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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kolmella yrityksellä 
yhteiset avajaiset s. 3

Kaikkea kansaa 
innostettiin liikkumaan 

s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 2.10.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

ESITTELY JA MYYNTI:
Rakennusliikkeen konttori,  Puistotie 2, 

puh. (08) 822 139

ENNAKKOMARKKINOINTI
Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy

rakentaa uusia rivitaloasuntoja
Iijoen rantaan, Kauralankuja 2 B, Pudasjärvi

AS OY PUDASJÄRVEN PUISTOLA
Huoneistot pinta-ala velaton
  myyntihinta

2h+kk+s+va  46 m² 113.900,-
2h+k+s+va  57 m² 134.900,-
3h+k+s+va  71 m² 163.900,-

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 14.10., ke  21.10., ke 28.10.

TEHOKÄYTTÄJÄN 
RAJATON NETTI 
TABLETTIIN TAI  
MOKKULAAN.

 
DNA Veppi 4G Teho 16,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 19,90 €/kk), tämän jälkeen hin-
naston mukaisella hinnalla. Avausmaksu 3,90 €. Määräaikaisen sopimuskauden 
pituus on 24 kk ja kokonaishinta valitulla liittymätyypillä 445,50 €. Kampanjae-
tu poistuu, mikäli liittymätyyppi vaihdetaan edun voimassa ollessa. Tilaukseen 
sovelletaan DNA:n yleisiä sopimus- ja erityisehtoja. Enimmäisnopeus 50 Mbit/s 
on saavutettavissa rajoitetusti 4G LTE-verkossa (normaali vaih-
teluväli 5-40 Mbit/s). Maksiminopeus 3G-verkossa 42 Mbit/s, 
vaihteluväli 0,4-25 Mbit/s. Asiakkaat saavat ajankohtaista tie-
toa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteista, asiaka-
seduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähköposti). Tarjous voi-
massa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Veppi 4G Teho

Norm. 19,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
24 kk sopimus yhteensä 445,50 €

16,90 €/kk/12 kk

DNA Veppi 4G Teho -liittymällä lataat helposti 
isot tiedostot, katsot HD-tasoista kuvaa ja pelaat 
netissä. Saat sen meiltä.

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

■ Surffaa netissä ja lataa helposti  
   isoja tiedostoja

■ Katso HD-tasoista kuvaa ja  
   pelaa netissä

■ Rajaton netti nopeassa 4G-verkossa 

■  Maksiminopeus 50 Mbit/s            

     (vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

DNA Veppi 4G Teho 16,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 19,90 €/kk), tämän jälkeen hinnaston mukaisella hinnalla. Avausmak-
su 3,90 €. Määräaikaisen sopimuskauden pituus on 24 kk ja kokonaishinta valitulla liittymätyypillä 445,50 €. Kampanjae-
tu poistuu, mikäli liittymätyyppi vaihdetaan edun voimassa ollessa. Tilaukseen sovelletaan DNA:n 
yleisiä sopimus- ja erityisehtoja. Enimmäisnopeus 50 Mbit/s on saavutettavissa rajoitetusti 4G 
LTE-verkossa (normaali vaihteluväli 5-40 Mbit/s). Maksiminopeus 3G-verkossa 42 Mbit/s, vaihte-
luväli 0,4-25 Mbit/s. Asiakkaat saavat ajankohtaista tietoa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden 
tuotteista, asiakaseduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähköposti). Tarjous voimassa 2.11.2015 
asti. Lisätiedot www.dna.fi

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 620, HUOLTO 0440 821 620

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

TEHOKÄYTTÄJÄN 
RAJATON NETTI 
TABLETTIIN TAI  
MOKKULAAN.

 
DNA Veppi 4G Teho 16,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 19,90 €/kk), tämän jälkeen hin-
naston mukaisella hinnalla. Avausmaksu 3,90 €. Määräaikaisen sopimuskauden 
pituus on 24 kk ja kokonaishinta valitulla liittymätyypillä 445,50 €. Kampanjae-
tu poistuu, mikäli liittymätyyppi vaihdetaan edun voimassa ollessa. Tilaukseen 
sovelletaan DNA:n yleisiä sopimus- ja erityisehtoja. Enimmäisnopeus 50 Mbit/s 
on saavutettavissa rajoitetusti 4G LTE-verkossa (normaali vaih-
teluväli 5-40 Mbit/s). Maksiminopeus 3G-verkossa 42 Mbit/s, 
vaihteluväli 0,4-25 Mbit/s. Asiakkaat saavat ajankohtaista tie-
toa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteista, asiaka-
seduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähköposti). Tarjous voi-
massa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Veppi 4G Teho

Norm. 19,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
24 kk sopimus yhteensä 445,50 €

16,90 €/kk/12 kk

DNA Veppi 4G Teho -liittymällä lataat helposti 
isot tiedostot, katsot HD-tasoista kuvaa ja pelaat 
netissä. Saat sen meiltä.

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

■ Surffaa netissä ja lataa helposti  
   isoja tiedostoja

■ Katso HD-tasoista kuvaa ja  
   pelaa netissä

■ Rajaton netti nopeassa 4G-verkossa 

■  Maksiminopeus 50 Mbit/s            

     (vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

TEHOKÄYTTÄJÄN 
RAJATON NETTI 
TABLETTIIN TAI  
MOKKULAAN.

 
DNA Veppi 4G Teho 16,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 19,90 €/kk), tämän jälkeen hin-
naston mukaisella hinnalla. Avausmaksu 3,90 €. Määräaikaisen sopimuskauden 
pituus on 24 kk ja kokonaishinta valitulla liittymätyypillä 445,50 €. Kampanjae-
tu poistuu, mikäli liittymätyyppi vaihdetaan edun voimassa ollessa. Tilaukseen 
sovelletaan DNA:n yleisiä sopimus- ja erityisehtoja. Enimmäisnopeus 50 Mbit/s 
on saavutettavissa rajoitetusti 4G LTE-verkossa (normaali vaih-
teluväli 5-40 Mbit/s). Maksiminopeus 3G-verkossa 42 Mbit/s, 
vaihteluväli 0,4-25 Mbit/s. Asiakkaat saavat ajankohtaista tie-
toa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteista, asiaka-
seduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähköposti). Tarjous voi-
massa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Veppi 4G Teho

Norm. 19,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
24 kk sopimus yhteensä 445,50 €

16,90 €/kk/12 kk

DNA Veppi 4G Teho -liittymällä lataat helposti 
isot tiedostot, katsot HD-tasoista kuvaa ja pelaat 
netissä. Saat sen meiltä.

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

■ Surffaa netissä ja lataa helposti  
   isoja tiedostoja

■ Katso HD-tasoista kuvaa ja  
   pelaa netissä

■ Rajaton netti nopeassa 4G-verkossa 

■  Maksiminopeus 50 Mbit/s            

     (vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

TEHOKÄYTTÄJÄN 
RAJATON NETTI 
TABLETTIIN TAI  
MOKKULAAN.

 
DNA Veppi 4G Teho 16,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 19,90 €/kk), tämän jälkeen hin-
naston mukaisella hinnalla. Avausmaksu 3,90 €. Määräaikaisen sopimuskauden 
pituus on 24 kk ja kokonaishinta valitulla liittymätyypillä 445,50 €. Kampanjae-
tu poistuu, mikäli liittymätyyppi vaihdetaan edun voimassa ollessa. Tilaukseen 
sovelletaan DNA:n yleisiä sopimus- ja erityisehtoja. Enimmäisnopeus 50 Mbit/s 
on saavutettavissa rajoitetusti 4G LTE-verkossa (normaali vaih-
teluväli 5-40 Mbit/s). Maksiminopeus 3G-verkossa 42 Mbit/s, 
vaihteluväli 0,4-25 Mbit/s. Asiakkaat saavat ajankohtaista tie-
toa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteista, asiaka-
seduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähköposti). Tarjous voi-
massa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Veppi 4G Teho

Norm. 19,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
24 kk sopimus yhteensä 445,50 €

16,90 €/kk/12 kk

DNA Veppi 4G Teho -liittymällä lataat helposti 
isot tiedostot, katsot HD-tasoista kuvaa ja pelaat 
netissä. Saat sen meiltä.

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

■ Surffaa netissä ja lataa helposti  
   isoja tiedostoja

■ Katso HD-tasoista kuvaa ja  
   pelaa netissä

■ Rajaton netti nopeassa 4G-verkossa 

■  Maksiminopeus 50 Mbit/s            

     (vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

DNA 
Liittymän 
ottajalle

 YLLÄTYSLAHJA 
kaupan päälle! 

(arvo 29€) 

TEHOKÄYTTÄJÄN 
RAJATON NETTI 
TABLETTIIN TAI  
MOKKULAAN.

 
DNA Veppi 4G Teho 16,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 19,90 €/kk), tämän jälkeen hin-
naston mukaisella hinnalla. Avausmaksu 3,90 €. Määräaikaisen sopimuskauden 
pituus on 24 kk ja kokonaishinta valitulla liittymätyypillä 445,50 €. Kampanjae-
tu poistuu, mikäli liittymätyyppi vaihdetaan edun voimassa ollessa. Tilaukseen 
sovelletaan DNA:n yleisiä sopimus- ja erityisehtoja. Enimmäisnopeus 50 Mbit/s 
on saavutettavissa rajoitetusti 4G LTE-verkossa (normaali vaih-
teluväli 5-40 Mbit/s). Maksiminopeus 3G-verkossa 42 Mbit/s, 
vaihteluväli 0,4-25 Mbit/s. Asiakkaat saavat ajankohtaista tie-
toa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteista, asiaka-
seduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähköposti). Tarjous voi-
massa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Veppi 4G Teho

Norm. 19,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
24 kk sopimus yhteensä 445,50 €

16,90 €/kk/12 kk

DNA Veppi 4G Teho -liittymällä lataat helposti 
isot tiedostot, katsot HD-tasoista kuvaa ja pelaat 
netissä. Saat sen meiltä.

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

■ Surffaa netissä ja lataa helposti  
   isoja tiedostoja

■ Katso HD-tasoista kuvaa ja  
   pelaa netissä

■ Rajaton netti nopeassa 4G-verkossa 

■  Maksiminopeus 50 Mbit/s            

     (vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

TEHOKÄYTTÄJÄN 
RAJATON NETTI 
TABLETTIIN TAI  
MOKKULAAN.

