä-tapahtumaan ma 2.10. kello 12).

Nuttupiiri Kanttorilassa to 5.10. kello 17. Nuttupiirissä 
neulotaan nuttuja kehitysmaan vauvoille. Tänä syksy-
nä neulotaan villasukkia erityisesti yksinäisille vanhuk-
sille. Tule neulomaan, kahvittelemaan ja jutustelemaan.

Omaishoitajat ei erillistä kokoontumista. Osallistutaan 
Ikäpolvet yhdessä-tapahtumaan ma 2.10. kello 12.

Kaiken kansan sauvakävely ti 3.10. lähtö seurakun-
takodilta kello 17.15, kierrämme sopivan mittaisen len-
kin. Tämän jälkeen kahvia/teetä tarjolla Kanttorilassa, 
lopuksi hartaus. Kaikki ovat tervetulleita-myös ilman 
sauvoja.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 2.10. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin  
kello 10–13.

Perhekerho: seurakuntakodin perhekerho keskiviikkoi-
sin 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. 

Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 
pidetään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa maa-
nantaina 9.10.2017 kello 16.30. Kokouksen asialista on 
yleisesti nähtävänä 26.9.–9.10.2017 kirkkoherranviras-
tossa, Varsitie 12, viraston aukioloaikoina. Kokouksen 
tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoher-
ranvirastossa 12.10.–11.11.2017 viraston aukioloaikoi-
na. Pudasjärvellä, 26. päivänä syyskuuta 2017, Arvo 
Niskasaari kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Rauhanyhdistykset: Kodinilta Kurenalan ry:llä pe 
29.9. kello 18, Raamattuluokka Iivari Jurmulla pe 29.9. 
klo 19, seurat Kurenalan ry:llä su 1.10. kello 16 (Mikko 
Tuohimaa, Arvo Niskasaari). Seurat Sarakylän kappe-
lissa su 1.10. kello 19 (Simo Kinnunen).

Kastettu: Viljami Tapio Kujala, Emmi Tuulia Ronkainen

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

Livon koululla vilkasta toimintaa

Keskiviikko 20.9. valkeni pil-
visenä ja syksyisen viileänä, 
kun työtehtäviini kuului mm. 
tutustuminen Livon seurojen-
taloon, Ruostehoviin. Vuon-
na 1954 rakennettu kiinteistö 
on saanut nimen Ruosteojas-
ta, joka virtaa vieressä. Par-
haillaan remontoidaan raken-
nuksen sisätiloja, joihin tulee 
muun muassa sisävessat. Ai-
kaisemmin on remontoitu kat-
to, ovet, ikkunat ja ulkovuo-
raus sekä osa sisätiloista mm. 
muurattu uuneja. Talossa pi-
detään vähintään kerran ke-
sällä tanssit sekä vietetään 
syksyisin hirvenmetsästyksen 
avajaisia.

Sieltä siirryimme Livon 

koululle, joka toimii kylätalo-
na.  Livokas ry on ollut aktii-
vinen työllistäjä palkkatukea 
käyttäen. Koululla työskente-
leviin henkilöihin sain tutus-
tua kahvikupposen äärellä, 
jonka jälkeen jaettiin työteh-
tävät. Miehet lähtivät ryskä-
hommille ja naiset menimme 
valmistamaan ruokaa virike-
päivään osallistuville. Oli mu-
kava tutustua uusiin ihmisiin 
työn teon lomassa. Laitoim-
me kauniisti ja houkuttelevas-
ti ruuan tarjolle.

Puolen päivän aikaan al-
koi osallistujia tulla virike-
päivään. Ruokailun aikana 
kyläläiset jutustelivat kylän 
kuulumisia leppoisassa tun-
nelmassa. Ruuan jälkeen oli 
pihalla virikepäivään kuu-
luvaa askartelua. Auton ren-
kaista valmistettiin kukka-
ruukkuja kuviosahaa apuna 
käyttäen. Opettajana toimi vi-
rikepäivien vetäjä Hilkka Ant-
tila. Askartelu oli mielenkiin-
toista. En olisi arvannutkaan, 
että auton renkaita voi uusio-
käyttää ympäristön koriste-

Livon koulun työntekijät puhaltavat yhteen hiileen.

Virikepäivään tuli väkeä lähitaloista.

Patsaat toivottavat tervetul-
leiksi Livon koululle.

Ruostehovi -seurojentalo on saanut nimensä läheisestä 
Ruosteojasta.

luun. Aika kului nopeasti. 

Historiaa ja tätä 
päivää
Livon koulu on perustet-
tu vuonna 1917. Oppilaita 
oli silloin 38. Myöhemmin 
vuonna 1958 oppilaita oli 78. 
Koulu lakkautettiin keväällä 
1993. Nykyisin Livon alueen 
oppilaat kulkevat Lakaril-
le ja Hirsikunnaalle. Koulul-
la on palvelukeskus, joka on 
kylän sydän. Sieltä löyty-
vät kauppa, tietotupa, suo-
ramyynti ja kirpputori sekä 
kirjasto ja harrastetiloja, ku-
ten mm. käsityöluokka ja 
puutyöluokka. Puodista voi 
ostaa elintarvikkeita, askar-

telutarvikkeita, kahvia ja 
pullaa. Pihalta löytyy bensan 
tankkauspiste.  

Livojoki virtaa
Livojoki virtaa, kuin elämä.
Keltaisina hohtavat koivut 
joen rannalla.

Istahdan hetkeksi keinuun.
Katson taivaalle,
näen muuttolintujen lentä-
vän etelää kohti.

Livon kylällä porotlevähtä-
vät pehmeällä sammaleella.
Maaruska loistaa kilpaa 
auringon kanssa.

Anna-Riikka Huhta

Haudattu: Kalle Osmo Yli-
talo 94 v, Elsa Ellen-Greeta 
Perttilä 84 v, Pirkko Liisa Ti-
monen 80 v, Jorma Johan-
nes Koivumaa 68 v.

Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maa-
ta, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jot-
ka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hä-
nelle 2 Aik.16:9. 

Mitä lähemmäksi kasvat Jumalaa, sitä 
helpompaa sinun on elää oikeita valinto-
ja tehden. Raamattu kehottaa meitä ahke-
roimaan pelastuksemme tähden pelolla ja 
vavistuksella, (Fil.2:12). Oikea Jumalan pel-
ko Raamatun mukaan on sitä, että karttaa 
kaikkea pahaa. Tämä tarkoittaa sitä, että pe-
lastettuna ja uudestisyntyneenä rakennan 
suhdettani Jumalaan tutkimalla Hänen sa-
naansa ja oppimalla Hänestä, rukoilemal-
la sekä viettämällä aikaa Hänen seurassaan. 
Toisin sanoen kutsumalla Hänet mukaan 
KAIKILLE ELÄMÄSI ALUEILLE!

Jumala ei tyydy elämään missään ”pyhä-
aamun lokerossa”, vaan Hän haluaa täyttää 

läsnäolollaan elämäsi jokaisen päivän ja olla 
mukana kaikessa mitä teet. Silloin elämäsi 
on kiitosta täynnä, kun Jumala on matka-
kumppanisi. Hän iloitsee saadessaan auttaa 
sinua ja nauttii erityisesti siitä, että saa vain 
viettää aikaa seurassasi; ”Tunne hänet kai-
killa teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoit-
taa (Snl.3:6).

Jumala on uskollinen, koska uskollisuus 
on osa Hänen persoonaansa. Hän ei voi jät-
tää meitä yksin. Kun tunnemme Jumalan 
läsnäoloa elämässämme, tunnemme samal-
la Hänen uskollisuutensa. Meillä kaikilla on 
tarpeita, mutta voimme olla kiitollisia siitä, 
että Hän täyttää ne yhä uudestaan.

Hän ei ehkä aina toimi juuri niin kuin 
haluaisimme, mutta Hän toimii aina oikein. 
Hän ei ehkä toimi nopeasti, mutta Hän ei 
koskaan myöhästy. 

Henkilökohtaisesti olen saanut tuntea 
Jumalan koskettavan elämääni lukuisia ker-
toja näiden vuosikymmenten aikana, jotka 
olen saanut elää Häntä palvellen. Voin to-
della sanoa, että Jumala on ollut uskollinen! 

Hän tahtoo toimia myös samoin sinun 
elämässäsi!

Yhdy kanssani rukoukseen: Rakas, kaik-
kivaltias Jumala, haluan antaa kaiken elä-
mässäni Sinulle. Kiitän Sinua siitä, että voi-
masi on niin suuri, ettei sitä voi rajata vain 
yhdelle elämäni alueelle. Tänään päätän luo-
vuttaa koko elämäni ja kaiken mitä minul-
la on, aikani, kykyni, tunteeni ja 
ihmissuhteeni Sinulle. Tätä pyy-
dän Isä, Jeesuksen nimessä. Aa-
men. 

Jouni Vikström 

Asuuko Jumala sydämessäsi?
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kipinän metsätaitokilpailuissa ratkaisi rutiini

Ratamestari Väinö Hinkula perustelemassa mittaustuloksia.Metsänomistajaviikon 
2017 tapahtumat kruuna-
si vuoroperiaatteella jär-

jestettävä kolmen-kunnan 
metsänomistajien mesta-
ruuskilpailu Kipinässä. Jär-
jestämisvuoro kiertää Pu-
dasjärven, Iin ja Yli-Iin 
metsänhoitoyhdistysten vä-
lillä, joten järjestämistaak-
ka ei nouse kohtuuttomaksi. 
Ratamestarina toimi Väinö 
Hinkula, jolla on kokemusta 
metsätaitokilpailuista yli 40 
vuoden ajalta niin järjestäjä-
nä kuin kilpailijanakin. Kipi-
nässä koealat olivat sen ver-
ran laajoja, että vain reunalta 
vilkaisemalla ei saanut oike-
aa kuvaa. 

– Kokeneet metsätaitoi-
lijat olivat tuloslistan kärki-
päässä, joka viestii kilpailu-
kokemuksen merkityksestä 
tehtäväradan tehokkaassa 
läpiviennissä, totesi Hinku-

tin. Sama ilmiö on myös am-
mattilaisten kisoissa. Nuoret 
metsäammattilaiset eivät ole 
kiinnostuneet kiertämään 
metsätaitokilpailuissa. 

–Parempaa palautet-
ta omasta metsänarviointi-
taidostaan ei juuri muualta 
saa kuin metsätaitokisois-
ta. Ehkä metsäoppilaitokset 
saisivat panostaa asiaa pik-
kuisen enemmän, pohtivat 
yhdessä ratamestari ja kil-

pailun johtaja. 
Varmaankin tullaan tilan-

teeseen ihan lähiaikoina, että 
ammattilaisten ja metsän-
omistajien kilpailut lähene-
vät toisiaan ja kenties ne pi-
detään yhdessä. 

–Jo kustannussyistä osal-
listujamäärät pitää saada 
nousemaan, koska maasto-
mittaukset, koealatulosten 
laskenta sekä itse kilpailujen 
läpivienti vaatii toimihenki-

lötyötunteja. Järjestäjille pi-
tää nostaa nöyrästi hattua 
ja antaa suuret kiitokset, to-
tesi itsekin kilpailuja järjes-
tämässä ollut kisan voittaja 
Veikko Heikkinen Siikalake-
udelta. 

Toimihenkilöistä järjestä-
mässä olivat Hetekylä ja Siu-
ruan metsäneuvojat Mika 
Kauppi ja Juho Alatalo sekä 
tuloslaskennassa Iin ja Yli-
Iin toimihenkiöt. AH

Reijo Vuorinen sijoittui pronssille 3-kunnan kisassa.