 
DNA Veppi 4G Teho 16,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 19,90 €/kk), tämän jälkeen hin-
naston mukaisella hinnalla. Avausmaksu 3,90 €. Määräaikaisen sopimuskauden 
pituus on 24 kk ja kokonaishinta valitulla liittymätyypillä 445,50 €. Kampanjae-
tu poistuu, mikäli liittymätyyppi vaihdetaan edun voimassa ollessa. Tilaukseen 
sovelletaan DNA:n yleisiä sopimus- ja erityisehtoja. Enimmäisnopeus 50 Mbit/s 
on saavutettavissa rajoitetusti 4G LTE-verkossa (normaali vaih-
teluväli 5-40 Mbit/s). Maksiminopeus 3G-verkossa 42 Mbit/s, 
vaihteluväli 0,4-25 Mbit/s. Asiakkaat saavat ajankohtaista tie-
toa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteista, asiaka-
seduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähköposti). Tarjous voi-
massa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Veppi 4G Teho

Norm. 19,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
24 kk sopimus yhteensä 445,50 €

16,90 €/kk/12 kk

DNA Veppi 4G Teho -liittymällä lataat helposti 
isot tiedostot, katsot HD-tasoista kuvaa ja pelaat 
netissä. Saat sen meiltä.

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

■ Surffaa netissä ja lataa helposti  
   isoja tiedostoja

■ Katso HD-tasoista kuvaa ja  
   pelaa netissä

■ Rajaton netti nopeassa 4G-verkossa 

■  Maksiminopeus 50 Mbit/s            

     (vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

TEHOKÄYTTÄJÄN 
RAJATON NETTI 
TABLETTIIN TAI  
MOKKULAAN.

 
DNA Veppi 4G Teho 16,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 19,90 €/kk), tämän jälkeen hin-
naston mukaisella hinnalla. Avausmaksu 3,90 €. Määräaikaisen sopimuskauden 
pituus on 24 kk ja kokonaishinta valitulla liittymätyypillä 445,50 €. Kampanjae-
tu poistuu, mikäli liittymätyyppi vaihdetaan edun voimassa ollessa. Tilaukseen 
sovelletaan DNA:n yleisiä sopimus- ja erityisehtoja. Enimmäisnopeus 50 Mbit/s 
on saavutettavissa rajoitetusti 4G LTE-verkossa (normaali vaih-
teluväli 5-40 Mbit/s). Maksiminopeus 3G-verkossa 42 Mbit/s, 
vaihteluväli 0,4-25 Mbit/s. Asiakkaat saavat ajankohtaista tie-
toa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteista, asiaka-
seduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähköposti). Tarjous voi-
massa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Veppi 4G Teho

Norm. 19,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
24 kk sopimus yhteensä 445,50 €

16,90 €/kk/12 kk

DNA Veppi 4G Teho -liittymällä lataat helposti 
isot tiedostot, katsot HD-tasoista kuvaa ja pelaat 
netissä. Saat sen meiltä.

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

■ Surffaa netissä ja lataa helposti  
   isoja tiedostoja

■ Katso HD-tasoista kuvaa ja  
   pelaa netissä

■ Rajaton netti nopeassa 4G-verkossa 

■  Maksiminopeus 50 Mbit/s            

     (vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

TEHOKÄYTTÄJÄN 
RAJATON NETTI 
TABLETTIIN TAI  
MOKKULAAN.

 
DNA Veppi 4G Teho 16,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 19,90 €/kk), tämän jälkeen hin-
naston mukaisella hinnalla. Avausmaksu 3,90 €. Määräaikaisen sopimuskauden 
pituus on 24 kk ja kokonaishinta valitulla liittymätyypillä 445,50 €. Kampanjae-
tu poistuu, mikäli liittymätyyppi vaihdetaan edun voimassa ollessa. Tilaukseen 
sovelletaan DNA:n yleisiä sopimus- ja erityisehtoja. Enimmäisnopeus 50 Mbit/s 
on saavutettavissa rajoitetusti 4G LTE-verkossa (normaali vaih-
teluväli 5-40 Mbit/s). Maksiminopeus 3G-verkossa 42 Mbit/s, 
vaihteluväli 0,4-25 Mbit/s. Asiakkaat saavat ajankohtaista tie-
toa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteista, asiaka-
seduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähköposti). Tarjous voi-
massa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Veppi 4G Teho

Norm. 19,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
24 kk sopimus yhteensä 445,50 €

16,90 €/kk/12 kk

DNA Veppi 4G Teho -liittymällä lataat helposti 
isot tiedostot, katsot HD-tasoista kuvaa ja pelaat 
netissä. Saat sen meiltä.

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

■ Surffaa netissä ja lataa helposti  
   isoja tiedostoja

■ Katso HD-tasoista kuvaa ja  
   pelaa netissä

■ Rajaton netti nopeassa 4G-verkossa 

■  Maksiminopeus 50 Mbit/s            

     (vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

TEHOKÄYTTÄJÄN 
RAJATON NETTI 
TABLETTIIN TAI  
MOKKULAAN.

 
DNA Veppi 4G Teho 16,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 19,90 €/kk), tämän jälkeen hin-
naston mukaisella hinnalla. Avausmaksu 3,90 €. Määräaikaisen sopimuskauden 
pituus on 24 kk ja kokonaishinta valitulla liittymätyypillä 445,50 €. Kampanjae-
tu poistuu, mikäli liittymätyyppi vaihdetaan edun voimassa ollessa. Tilaukseen 
sovelletaan DNA:n yleisiä sopimus- ja erityisehtoja. Enimmäisnopeus 50 Mbit/s 
on saavutettavissa rajoitetusti 4G LTE-verkossa (normaali vaih-
teluväli 5-40 Mbit/s). Maksiminopeus 3G-verkossa 42 Mbit/s, 
vaihteluväli 0,4-25 Mbit/s. Asiakkaat saavat ajankohtaista tie-
toa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteista, asiaka-
seduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähköposti). Tarjous voi-
massa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Veppi 4G Teho

Norm. 19,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
24 kk sopimus yhteensä 445,50 €

16,90 €/kk/12 kk

DNA Veppi 4G Teho -liittymällä lataat helposti 
isot tiedostot, katsot HD-tasoista kuvaa ja pelaat 
netissä. Saat sen meiltä.

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

■ Surffaa netissä ja lataa helposti  
   isoja tiedostoja

■ Katso HD-tasoista kuvaa ja  
   pelaa netissä

■ Rajaton netti nopeassa 4G-verkossa 

■  Maksiminopeus 50 Mbit/s            

     (vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

TEHOKÄYTTÄJÄN 
RAJATON NETTI 
TABLETTIIN TAI  
MOKKULAAN.

 
DNA Veppi 4G Teho 16,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 19,90 €/kk), tämän jälkeen hin-
naston mukaisella hinnalla. Avausmaksu 3,90 €. Määräaikaisen sopimuskauden 
pituus on 24 kk ja kokonaishinta valitulla liittymätyypillä 445,50 €. Kampanjae-
tu poistuu, mikäli liittymätyyppi vaihdetaan edun voimassa ollessa. Tilaukseen 
sovelletaan DNA:n yleisiä sopimus- ja erityisehtoja. Enimmäisnopeus 50 Mbit/s 
on saavutettavissa rajoitetusti 4G LTE-verkossa (normaali vaih-
teluväli 5-40 Mbit/s). Maksiminopeus 3G-verkossa 42 Mbit/s, 
vaihteluväli 0,4-25 Mbit/s. Asiakkaat saavat ajankohtaista tie-
toa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteista, asiaka-
seduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähköposti). Tarjous voi-
massa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Veppi 4G Teho

Norm. 19,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
24 kk sopimus yhteensä 445,50 €

16,90 €/kk/12 kk

DNA Veppi 4G Teho -liittymällä lataat helposti 
isot tiedostot, katsot HD-tasoista kuvaa ja pelaat 
netissä. Saat sen meiltä.

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

■ Surffaa netissä ja lataa helposti  
   isoja tiedostoja

■ Katso HD-tasoista kuvaa ja  
   pelaa netissä

■ Rajaton netti nopeassa 4G-verkossa 

■  Maksiminopeus 50 Mbit/s            

     (vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

TEHOKÄYTTÄJÄN 
RAJATON NETTI 
TABLETTIIN TAI  
MOKKULAAN.

 
DNA Veppi 4G Teho 16,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 19,90 €/kk), tämän jälkeen hin-
naston mukaisella hinnalla. Avausmaksu 3,90 €. Määräaikaisen sopimuskauden 
pituus on 24 kk ja kokonaishinta valitulla liittymätyypillä 445,50 €. Kampanjae-
tu poistuu, mikäli liittymätyyppi vaihdetaan edun voimassa ollessa. Tilaukseen 
sovelletaan DNA:n yleisiä sopimus- ja erityisehtoja. Enimmäisnopeus 50 Mbit/s 
on saavutettavissa rajoitetusti 4G LTE-verkossa (normaali vaih-
teluväli 5-40 Mbit/s). Maksiminopeus 3G-verkossa 42 Mbit/s, 
vaihteluväli 0,4-25 Mbit/s. Asiakkaat saavat ajankohtaista tie-
toa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteista, asiaka-
seduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähköposti). Tarjous voi-
massa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Veppi 4G Teho

Norm. 19,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
24 kk sopimus yhteensä 445,50 €

16,90 €/kk/12 kk

DNA Veppi 4G Teho -liittymällä lataat helposti 
isot tiedostot, katsot HD-tasoista kuvaa ja pelaat 
netissä. Saat sen meiltä.

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

■ Surffaa netissä ja lataa helposti  
   isoja tiedostoja

■ Katso HD-tasoista kuvaa ja  
   pelaa netissä

■ Rajaton netti nopeassa 4G-verkossa 

■  Maksiminopeus 50 Mbit/s            

     (vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

TEHOKÄYTTÄJÄN 
RAJATON NETTI 
TABLETTIIN TAI  
MOKKULAAN.

 
DNA Veppi 4G Teho 16,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 19,90 €/kk), tämän jälkeen hin-
naston mukaisella hinnalla. Avausmaksu 3,90 €. Määräaikaisen sopimuskauden 
pituus on 24 kk ja kokonaishinta valitulla liittymätyypillä 445,50 €. Kampanjae-
tu poistuu, mikäli liittymätyyppi vaihdetaan edun voimassa ollessa. Tilaukseen 
sovelletaan DNA:n yleisiä sopimus- ja erityisehtoja. Enimmäisnopeus 50 Mbit/s 
on saavutettavissa rajoitetusti 4G LTE-verkossa (normaali vaih-
teluväli 5-40 Mbit/s). Maksiminopeus 3G-verkossa 42 Mbit/s, 
vaihteluväli 0,4-25 Mbit/s. Asiakkaat saavat ajankohtaista tie-
toa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteista, asiaka-
seduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähköposti). Tarjous voi-
massa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Veppi 4G Teho

Norm. 19,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
24 kk sopimus yhteensä 445,50 €

16,90 €/kk/12 kk

DNA Veppi 4G Teho -liittymällä lataat helposti 
isot tiedostot, katsot HD-tasoista kuvaa ja pelaat 
netissä. Saat sen meiltä.

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

■ Surffaa netissä ja lataa helposti  
   isoja tiedostoja

■ Katso HD-tasoista kuvaa ja  
   pelaa netissä

■ Rajaton netti nopeassa 4G-verkossa 

■  Maksiminopeus 50 Mbit/s            

     (vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

Tarjous voimassa 7.10.2015 saakka

Tule tarkistuttamaan puhelin- ja nettiliittymäsi,
saat vesitiiviin puhelinpussukan ilmaiseksi! 

(arvo 19,90€) 

Jukolantie 4, Pudasjärvi. Puh. 044 337 7833, 044 980 1175
jukolanpirtti@gmail.com

Uudet talviaukioloajat: 
Ma-pe 10.30-19.00, la 12-20, su 13-19 

Lounasbuffet 9,90 € 
ma-pe klo 10.30-14

Sisältää: salaattia monipuolisesti, leipää, 
juomina kotikalja, mehu, maito, vesi, jälkiruokana kahvi sekä 

mm. tuoreita hedelmiä, täytekakkua. 

Meillä onnistuu tarjoiluineen kokoukset, juhlat, pikkujoulut ym.
tilaisuudet. Ota yhteyttä. Tule ja kysy päivän tarjouksia! 

Huom!

Jukolan Pirtti

Lounasbuffettia ei viikonloppuisin. 

Viikonloppuisin 
a` la carte annokset

sis. alkusalaatti. 

Perhepizzan ostajalle 1,5 litran 
limukka + salaatti kaupan päälle.

31.12.2015 saakka.

Haapalehdon Katsastus Oy
TERVETULOA SUOMALAISELLE 

KATSASTUSASEMALLE!

Henkilö- tai pakettiauton 
katsastus yhteensä 59€

Katsastus 44,-
Päästömittaukset 

15,-
(katsastuksen yhteydessä)

OBD-mittaus 0,-
(katsastuksen yhteydessä)

Jälkitarkastus 15,-

Avoinna ma-pe klo 8.30-17.00
Puh. 0400 164 654

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)
Nettiajanvaraus:

www.haapalehdonkatsastus.fi

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

TIMO KERÄLÄ puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com. www.metsapalvelukerala.fi

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA:
●  Metsä-/puunkorjuusuunnittelut ja toteutus 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset   
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, 
KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

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

Pesuhuone- ja saunaremontit 
sertifikaatilla!

PYYDÄ
TARJOUS!

Tiistaisin 6.10. alkaen 
Suojalinnan tiloissa.

Kahvila avoinna joka tiistai klo 18-20.
Tervetuloa nauttimaan hyvästä seurasta ja 

joka viikko vaihtuvasta toiminnasta!

Urheilutie 2

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

ICEBUG NASTAKENGÄT
SAAPUNEET

119,-

Icebug Moss
NASTAKENGÄT
Naisille ja miehille

165,-
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Mikkelinpäivän perhekirkko seurakuntakodissa su 
4.10. kello 12, Jaakko Sääskilahti, Pekka Asikainen, 
Jukka Jaakkola, Kuulaskuoro Heläys Kuusamosta. 
Lapsia, jotka haluavat pukeutua enkeleiksi pyydetään 
saapumaan seurakuntakodin kerhotilaan jo 11.45.Ro-
vastikunnallinen lasten kirkkopyhä ja lastentapahtuma, 
jumalanpalveluksen jälkeen ruokailu ja toimintapisteet 
(askartelua, pallomeri, pomppulinna, kasvomaalaus, 
Pyörykkä-satu).
Kuorot: eläkeläisten musiikkipiiri ke 7.10. kello 13.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 5.10. kello 18.
Kirpputori  Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 10-13.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 5.10. kello 11.
Ystävänkammaria ei ti 6.10.
Sauvakävely tiistaisin, lähtö seurakuntakodilta kello 
17.15, kävellään n. 45 min, kahvit ja hartaus Kantto-
rilassa.
Rippikoulu: Kesäripari 2  lauantaipäivä 3.10. kello 
9.30-13.15 seurakuntatalolla. Mikäli et pääse paikalle 
muista ilmoittaa asiasta Tiinalle tai Markolle. Niin sovi-
taan minkä ryhmän mukana korvaat poissaolon.
Syyslomaleiri 3.-7. luokkalaisille varhaisnuorille 
20.-21.10.2015 Hilturannan leirikeskuksessa. Lei-
ri on ilmainen. Ilmoittautumiset ke 14.10. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p.(08) 882 3100. Leirille mah-
tuu 25 ensiksi ilmoittautunutta. Lisätiedot leiristä:  
tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636.
Syysloman retki Syötteelle 0.-6. luokka-
laisille varhaisnuorille to 22.10.2015. Ret-
ki on ilmainen. Ilmoittautumiset ke 14.10. men-
nessä kirkkoherranvirastoon p. (08) 882 3100. 
Retkelle mahtuu 30 lasta. Lisätiedot retkestä:  
tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636
Syyslomaviikon leiripäivät 0-2 luokkalaisille seura-
kuntakodissa 19.-21.10. kello 10-14. Ohjelmassa mm. 
askartelua, pelejä, leikkejä, hartaushetki ja mukavaa 
yhdessä oloa. Päivittäin tarjoamme yhden lämpimän 
aterian kello 11.30. Leiripäivät ovat ilmaisia! Ilmoittau-
tuminen to 15.10. mennessä kirkkoherranvirastoon p. 
(08) 882 3100. Leirille otetaan 20 lasta ilmoittautumis-
järjestyksessä
Partiot Rönössä keskiviikkoisin Sudenpennut (7v-) 
kello 17-18 ja Tarpojat (11v-) kello 18-19. Lisätiedot Tii-
na Inkeroinen 040 571 4636, tiina.inkeroinen@evl.fi
Lapsiparkki seurakuntakodissa ke 7.10. kello 14-16 ja 
perjantaisin kello 9.30–12.
Perhekerhot: Seurakuntakodin perhekerhot ke 7.10. 
ja to 8.10. kello 10-13.
KUULUTUS:Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuus-
ton kokous pidetään seurakuntakeskuksen isossa 
kahviossa maanantaina 12.10.2015 kello 16.30. Ko-
kouksen asialista on yleisesti nähtävänä 1.10.2015–
12.10.2015 kirkkoherranvirastossa, Varsitie 12, viras-
ton aukioloaikoina. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja 
on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 19.10.–
18.11.2015 viraston aukioloaikoina. Pudasjärvellä, 30. 
päivänä syyskuuta 2015, Arvo Niskasaari, kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja
Rauhanyhdistykset: Kodinilta Kurenalan ry:llä su 
4.10. kello 16 (Erkki Piri). Raamattuluokka Sarakyläs-
sä Heidi Mannisella pe 9.10. kello 19.
Kastettu: Oskari Julius Mikael Puurunen, Iiris Elisa-
bet Loukusa.
Haudattu: Elo Olavi Eräkannas 85 v, Juho Artturi Vali-
kainen 84 v, Martti Paavali Rytinki 83 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

Rakkaamme

Elo Olavi
ERÄKANNAS
ent. Eeva 
s. 31.5.1930 Metsäpirtti
k. 1.9.2015 Pudasjärvi

Rakkaudella isää, pappaa ja  
vanhaa pappaa kaivaten

Arja ja Tero
Merja ja Kostas
Arto ja Ulla
lastenlapset ja
lastenlastenlapset
sisko ja veljet perh.
muut sukulaiset ja ystävät

Side viimeinen kotiimme lapsuuden,
näin katkesi hiljaa sammuen.
Sinulle kiitokset kauneimmat
tahdomme antaa.
Sinut vierelle äidin nukkumaan 
lapset kantaa.
   lapset

Pappa oli sulla sydän 
niin lämmin ja hellä.
Oli siellä paikka meillä jokaisella.
Nyt muistot kauneimmat voimaa antaa,
surun raskaan ne hiljaa kantaa.

lastenlapset ja lastenlastenlapset

Siunaus toimitettu 26.9.2015 läheisten läsnäollessa.

Jokaisella vastuu, miten suhtautuu Jumalan sanaan
Vuosi sitten jäin melkein päivälleen eläk-
keelle. Monet ovat sanoneet, että muka-
va kun jäin vielä paikkakunnalle. Kukas sitä 
lähtee kodistaan. Jos tilanteet muuttuvat, 
sitä asiaa mietin uudelleen. 

Teen vapaaehtoistyötä maahanmuutta-
jien parissa, olen saanut monia ystäviä ja 
ihmiset ovat mukavia.

Kun vuonna 2012 tuli maahanmuutta-
jia Afrikasta, satuin kertomaan heistä lää-
kärissä Oulussa. Hän kysyi: ”Käännytätte-
kö te heitä?” Sanoin ei tietenkään, kuten ei 
myöskään suomalaisia.

Vanha sanonta sanoo, ”kannettu vesi ei 

kaivossa pysy”. Sanonta on myös totta, että 
ihmisiä ylipuhumalla ei saavuteta kestävää. 
Ihmisellä täytyy olla oma halu etsiä ja tah-
toa kulkea Jumalan tietä, koska ei Jumala-
kaan pakota ihmistä. 

Jeesus käski kertomaan, että Hän ra-
kastaa ja Hän osoitti rakkautensa kuole-
malla meidän puolesta, Joh 3:16. Vastuu jää 
ihmiselle siitä, miten hän suhtautuu Jee-
sukseen ja Jumalan sanaan.

Meidän on myös tärkeä kunnioittaa 
toisten vakaumusta. Kullakin täytyy olla 
vapaus valita paikkansa, missä käy lau-
lamassa ja rukoilemassa. On mielestä-

ni myös parasta yhteiskristillisyyttä, että 
kunnioitetaan ja siunataan toisten työtä.

Eli meidät ihmiset on luotu elämään 
Jumalan yhteydessä. Totta on kirkkoisä 
Augustinuksen toteamus; ”Ihmisen sydän 
on niin kauan levoton, kunnes se löytää le-
von Jumalassa”.

Hyvää syksyä!

Tuula Suomi
evankelista

Lokakuinen aamu
Kuuraiset puut koristaa metsää.
Ilma on raikas.
Kun kävelen metsätietä
Teeret lähtevät lentoon 
edestäni säikäyttäen minut.

Nuuhkaisen raikasta ilmaa.
Kesästä ei ole, kuin muisto.
Mietin, kuinka ihanaa on 
syksyiset sävyt ja 
eri vuoden ajat.

Luonto alkaa 
valmistautumaan talveen.
Jänis vaihtaa suojaväriä.
Oravat ovat osittain jo
harmaita.
Lehdet ovat puista pudonneet.
Joka puolella on avaran näköistä.

Kerään puita.
Teen nuotion metsään.
Keitän nokipannukahvit ja 
paistan makkaraa.
Ihailen maaruskaa metsässä.
Samalla, kun nautin kahvia kuksastani
ja syön makkaraa kera sinapin ja Jaffan.
Luonto rauhoittaa mielen.