Veikko Heikkinen OP:n lah-
joittaman sahan onnellinen 
omistaja. 

la. 
–Koska reitillä on ihan-

neaika, täytyy mittaukset 
suorittaa järjestelmällises-
ti aikaa tuhlaamatta, jatkaa 
Hinkula. Ihanneajan ylityk-
sestä tulee lopputulosta vä-
hentäviä sakkopisteitä. Teh-
täväpistearvoltaan puuston 
kokonaiskuutiotehtävä rat-
kaisi menestymisen. Monil-
le kilpailijoille leimausteh-
tävä oli haasteellinen sekä 
kasvupaikkatyypin määrit-
täminen.

Kipinä kilpailut olivat 
avoimet, joten myös muiden 
mhy:ien metsänomistajat 
olivat tervetulleita. Koko kil-
pailut parhaat pistemäärät 
lipesivät mestaruusmhy:ien 
ulkopuolelle. Siikalakeuden 
Veikko Heikkinen onnistui 
kokonaispisteissä parhaiten 
ja kuittasi näin Pudasjärven 
Osuuspankin lahjoittaman 
raivaussahan. Rovaniemen 
Jorma Sääskilahti oli selvä 
kakkonen. Kolmen-kunnan 
mestaruus ja samalla kierto-
palkinto siirtyi mhy Pudas-
järven aktiiviselle metsän-
omistajalle Pentti Ratalalle 
Kuivaniemeen. Pudasjärven 
Reijo Vuorinen sijoittui kol-
men-kunnan tuloksissa 
pronssille.

Kisassa oli ilahduttavas-
ti myös naisia, mutta kiso-
jen aikataulu osaksi selittää 
nuorten puuttumisen tyys-

Tulokset:
Miehet: 1. Heikkinen Veikko Siikalakeus 163, 2. 
Sääskilahti Jorma Rovaniemi 157, 3. Ratala Pentti 
Pudasjärvi 155, 8. Vuorinen Reijo 147, 11. Hiltula 
Rauno 144, 14. Ruonala Ahti 139, 20.  Ervasti Paa-

vo 128, 21 Martila Tuomo 126, 37. Koivu Kaler-
vo 90. Osallistujia 39. 
Naiset: 1.Kokkonen Vappu Savotta 149… 6. 
Ratala Kyllikki Pudasjärvi 108.

Kaupunginhallitus kokous-
ti tiistaina 26.9. Tolpanvaara 
tuulivoimapuistosta on val-
mistunut 19.9. päivätty yleis-
kaavaehdotus, jossa hanke-
suunnitelmassa alueelle on 
suunniteltu 22 voimalan tuu-
lipuistoa. Suunnittelualue si-
jaitsee Metsähallituksen hal-
linnoimalla valtionmaalla ja 
on sama, kuin mitä aluetta 
koskevan osayleiskaavan Pu-
dasjärven kaupunginvaltuus-
to hyväksyi vuonna 2014 ja 
jonka korkein hallinto-oikeus 
kumosi päätöksen yhteydessä 
tehdyn virheen vuoksi. 

Kaupunginhallituksessa 
päätettiin hyväksyä kaavaeh-
dotus, asettaa se nähtäville ja 
pyytää siitä tarvittavat lau-
sunnot. 

Littera-hanke  
yrityspalveluseteli-
toimintamallin  
pilotoimiseksi
Kaupunki päätti osallistua 
usean seutukunnan ja kunnan 
Littera-hankkeeseen. Hank-
keessa kehitetään yritys-
palvelujen palvelutarjontaa 
pilotoimalla yritysten kehit-
tämistarpeisiin kohdennettua 
yrityspalvelusetelitoiminta-
mallia Raahen, Ylivieskan, Ni-
vala-Haapajärven, Haapave-

Tolpanvaara tuulivoimapuistohanke etenee
si-Siikalatvan ja Koillismaan 
seutukuntien sekä Pudas-
järven, Utajärven ja Vaalan 
kuntien alueilla. Yrityspalve-
luseteleillä täydennetään ja 
syvennetään hankkeentoteut-
tajien tarjoamia yrityspalve-
luja ja muiden julkisten yri-
tystukirahoittajien tuotteita. 
Hankkeessa tarjottavien pal-
velusetelien vaikuttavuus pe-
rustuu sekä nopeuteen että 
vaivattomuuteen ja tähtää sii-
hen, että yritykset ryhtyvät to-
teuttamaan suurempia inves-
tointi- ja kehittämishankkeita. 

Hankkeen tarkoituksena 
on madaltaa yritysten kyn-
nystä käyttää ulkopuolisia 
erikoisasiantuntijapalveluja 
tarjoamalla palvelukategori-
sesti luokiteltuja ja eri kokoi-
sia palveluseteleitä. Yritys-
palvelusetelillä hankittavan 
palvelun tulee johtaa yrityk-
sen nykytilaan verrattuna 
uusien toimintojen tai mer-
kittävien kehitysaskelien ot-
tamiseen. Yrityspalvelusete-
leillä tarjotaan mahdollisuus 
hankkia ulkopuolista asian-
tuntija-apua muiden muassa 
tuotteiden ja palvelujen kau-
pallistamiseen, toimintojen 
digitalisoimiseen, palvelu-
kokemuksen kehittämiseen, 
vaatimusmäärittelyjen ja 
muiden asiantuntijaselvitys-

ten tekemiseen, sopimusju-
ridisten kysymyksien ratkai-
semiseen, yritysjärjestelyjen 
toteuttamiseen, pienten ai-
neellisten ja aineettomien in-
vestointien tekemiseen ja 
ideoiden suojaamiseen sekä 
muihin normaalista yritystoi-
minnasta poikkeaviin kehittä-
mistoimiin.

Hankkeen tavoitteena on 
kehittää ja monipuolistaa yri-
tyksille tarjottavia palvelu-
ja sekä edistää innovaatio-
toimintaa ja lisätä yritysten 
kilpailukykyä, kehittämisak-
tiivisuutta sekä uudistumis- ja 
kansainvälistymispyrkimyk-
siä. Tavoitteena on saada yri-
tykset innovoimaan ja teke-
mään nopeita kokeiluja sekä 
investoimaan osaamiseen, toi-
mintamalleihin ja käytettäviin 
teknologioihin. Pitkän aikavä-
lin välillisenä tavoitteena on 
alueiden houkuttelevuuden 
ja elinvoiman kehittyminen 
sekä kilpailukyvyn, työpaik-
kojen ja hyvinvoinnin lisään-
tyminen elinkeinoelämän ja 
yrityskannan kehittymisen 
myötä. Yrityskohtainen kat-
to palveluseteleille on 5000 
euroa ja yritysten omavastuu 
on 10 prosenttia. Pudasjärvi 
on hankkeeseen osallistuvi-
en kuntien kanssa osatoteut-
tajana. 

Hankkeen toteutusaika 
on 1.1.2018-31.12.2019. Koko-
naisbudjetti on 885 600 euroa, 
josta Pudasjärven osuus on 21 
200 euroa.

Koskenhovin  
remonttiin  
puskurirahaa
Pudasjärven Nuorisoseural-
le myönnettiin Koskenho-
vin talon korjauksen toteut-
tamiseen puskurirahaa 18 
929 euroa. Koskenhovin ta-
lon remontissa toteutetaan 
salin lattian saneeraustyö ja 
energiatalouden parantami-
nen sekä suojataan talon ul-
koverhous ulkomaalauksel-
la. Nuorisoseura on saanut 
Oulun Seudun Leaderiltä 
myönteisen rahoituspäätök-
sen. Hankkeen kokonaiskus-
tannukset ovat 31 549 euroa, 
josta Oulun Seudun Leaderin 
tuen osuus on 18 929 euroa. 
Remontti on aloitettu ja toteu-
tetaan tämän syksyn aikana. 

Taksiluvista lausunto 
ELY-keskukselle
Lapin ELY-keskus oli pyy-
tänyt lausuntoa taksilupien 
kuntakohtaisesta enimmäis-
määrästä, taksien riittävyy-
destä, esteettömän kaluston 
määrästä sekä taksipalvelu-

jen laadusta alueella. Lau-
sunnossaan kaupunki toteaa, 
että noin 8.200 väestöstä, hie-
man yli puolet asuu haja-asu-
tusalueella. Väestön ikäänty-
minen ja kouluverkko sekä 
julkisen liikennepalveluiden 
saatavuuden väheneminen, 
kasvattavat eri alueiden tak-
sipalveluiden kysyntää. Pu-
dasjärvellä on tällä hetkel-
lä myönnettyjä taksilupia 34. 
Myönnetyistä luvista kaik-
ki luvat on käytössä. Taksi-
en asemapaikat ovat jakau-
tuneet tarpeen mukaan eri 
kyläalueille, mutta kaupun-
gin luoteisosassa olevalla 
Siuruan alueelta Ala-Siurua 
ja Yli-Siurua) on puutteita 
taksipalvelun saatavuudes-
sa. Pudasjärven taajama alu-
eella on tapahtunut nykyis-
ten taksien osalta poistumaa, 
joka on pystytty korvaamaan 
Ely-keskuksen taksilupapää-
töksillä. Myös jatkossa lupia 
myönnettäessä tulee huomi-
oida, että taksien asemanpa-
kat sijoittuisivat siten, jotta 
kalustomäärä säilyy keskus-
taajamassa vähintään entisel-
lään.

Käytössä olevista taksiau-
toista, 14 autoa on 1+4 -paik-
kaisia takseja ja 20 autoa on 
ns. monikäyttöisiä tilatakse-
ja. Tilatakseista 17 autossa on 

asetusten mukainen esteetön-
varustus pyörätuolihissillä 
tai riittävän loivalla kulkusil-
lalla. Taajaman taksiasemal-
la on käytössä kymmenen au-
toa, joista neljään taksiin on 
asennettu asetusten mukai-
nen esteetönvarustus.

Taajaman ulkopuolella on 
käytössä 24 taksiautoa, josta 
16 autoa on tilatakseja. Näis-
tä autoista 14 varustettu ase-
tusten mukaisella esteettö-
mällä varustuksella. Syötteen 
viikonloppua ja sesonkiai-
kaista palvelutarvetta paran-
tamaan on kahden, alueella 
toimivan taksiyrittäjien lisäk-
si myönnetty vaihtoehtoinen 
asemapaikkalupa ulkopuoli-
selle taksille. 

Konsultointisopimusta 
tarkennettiin 
Viime hallituksen kokoukses-
sa pöydälle jäänyt Unelma-
tehtaan asia käsiteltiin tässä 
kokouksessa. Honkalampi-
säätiön kanssa yhteisymmär-
ryksessä päätettiin purkaa 
säätiön kanssa voimassaoleva 
Unelmatehas-konseptin to-
teuttamista koskeva sopimus 
ja solmittiin Honkalampisää-
tiön kanssa uusi konsultoin-
tisopimus arvoltaan enintään 
10 000 euroa. HT
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Profin Oy vietti yrityk-
sen 40-vuotisjuhlia torstai-
na 21.9. Yrityksen tehdas-
halli oli laitettu juhlatilaksi, 
johon mahtuivat hyvin kaik-
ki lähes 200 juhlavierasta. 
Tehdasesittely olikin yksi 
osa juhlan ohjelmasta puhei-
den ja musiikinlisäksi. Yhti-

40v. – Suomi 100 v. -tulevai-
suusilmapallot, jotka päästet-
tiin pihalla yhtä aikaa korke-
uksiin. Pallossa olevan kortin 
löytäjää pyydetään ottamaan 
yhteyttä ja kertomaan, missä 
kaukana pallo oli pudonnut. 
Palautteiden perusteella pal-
lojen löytäjien ja lähettäjien 
kesken arvotaan kuumailma-
pallolentoja, jonka esittelyä 
oli myös pihalla yhtenä juh-
lan ohjelmana. 