Anna-Riikka Huhta

Kivaa ja 
monikulttuurista 

toimintaa 
Kulttuurikahvilassa

Kulttuurikahvilan toiminta 
aloitetaan Suojalinnalla tiis-
taina 6.10. ja tarkoituksena 
on jatkaa mukavia kokoon-
tumisia joka ikinen tiistai kel-
lo 18-20. Luvassa on vaihtuvia 
ajanvietteitä sekä mukavaa 
seuraa. Mikä parhainta – 
kaikki ovat tervetulleita! Kah-
vilassa pelataan, nauretaan, 
lauletaan ja nautitaan yhtei-
sestä ajasta.

Kahvilatoiminnan takana 
on Kameleontti ry eli Pudas-
järven Monikulttuurinen yh-
distys ry, jonka puheenjoh-
tajana toimii Aini Koivula. 
Kulttuurikahvilan toiminnas-
ta tiedotetaan sen Facebook-
sivuilla.

Yhdistyksen tarkoitus on 
edistää maahanmuuttajien 
sopeutumista erilaisten kurs-
sien, tapahtumien, vuoro-
vaikutuksen ja tiedottamisen 

avulla. Yhdistys edistää kult-
tuurien välistä yhteistyötä ja 
toimii yhdyssiteenä suoma-
laisten, maahanmuuttajien ja 
viranomaisten välillä. Tieten-
kin yhdistys on myös mu-
kana tärkeässä kansainväli-
syyskeskustelussa. Lisäksi 
maahanmuuttajille välitetään 
tietoa suomalaisesta yhteis-
kunnasta, tavoista ja kulttuu-
rista, sekä maahanmuuttajien 
oikeuksista.

Tapahtumatarjonnassa lu-
vassa on myös monenlaista: 
Kursseja, harrastustoimintaa, 
koulutus- ja valistustilaisuuk-
sia, kokouksia, illanviettoja ja 
juhlia. Lauantaina 17. loka-
kuuta Tuomas Sammelvuo 
-salissa on Senttikirppis, jossa 
yleisölle on ilmaiset pullakah-
vit, esterataa, ongintaa, pellen 
pelleilyä ja tietenkin kirppari-
meininkiä sekä paljon muuta. 

Kulttuurikahvilan ohjelmistossa muistipelit, bingo ja muut 
pelit ovat kestosuosikkeja.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TORIN 
GRILLI& KAHVILA

Puistotie 4, Puh. 044 714 9441

Avoinna:  
ma-to 11.00-21.00
pe       11.00-24.00
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 11.00-24.00
La 16.00-24.00
Su 16.00-21.00

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

Meiltä maukkaat:

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet 
– nosturihuollot
040 589 3358

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 KoskitraktoriKoskitrucks

Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 KoskitraktoriKoskitrucks

Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

Ota yhteyttä henkilökohtaisen tapaamisen merkeissä.
Esittelen mielelläni Cambridge ohjelmaa. 

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan

TERVETULOA!

myymälä auki tiistaisin klo 9-17

tavoitat minut parhaiten puh. arkisin klo 12-13

LOKAKUUN TARJOUS
Varastontyhjennys

ALE
mm. Phytoceane -20%

Iloiset Varpaat -20%
Youngblood -40%

myymälä auki tiistaisin klo 9-17, muulloin sop. mukaan

´

Perjantaina 25.9. pidettiin 
vuosien tauon jälkeen Ervas-
ti-Venymä kyläkokous. Ko-
kous pidettiin Nokipannu 
Oy:n tiloissa, entisellä Ervas-
tin koululla.

Kokouksessa valittiin yh-
distykselle puheenjohtaja. 
Allekirjoittanut sai kyläläi-
siltä valtuuden jatkaa pes-
tiään puheenjohtajana. Ky-
läyhdistykseen valittiin 
puheenjohtajan lisäksi neljä 
varsinaista jäsentä. Valituik-
si tuli Leila Kylmänen, Juk-
ka Hallikainen, Veikko Hyt-
tinen ja Vesa Ervasti, joka 
toimii myös yhdistyksen 

Kylän kehittäminen vaatii aktiivisuutta
sihteerinä. Varajäseniksi va-
littiin Simo Kinnunen ja Pek-
ka Orreveteläinen.

Kokouksessa vieraili kau-
pungin palvelusuunnitteli-
ja Ritva Kinnula ja projekti-
päällikkö Tiina Tauriainen. 
Ritva kertoi kaupungin ke-
hittämis- ja toiminta tuista 
vuodelle 2016. Tiina puoles-
taan kertoi Laavu-hankkeen 
tiimoilta toiminnasta. Mo-
lempien projektien tiimoilta 
virkeillä sivukylillä on mah-
dollisuus kehittää oman ky-
länsä toimintaa ja palveluita, 
mutta se vaatii kyläläisiltä 
yhteistyötä ja aktiivisuutta. 

Ervastissa on ollut vuo-
sia käytössä valaistu latu ja 
se päätettiin lakkauttaa tois-
taiseksi hiihtäjien puutteen 
vuoksi. Jos jatkossa tarvet-
ta ilmenee, niin latu voidaan 
ottaa uudelleen käyttöön la-
tu-uran kunnostuksen jäl-
keen. Viime vuosina siitä on 
muotoutunut yleinen kelk-
kareitti. Latu pidetään ensi 
talvena auki Ervastintien al-
kupäässä, noin 1,5 kilomet-
rin mittaisena.

Ensivuoden toiminta-
suunnitelmaan sisällytettiin 
kevättalvella pidettävät pilk-
kikilpailut Ruuhijärvellä.

Keväällä 2016 lumien su-
lettua aletaan talkoilla kun-
nostaa Ruuhijärven uima-
rantaa kyläläisten käyttöön. 
Näihinkin tapahtumiin ja 
kunnostuksiin on mahdolli-
suus hakea tukea Ritvan ja 
Tiinan kertomista tuista. 

Yleisesti ottaen kokous oli 
leppoisa ja aika kului rattoi-
sasti jutellen niukasta osal-
listujaluvusta huolimatta.

Aira Ervasti
pj. Ervasti-Venymä  
kyläyhdistys

Ervasti-Venymän kyläkokous sujui rattoisasti jutellen, niukasta osallistujaluvusta huolimatta.

Kolmella yrityksellä yhteiset avajaiset
Pudasjärvellä samassa pi-
hapiirissä Tuulimyllyntiellä 
pari viikkoa sitten toiminnan 
aloittanut Katsastus Team 
Oy sekä viime huhtikuus-
ta naapuritontilla Pistotiel-
lä aloittanut Rakennustarvi-
ke- ja Konevuokraus Rautio/
Kaappi- ja Levypalvelu Rau-
tio viettävät yhteisiä avajaisia 
perjantaina 2.10. Avajaispäi-
vässä on mukana polttoainei-
den tarjoushinnoin myös Te-
boil E. ja T. Väliheikki, jossa 
kiinteistössä uusi katsastus-
asema sijaitsee. 

Avajaisissa voi kokea aja-
misen rajatonta riemua ja tes-

Samassa pihapiirissä toimivat Kaappi- ja levypalvelu-/ra-
kennuskonevuokraamo yrittäjä Marko Rautio ja katsastus-
asemayrittäjä Marko Herranen ovat toteuttamassa yhdessä 
Teboil E. ja T. Väliheikin (yrittäjä Tapio Väliheikki ei päässyt 
kuvaan) kanssa yhteisen avajais- ja tapahtumapäivän per-
jantaina 2.10.

tata ajotaitoaan GT-simu-
laattorilla, jossa ajattamassa 
on nuori kilpa-autoilija Jes-
se Anttila Kempeleestä. Hän 
ajaa Super Trofeo Lamborg-
hini MM-sarjassa. Ylivies-
kalainen autoharrastaja te-
kee kello 12, 14 ja 16 Luntti 
2Wheels Driver -näytöksiä 
ajaen autolla kahdella ren-
kaalla.

Rautiolla esitellään toi-
mintaa ja arpalipun täyttä-
neiden kesken arvotaan WC-
kaapisto. 

Yhteisesti tarjotaan kaikil-
le kävijöille hernekeittoa sop-
patykistä kello 11 alkaen. 

Ultrajuoksulla tarkoitetaan 
kaikkia maratonia pidempiä 
juoksumatkoja. Pitkiä mat-
koja juostaan tai kävellään 
joko aikaperusteisissa kil-
pailuissa, mutta myös 50-180 
kilometrin matkoja. Lajiin 
otetaan tuntumaa 10.-11.10. 
Hirvaskosken koululla, kun 
urheiluseura Sotkajärven 
Veto järjestää 24 h kävely- ja 
juoksutapahtuman.

Vuorokauden sisällä, lau-
antaina kello 15 lähtien ja 
sunnuntaihin kello 15 saak-
ka on tarkoitus kävellä niin 
paljon, kuin kenenkin kun-
to kestää. Valoisan aikaan 
kierretään 4,7 kilometrin 
maastorataa ja pimeällä on 
käytössä puolentoista kilo-

metrin valaistu pururata. 
Tapahtuman idean isä 

Pekka Kinnunen kertoo, että 
kisa on enemmänkin haaste 
oman psyykkisen kestävyy-
den testaamiseen, kuin kil-
pajuoksu jossa kerätään ki-
lometrejä.

- Laji on sukupuoltenkin 
välillä hyvin tiukkaa kilpai-
lua, sillä huippujenkin osal-
ta erot ovat hyvin pienet. 
Suomessa vasta pidetty 24 h-
kilpailun naisten sarjan voit-
ti japanilainen nainen 219 ki-
lometrillä, ja miesten sarjan 
voittaja jaksoi vain yhdek-
sän kilometriä enemmän. 
Naisilla tuntuu monesti ole-
van parempi pinna ja psyy-
ke. Vaatii sinnikkyyttä jak-

saa vain kävellä tai hölkätä, 
vaikka välillä meno voi tun-
tua tylsältäkin, kertoo Kin-
nunen.

Kinnusen tavoitteena on 
kävellä molempina päivinä 
35 eli kilometriä, yhteensä 
70 kilometriä, kunnon mu-
kaan. Matkojen välissä ehtii 
ottaa hyvät yöunet.

- Tapahtuman syntyyn 
oli kaksi syytä. Tämä ke-
hittää hyvin seuramme ai-
kaisempaa tonnikävely-
tapahtumaa. Lisäksi sain 
henkilökohtaisen kimmok-
keen heinäkuussa, kun mi-
nulle tehtiin ohitusleikkaus. 
Toipuminen on tapahtunut 
niin hyvin, että mielelläni 
laitan kuvan kirurgeille, että 

täällä se teidän entinen poti-
las on 50 kilometrin lenkillä, 
Kinnunen naurahtaa.

Seuran puolesta paikal-
la on kisakanttiini, josta saa 
ostaa keittoa ja virvokkei-
ta. Lääkäri ja ensiapuryhmä 
ovat myös päivystämässä 
ensiavussa. 

Ilmoittautua voi 3.10. 
mennessä puh. 0400 381 548 
tai sähköposti janelise@eli-
sanet.fi HT/JK

Ultrajuoksu laittaa psyykeen ja 
kunnon koville

PuU Kuntourheilujaosto 
on tapahtumassa 

mukana tukijana ja 
kannustaa kaikkia 

toiminnan piirissä olevia 
henkilöitä mukaan.

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Ma-Pe 10-17, La 10-14. Matkahuolto Ma-Pe 10-17
Osta jemmaan jouluksi!

(ovh.10,90€/kpl)

AarreArkku 12v

Hurja SynttäriTarjous!
2 peliä vain 10€
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Kaikkea kansaa innostettiin liikkumaan

Ennen kävelyyn lähtemistä liikunnanohjaaja Elina Wachira veti alkujumpan. 

Rajamaan lähiliikuntapuis-
tossa järjestettiin maanan-
taina 28.9. Kaiken kansan 
liikuntatapahtuma veteraa-
ni- ja maanpuolustusjärjes-
töjen toimesta. Pudasjärven 
Sotaveteraanien puheenjoh-
taja Paavo Pikkuaho selvitti 
avauspuheessaan, että tapah-
tuman tarkoitus on muis-
tuttaa rauhan tärkeydestä 
ja kannustaa ihmisiä liikku-
maan ja pitämään samalla 
huolta terveydestään. Vete-
raanit haluavat myös omal-
ta osaltaan näyttää esimerk-
kiä ja olivat haastaneet myös 

nuoria ja koululaisia mu-
kaan. 

Pisimmillään käveltiin 
noin kolme kilometriä pitkä 
Liepeen Pappilan lenkki ja 
lyhimmillään muutaman sa-
dan metrin lenkki lähiliikun-
tapuiston alueella. Tapahtu-
man lähtökohdat liittyivät 
Kansainvälisen YK:n rauhan-
päivän 21.9 korostamiseksi. 

Tapahtuma on järjestetty 
Pudasjärvellä vuodesta 2009 
lähtien eli nyt oli 7. kerta. Pe-
rinteiseen tapaan ohjelmaan 
kuului Kansalaisopiston pu-
hallinorkesterin marssimu-
siikkia, liikuntaohjaaja Elina 
Wachiran ohjaama alkuver-
ryttely, mehutarjoilua ja Rau-
han puolesta -pinssien jako. 
Mukaan oli kutsuttu ja haas-
tettu koululaisia, veteraaneja, 
ikäihmisiä, liikuntaesteisiä, 
sauvakävelijöitä eli kaikkia 
pudasjärveläisiä. Osallistu-
jia oli noin 200 henkeä. Kun 
mukaan otetaan omilla lii-
kuntatunneillaan kävelleet 
koululaiset, pinssin saaneita 
osallistujia arvioitiin olleen 
noin 600. Se on suurimpia 
osallistujamääriä Suomessa. 
HT

Liikuntatapahtumalla kannustettiin ihmisiä liikkumaan ja 
pitämään huolta terveydestään. 

Kansainvälisyyttä kepeän ohjelman keinoin
Kurenalan koululaisille jär-
jestettiin kansainvälisyys-
kasvatusta perjantaina 11. 
syyskuuta. 1-2 -luokkalaisil-
le oli oma ohjelmakokonai-
suus liikuntahallin ja kirjas-
ton tiloissa ja vanhemmille 
oppilaille Kurenalan koulul-
la. 1-2 -luokkalaiset pääsivät 
muun muassa kuulemaan 
venäläisiä kulttuurivälittäjiä 
sekä askartelemaan paperis-
ta japanilaisia origameja, jot-
ka olivat samalla kirjanmerk-
kejä.

Jokainen luokka-aste sai 
oman räätälöidyn ohjelman-
sa. Aamupäivään mahtui 
monenlaista, muun muassa 
suomenkiinalaisen kulttuu-
rivälittäjän tarinoita sekä fak-
tatietoa maahanmuutosta. Li-
säksi oppilaat saivat pohtia 
YK:n ihmisoikeuksia lapsen 
näkökulmasta sekä tutustua 
japanilaiseen, kiinalaiseen, 
kongolaiseen ja ranskalai-
seen elämänmenoon. Ohjel-
massa saatiin nauttia myös 
katutanssista ja kaiken maa-
ilman musiikista.

Tapahtuma oli osa Ison 
Karhun kyydissä maail-
malle -kiertuetta. Kirjasto-
auto Iso Karhu toi kouluil-
le liikuttavia konsolipelejä 
ja 3D-tulostuspajan. Kirjas-
ton kokoelmasta nostettiin 
esiin aineistoa, joka käsitte-

lee monikulttuurisuutta ja 
erilaisuutta lasten ja nuor-
ten silmin. Kirjastoauton lai-
nauspalvelut ovat käytössä 
kouluvierailun aikana. Ison 
Karhun kyydissä maailmal-
le -kiertueen sisällöstä vastaa 
moniammatillinen verkos-
to. Pudasjärven kaupungin-
kirjaston lisäksi mukana ovat 
kaupungin kehittämisyksik-
kö, kansalaisopisto, kulttuu-
ripalvelut, nuorisopalvelut 
sekä joukko maahanmuutta-
jia. Yhteistyötä tehdään myös 
kolmannen sektorin toimijoi-
den kanssa.

Sakari Niemelä

Julian Owusun kanssa katutanssityöpajassa.
Break Dancea opetti Julian Owusu, katutanssi-työpajan 
ohjaaja.

Suomalais-ugrilaista kulttuuria edusti kukkopilli-työpaja.

Sakari Niemelä ohjasi 3D-tulostusta oppilaille. Koulun aulassa oppilaat pääsivät tutustu-
maan esinetulostamiseen. 

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY

HUONEKALU-
KAUPPAA

50
VUOTTA

Tuulimyllyntie 1 • 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 424 555  
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10–14. 
www.huonekaluliikeheikkila.fi

KAIKKI SAMAN KATON ALTA

SIIVOUSTOIMET
Talvi lähestyy. Tarvitsetko ikkunoiden tai 

parvekelasienpesijän?   
Tai onko piha jo haravoitu ja pensaat leikattu.

Soita ma-su klo 18 jälkeen 044 971 9161
(päivällä olemme asiakkaiden palveluksessa)
Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

Teemme kaikenlaisia siivoustöitä asiakkaiden toiveiden mukaan.

Elinvoimavaliokunnan 
vuosikellon mukaises-
ti syyskuukausien koko-
usten teemana on koettu 
hyvinvointi. Asiaa pidet-
tiin valiokunnassa niin tär-
keänä, että siitä järjestettiin 
valiokunnan esittelijä ke-
hitysjohtaja Jorma Pietiläi-
sen johdolla valtuustose-
minaari, johon kutsuttiin 
koko valtuusto. Ennen se-
minaaria valiokunta kuu-
li teknisen johtajan Eero 
Talalan katsauksen siitä, 
miten turvallinen koulu-
matka on suunniteltu Hir-
sikampuksen alueelle. Sa-
massa yhteydessä Talala 
vastasi kysymykseen mik-
si Kuusamontieltä ei pääse 
kääntymään keskustaan. 
ELY:ltä saadun selityksen 
mukaan väliaikaisten jär-
jestelyjen aikana risteyk-
sessä kääntyvät kookkaat 
ajoneuvot (linja-autot, re-
kat) joutuisivat käyttä-
mään vastaliikenteen kais-
taa, jotta ne mahtuisivat 
kääntymään risteyksessä 
ja siitä aiheutuisi vaarati-
lanteita.

Koetun hyvinvoin-
nin teemaa käsiteltä-
essä valiokunnan kes-
kustelu oli rikasta ja 
hedelmällistä. Esille nousi-
vat rakennetun ja huolitel-
lun ympäristön merkitys 
positiivisen ajattelutavan 
muodostumiseen sekä 
paikkakuntalaisille että 
vierailijoille, uudenlaisen 
alueiden hoidon koulutuk-
sen järjestäminen esimer-
kiksi OSAO:n toimesta, 
huomion kiinnittäminen 
immateriaalisiin asioihin 
tulevaisuuden uskon kas-
vattamiseksi ja monipuo-
lisen arvokeskustelujen 
käynnistäminen elinym-
päristöömme vaikuttavis-
ta tekijöistä ja asenteista. 

Positiivisen puhetyylin ja 
mielipidevaikuttamisen li-
sääminen ja vahvistami-
nen keskusteluissa koettiin 
merkittäväksi tavoitteeksi. 
Työhyvinvoinnin lisäämi-
seksi ehdotettiin työaikana 
toteutettavia liikuntahet-
kiä. Matkailun ja koetun 
hyvinvoinnin yhteensovit-
tamisesta, paikkakunnan 
puhtaan luonnon tarjoa-
mista mahdollisuuksista 
asuinympäristönä ja las-
ten ja nuorten kasvatuksen 
merkityksestä paikkakun-
tamyönteisyyteen pidet-
tiin tärkeänä.

Elinvoimavaliokunta 
kävi muiden valiokunti-
en tavoin keskustelun va-
liokuntien tehtävistä ja 
kehittämistarpeista. Va-
liokunnan sihteeri Sinikka 
Mosorin kirjaa taulukkoon 
ja seuraa valiokunnan kä-
sittelemien asioiden ete-
nemistä jatkokäsittelyyn 
muihin toimielimiin, johto-
ryhmään ja kaupunginhal-
litukseen. Puheenjohtaja 
muistutti kuntasuunnitel-
man seuraamisen tärkey-
destä ja sieltä käsittelyyn 
nostettavien asioiden mer-
kityksestä valiokuntatyös-
kentelyssä sekä kannusti 
valiokunnan jäseniä tuo-
maan aloitteita ja aiheita 
valiokunnan keskusteluun 
ja eteenpäin vietäväksi. 
Valiokunta on halukas val-
mistelemaan omaan teh-
tävän kuvaansa liittyviä 
asioita mm. kaupungin 
hallituksen toimeksiannos-
ta. Ennen Koettu hyvin-
vointi-seminaarin alkua 
valiokunta kävi tutustu-
massa hirsikoulun tilan-
teeseen.

Sointu Veivo,  
elinvoimavaliokunnan 
puheenjohtaja

Elinvoimavaliokunnan 
syyskausi käynnistyi 

mallikkaasti
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 2.-3.10. ALKUVIIKKO MA 5.10.

Tiistaina 6.10.

595

1000

Rautaosastolta

149
pktPullaPirtti

RUISPALAT
9 kpl/500 g

Kulta Katriina
KAHVI
500 g

100
Kinnusen Myllyn
VEHNÄJAUHO
2 kg
2 pss/tal.

HK
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

399
kg

SAVULUUT 499
kg

Porsaan
TALOUS-
KYLJYKSET 
2 kg/tal.

pss

Tekstiiliosastolta

495

kg

HK
BURGERI
100 g

Tekstiiliosastolta

Taloustavaraosastolta

 raj. erä

Perjantaina 2.10.

599
kg

Lauantaina 3.10.

119

plo100 250

149

Espanjan
SATSUMAS

kg

KANANMUNAT
10 kpl
2 pkt/tal.

Tuore 
norjalainen
LOHI kokonainen
2 kalaa/tal.