Profin Oy:n Joutsassa si-
jaitsevan tytäryritys Sydän-
puu Ikkunat ja Ovet työnte-
kijät tekivät retken juhlaan. 
Yöpyminen oli Syötteellä ja 
juhlan jälkeisenä päivänä he 
tutustuivat tarkemmin Profin 
Oy:n tiloihin, tuotantoon ja 
toimintaan. Moni oli ensim-
mäistä kertaa vierailemassa 
Pudasjärvellä. 

Juhlapuhuja Suomen Yrit-
täjien toimitusjohtaja Mikael 
Pentikäinen totesi Profinilla 
toteutuneen viisi vuotta sitten 
onnistunut omistajanvaih-
dos, kun yrityksen perustajan 
Martti Haapalan veljenpoika 
Mikko Haapala alkoi jatka-
maan yritystä.

- Omistajavaihdos on yksi 
tärkeimpiä Suomen elinkei-
nopolitiikan kysymyksiä. 
Suomessa on noin 80 000 yrit-
täjää, jotka ovat täyttäneet 55 
vuotta. He työllistävät noin 
250 000 suomalaista. Omista-
javaihdos ei koske vain elä-
keikää lähestyviä, vaan jo-
kaisen yrittäjän pitäisi joskus 
miettiä asiaa ja valmistautua 
siihen. Hyvin harvoin jatka-
ja löytyy omasta perheestä tai 
suvusta. Se voi löytyä henki-
lökunnasta, asiakkaiden pii-
ristä, kumppaniverkostosta 
tai kilpailijoiden joukosta. Se 
voi löytyä myös nuorista, jot-
ka mielivät yrittäjiksi enem-
män kuin koskaan, sanoi Pen-
tikäinen. 

Hän kannusti kaikkia yrit-
täjiä miettimään omistaja-
vaihdosta omalta osaltaan ja 
kannusti myös kaikkia yrit-
täjyydestä kiinnostuneita 
pohtimaan osaltaan, voisi-
ko yrittäjyys olla mahdollista 
elämässäni. 

-Yrittäjyys vaatii rohkeut-
ta ja asennetta. Jos niitä on, 
rahoitus näinä aikoina on 
usein järjestettävissä, myös 
julkisia rahoittajia hyödyntä-
en, kannusti Pentikäinen. 

-Profin Oy on hyvä osoi-
tus siitä, miten pitkäjänteisel-
lä vastuullisuudella, innova-
tiivisilla tuotteilla ja hyvällä 
laadulla pärjää rakentamisen 

Pudasjärven kaupungilta olivat mukana kaupunginhallituk-
sen varapuheenjohtaja Vesa Riekki, kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen (tervehtimässä), kaupunginhallituksen puheen-
johtaja Anni-Inkeri Törmänen ja kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Mari Kälkäjä. 

Profin Oy:n pitkäaikaisin työntekijä Tarmo Kokko tervehti-
mässä yhtiön perustajaa Martti Haapalaa.

Juhlaan osallistui lähes 200 henkeä, Eturivissä toimitusjohtaja Mikko Haapala, kaupungin-
johtaja Tomi Timonen, emeritus maaherra Eino Siuruainen, Suomen yrittäjien toimitusjoh-
taja Mikael Pentikäinen, Profin Oy:n perustaja Martti Haapala ja professori Markku Karja-
lainen. 

Yhtiön yhdessä Martti Haapalan kanssa perustanut Pirjo 
Haapala keskustelemassa kajaanilaisen kutsuvieraan Jo-
hanna Kononoffin kanssa. 

Juhlassa julkistettiin maalaamo, joka on yksi Euroopan 
modernein ja ympäristöystävällisin uuden sukupolven ik-
kuna-alan automaatiomaalaamo.

Juhlan päätteeksi juhlayleisö kokoontui Profin Oy:n pihalle ja päästi yläilmoihin 40v ja 
Suomi 100v ilmapallot. Samalla arvuuteltiin, että miten kaukaa palloja tullaan löytämään ja 
lähettämään palautteita löytöpaikoista. 

Yhtiön työntekijät oli juhlassa yrityksen lahjoittamassa Profin tai Sydänpuu -logolla varus-
tetussa tummassa paidassa.

Juhlassa tervehdyksen esittänyt Kontiotuotteen toimitus-
johtaja Jalo Poijulan kukkatervehdys oli aseteltu laivan 
muotoiseen alustaan. 

ön perustajalle Martti Haa-
palalle luovutettiin Suomen 
Yrittäjien timanttinen yrittä-
järisti. Pitkäaikaisille työn-
tekijöille luovutettiin kul-
taisia, hopeisia ja pronssisia 
Kauppakamarin myöntämiä 
ansiomerkkejä. Juhlan lopuk-
si kaikille luovutettiin Profin 

markkinoilla. Puurakentami-
sen kilpailukykyä on muukin 
kuin pelkkä hinta. Laadukas 
raaka-aine on kaiken perusta, 
totesi puheessaan rakennus-
opin professori Markku Kar-
jalainen Tampereen Teknilli-
sesta yliopistosta.

Karjalainen sanoi puura-
kentamisen olevan osana il-
mastomuutoksen torjuntaa. 

Juuret syvällä  
Koillismaan  
maaperässä
Yrityksen perustaja Martti 
Haapala kertoi Profinin juuri-
en olevan syvällä Koillismaan 
maaperässä ja metsissä. Yri-
tyksen tarina alkoi ajatukses-
ta ”kaikkea maasta ja puus-
ta”. 

Martti ja Pirjo Haapala 
perustivat Kynkään Puu ja 
Puutarha Ky:n vuonna 1977. 
Puusta tehtiin kangaspuita 
sekä muita erilaisia tuotteita 
ja maasta tuli niin luomuto-
maatteja kuin kesäkukkia.

80-luvun puolivalin Suo-
messa oli puute laadukkaista 
ikkunoista ja ovista. Haapa-
lat näkivät tässä markkinara-
on ja alkoivat valmistaa niitä. 
Yrityksestä tuli nopeasti edel-
läkävijä suomalaisessa puu-
sepänteollisuudessa. 

-Profinille on aina ollut 
tärkeä valmistaa esteettises-
ti kauniita, teknisesti toimivia 
ja laadukkaita tuotteita. Tuot-
teiden design on tärkeä osa 
tuotetta siinä missä tekninen 
toimivuus ja pitkäikäisyys. 
Profin yrityksenä on kunni-
oittanut pääraaka-ainettaan 
puuta. Erityisen sahaustek-
niikan vuoksi Profinin tuot-
teet kestävät jopa vuosisatoja, 
totesi Martti Haapala. 

Kontiotuote Oy:n toimi-
tusjohtaja Jalo Poijula esitti 
juhlassa tervehdyksen ja ker-
toi yritysten välisestä yhteis-
työstä. 

Uusi ikkunoiden  
automatiomaalaamo
Toimitusjohtaja Mikko Haa-
pala kertoi Profin konsernin 
työllistävän noin 85 työnte-
kijää Pudasjärvellä, Oulussa, 
Joutsassa, Helsingissä ja Tuk-
holmassa. Yhtiön budjetoitu 
liikevaihto vuodelle 2017 on 
13 miljoonaa euroa.

Haapala esitteli juhlan yh-
teydessä Pudasjärven tehtaal-
la toteutettua maalaamoin-
vestointia, joka on suurin 
yrityksen kolmen miljoonan 
investointiohjelmasta vuosille 
2016-2018. 

-Uusi maalaamo on tällä 
hetkellä yksi Euroopan mo-
dernein ja ympäristöystä-
vällisin uuden sukupolven 
ikkuna-alan automaatiomaa-
laamo, totesi Haapala. 

Profin Oy tunnetaan raken-
nusalalla etenkin lasiliukusei-
nistä ja tytäryritys Sydänpuu 
Ikkunat ja Ovet haastavien 
restaurointi-ikkunoiden val-
mistajana. Tärkeimpiä kaup-
pakumppaneita ovat koti-
maan lisäksi Japani, Venäjä, 
Ruotsi ja Norja. Yhtiön lop-
putuotteista menee noin 30-40 
prosenttia vientiin.

Viime vuosina yritys on 
keskittynyt selkeästi lasiliuku-
seiniin ja järjestelmätuotteisiin 
rakennusteollisuudelle. Pro-

fin onkin kasvanut viimeisen 
vuosikymmenen aikana poh-
joismaiden johtavaksi lasiliu-
kuseinien valmistajaksi. 

Vuoden 2020 liikevaihtota-
voite koko konsernille on 25 
miljoonaa euroa, josta Pudas-
järven Profin yksikön osuus 
on 20 miljoonaa euroa.

Ansiomerkkejä  
työntekijöille
Pitkäaikaisia työntekijöitä 
muistettiin Keskuskauppa-
kamarin myöntämillä kultai-
silla, hopeisilla ja pronssisilla 
ansiomerkeillä. 

Kultainen ansiomerkki: 
Tarmo Kokko ja Seppo Kor-
tesalmi. 

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

Pronssinen ansiomerkki: 
Jarmo Niemelä, Mikko Salmi, 
Katri Lehmikangas, Mikko 
Ylilehto, Janne Halkola, Niko 
Harju, Petri Juurikka, Las-
si Turpeinen, Esko Neuvo-
nen, Raimo Häyrynen, Mikko 
Mosorin, Aki Lohilahti, Ta-
neli Poijula, Matti Karvonen, 
Jani Kantoniemi, Keijo Pesä-
lä, Juha Paavola ja Leena Käl-
käjä. 

Heimo Turunen
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PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA
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199

129
kg

pkt

pkt

159
kpl

100
plo

pkt

6 kpl

3 pkt

3 kg/
talous

299
kpl

pkt

PERJANTAI 29.9. LAUANTAI 30.9. MAANANTAI 2.10.

Snellman
maatiaispossun

UUNIFILEE 
n. 1.4 kg/kpl

maustettu

Eldorado
LOHKOPERUNAT

450 g

HK
PARTYBOX tai 

KANASET
320-330 g

Snellman

VOILEIPÄ-

KINKKU tai 

YLIKYPSÄ-

KINKKU
300 g viipale

Antell
RUISLIMPPU
530 g
viipaloitu

Tuore 
norjan
LOHIFILEE
raj. erä

Irto
KARJA-
LAN-
PAISTI

Atria
BURGERI
110 g

Porsaan
KYL-
JYKSET

Atrian 
BROILERIN
KOIPIREISI
3 kpl/rss
marinoitu

TIISTAINA 3.10.

PE-TI 29.9.-3.10.
Atria
SIKA-NAUTA 
JAUHELIHA
400 g

Atria Atrilli
GRILLIMAKKARA
400 g

Saarioinen
LAUANTAI-
MAKKARA
220 g -viipale

Valio Arki
RUOKAKERMA
10 % 2 dl

Kultakatriina
KAHVI
500 g

Atria MAKSA- tai 
LIHAPERUNA-
SOSELAATIKKO
400 g

Tuore 
perattu
MUIKKU

Oman talon
JAUHELIHA
SIKA-
NAUTA

Arla
HILLITÖN GOUDA tai 

TULKUTON 
CHEDDARJUUSTO 

1 kg

Perinteiset
JOGURTIT
150 g

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana tai siivuina

Atria Perhetilan
BROILERIN 
SISÄFILEE
480-600 g 
naturell tai maustettu

RAUTAOSASTOLTA

4 kpl

JÄÄHDYTINNESTE
100 % 

899

3 litraa

2590

10 litraa

450

kpl 5 plo

20,-

Atria
PUNAINEN
LENKKI
500 g

BANAANIT

Jumbo
TÄYTEKEKSI
500 g

Atria 
BROILERIN
NUGGETIT
200 g

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan -10 + 35 °
750 ml

Naudan
PAISTI
JAUHE-
LIHA

Porsaan
ETUSELKÄ 
tai LAPA

Siemenetön
TUMMA 
RYPÄLE 500 g

Fazer
BERLIININ tai 
OMAR MUNKKI

Olvi
LIMSAT
0,95 l
sis. pantin 0,20

Antell
WIENERPITKO 

420 g tai 
VOISILMÄPITKO 370 g

Suomalainen
PORKKANA

1 kg

Airam LED
LAMPUT
4 pack

895

Alkaen

Tekninen
MICROFLEECE 
VÄLIASU

1990

HEIJASTIN-
LIIVIT
Aikuisten

395
HEIJASTIN-
LIIVIT
Lasten

295

Bohco
MONITOIMI-
TYÖKALU

1295

Prego
TUHKAIMURI

3995

Chambion
täyssynteettinen
5W40
MOOTTORI-
ÖLJY

1995

Naudan luuttomat 
KEITTO-
LIHA-
PALAT

Atria
GOTLER
MAKKKARA
500 g

ERILAISIA 

UIMAPUKUJA

Naisten
TALVI-
TAKKEJA

Miesten 
FLEECE-
PAITA

Alkaen

6990 990

Naisten
NEULETAKKI
TASKUILLA
viskoosi 75 %
polyamidi 25 %

4450

2 prk
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Kurenkylän maa- ja kotitalousseura vietti 30-vuotisjuhlaansa

Kurenkylän maa- ja kotitalo-
usseura vietti 30-vuotisjuh-
laa sunnuntaina 17.9. Kuren 
kylätalossa. Juhlan yhte-
nä, jopa pääohjelmanume-
rona, oli Kekri pitopöydän 
antimet, josta löytyi alku-
ruoka, pääruoka ja jälkiruo-
ka. Juhlan lopuksi oli vielä 
täytekakkukahvit. Juhlaruo-
at valmistettiin suurelta osin 
jo edellisenä päivänä ruoan-
valmistuskurssilla, jossa ve-
täjinä toimivat Maa- ja koti-
talousseuran neuvoja Helena 
Lahdenperä ja Kaisa Mylly-
mäki. He osallistuivat sun-
nuntaina myös tarjoilemi-

seen yhdessä paikallisten 
juhlivan yhdistyksen aktii-
vijäsenten kanssa. Juhlapöy-
dässä oli alkuruokana suuta-
rinlohta, alatoopia, peruna- ja 
kaalisalaattia sekä naurislas-
tuja. Pääruokana nautittiin 
ylikypsää possunniskaa, ve-
ripalttua puolukkahillon 
kera, hernetuuvinkia, puna-
juuri-ohralaatikkoa ja peru-
noita. Jälkiruokana oli mar-
jakiisseliä. 

Juhlan avaussanat lau-
sui juhlivan yhdistyksen pu-
heenjohtaja Marja Lantto. 
Hän kertoi toiminnan poh-
jautuneen huumoriin ja yh-

dessä tekemiseen. Joka toi-
nen viikko kokoontuvat 
ompeluillat ovat olleet toi-
minnan perusrunkona koko 
30 vuoden ajan. 

-Niistä olemme saaneet 
voimaa arjen askareisiin. 
Myös lapset ovat aina olleet 
tärkeässä roolissa ja ovat osa 
meidän toimintaamme, tote-
si Lantto. 

Ruokakurssien järjestä-
miset kerran pari vuodes-
sa ovat myös yksi tärkeä toi-
mintamuoto.

Vuoden suurin ja odo-
tetuin tapahtuma on Iijoki-
soutu, jonka osallistujat ran-

Kekri juhlaruokapöydän antimien äärellä Marko Kälkäjä, 
Marja Lantto, Mari Kälkäjä, Ritva Ronkainen ja Maija-Liisa 
Tausta-Ojala. 

Kuren kylän toimintaa        
Kuren kylätalo on entinen Kuren koulu, jonka 
lakkautuksen jälkeen kyläläiset hankkivat yhtei-
sesti omistukseensa. Rakennus on pidetty hyväs-
sä kunnossa. Kuluneena kesänä tehdyssä remon-
tissa avattiin kahden entisen luokan seinä ja nyt 
huoneet ovat samaa tilaa. Kiinteistössä on myös 
hyvä ja toimiva keittiö. Koululla pidetään Hilk-
ka Anttilan vetämänä kansalaisopiston käsityö-

piiri, 1-2 ruokakurssia vuosittain, koko kylän it-
senäisyyspäivän jouluruokailu on ollut pitkään 
perinteenä, Kauneimmat joululaulut, paikallinen 
metsästysseura pitää hirvipeijaiset sekä muut 
kokouksensa. Kylätaloa vuokrataan perhejuh-
lien pitämiseen, koulutustilaisuuksiin ja vuoden 
suurin tapahtuma on Iijokisoudun pysähtyminen, 
ruokailu, majoittuminen ja iltaohjelma.

Juhlivan yhdistyksen perustaja- ja aktiivijäseniä muistettiin juhlassa Taimi Juntunen, Armi 
Kellolampi, Tyyne Lantto, Annikki Lantto, Sisko Alatalo, Elvi Iinatti ja Marja Lantto. Myö-
hemmin vielä muistetaan Aino Kellolampea, joka ei ollut päässyt juhlaan. 

Juhlaan osallistui viitisenkymmentä vierasta, joista useat olivat tulleet entisinä Kuren ky-
läläisinä kauempaakin. 

tautuvat Kuren kylätalolle. 
Yhdessä Kuren metsästys-
seuran kanssa järjestetään 
ruokailu ja majoitus sekä il-
lalla on monipuolista yh-
teistä ohjelmaa. Lantto näki 
myös tärkeänä, että maa- ja 
kotitalousseura on tuonut 
yhteen sekä Yläkuren, että 
Alakuren naiset. Kylätalossa 
kokoontuu kansalaisopiston 
käsityöpiiri, itsenäisyyspäi-
vänä on perinteenä kylän yh-
teinen jouluruokailu

Lantto kertoi yhdistyk-
sen alkujuurien löytyvän yli 
80-vuoden takaa Maamies-
seuran toimintana. Silloin 
puhetta johtivat isännät, nyt 
äänessä ovat emännät. 

Juhlapuheen pitäneen 
Oulun Maa- ja kotitalous-
naisten toiminnanjohta-
ja Maija-Liisa Tausta-Ojalan 
mielestä juhlivalla yhdistyk-
sellä on suuri merkitys kylän 
perheille. Yhdistys on ollut 
tien näyttäjänä yhdessä teke-
misessä sekä jaettu yhdessä 
iloja ja suruja. 

-Maa- ja kotitalousseura 
on edistänyt lähellä tuotetun 
ruoan merkitystä. Kotimai-
nen ruoka on turvallista, jota 
erityisesti vanhuksille ja lap-
sille kannattaa käyttää run-

saasti. Ilman laajaa maaseu-
tua ei olisi lähiruokaa. Juhlaa 
edeltävän päivän ruokakurs-
sin teemana olikin ”Maistu-
vaa maaseutua”, sanoi Taus-
ta-Ojala. 

Kaupungin tervehdyksen 
esittänyt kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Mari Käl-
käjä totesi maatilojen vah-
vojen emäntien roolin olleen 
tärkeä Suomen vaikeina ai-
koina. 

-Tavat säilyvät sukupol-
velta toiselle ja äidit tekevät 
arvokasta työtä siirtäessään 
käytännön tietoja ja taitoja 

tyttärilleen.
Tervehdyspuheenvuo-

roja käyttivät Iijokisou-
dun vastuuhenkilönä pit-
kään toiminut Pudasjärven 
luonnonsuojeluyhdistyksen 
puheenjohtaja Pirkko-Lii-
sa Luhta, perustajajäsen An-
nikki Lantto ja Kuren koulun 
entinen oppilas Reijo Lant-
to. Yhdistyksen perustaja- 
ja aktiivijäseniä muistettiin. 
Juhlan hyvää tunnelmaa piti 
mukavasti yllä myös useat 
yhteislaulut. 

Heimo Turunen

OSAO:n syysmarkkinoilla runsaasti markkinavieraita
OSAO:n perinteiset Syys-
markkinat pidettiin lauan-
taina 16.9. Markkinapäivä 
ylitti odotukset yleisön suh-
teen, koska sää oli aamul-
la todella huono ja satei-
nen. Liikkeellä oli eri ikäistä 
markkinaväkeä ja jopa eläin-
ystäviä, joista osa osallistui 
lemmikkinäyttelyyn. 

Kaikissa ohjelmanume-
roissa ja tapahtumapisteissä 
riitti yleisöä päivän mittaan 
ja jotkut markkinamyyjistä-

kin möivät loppu päivästä ” 
ei oota” suosituimpien tuot-
teiden osalta.

Markkina-alueella oli sa-
hausnäytöksiä, taulutus- ja 
simulaattoriratsastusta, kie-
siajelua, sähköpylvääseen 
kiipeilyä, musiikkiesityksiä 
ja oppilaskunnan järjestä-
mä Pudasjärvi Talent. Tietoa 
jaettiin myös opiskelusta ja 
eri tutkinnoista. Suomen he-
vonen 110 -teema oli myös 
näyttävästi esillä. 

Syysmarkkinat olivat oivallinen tapa Osao:n 
opiskelijoille lisätä omaa osaamista tapahtumi-
en tuottamisen ja asiakaspalvelun näkökulmis-
ta. Samoin esiintyminen yleisön edessä oli osalle 
opiskelijoista uusi kokemus, mikä puolestaan on 
lisäämässä itsevarmuutta nousta yleisön eteen 
jatkossakin tai suorittaa omaa osaamisen näyttöä 
opettajan arvioidessa suoritusta. Syysmarkkinat 
tarjosivat samalla oivan tilaisuuden verkostoitua 
eri toimijoiden kesken.

Arvonnassa grillikodan voitti Kalevi Kela. 

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

3 PSS

kpl
2,99

VOI- VANILJA-
PITKO

350 g

kg
1,79

BROILERIN 
REISIKOIPI 

noin 1.2 kg

pkt
1,29

JUUSTO-
GOTLERSIIVU

250 g

kpl
5,50

GOUTER
MAKKARA-
TANKO 1.6 kg

pkt
1,19

UUNILENKKI
400 g

- TASKUKALENTERI
- KALENTERI A5
- AIKAMUISTIO A4
- SEINÄKALENTERI

prk
1,79

BONNE FRUITIE
HEDELMÄ-

VÄLIPALAT 0,5 l

prk
2,10

PREMIUM
APPELSIINI- JA 

OMENATÄYS-
MEHUT 1l

2018 KALENTERIT
SAAPUNEET!

Poikien
TAKKI
teddyvuorella

44,95
Miesten
COLLEGE-
TAKKI
vetuketjulla

19,90

Novita
miesten
VILLATAKKI
vetuketjulla

29,90
Novita
miesten
PITKÄHIHAINEN 
PUSERO

14,95

Naisten
TUULI-
PUKU

59,90
Naisten ja 
miesten
KEVYT-
TOPPATAKKI

45,90

Brandtex
naisten
FLEECETAKKI

36,95
Brandtex
naisten
PITKÄ
NEULETAKKI

56,90
-30%

MALLIEN POISTOMYYNTI:

POISTOMYYNTI!  POISTOMYYNTI!  POISTOMYYNTI!

PIHAKEINU
Mari

3999
NYT

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!

PIHAKEINU
Lugano

8999
NYT

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!

(79,-)

(179,-)

ISO TRAMPOLIINI
suorakaide + turvaverkko

14999
NYT

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!(249,-)

LilleVilla TALLI
2,8x4,6 metriä

1290,-
NYT

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!

(1990,-)

LilleVilla 20 
AITTA 9 m2 
+ terassi 4,5 m2

1490,-
NYT JÄLJELLÄ 

VAIN 1 KPL!