Suomalainen
JÄÄSALAATTI-
PUSSI

Perinteiset
JOGURTIT
150 g

499
kpl

pkt

Eldorado KIVENNÄISVESI
VIHCY tai  LEMON
0,95 l, sis. pantin

179
pkt

895
kgNaudan

PAISTI-
JAUHE-
LIHA1090

kg
YLIKYPSÄKINKKU
palana tai siivuina

Naudan 
PALA
PAISTI

Korpela
PORSAAN
SUOLALAPA
n. 1,5 kg/kpl

399
kg

Atria
GRILLI-
SALAATIT
350 g

179
rss

199

Snellman
KEITTO-, PALVI- 
tai  

KORPPU-
KINKKU 
200 g viipale 

pkt

1195
kgAtria

HIILLOS
MAKKARAT
4 kpl/400 g

Arla Natura
KERMAJUUSTOT 
1 kg

199
rasKariniemen

BROILERIN
FILEESUIKALE
300 g, hunaja

499

Atria
KARJALAN-
PAISTI 
700 g

rss kpl100

10 kpl

10 kpl

3 pkt

100
pkt

HK
POPRILLI
GRILLIMAKKARA 
400 g

100
pkt

Atria LIHAMAKARONI-, 
LIHAPERUNASOSE-, 
SALAMI-
PERUNASOSE- tai 
MAKSALAATIKKO
350-400 g

Porsaan
ETUSELKÄ tai LAPA 

kg

349

595
kgJAUHELIHA

SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 

100
rssFlora

MARGARIINIT
400 g

Valio
PROFEEL 
RAHKA-
TUOTTEET
150-175 g

100
kpl

ETU 1/4 kokonainen n. 10 kg  2,99 kg

pss

179
Fazer RUIS- tai 
KAURAPUIKULA 
500-550 g

199,-
Mustang 
KAMIINA
teho 5 kw

PUUNHALKAISUKONE
6 tonnin
sis. jalustan ja ristihalkaisuterän

199,-

Timco 
KOMPRESSORI 
24L 2hp, 
tuotto 206L/min 99,-
NESTEKAASUT
esim. 11 kg, 
metallipullon täyttö 

1950

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

350

Novita
HEIJASTUSLANKA
heijastaa valoa
100 g

295

UUTUUS!

Miesten
JUSSINEULE

2590

Miesten
FARKUT
100% puuvillaa
musta ja sininen

2150
Lappi naisten
MICROFLEECE
VÄLIASU

3150

Plasto
LASTEN 

HARAVA

490

Novita
KARUSELLILANKA
100 g

PUUTARHA-
KÄSINEET

295

Kanervat ja 
callunat 

HARAVAN 
LAPA medium

750

HARAVAN 
LAPA large

899

Fiskars
VAIHTOVARSI 950
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Matkailualaa voi nyt Pudasjärvellä uu-
tena opiskella aikuisille suunniteltuna 
näyttötutkintona. Mukavan kokoinen 
ryhmä on juuri aloittanut opinnot ja on 
tähän monimuotoiseen tutkinnonsuo-
rittamisen tapaan tyytyväinen. Opis-
kelijalla on aluksi keskustelu ryhmän-
ohjaajan kanssa, jossa hänen aiemmin 
hankittu tutkinnon suorittamista aut-
tava osaaminen selvitetään ja laaditaan 
henkilökohtainen opintojen suorittami-
sen suunnitelma. Pudasjärven yksikön 
tarjoama valmistava koulutus toteute-
taan kokopäivätoimisesti lähiopetukse-
na, etäopiskeluna ja työssäoppien. Kou-
lutukseen voi hakeutua pitkin vuotta ja 
mukaan mahtuu vielä. Koulutus kestää 
keskimäärin kaksi vuotta. 

Teollisuuden  
moniosaaja
Kiinnostaako sähkö-, automaatio- ja 
prosessialasta sekä pneumatiikka ja te-
ollisuustyö? OSAOssa Pudasjärvellä al-
kaa lokakuussa reilun puolenvuoden 
kokopäiväinen koulutus, jossa pereh-
dytään näiden asioihin. Koulutukses-

sa korostuu käytännön tekeminen työ-
paikoilla lähiopetuspäivien ja etätyön 
ohella. 

Hevosmiehille ja  
-naisille  
lyhytkoulutusta 
Hevosalan työntekijöille ja harrastajil-
le on tarjolla tänä syksynä monta vii-
konloppuisin toteutettavaa hevosalan 
koulutuksia. Ratsastussimulaattoria 
pääsee kokeilemaan viikon päästä järjes-
tettävässä Ratsastuspilates-koulutukses-
sa. Kengityksen peruskurssi alkoi juuri, 
mutta mukaan kerkeää vielä. Aikuisten 
ravikoulussa lokakuussa on paljon käy-
tännön harjoituksia oppilaitoksen he-
vosilla. Aiheena ovat ravihevosen peri-
netinen remmi- ja pikalukkovaljastus, 
perussuojitus sekä ravihevosen ajami-
nen. Koulutus käy muun muassa har-
joitteluna C-ajolupa korttikoulutukseen 
aikoville. Lokakuussa on vielä Äimärau-
tiolla päivän koulutus aiheesta kinesio-
teippaus ja huippukylmähoito.

Kaisu Möttönen

Koulutuksiin 
mahtuu vielä mukaan

OSAO Pudasjärven yksi-
kön syksy pyörähti käyn-
tiin ja syysmarkkinatkin 
ehdittiin pitää kenttärat-
sastusvalmennuksineen ja 
näytöksineen. Oulun seu-
dun ammattiopiston syksy 
on alkanut toisaalta perin-
teisissä merkeissä. Opiske-
lijat ovat saapuneet ja työ 
on aloitettu asiallisissa op-
pimisympäristöissämme.

Pudasjärven kaupunki 
on remontoinut kesän aika-
na matkailualan rakennus-
ta ja opiskelija-asuntolaa, 

jotta viihtyvyys on paran-
tunut. Aloittavia opiske-
lijaryhmiä on sähköalalla, 
prosessiteollisuuden, mat-
kailun ja hevostalouden 
aloilla sekä Valma-koulu-
tuksessa.

Perinteisestä poiketen 
olemme monessa asias-
sa uuden edessä. Opetus-
suunnitelmat ovat muut-
tuneet ja otettu käyttöön 
tämän lukuvuoden alus-
sa. Opetussuunnitelmien ja 
niihin liittyvän osaamispe-
rusteisuuden myötä voim-

me laittaa kaiken kekseliäi-
syytemme peliin ja luoda 
uusia osaamisen lisäämis-
tapoja. Tavoitteena on, että 
osaamista lisätään työelä-
mäläheisesti ja työpainot-
teisesti. Opiskelusta tu-
lee vähemmän teoreettista, 
mikä on useimpien nuorten 
ja aikuisten mieleen. 

Uudet opetussuunni-
telmat ja osaamisperustei-
suus antavat puhtia myös 
aikuiskoulutuksen kehittä-
miselle. Uusimman näyttö-
tutkinnon järjestämissopi-

muksen saimme keväällä 
matkailualan perustutkin-
toon ja se aloitettiinkin heti 
nyt syksyllä. Entisiä näyttö-
tutkinnon järjestämissopi-
muksia on hevostalouden ja 
prosessiteollisuuden aloil-
la. Näiden myötä voimme 
kehittää koulua ja palvella 
työelämän yhteistyökump-
paneita entistä paremmin. 
Aikuiskoulutuksella voim-
me palvella muutenkin 
monipuolisesti työelämää 
ja lisä- tai täydennyskoulu-
tusta haluavia aikuisia.

Opiskeluhuolto on ol-
lut viimeisen vuoden ai-
kana myös voimakkaasti 
kehittymässä. Oman hen-
kilökunnan monipuolisen 
työpanoksen lisäksi meil-
lä on opiskeluhuoltotyös-
sä mukana Oulunkaaren 
kuntayhtymän ammatti-
laiset niin opiskelutervey-
denhuollon kuin kuraatto-
ripalveluiden parissa. Noin 
vuoden voimassa olleen 
opiskeluhuoltolain mukai-
set toimet ovat tämän yh-
teistyön avulla mahdollisia 

toteuttaa.
Kaikki uudet asiat yh-

dessä aiheuttavat myös sen, 
että voimme joustavasti ot-
taa opiskelijoita sisään pit-
kin lukuvuotta. Toivotam-
mekin mielellämme uusia 
opiskelijoita tervetulleeksi 
vaikka jo tänään. Opiskeli-
joissa on meidän voimava-
ramme, resurssimme ja tu-
levaisuutemme.

Elisa Laakso
yksikönjohtaja

Syksy käynnistyi uusiutuneella ammattiopistolla

Puuteollisuuden tule-
vaisuus nähdään vakaa-
na OSAOssa, Pudasjär-
vellä. Niin hyvänä, että 
Oulun seudun ammatti-
opisto rohkeni linjata Pu-
dasjärven yksikköönsä 
kolmivuotisen sahateolli-
suuden koulutusohjelman 
rinnalle, ”rekrytointikou-
lutuksen alalle”. Koulutus 
palvelee alalle aikovia ih-
misiä pääsemään kouluun 
ja sitä kautta töihin. Ihmi-
sillä on hyvä tietää ja saada 
mielikuva tämän päivän 

prosessityöskentelystä, 
joka on pitkälti valvonta-
työtä ja vaatii koulutusta.

5.10. on alkamassa teol-
lisuuden moniosaajakou-
lutus, joka palvelee kaik-
kia teollisuuden aloja 
muun muassa automaatio- 
ja sähköosaamisen taitojen 
kautta. Sähkö- ja automaa-
tio-osaamiseen on panos-
tettu myös investoimal-
la höyläyslinjan ympärille 
automaatiota sekä sitä tu-
kevia oppimisympäristö-
jä. Näiden lisäksi puuteol-

lisuuden työntekijöille on 
tulossa muun muassa sa-
hatavaran lajittelukurssi 
marraskuussa.

Seutukunnan proses-
siteollisuus tarvitsee jat-
kossakin mukaan uusia 
työntekijöitä. Monissa yri-
tyksissä työntekijöiden 
keski-ikä on korkea. Täl-
lä alueella on monia hy-
viä työllistäjiä alalla, kuten 
Kontiotuote Oy, Pölkky 
Oy ja Profin Oy.

Keijo Kaukko

Puualalla valoisa tulevaisuus

Hevosalalla syksy on alka-
nut myönteisessä vireessä. 
Uusia opiskelijoita hevos-
talouden perustutkinnossa 
aloitti lähemmäs 30 nuor-
ten koulutuksessa ja näyt-
tötutkintona järjestettävään 
aikuisten koulutukseen 
on myös tullut muutamia 
opiskelijoita heti syksystä 
alkaen. Uusi osaamisperus-
teinen opetussuunnitelma 
ja suuri aloittavien joukko 
on saanut osastolle paljon 
toimintaa ja tallissa käykin 
päiväsaikaan melkoinen 
hyörinä, kun entistä enem-
män oppimista tehdään 
käytännön harjoituksissa. 
Talliin saatiin myös uusi 
asukas, kaikkien sydämen 
on sulattanut raviponi Aar-
teen Launo.