(1990,-)

LilleVilla 207
VARASTOLIITERI
11,7 m2

1490,-
NYT

JÄLJELLÄ 
VAIN 2 KPL!

(1990,-)

PUUTARHA-
KALKKI
40 kg (pöly)

10,-2 SÄKKIÄ

LAATTAMARKKINAT
Pukkilan
SEINÄLAATTA
10x20 cm, valkea

Pukkilan
SEINÄLAATTA
20x40 cm, harmaa

Pukkilan iso
SEINÄLAATTA
24,5x54,5 cm. valkea aalto

199
m2 599

m2

999
m2

RAJOITETTU 
ERÄ!

RAJOITETTU 
ERÄ!

RAJOITETTU 
ERÄ!

Peter Pan
LEIKKIMÖKKI/
MAJA

49999
NYT

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!

(689,-)

LilleVilla TALLI 
Mikkeli 3x3 metriä
9 m2

1290,-
NYT

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!

(1690,-)

PAPERIMARKKINAT

699
säkki

Lotus Embo
WC-PAPERI
16 rullaa

Lotus Emilia
TALOUSPAPERI
8 rullaa

499
säkki

Pukkilan
SEINÄLAATTA
20x40 cm, valkea

799
m2

RAJOITETTU 
ERÄ!

Pukkilan
LATTIALAATTA
verkossa 10x10 cm, musta 1499

m2

RAJOITETTU 
ERÄ!

DESING-
KYLPYALLAS
intergroidulla lämmitimellä

199999
NYT

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!(2790,-)
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Kirkkoneuvosto piti koko-
uksen maanantaina 25.9. 

Vuoden 2017 seurakun-
nan toimintasuunnitelmaan 
kuuluvana on päivitetty Pu-
dasjärven seurakunnan stra-
tegiaa 2025 tarkoituksena 
saattaa se vastaamaan ny-
kyistä ja tulevaa toimin-
taympäristöä. Strategian 
päivittäminen on nimetty 
myös yhdeksi keskeiseksi 
kehittämiskohteeksi UUTE 
-hankkeessa, jossa Pudasjär-
ven seurakunta on ollut mu-
kana vuodesta 2015 alkaen. 
Strategiaan on otettu huomi-
oon seurakuntalaisilta viime 
vuonna toteutettu markki-
nakyselyn toiveet ja odotuk-
set sekä piispantarkastuksen 
yhteydessä tehty SWOT -ne-
likenttäanalyysi. Seurakun-
nan työntekijät ja luottamus-
henkilöt ovat myös saaneet 

tilaisuuden esittää näke-
mykset. 

Seurakunnan perusteh-
tävänä on kutsuminen elä-
vään Jumalayhteyteen sanan 
ja sakramenttien kautta. Ar-
voina ovat Raamattu ja lu-
terilainen tunnustus, Pyhän 
kunnioittaminen ja jokainen 
ihminen on Jumalan kuva. 
Toiminnan painopisteinä 
on seurakunnan hengellisen 
elämän vahvistaminen, seu-
rakuntalaisia laajasti osallis-
tavan yhteistyön kulttuurin 
rakentaminen, viestinnällä 
yhteyden ja luottamuksen 
luominen sekä toimintaedel-
lytysten turvaaminen. Visio-
na on, että seurakunta on ar-
mon ja osallisuuden yhteisö, 
jossa iloitaan yhteydestä Ju-
malaan ja lähimmäisiin. Päi-
vitetty strategia päätettiin 
esittää kirkkovaltuuston hy-

väksyttäväksi. 
Pudasjärven Vesiosuus-

kunta on vuokrannut seura-
kunnalta Lievet-nimisestä ti-
lasta noin kahden hehtaarin 
alueen varavedenottamoa 
varten. Maanvuokrasopi-
musta päätettiin jatkaa. 

Kirkkoherran viras-
ton aukioloaikoja muutet-
tiin kirkonkirjojen digitoin-
tiaineiston tarkastamistyön 
vuoksi loppuvuodeksi 9.10. 
alkaen siten, että asiakas-
palvelu on kiinni torstaisin. 
Muina arkipäivinä asiakas-
palvelu on entiseen tapaan 
avoimena kello 9-14. 

Diakonissa Eeva Leino-
selle myönnettiin sivutoimi-
lupa vapaa-aikana tehtäväl-
le myyntityölle.  

Kirkollisveroprosentiksi 
vuodelle 2018 esitetään en-
tistä 1,5 prosenttia. HT

Seurakunnan strategia 2025 
valmistumassa

Kööki -tuotekehityskeittiöl-
lä järjestetään kaikille kunta-
laisille avoin avajaistapahtu-
ma tiistaina 3.10. kello 12-17. 
Avajaisissa pääsee tutustu-
maan Köökin monipuolisiin, 
uusiin tiloihin, jotka ovat 
vastaavat vaativaankin tuo-
tekehitystarpeeseen. Lisäk-
si avajaispäivän vierailijoille 
tarjotaan yön yli kypsytettyä 
lammasta sekä paikallisista 
marjoista ja yrteistä tehtyjä 
herkkuja, kuten puolukkapii-
rakkaa, mustikka-kaarnikka-
mehua ja yrttiteetä. Tietysti 
myös kahvia!

Avajaisissa voi osallistua 
myös kello 14 alkavaan tuo-
tekehitystyöpajaan, jonka ai-
kana jokainen osallistuja saa 
luoda ilmaiseksi oman tee-
sekoituksen Köökin tiloissa 
luonnonyrteistä ja -marjoista.

Lisäksi Unelmatehtaan 

kierrätysmyymälä palvelee 
koko tapahtuman ajan 4. ra-
kennuksen ruokasalissa kel-
lo 12-17. 

Köökin tiloja voi vuokra-
ta avajaisten jälkeen helpos-
ti Köökin nettisivuilla www.
kooki.fi tai ottamalla yhteyttä 
Unelmatehtaan asiakaspalve-
luun. Kööki kehitettiin Tuote-
kehittämö –hankkeessa, jota 
rahoitti Pohjois-Pohjanmaan 
liitto AIKO-rahoituksesta ja 
Pudasjärven kaupunki.

Köökissä on neljä erilais-
ta tilaa tuotekehittäjien käy-
tössä. Isoköökissä ja Keski-
köökissä pääsee kehittämään 
ja valmistamaan esimerkiksi 
lihajalosteita, juures- ja kas-
vistuotteita, pitopalvelu- ja 
leipomotuotteita, luonnon-
tuotteita tai luonnonkosme-
tiikka- ja hyvinvointituotteita. 
Isokööki on suuren kokoluo-

kan ja Keskikööki keskikoko-
luokan yleiskeittiötila. Niistä 
löytyy myös lihanjalostus- ja 
pakkauslaitteita. Pikkukööki 
on pienen kokoluokan yleis-
keittiötila, josta löytyy myös 
hyötykasvikuivuri ja vihan-
nesleikkuri. Tilassa voi ke-
hittää ja valmistaa esimerkik-
si juures- ja kasvistuotteita, 
pitopalvelu- ja leipomotuot-
teita, luonnontuotteita tai 
luonnonkosmetiikka- ja hy-
vinvointituotteita. Pesukööki 
on multaisen ja likaisen raa-
ka-aineen kylmäsäilytys- ja 
käsittelytila. Tilassa voi säi-
lyttää, puhdistaa, pestä ja 
kuoria multaisia ja likaisia 
raaka-aineita, kuten juurek-
sia, kasviksia, sieniä ja mar-
joja.

Pudasjärven kaupungin 
tiedotus

Kööki-tuotekehityskeittiön 
avajaiset Rimmillä

Tuotekehityskeittiö Köö-
ki tarjoaa mahdollisuu-
den kehittää uusia ruo-
katuotteita esimerkiksi 
suoramyyntiin, julkiseen 
joukkoruokailuun tai ra-
vintoloille. Tuotekehityk-
sestä kiinnostuneilla on 
nyt mahdollisuus vara-
ta aikaa ilmaiseen, yksilöl-
liseen neuvontaan tuote-
kehityksestä maanantaina 
2.10. kello 7.30-16 välillä.

Asiantuntija-apua tuo-

tekehityksestä kiinnostu-
neille reseptiikan kera an-
taa ruokapalvelupäällikkö 
Merja Ahola, joka on lä-
hiruoan ja julkisen jouk-
koruokailun edelläkävijä. 
Hän työskentelee Sodan-
kylän keskuskeittiössä, 
jossa hyödynnetään lä-
hiruokaa ainutlaatuisella 
volyymillä. Merja edistää 
osaltaan lähiruoan tuote-
kehitystä ja käyttää keitti-
össä tuottajien tarjoamia 

koe-eriä. Sodankylä pal-
kittiin Vuoden Keittiöteko 
2016 -palkinnolla pitkäjän-
teisestä lähiruoan osuuden 
kasvattamisesta kunnan 
ruokapalveluissa, ja siten 
paikallisten ruoantuotta-
jien pääsyn edistämises-
tä mukaan kunnan ruoka-
hankintoihin.

Neuvontapäivässä on 
mahdollisuus keskustel-
la myös siitä, miten yritys-
yhteistyöllä voidaan edis-

tää lähiruoan tuotantoa ja 
jatkojalostusta. Tässä aut-
taa biotalouskoordinaat-
tori Marjaana Aarnio, joka 
työskentelee Sodankylän 
alueen tuottajien kanssa lä-
hiruoka-asioiden parissa.

Pudasjärvi tekee yh-
teistyötä Sodankylän kes-
kuskeittiön kanssa Malli 
julkisen joukkoruokailun 
mahdollisuuksista edistää 
lähiruoan menekkiä -hank-
keessa. Hanketta rahoittaa 

Maaseuturahasto, Sodan-
kylän kunta ja Pudasjär-
ven kaupunki. Kööki on 
Pudasjärven kaupungin 
omistama, laitoshyväksyt-
ty elintarvikkeiden ja ruo-
kien tuotekehitys- ja val-
mistuskeittiö. Köökissä on 
useita erilaisia keittiötiloja, 
joiden vuokraaminen on 
edullista ja avointa kaikil-
le. Kööki kehitettiin Tuo-
tekehittämö –hankkeessa, 
jota rahoitti Pohjois-Poh-

janmaan liitto AIKO-ra-
hoituksesta ja Pudasjärven 
kaupunki. 

Pudasjärven kaupungin 
tiedotus

Yksilöllistä tuotekehitysneuvontaa Köökissä

Varaukset: 
www.kooki.fi tai Unelmatehtaan 

asiakaspalvelu.
Tuotekehitykseen ajanvaraus 

tuomi-tuulia.ervasti@pudasjarvi.fi, 
050 434 2114.

Kalannahka soveltuu myös nykypäivän käsitöihin

Kasviparkittua haukea puukon tupessa.

Rasvaparkittua madetta, kirjolohta ja lohta lampunvarjos-
timissa.

Rasvaparkittua haukea kra-
vatissa.

Pudasjärven kansalaisopis-
tossa alkaa kalannahan kas-
viparkituskurssi 13.10. kel-
lo 17. 

Usein kuulee sanotta-
van, että syön myös kalan-
nahan – ja hyväähän se on-
kin. Kuitenkin esimerkiksi 
kraavikalasta jää kalannah-
ka käyttämättä, jolloin sen 
voi ottaa parkitsemalla hyö-

tykäyttöön.
Parkittua kalannah-

kaa voi käyttää aivan ku-
ten muitakin parkittuja 
nahkoja. Sitä voi yhdistää 
vaikkapa poron- ja lam-
paannahkaan. Kalanahas-
ta voi ommella laukkuja, 
käsineitä, vaatteita ja ken-
kiä, tai sitä voi käyttää yh-
dessä parkkinahan kanssa 
puukon tuppeen tai vaikka 
kirjan kansiin. Kalannah-
ka soveltuu sekä käsin- että 
koneella ompeluun.

Kalannahan parkintaan 
soveltuvat hyvin made, lohi 
ja hauki. Niistä suomut ir-
toavat helposti ja valmiin 
nahan suomutaskukuvio 
on kaunis. Myös eksootti-
semmat lajit, kuten kampe-
la ja ankerias, käyvät hyvin. 
Esimerkiksi made on veto-
lujuudeltaan vahvempaa 
kuin yhtä ohut naudannah-
ka ja sillä on hyvä kulutus-
kestävyys vaikkapa tuolin 
päällisenä tai lompakkona.

Parkitusprosessi alkaa 
nahkojen perusteellisella 
puhdistuksella. Pesujen ja 

huuhteluiden jälkeen aloite-
taan esimerkiksi kasvipar-
kituksessa puunkuoriuut-
teen lisääminen vaiheittain 
päivien kuluessa parkitus-
liemeen. Kasviparkittu ka-
lannahka on ruskeaa ja ras-
vaparkittu musta-valkoista 
nahkaa. Huolellisen par-
kinnan jälkeen kalannah-
ka tuoksuu parkille. Halu-
tessaan nahkoja voi värjätä, 

vaikka sipulinkuorilla. Lo-
pulta läpiparkkiintuneet 
nahat rasvataan ja pehmi-
tetään käyttötarkoitukseen 
sopiviksi. Sitten onkin vain 
mielikuvitus rajana, mitä 
kaikkea perinnekäsityöma-
teriaalista valmistuukaan.

Sirpa Juusola 
kurssin opettaja
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SEKALAISTA

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI 
 JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA 

LMAISEKSI.

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

MAANRAKENNUSTA

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

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

Meiltä:

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

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

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

MYYDÄÄNPUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

OHJELMA-
PALVELUITA

 Finnhits-laulatusta 
ja myös joululauluja 

firmojen, yhteisöjen ja 
yksityisten juhliin. 

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

"

METALLIROMUN KERÄYS

VUOKRATTAVANA

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

MYYDÄÄN/
VUOKRATAAN 

Vapaa, valoisa omakoti-
talo hirsikoulun läheisyy-
dessä, Pietarilantiellä. 
UUSITTU 2-6/2017: kaikki 
lämpö- ja vesiputket, ph, 
sauna ja wc + huoneet pin-
taremontoitu+ ulkomaala-
us. 3h+k+s/ph+työtila+at, 
Rak. ala 122 m2 /75 m2. Iso 
tontti, runsaasti rakennus-
oikeutta. Kuntoselvitys on. 
Hp 69.000€. Vuokra 600 €/
kk+kulut. Soita ja sovi esit-
tely (katso nettimarkkina.
com ID 1478435) p. 040 
525 9095, 050 561 7896.

OTA YHTEYTTÄ!
Sinä sivullisen näkemä tunnis-
tettu mies pukkasit autoa K-
supermarketin edessä su 24.9 
klo 14.10. Odotit omistajaa, 
vaan et kertonut. Soita 040 504 
8322.

Karpaloita p. 040 702 3640/
Sulo, iltaisin.

Vaalea beige divaani nahka-
sohva, pieni viilto divaaniosas-
sa, 20 €.  P. 040 849 8233.

Puhdistettua karpaloa p. 040 
736 1769.

KADONNUT
Missä olet minun Onni!
KADONNUT KISSA!
punaruskea, kaulan alus lu-
mivalkia, hännän päässä val-
keita renkaita. Läksit la 23.9. 
Jonguntie 306:sta. Meidän piti 
lähteä eläinlääkäriin, mutta nyt 
olet poissa. Jos tiiät soita 0400 
380 951 tai tuot saat 50€. Pa-
rasta kaveria oottaa Arvo 77v. 

Annetaan rakennustarvik-
keiden mukana tulleita puisia 
lavoja yli 10 kpl. Sopii esim. 
halkojen alustoiksi ym. Nouto 
Ala-Siurualta. P. 040 732 3475.
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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

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

Sarapirtillä TANSSIT
os. Sarakyläntie 4661

 La 7.10. klo 21-01.00 
ESIINTYJINÄ

VILLE KORTESALMI 
& LAPPISET

Pudasjärven  
Riistanhoitoyhdistys

HIRVIPALAVERI
to 12.10. klo 18. tilaisuus entisen 

Rimmin koulun juhlasalissa, Rimmintie 15.
Metsästyksen johtajien ja Oma riista 

-yhteyshenkilöiden läsnäolo toivottavaa! 
Toiminnanohjaaja

”Mistä luonto kertoo?” Paavo Niskasaaren taidetta 2.9.-29.10. Syötteen 
Luontokeskus. Luontokeskus avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 10-16.
Kuntotanssit Sarapirtillä, os. Sarakyläntie 4661, pe 29.9. klo 19-21.30.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Rassauskerho 15-29-vuotiaille ma 2.10. klo 17-19. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Naisten ryhmä ti 3.10. klo 17-18.30, Työkeskus, Kauralantie 3.
Neuvontaa työnhakuun ke 4.10. klo 9-11, Unelmatehas, Rimmintie 15.
Amazing trail endurance weekend to-su 5.-8.10. Hotelli Iso-Syöte, maasto-
pyörätapahtuman kauden päätös viikonloppu.
Toimintatorstai to 5.10. klo 10-19, Tuomas Sammelvuo -sali.
Tanssit Sarapirtillä la 7.10. klo 21-01. Sarakyläntie 4661.
Unelmabingo ma 9.10. klo 14-16. Pirtissä pelataan bingoa, poristaan ja juodaan 
nisukahvit joka toinen maanantai. Unelmatehas, Pirtti, Rimmintie 15.
Rassauskerho 15-29-vuotiaille ma 9.10. klo 17-19. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Naisten ryhmä ti 10.10. klo 17-18.30, Työkeskus, Kauralantie 3.
Neuvontaa työnhakuun ke 11.10. klo 9-11, Unelmatehas, Rimmintie 15.
Toimintatorstai to 12.10. klo 10-19, Tuomas Sammelvuo -sali.
Rassauskerho 15-29-vuotiaille ma 16.10. klo 17-19. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Naisten ryhmä ti 17.10. klo 17-18.30, Työkeskus, Kauralantie 3.
Neuvontaa työnhakuun ke 18.10. klo 9-11, Unelmatehas, Rimmintie 15.
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 
ELÄKELÄISET RY

Oulun Työväen näyttämön teatteriesitys 
TOHTORIN LEMMENLOUKKU 

su 12.11.2017 kello 14.00. 
Lähdemme Sokoksen linja-autopysäkiltä kello 12.00.

Sitovat ilmoittautumiset su 15.10. mennessä 
Leenalle puh. 050 559 9066.

Lähde viettämään avecin kanssa 
rentouttavaa viikonloppua

LEVILLE PIKKUJOULUN MERKEISSÄ 
17.-19.11.2017.

HOX! Pam Pudasjärven 
os. 208 jäsen! HOX!

Tervetuloa kaikki jäsenet pikkujoulureissulle!
Johtokunta

Lähtö pe 17.11.17 klo 15.00 S-Marketin vierestä.
Omavastuu 120 €/hlö, sisältäen majoituksen (2 vrk).
Levi Hotel Spassa, aamiaiset, kylpylän käytön, 
lauantaina pikkujoulupuffetin sekä linja-autokyydin.
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 9.10. mennessä 
Paulalle p. 040 586 0572 tekstiviestillä jäsennumeron 
kera. (Reissu toteutuu mikäli on 40 lähtijää).

Pudasjärven Kajastus ry 
SYYSRETKI OULUUN 

to 26.10. lähtö klo 10.00 S-marketin 
pysäkkiltä, paluu illalla klo 19. 

Ouluntori-Zeppeliini. 
Hinta jäsenmaksunsa maksaneet 10 € muut 15 €.

Ilmoittautuminen: Ari Tapper 044 213 8111.

ELÄKELIITON 
PUDASJÄRVEN YHDISTYS 

Poikkeava aika ti 3.10. kerhopäivässä. 
Kerho alkaa klo 13.00 Palvelukeskuksella yhteisellä 

juhlalla Posion yhdistyksen kanssa.
Tervetuloa!

TYÖPETARI ry jakaa

EU-RUOKA-
PAKETTEJA 

Torstaina 5.10.2017 klo 9.00 
  Suojalinnalla, Urheilutie 2 

Paketteja jaetaan, niin kauan kuin niitä riittää. 
Ei puhelinvarauksia. 

             Tervetuloa!                            Työpetarin hallitus

Ensi sunnuntaina on mikkelinpäivä. Kirkkovuodessa 
mikkelinpäivä on enkelien ja lasten päivä. Tähän tee-
maan sopii erinomaisen hyvin jumalanpalveluksen to-
teuttaminen perhekirkkona. Monissa seurakunnissa, ku-
ten meillä Pudasjärvellä, mikkelinpäivän perhekirkolla 
onkin pitkät perinteet.

Ensi sunnuntaina vietetään myös valtakunnallista 
vanhustenpäivää, ja siitä alkaa valtakunnallinen van-
hustenviikko. Tänä vuonna vanhustenviikon teema on 
”ikäpolvet yhdessä”.

Mikkelinpäivän jumalanpalveluksessa on luonte-
vaa yhdistää nämä kaikki aiheet: enkelit, lapset ja van-
hat ihmiset – kaikenikäiset. Sukupolvet tarvitsevat toisi-
aan, ja kaikki sukupolvet tarvitsevat enkeleitä. Tulevana 
sunnuntaina sukupolvien yhteenkuuluvuutta vahvistaa 
myös tulevaisuuden kuusen istuttaminen seurakunta-
kodin pihaan perhekirkon jälkeen. Vanhustenviikon tee-
man mukaisesti ”ikäpolvet” ovat yhdessä, enkelien ym-
päröiminä.

Seurakuntamme kokoontuu mikkelinpäivänä 1.10. 
kello 10 perhemessuun seurakuntakodille.

Tervetuloa, kaikenikäiset! Olethan myös läheisellesi 
enkeli kutsumalla tai tuomalla hänet kirkkoon?

Pudasjärven seurakunnan tiedotus

Kaikenikäiset 
perhemessuun 

mikkelinpäivänä!

Koillis-golfin pelaajat osallistuvat

Olli, Seppo, Jaana ja Jari jännittävät Virpiniemen ison ken-
tän kilpailun aloitusta.

Golf on pitkäkestoista lii-
kuntaa. Se kohottaa kuntoa 
virkistää korvien väliä. Golf-
rintamalla on pudasjärvisten 
voimin tapahtunut kuluva-
na kesänä monenlaista toi-
mintaa ja aktiviteettia. Koil-
lis-golfin ison kentän kisa 
pelattiin viileässä mutta kui-
vassa kelissä Virpiniemen 
kentällä elokuun lopulla. 
Mukana oli 17 iloista ja aktii-
vista Koillis-golfin pelaajaa. 

Tulokset: 
Naiset: 1) Tuula Hietava 29 
bogey-pistettä, 2) Lea Törrö 
26, 3) Maaret Ihme 26, 4) Jaa-
na Iinattiniemi 23.

Miehet: 1) Olli Goman 35 
bogey-pistettä, 2) Risto Po-
ropudas 35, 3) Mikko Hie-
tava 31, 4) Jari Jussila 30, 5) 
Seppo Goman 30, 6) Mau-
ri Kavalus 30, 7) Matti Illi-
kainen 29, 8) Veikko Kok-
ko 29, 9) Matti Juurikka  28, 
10) Pauli Rinne 28, 11) Pekka 
Kinnunen 27, 12) Reijo Vuo-
rinen 26, 13) Olavi Leinonen 
16.