Opiston tallissa asustaa 
noin 30 hevosta. Joukkoon 
mahtuu niin ratsuhevosia, 

ravihevosia, nuoria hevo-
sia, siitostammoja kuin ke-
sällä syntyneet kaksi var-
saa. Jokainen opiskelija 
pääsee toimimaan monen-
laisten hevosten kanssa ja 
aina löytyy hevonen hoi-
dettavaksi.

Pudasjärven yksikössä 
myös tieto- ja digitekniikka 
on otettu avuksi jo valmiik-
si monipuolisessa hevos-
alan opetuksessa. FilmMe 
automaattinen kuvausjär-
jestelmä maneesissa kuvaa 
ratsastusta ja näin opiskelija 
ja opettaja voivat analysoi-
da suoritusta vielä tunnin 
jälkeen. Ainoana oppilai-
toksena Suomessa OSAO 
Pudasjärven yksikössä on 
käytössä myös ratsastussi-
mulaattori, joka sai nimek-
seen keväällä järjestetys-
sä nimikilpailussa Kivarin 
Totilas. Ratsastussimulaat-

tori onkin ollut opiskeli-
joilla ahkerassa käytössä ja 
sen tuomat hyödyt näkyvät 
opiskelijoiden ratsastustai-
don kehittymisessä myön-
teisesti.

Hevosalan opiskelijat 
valmistuvat hevostalouden 
perustutkinnosta joko he-
vostenhoitajiksi tai ratsas-
tuksenohjaajiksi. Mahdol-
lisuutta aloittaa opinnot 
kannattaa kysyä suoraan 
oppilaitoksesta. Näyttö-
tutkintoon valmistavaan 
koulutukseen on jatkuva 
haku ja aloittaminen onnis-
tuu joustavasti pitkin luku-
vuotta. Opiskelijoiden työl-
lisyystilanne on kohtalaisen 
hyvä. Myös ulkomailla suo-
malainen hevostenhoitaja 
on kysytty ammattilainen. 

Tapio Ojala

Hevospuolen tallissa 
on uusi asukas

Sähköosaston 
läpäisyaste yksikön paras

Sähköalalla syyslukukausi aloitet-
tiin 11 uuden oppilaan voimin ja mat-
kan varrella uusia oppilaita on saatu 
lisääkin. Opettajia osastolla on kaksi. 
Sähköosastolla opiskellaan sähkö- ja 
automaatioalan perustutkintoa. Kolmi-
vuotisen koulutuksen jälkeen opiskeli-
jat valmistuvat sähköasentajan ammat-
tiin.

Sähköosaston läpäisyaste on Pu-
dasjärven yksikön paras ja sähköasen-
tajien työllisyystilannekin on hyvä, 
mikäli uskomme viimeisimmän päät-
tökyselyn tuloksia, jonka mukaan ke-
väällä 2015 valmistuneista 60 % oli am-
mattia vastaavassa työssä. Loput 40 % 
olivat varusmiespalveluksessa tai jat-
ko-opinnoissa. 

Uudet opiskelijat ovat aloittaneet 
opintonsa sähkötekniikan perusteiden 
ja sähköasennustekniikan perusteiden 
haltuun ottamisella. Samalla on tutus-
tuttu tietenkin talon käytänteisiin sekä 
oppilaiden oikeuksiin ja velvollisuuk-
siin. Myös ryhmäytymiseen on kiinni-
tetty huomiota. Jatkava luokka on puo-

lestaan valmistautunut toisella jaksolla 
alkavaan työssäoppimisjaksoon suo-
rittamalla erilaisia työelämän kortti-
koulutuksia esimerkiksi sähkötyötur-
vallisuuskorttikoulutuksen. Toisen 
vuoden työssäoppimisjakso kestää yh-
den jakson eli kahdeksan viikkoa. Uu-
tena asiana tänä lukuvuonna toteu-
tetaan ykkösvuoden opiskelijoiden 
työssäoppiminen kolmannen jakson 
aikana. TOP-jakso kestää neljä viikkoa. 

Työssäoppimisen toteuttamises-
sa keskeisessä asemassa ovat paikka-
kunnan ja lähialueen yritykset. Ilman 
heidän myötävaikutus-
taan työssäoppiminen 
ei onnistu. Pudasjärvel-
lä tärkeimpiä yhteistyö-
kumppaneitamme ovat 
Eltel Networks Pohjoi-
nen, Koillissähkö Oy 
ja Koillis-Tele.

Keijo Ruonala



6 7nro 40PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti2.10.2015 2.10.2015nro 40

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

SYYSUUTTA...

HYVÄ VALIKOIMA PIPOJA JA KÄSINEITÄ!

NAISTEN NILKKURIT 

46,50
- koot: 36-41
- lämminvuori

NAISTEN 
NILKKURIT

49,90
- koot: 36-41

TYTTÖJEN 
KENKIÄ 42,50

Alkaen LASTEN 
SYYSLENKKARIT

58,50
- tarrakiinnitys   - vedenpitävä
- koot: 24-35

NAISTEN NILKKURIT 

99,00
- nahka
- koot: 36-41

NAISTEN SAAPPAAT

59,00
- koot: 36-41  - musta  - ohut vuori

TARJOUS!

(norm.hinta 77,50€)

Kansalaisopiston juhlasa-
lissa istui perjantaina 25.9. 
runsaasti miehistä poruk-
kaa, kun Pudasjärven riis-
tanhoitoyhdistys järjesti 
perinteisen hirvipalaverin 
metsästäjille seuraavana 
päivänä alkaneen hirven-
metsästyksen ohjeistuksek-
si.

Illan aluksi esitteli itsen-
sä 1.10. uutena Riistanhoi-
toyhdistyksen toiminnan-
ohjaajana aloittanut Vesa 
Teivaanmäki. Kahdeksan 
vuotta toiminnanohjaaja-
na toiminut Mikko Lehto-
la kertoi jättävänsä tehtä-
vän nykyisten työkiireiden 
vuoksi, mutta hoitavansa 
tointa Teivaanmäen kanssa 

Perinteinen hirvipalaveri kiinnosti pyyntiporukoita

vielä vuoden loppuun saak-
ka. 

Tilaisuuden avasi riis-
tanhoitoyhdistyksen pu-
heenjohtaja Mika Timonen. 
Ilta oli koulutustilaisuus, 
jossa ohjeistettiin metsästä-
jiä ja summattiin tämänhet-
kistä tilannetta. Kaatosuosi-
tuksina on puolet naaraita 
ja toiset puolet uroshirviä. 
Kaatomäärät ovat pysyneet 
saman suuruisina viime 
vuoteen nähden. Suosituk-
sena on lisäksi, että aluksi 
kaadettaisiin vain yksi hir-
vi kerrallaan, että mahdol-
lisimman moni saisi kaa-
toja pienistä lupamääristä. 
Tavoitteena on, että hirvi-
kanta kasvaisi nykyisestä-

än. Vielä Timonen korosti 
muualla asuvien metsästä-
jien tuovan paikkakunnalle 
eloa ja euroja. 

Timonen vetosi vielä 
metsästäjiä kiinnittämään 
huomion pienpetojen, eri-
tyisesti supikoirien, met-
sästämiseen. Hän suosit-
ti tekemään seuran alueella 
kartoitusta supien pesäluo-
lista ja laittamaan kartan 
vaikkapa hirvimajojen sei-
nälle. Keväällä olisi sitten 
helppo metsästää luolakoi-
ria käyttäen pienpetokan-
taa pienemmäksi. 

Omavalvontaa  
hirvijahtiin
Suomen riistakeskuksen 
riistasuunnittelija Harri He-
po-oja kertoi metsästyslain 
uudistamisesta, joka näkyy 
kuitenkin vasta ensi syksyn 
metsästyksessä. Koulutusta 
tullaan järjestämään.

Hepo-oja opasti, miten 
sairaan hirven tilalle hae-
taan uusi lupa. Selvissä ta-
pauksissa riittää valokuvat 
todentamaan asian ja uusi 
lupa pyritään järjestämään 
muutaman päivän kulues-
sa. Epäselvissä tapauksis-
sa pyydetään Riistanhoi-
toyhdistyksen henkilöiden 
lausuntoa. Harvoin enää 
tarvitaan eläinlääkärin lau-
suntoa, joka sekin tarvitta-

essa kannattaa pyytää.  

Metsästys  
harrastuksena  
yli 40 vuotta
Riistanhoitoyhdistyksen 
uusi toiminnanohjaaja Vesa 
Teivaanmäki kertoi har-
rastaneensa metsästystä 
43 vuotta ja olevansa pys-
tykorvamies. Hän kuuluu 
useisiin metsästysseuroihin 
muun muassa Pyytölän Jah-
tiveikkoihin ja Sorsavaaran 
Riistaan. Vaikka metsäka-
nalintukanta on ollut heik-
ko, saalista on tullut sopi-
vasti. Metsästyksen asioihin 
Teivaanmäki kertoi pereh-
tyneensä myös toimiessaan 
poliisina, josta on siirtynyt 
äskettäin eläkkeelle. Hän 
korosti, että enää hän ei 

Panu ja Heikki Seppänen Pärjänsuolta kertoivat aloitta-
neensa hirvenmetsästyksen viime vuonna. Nuoret miehet 
kertoivat innostuneensa metsästyksestä ja osallistuvansa 
tänä vuonna entistä aktiivisemmin seuransa Erä Kontion 
toimintaan. 

Hirvipalaveriin saapui runsaslukuinen metsästäjäporukka kuulemaan uusia ohjeistuksia 
syksyn jahtikauden alkajaisiksi.

Mikko Lehtola on toiminut Riistanhoitoyhdistyksen toimin-
nanohjaajana kahdeksan vuotta. Lokakuun alusta uutena 
toiminnanohjaajana aloitti Vesa Teivaanmäki. 

toimi virkamiehenä, vaan 
edustaa pelkästään metsäs-
täjiä. Toiminnanohjaajan 
työssä Teivaanmäki lupasi 
toimia avoimessa ja keskus-

televassa ilmapiirissä.
-En ole mistään tahois-

ta riippuvainen, kaikki ovat 
toiminnassani tasavertaisia.  
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

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

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 

tervetulOa! Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48

Avoinna:  ark. 9-17, 
ilt ja la sop. mukaan

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

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

KAIKKI PESULAPALVELUT

tOscana 
330 g

2,49
pkt

vaniljakierrePulla
5 kpl/250 g

2,49
pss

riisiPiirakka 
390 g

0,99
pss

Pingviini eskiMO MOni-
Pakkaukset vanilja, mansikka, 

trio ja kolmoset 15 kpl/480 g

4,99
ltk

nauta-sika
jauHeliHa 400 g

2,29
rss

saunaPalvikinkku 
300 g

2,29
pkt

kaalikääryleet
2 kg

14,99
pkt

erä!