Olli Goman teki väylällä 
1 eaglen eli sai pallon kup-
piin 2 lyönnillä par 4 väyläl-
lä. Onnistuminen palkittiin 
erikoispalkinnolla. Pisim-
män driven vetäisi Matti Il-
likainen ja lähimmäs lippua 
pääsi Mikko Hietava väy-
lällä 18. Naisten hienon kie-
ropalkinnon sai haltuun-
sa Tuula Hietava ja miesten 
kiertopalkinnon Olli Go-
man.

Iinattijärven kentällä on 
kesän mittaa pelattu kentän 
mestaruudesta. Pelimuoto-
na on ollut tasoituksellinen 
lyöntipeli eli lyönnit miinus 
kunkin pelaajan oma tasoi-
tus. Kaikki pelaajat pelasivat 
samassa sarjassa.

Parhaan tuloksen teki 
Tuula Hietava 60 lyönnin 

tuloksella. Toiseksi kiri Mik-
ko Hietava 62 ja kolmas oli 
Jari Jussila 63. Seuraavina 
olivat Maaret Ihme 63, Matti 
Juurikka 66, Reijo Vuorinen 
66, Lea Törrö 67, Mauri Ka-
valus 67, Jaana Iinattiniemi 
70, Veikko Kokko 72, Pekka 
Kinnunen 73, Seppo Goman 
73, Olavi Leinonen 75, Pauli 
Rinne 80, Maire Muranen 88,

Lähimmäs lippua löi 
Mauri Kavalus 1.58 metrin 
tuloksella.  PAR4-väylällä 
kisattiin kahdella 2 lyönnillä 
lähimmäs lippua ja sen voit-
ti Seppo Goman tuloksella 1 
cm.

Kesän aikana on Suo-
messa pelattu senioreiden 
aluetour-kilpailuja.  Kilpai-
lumuodossa Suomi on jaet-
tu 7 alueeseen, joista jokai-
selta alueelta kunkin sarjan 
parhaat pääsevät syyskuus-
sa Lappeenrannassa pidettä-
vään loppukilpailuun. 

Myös Koillis-Golfin pe-
laajia on osallistunut aktii-
visesti Pohjois-Suomen alue-
touriin, jossa karsinnassa 
pelataan 3 osakilpailua, jois-
ta 2 parasta sijoitusta huomi-
oidaan. Kuluneena kesänä 
Pohjois-Suomen aluetouriin 
ovat osaliistuneet Matti Juu-
rikka, Pekka Kinnunen, Jari 
Jussila, Marja-Liisa Kumpu-
vaara, Osmo Kumpuvaa-
ra, Lea Törrö ja Matti Illikai-
nen. Finaaliin pääsivät tänä 
vuonna Marja-Liisa Kum-
puvaara ja Pekka Kinnunen. 
Vuonna 2016 finaaliin pääsi 
Jari Jussila ja vuonna 2015 fi-
nalistina pelasi Matti Juurik-
ka.

Heinäkuun viimeisenä 
viikonloppuna pelattiin pe-
rinteinen Volvo World golf 
Challenge Virpiniemes-
sä. Toisen palkinnon kilpai-
lussa nappasi Jari Jussila ja 
Mikko Hietava sijoittui sijal-

le 18.
Golfia pelattiin vielä nor-

maalisti syyskuun loppuun 
saakka ja talven aikana si-
mulaattoreissa sekä etelän 

lämpimillä golfmatkoilla.

Iloista golf-syksyä 
toivottaa
Jari Jussila

Olli Goman ja Pekka Kinnu-
nen.

Matti Juurikka ja Mikko Hie-
tava.

Joko mennään. Lea Pauli Matti ja Pekka lähdössä Virpinie-
messä.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKISilja mitaleille 
koululaisten 
suunnistuskisassa
Viime viikolla ratkottiin 
Koululiikuntaliiton Oulun ja 
Koillismaan piirien parem-
muus suunnistuksessa. Kil-
pailupaikkana oli Jäälin no-
peakulkuinen kangasmaasto 
ja kisakeskuksena Laivakan-
kaan koulu. Pudasjärvi lä-
hetti Lakarin koululta 396 
kilpailijan joukkoon neljä in-
nokasta tyttösuunnistajaa 
2,1 kilometrin radoille. Tuo-

misina oli kokemusta ja hy-
viä sijoituksia, parhaimpa-
na niistä Silja Alahäivälän 
toinen sija 3 luokan tyttöjen 
rastireitillä 12 kilpailijan sar-
jassa. Aiemmin syksyllä Sil-
ja osoitti myös olevansa hy-
vässä kunnossa voittaen 
sprinttisuunnistuksen Poh-
jois-Pohjanmaan aluemesta-
ruuden 10-vuotiaiden sarjas-
sa Pyhäjoella. HT

Lakarin koulun edustajina Venla Leino, Neea Moilanen, Sil-
ja Alahäivälä ja Mette Moilanen osallistuivat Jäälissä Kou-
luliikuntaliiton suunnistuskilpailuun. 

Omia voimavaroja löytyy valokuvan avulla
Kansalaisopistolla alkaa 
Voimaa valokuvasta –kurs-
si keskiviikkona 4.10. kello 
17alkaen.  Kurssilla pyritään 
löytämään osallistujan omia 
voimavaroja valokuvan 
avulla. Voimauttavana teki-
jänä on katse ja näkemisen 
tapa, se miten valitsemme 
tietoisesti tavan katsoa toi-

sin. Tavoitteena on osallis-
tujan itsestään löytämä kyky 
katsoa itseään lempeämmin, 
arvostavammin ja rakasta-
vammin, mutta myös toi-
sen hyväksyvä katse toimii 
voimaantumisen mahdollis-
tajana. Voimaa valokuvasta 
–kurssilla toteutetaan osal-
listujan albumikuva- ja oma-

kuva-projektit. Aiempaa ko-
kemusta valokuvaamisesta 
ei tarvitse olla. Kurssi ko-
koontuu joka toinen viikko. 
Lisäksi kokoontumisia on 
kahtena lauantaina, jotka so-
vitaan kurssilaisten kanssa. 
Tervetuloa kurssille! 

Tarja Hemmilä

Uintikisat Puikkarissa 
Puikkarilla oli Pudasjärven Urheilijoiden Uintijaoston jär-
jestämät uintikisat sunnuntaina 24.9. 

Tulokset
Pojat 5v. Vapaa 10m 1. Iiro Piri (3v.) 38.8, 2. Eemeli Ylilehto (4v.) 41.3
Tytöt 7v. Vapaa 15m 1. Iiris Piri 42.5
Pojat 8v. Vapaa 25m 1. Jere Kaukko 27.7, 2. Matias Harju 39.6. 

Tytöt 9v. Vapaa 25m 1. Sara Leino 31.1
Pojat 9v. Vapaa 25m 1. Elias Ylilehto 27.8
Tytöt 10v. Vapaa 25m 1. Ronja Ylilehto 23.8
Tytöt 11v. Vapaa 25m 1. Venla Leino 21.1
Tytöt 11v. Selkä 25m 1. Venla Leino 26.3
Tytöt 13v. Vapaa 100m 1. Sofia Harju 1.51.6
Tytöt 13v. Selkä 50m 1. Sofia Harju 1.02.3
Tytöt 13v. Rinta 50m 1. Sofia Harju 1.09.1

SOTE kuvioihin valmistautuminen pitkäjännitteisesti
Hyvinvointivaliokunnas-
sa valmistaudutaan SOTE-
uudistuksen kuvioihin val-
mistautumista Kesäkuun 
kokouksessaan hyvinvoin-
tivaliokunta määritteli yh-
deksi toiminnan kehittä-
misen painopistealueeksi 
SOTE-muutokseen valmis-
tautumisen pitkäjänteise-
nä prosessinomaisena työs-
kentelynä. Valiokunnan 
jäsenten ja muiden asias-
ta kiinnostuneiden oma-
toimista tutustumista ajan-
taseen tietoon helpottavat 
alueuudistuksen ja PoPS-

Terin nettisivut. Etsitään 
aktiivisesti tietoa muual-
la toteutetuista ehkäisevis-
tä hyvinvointipalveluista 
ja digipalveluista. Hyvin-
voinnin ja terveyden edis-
täminen tule nähdä laajana 
käsitteenä sisältäen myös 
muita palveluita kuin pe-
rinteiset terveys- ja hoito-
palvelut. Hyvinvointivalio-
kunta kuulee Oulunkaaren 
asiantuntijoita SOTE-muu-
tokseen liittyvistä yleisistä 
asioista sekä Pudasjärven 
nykytilanteesta.

Koulukiusaamisen rat-

kaisumalliin liittyvien taus-
tatietojen kerääminen aloi-
tetaan pyytämällä Turun 
yliopistosta asiantuntija-
luennoitsija (esim. Skyben 
kautta) kertomaan tutkit-
tua tietoa koulukiusaami-
sesta ilmiönä. Prosessin ai-
kana valiokunnan jäsenet 
hyödyntävät verkostojaan 
ja etsivät tietoa hyvistä käy-
tänteistä kiusaamisen eh-
käisyssä muissa kunnissa. 
Lisäksi valiokunnan jäsenet 
haastattelevat mahdolli-
suuksien mukaan tuntemi-
aan oppilaita, muita nuoria 

ja opettajia. Tarkoitukse-
na on selvittää nuorten ja 
opettajien kokemuksia kiu-
saamisesta, kiusaamiseen 
puuttumisesta, onnistumi-
sista ja epäonnistumisista 
sekä opettajasta kiusaami-
sen kohteena. 

Valiokunta keskusteli ja 
asetti itselleen talousarvi-
otavoitteita vuodelle 2018, 
jotka ovat nähtävillä Säh-
köinen kokouspalvelu/Hy-
vinvointivaliokunta/Jaetut 
asiakirjat. 

Keskusteltiin varhais-
kasvatuspalvelujen ruoka-

valion terveellisyydestä. 
Ohjeistetaan ruokapalvelu-
päällikköä tekemään selvi-
tys terveellisen ruokavalion 
toteutumisesta varhaiskas-
vatus- ja koulutuspalve-
luissa. Erityisesti tulee huo-
mioida sokerin käyttö. 
Hyvinvointivaliokunnan 
tietoon tuotiin liikuntasa-
livuorojen jakamiseen liit-
tyviä huomioitavia asioita, 
jotka koskivat sivukylien 
ja Kurenalan ryhmien vuo-
rojen tasapuolista jakoa. 
Keskusteltiin tarpeesta pe-
rustaa suoraostopaikka po-

ronlihalle. Kehittämistoimi 
selvittää ratkaisua asiaan. 
EU-lainsäädäntö on tähän 
asti ollut hidastavana teki-
jänä. Valiokunnan jäseniä 
ohjeistettiin tuomaan ide-
ansa kirjallisesti valiokun-
nan tietoon, jonka jälkeen 
voidaan asiaan perehtyä 
myöhemmissä kokouksissa 
ja sopivalla aikataululla. 

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan 
puheenjohtaja

Vuonna 1995 liikelaitok-
sena aloittaneesta Ou-
lun Jätehuollosta on yli 
20 vuoden aikana kasva-
nut kunnallinen jätehuol-
toyhtiö, jonka omistaji-
na on kahdeksan kuntaa 
muun muassa Pudasjär-
vi. Omistajakuntien lisäksi 

toimialueeseen kuuluu vii-
si muuta kuntaa. Toimialu-
eella on 300 000 asukasta.

Yhtiön nimi on 25.9. läh-
tien Kiertokaari Oy, joka 
nimi ei ole sidonnainen 
yhteen omistajakuntaan ja 
joka vastaa nykyistä toi-
mintamallia kestävän kier-

totalouden edistäjänä. 
Päätoimipaikka sijait-

see Oulussa Ruskon jäte-
keskuksessa. Lisäksi toi-
mialueella on 11 muuta 
palvelupistettä. Palvelui-
ta tarjotaan yhdessä osaa-
vien paikallisten yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.

Toiminnan ytime-
nä on asumisen ja julki-
sen toiminnan jätehuolto-
palveluiden tuottaminen 
kiertotalousstrategiaan 
pohjautuen. Kiertotalou-
dessa tavoitteena on lisätä 
yhdyskuntajätteiden kier-
rätystä ja hyötykäyttöä. 

Vastuun kannetaan myös 
niistä yritystoiminnan jät-
teistä, joille yksityissektori 
ei tarjoa käsittelypalvelu-
ja. Ympäristön, kuntalais-
ten ja yhteiskunnan etu on 
palvelusuunnittelun keski-
össä. Yhtiönimen muutos 
ei vaikuta toimintatapaan. 

Ruskon jätekeskukses-
sa Kiertokaari Oy työllis-
tää suoraan 30 henkilöä ja 
saman verran yhteistyö-
kumppaneiden kautta. Yh-
tiön vuoden 2016 liikevaih-
to oli 18 miljoonaa euroa.

Kiertokaari Oy tiedotus 

Oulun Jätehuolto Oy:n nimi on nyt Kiertokaari Oy
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Etsitään kuntan nostoon
sopivia metsäalueita
Kuntan nostoon ovat sopivia puustoltaan harvahkot mäntykankaat, 
joissa hyvä puolukka-mustikkavarvikko.
Kuntta nostetaan ennen hakkuita. 
Metsänomistaja saa kuntan nostosta tuottoa 1500-5000€/ha.

Ota yhteyttä: Jouko Piirainen puh. 050 412 0498 tai
sähköposti: jouko@piiraisenviherpalvelu.fi

Kirkkoahokatu 5 A, 87250 Kajaani

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
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

SYYSTARJOUKSET

● Runsaasti isoja
   vetuketjutaskuja

HIRVI / 
HUOMIOLIIVI 
+ HIRVILIPPIS 

KUMIROUHE-
KINTAS

1290€

TYHJIÖPAKKAUS-
LAITE 7945
● soveltuu kuivien ja kosteiden 

elintarvikkeiden säilömiseen
● pusseja voi käyttää mikroaalto-

uunissa ja poreilevassa vedessä
● asetukset herkille elintarvikkeille

99€

TYHJIÖPAKKAUS-
LAITE 7949
● soveltuu kuivien ja kosteiden elintarvikkeiden 

säilömiseen

129€
MEILTÄ HETI VARASTOSTA HYVÄ 

VALIKOIMA LAADUKKAITA 
OBH NORDICA TYHJIÖPAKKAUS 

PUSSEJA JA RULLIA!

LOPUT 
RUOHONLEIKKURIT 

ULOSHEITTOHINTAAN!

45€

SIEVIN
KEVYTJALKINEET
●-Kevyt
● Kestävät
● Kotimaiset

VEITSENTEROITIN
● keraamiset hiontahampaat
● sähkökäyttöinen 69€

● pusseja voi käyttää mikroaaltouu-
nissa ja poreilevassa vedessä

● asetukset herkille elintarvikkeille
● pussirullan säilytystila

SADE-
VIITTA

59€

SADE-
LAHKEET

49€

65€

OTSALAMPUT

● Kotimainen
● Flanelivuori

ALKAEN

9960

5€ALKAEN

Suuri remontti-investointi K-supermarketissa
Pudasjärven K-supermarke-
tissa on alkanut suuri, noin 
miljoonan euroa maksava, 
uudistusremontti. Remontti 
on alkanut ja valmistuu näillä 
näkymin ensi talven hiihtolo-
maviikoille. Suunnitelmis-
sa on lämpimässä myytävien 
tuotteiden kaikkien kalustei-
den uusiminen. 

Vuonna 2002 rakennetun 
ja noin 1800 neliömetrin kiin-
teistön ulkoseinät pysyvät 
paikallaan, mutta kaikki muu 
kaupassa rakennetaan uusik-
si. Suurin yksittäinen inves-
tointi ovat uudet kylmälait-
teet. Tekniikka on mennyt 
paljon eteenpäin ja vanhem-
pien kylmälaitteiden huol-
taminen kallistuu koko ajan, 
koska ympäristölle haitalliset 
kylmäaineiden hinnat nouse-
vat hurjasti, ympäristödirek-
tiivien mukaisesti. 

-Siirrymmekin kylmä-
tekniikan saralla uusimpiin 
mahdollisiin laitteisiin, jois-
sa ei ole käytännössä mitään 
ympäristölle haitallisia kyl-
mäaineita, vaan kylmäainee-
na toimii hiilidioksidi. Sa-
malla energian kulutukseen 
saadaan reilu pudotus, ker-
too vuodesta 2013 Pudasjär-
vellä kauppiasyrittäjänä toi-
minut Tommi Niskanen. 

Kylmälaitteiksi on tilat-
tu Suomessa valmistetut, 
Wiessman Norpen kalus-
teet. Ne tulee asentamaan 

pudasjärveläinen kylmälai-
teurakoitsija Hannu Koivu. 
Kylmälaitteiden uusimisen 
lisäksi ympäristöystävällinen 
muutos tapahtuu kaupan va-
laistukseen. Kaikki kalusteet 
sekä kattovalaistus tulevat 
olemaan energiatehokkaita 
led-valoja. Valaistusmuutok-
sen myötä säästetään energi-
an kulutusta yli 50 prosent-
tia. Kaupassa on työntekijöitä 
paikalla aamu kuudesta ja 
ilta 22 välillä sekä yöllä vielä 
rekkakuskit liikkuvat, eli on 
merkittävästä energiamää-
rästä kysymys.

Asiakastyytyväisyysky-
selyissä on tullut palauttei-
ta kauppamme käytävien 
ahtaudesta. Uusimalla kaik-
ki kalusteet saamme samoi-
hin hyllymetreihin enemmän 
tavaraa ja se mahdollis-
taa myymäläämme tilavam-
mat käytävät, samalla tietty-
jen tuoteryhmien valikoimat 
kasvavat. Erityisesti lapsiper-
heasiakkaiden määrä on ol-
lut hyvässä kasvussa jo usei-
ta vuosia ja nimenomaan 
heidän palautteet hankalasta 
liikkumisesta lastenvaunujen 
kanssa myymälässä on kuul-
tu. Lapsiperheiden kasva-
va määrä asiakasvirrassa on 
vahvistanut kauppiasyrittäjä 
Niskasen uskoa tulevaisuu-
teen ja tuonut omalta osal-
taan intoa investointiin.

Remontin yhteydessä ote-

taan käyttöön paljon muita-
kin uusimpia kaupan tren-
dejä ja uusimman tekniikan 
kalusteita, esimerkiksi perin-
teisten kassojen lisäksi tulee 
myös automaattikassoja.

Läheiselle Oulu-Kuusa-
mo valtatielle parantamaan 
kaupan näkyvyyttä ja muut-
tamaan ohikulkuliikennettä 
pysähtyväksi liikenteeksi Pu-
dasjärvelle, rakennetaan lä-
helle tietä parkkipaikalle 30 
metriä korkea mainostolppa. 
Sen rakennustyöt on aloitet-
tu kaivamalla mainostolpan 
betonirakenteiden tarvitse-
ma maakuoppa. Mainosto-
teemin on tarkoitus valmis-
tua ennen joulua. 

Uskoa Pudasjärven 
tulevaisuuteen
Kauppiasyrittäjä Niskanen 
uskoo Pudasjärven tulevai-
suuteen, haastaen muutkin 
yrittäjät, yhdistykset ja yk-
sityishenkilötkin investoi-
maan paikkakunnalle. Nis-
kanen kertoo toimineensa 
kauppiasyrittäjänä vuodesta 
2002 saakka. Omia kauppoja 
on ollut historiassa viisi, niis-
tä kaksi Oulussa ja Suomus-
salmella K-supermarketit ki-
vijalasta asti uusia kauppoja. 
Nyt toiminta on keskittynyt 
Pudasjärvelle viimeiset nel-
jä vuotta ja usko Pudasjärven 
markkinaan on vahva. 

Niskanen haluaa olla esi-
merkkinä myös siihen, että 
oman paikkakunnan palve-
luita käytetään aliurakoin-
nissa mahdollisimman pal-
jon. Esimerkiksi tällä hetkellä 
jo päätettyjä paikallisia toi-
mijoita ovat: kylmäkoneet 
Koivu Hannu Ky, sähköura-
koitsija Koillissähkö, lvi-ura-
koitsija Pudasjärven Lvi ja 
rauta. rakennusvälineiden 
vuokraus sekä levypalvelut 
Kaappi- ja Levypalvelu Rau-
tio Ky, teräsrakentaminen 
Koillispaja Oy sekä kaivuu-
työt TK Ojala.

-Suunnittelimme kaupan 
investointia jo vuodelle 2015, 
mutta Pudasjärvellä ”ilmassa 
roikkunut” kaupungin suun-
nittelema kauppakeskushan-
ke, laittoi investoinnit jäihin. 
Totuus on, että kauppapalve-
lut valikoimien suhteen huo-
nontuisivat paikkakunnalla, 
jos olemassa oleva volyymi 
jakautuisi vielä useammal-
le toimijalle. Näin yksikään 
kauppa ei kykenisi pitämään 
laajaa valikoimaa, joka kiin-
nostaa myös turisteja ja Ou-
lun seudun mökkiläisiä. Nyt 
on tiedossa, että vanhan Ku-
renalan koulun tontille suun-
nitellaan hyvinvointikeskus-

ta, näin myös olemassa olevat 
yritykset uskaltavat investoi-
da, tuumailee Niskanen. 

Remontin aikana ja sen 
jälkeen tarvitaan nykyistä 
enemmän työvoimaa, eli Nis-
kanen vinkkaa, kaupan teh-
täviin kannattaa laittaa työ-
hakemuksia liikkeelle.

-Kaupassa tulee tapahtu-
maan päivin ja öin asioita, 
niitä on helppo seurata päi-
vittäin myymälässä ja tulem-
me muutoksia esittelemään 
myös Facebookissa. Kauppa 
ei tule olemaan päivääkään 

kiinni remontin takia, mikä-
li projekti etenee suunnitel-
lusti. 

Asiakkailta Niskanen toi-
voo vielä vinkkejä uudistet-
tavaan kauppaan. 

-Paikallisena yrittäjänä ja 
investoijana päätämme asi-
oista paikallisesti, näin asi-
akkailla on nyt oikea hetki 
esittää toivomuksia, sanoo 
Niskanen. 

Heimo Turunen

Tommi Niskanen laittoi mittavan uudistusremonttihank-
keen käyntiin, kun sai varmuuden, että Kurenkoulun pai-
kalle tulee hyvinvointikeskus, eikä kilpailevaa kauppaa. 

K-supermarket Pudasjärvi

Vuonna 2002 rakennetun ja noin 1800 neliömetrin K-supermarket kiinteistön ulkosei-
nät pysyvät paikallaan, mutta kaikki muu kaupassa rakennetaan uusiksi ensi hiihto-
lomiin mennessä. 

●  Työntekijöitä 30-40 seson-
kien mukaan

● Myynnissä 14 500 eri tuo-
tetta

● Eniten lähialueilla valmis-
tettuja tuotteita myynnissä 
paikkakunnalla

● Myynnissä markkinajohtaja 
Pudasjärvellä

● Tukee paikallisia yhdistyksiä, 
urheilua, hyväntekeväisyys 
järjestöjä ja kylän tapahtu-
mia 5000-10 000 eurolla 
vuodessa. 

● Pudasjärven Yrittäjien jä-
senyritys

● Yksityinen yritys jättää ve-
rotulot kotipaikkakunnalle

● Kuuluu maailman vastuulli-
simpiin K-ruokakauppoihin