PerHetilan brOilerin 
fileesuikale 

2 kg

2,49
rss

Hurjat lOkakuun POistOt

  

MALLIPIHAN POISTOT
Puucee

790,- 1 kpl

wc/varastO

1490,-2
 kpl

Perinteinen
Hirsisauna

2490,-1
 kpl

+ kattopaketti 89,-

Pieni
tynnyrisauna

2990,-2
 kpl

isO
tynnyrisauna

3790,-1
 kpl

Peter Pan 
leikkiMökki

499,- 2 kpl

lii leikkiMökki

525,-
3 kpl

+ kattopaketti 89,-

luOMa wc

690,-1 kpl

deluxe
tynnyrisauna

4990,-1
 kpl

aitaverkkO
1,5x30 metriä

100,-3 rullaa

valOkate 2,4 metriä

15,-
nyt!

biOlan 
kOMPOsti wc

499,-
nyt!

Ovh. 595,-

2 kpl

biOlan ecO 
kOMPOstOri 230 l

399,-
nyt! 2 kpl

yki vene 420

699,-
nyt!

1 kpl
Ovh. 895,-

yki vene 460

799,-
nyt! 1 kpl

Ovh. 995,-

tefal
kaHvinkeitin 
1,25 l

19,95
nyt!

Ovh. 29,50

rascH PaineilMa 
kOMPressOri 
2 hp/24 litraa

79,-

nyt!

Ovh. 99,-

ateMi
vakuuMikOneet

89,50
alkaen

PHiliPs
PölyniMuri Power life

99,-

Meiltä Myös 
vakuuMiPussit ja -rullat!

Ovh. 495,-Miesten POOlOPuserO

7,90
POikien jOustOfarkut
128-164 cm

36,60
naisten skila 
sOftcell HOusut

39,95

säilykePurkki
+ kansi

0,79 kpl

astianPesuaine
leMOn 1 l

nesteMäinen

0,99
plo

1,69
plo

vanuPuikOt 
200 kpl

0,99
rasia

0,99
plo

1,20
plo

0,99
plo

lasten 
suiHku+sHaMPOO
300 ml

500 ml

PyykinPesuaine 1 l

300 ml

yleisPuHdistusaine 
suiHkePullO 500 ml

suiHkusaiPPua

yleisPuHdistusaine 
nesteMäinen 1 l

2,20
plo

syksyn PiPOt ja 
kaulaHuivit!1,50

plo

rajOitettu 

erä!

rajOitettu 

erä!

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

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

KAIKKI PESULAPALVELUT



8 9nro 40PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti2.10.2015 2.10.2015nro 40

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

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

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 

tervetulOa! Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48

Avoinna:  ark. 9-17, 
ilt ja la sop. mukaan

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

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

KAIKKI PESULAPALVELUT

tOscana 
330 g

2,49
pkt

vaniljakierrePulla
5 kpl/250 g

2,49
pss

riisiPiirakka 
390 g

0,99
pss

Pingviini eskiMO MOni-
Pakkaukset vanilja, mansikka, 

trio ja kolmoset 15 kpl/480 g

4,99
ltk

nauta-sika
jauHeliHa 400 g

2,29
rss

saunaPalvikinkku 
300 g

2,29
pkt

kaalikääryleet
2 kg

14,99
pkt

erä!

PerHetilan brOilerin 
fileesuikale 

2 kg

2,49
rss

Hurjat lOkakuun POistOt

  

MALLIPIHAN POISTOT
Puucee

790,- 1 kpl

wc/varastO

1490,-2
 kpl

Perinteinen
Hirsisauna

2490,-1
 kpl

+ kattopaketti 89,-

Pieni
tynnyrisauna

2990,-2
 kpl

isO
tynnyrisauna

3790,-1
 kpl

Peter Pan 
leikkiMökki

499,- 2 kpl

lii leikkiMökki

525,-
3 kpl

+ kattopaketti 89,-

luOMa wc

690,-1 kpl

deluxe
tynnyrisauna

4990,-1
 kpl

aitaverkkO
1,5x30 metriä

100,-3 rullaa

valOkate 2,4 metriä

15,-
nyt!

biOlan 
kOMPOsti wc

499,-
nyt!

Ovh. 595,-

2 kpl

biOlan ecO 
kOMPOstOri 230 l

399,-
nyt! 2 kpl

yki vene 420

699,-
nyt!

1 kpl
Ovh. 895,-

yki vene 460

799,-
nyt! 1 kpl

Ovh. 995,-

tefal
kaHvinkeitin 
1,25 l

19,95
nyt!

Ovh. 29,50

rascH PaineilMa 
kOMPressOri 
2 hp/24 litraa

79,-

nyt!

Ovh. 99,-

ateMi
vakuuMikOneet

89,50
alkaen

PHiliPs
PölyniMuri Power life

99,-

Meiltä Myös 
vakuuMiPussit ja -rullat!

Ovh. 495,-Miesten POOlOPuserO

7,90
POikien jOustOfarkut
128-164 cm

36,60
naisten skila 
sOftcell HOusut

39,95

säilykePurkki
+ kansi

0,79 kpl

astianPesuaine
leMOn 1 l

nesteMäinen

0,99
plo

1,69
plo

vanuPuikOt 
200 kpl

0,99
rasia

0,99
plo

1,20
plo

0,99
plo

lasten 
suiHku+sHaMPOO
300 ml

500 ml

PyykinPesuaine 1 l

300 ml

yleisPuHdistusaine 
suiHkePullO 500 ml

suiHkusaiPPua

yleisPuHdistusaine 
nesteMäinen 1 l

2,20
plo

syksyn PiPOt ja 
kaulaHuivit!1,50

plo

rajOitettu 

erä!

rajOitettu 

erä!

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

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

KAIKKI PESULAPALVELUT
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Vielä ei ole lunta maassa, mut-
ta Syötteen matkailuyrittäjät 
valmistautuvat talvikauteen 
kovaa vauhtia. Useissa yrityk-
sissä on tarvetta hyville työn-
tekijöille talvisesongin ajaksi.

Kulttuurikeskus Pohjan-
tähden aulassa on keskiviik-
kona 7.10. kello 14 alkaen 
Syötteen yrittäjien rekrytoin-
titilaisuus, jossa esitellään mil-
laisia työpaikkoja Syötteen 
matkailuyrittäjillä on tarjotta-
vanaan. Samalla voi tutustua 
alan koulutustarjontaan. 

Eri tehtäviin haetaan 

muun muassa rinnetyönteki-
jöitä, vuokraamoon asiakas-
palvelijoita, hiihtokeskuksen 
lipunmyyjiä, hiihtokouluun 
tuntiopettajia, Snowparkin 
Parkkimanageria, lastenpark-
ki Hippulaan lastenhoitajia ja 
muita työpaikkoja. Työnanta-
jat muistuttavat että hakija ei 
tarvitse työkokemusta, asen-
ne ratkaisee!

Tapahtuman aikana au-
ditoriossa pyörivät Syötteen 
alueen infoiskut, tunnin vä-
lein kello 14.15 alkaen kello 18 
saakka.

Kausityöntekijöitä 
haetaan Syötteelle

Pudasjärvi-lehden nume-
rossa 39/2015 kaupungin-
hallituksen kokousta käsi-
telleeseen juttuun (sivu 12) 
oli eksynyt virhe. Otvo-han-
ke oli erehdyksessä kirjoitet-
tu väärin kaupunginhallituk-
sen esityslistaan. Oikea sana 
olikin Otva. Sana on murteel-
lista uittosanastoa ja tarkoit-
taa puomia, joka on kiinnitet-

ty toisesta päästä törmään ja 
estää näin pölkkyjä takertu-
masta rantaan. Kaupungin-
hallitus päätti osallistua Iijoen 
Otva-hankkeeseen, jonka tar-
koituksena on yhteisen tahto-
tilan mukaisen vesistövision 
laadinta, tehdä toimenpiteitä 
vaelluskalojen palauttamisek-
si ja edistää Iijoen arvoa nosta-
via pienempiä toimenpiteitä.

Oikaisu: Otvo olikin Otva

Lavis-lavatanssijumppa 
sai suuren suosion

Pudasjärven kansalaisopis-
ton syyslukukausi on pyö-
rähtänyt käyntiin runsaalla 
annilla. Opetus- ja sivistys-
johtaja Juha Holapan mu-
kaan lukuvuosi näyttää 
opetustarjonnan kannalta 
valoisalta. Opistolla on usei-
ta uusia kursseja, joista yksi 
on sunnuntaina 27.9. alka-
nut Lavis-lavatanssijumppa. 

Limingan Tupokses-
ta saapunut kurssin vetä-
jä Heidi Kilkki kertoi Lavik-
sen olevan uudentyyppinen, 

hauska, helppo ja hikinen lii-
kuntamuoto, joka perustuu 
lavatanssiaskeleiden ja jum-
pan välimuotoon. 

-LAVISta tanssitaan yk-
sin, joten ei ole vaaraa, että 
kukaan talloo varpaille. 
Tunnilla on mahdollista op-
pia jopa eri lavatanssiaske-
leiden perusteita kuntoilun 
ohella.

Tanssilajeina on muun 
muassa humppa, jenkka, 
rock/jive, cha cha ja samba. 
Ensimmäisen kokoontumi-

sen kurssi päättyi tangoon, 
jonka tahdeissa suoritet-
tiin loppuvenyttelyt. Ensim-
mäisellä kokoontumisker-
ralla oli jo mukana lähes 40 
osallistujaa, joka ilmoitet-
tiin kurssiesitteessä maksi-
miosallistujamääräksi. Ensi 
kerralla kokoontumistila Sa-
likki on kokonaan käytös-
sä, joten lisääkin kurssilaisia 
mahtuu mukaan ensi sun-
nuntaina kello 13.45. 

Osa kurssilaisista jäi vie-
lä tunniksi YOGA FLOW ke-

honhuoltotunnille, jota Kilk-
ki myös vetää. 

Kurssien vetäjä Heidi 
Kilkki kertoi olevansa sivii-
liammatiltaan kokki, mut-
ta liikunnallisia piirien vetä-
misiä sekä henkilökohtaisia 
valmennuksia on tullut Ou-
lun seudulla siinä määrin 
runsaasti, että näistä näyttää 
muodostuvan tästä syksystä 
alkaen päätoimi ja kokin töi-
tä tehdään aikaisempaa har-
vemmin. HT

Kansalaisopiston Lavis-lavatanssijumppa sai suuren suosion, kun lähes 40 henkeä oli jo ensimmäisellä kerralla mukana. 
Vetäjä Heidi Kilkki edessä oikealla näyttämässä askeleita ja liikkeitä. 

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

VKK-Media Oy - monipuolista viestintäpalvelua 
Pudasjärvellä, sekä laajasti Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Pudasjärvi-lehden yhteystiedot:
Vastaava toimittaja/ilmoitukset Heimo Turunen 0400 385 281 lehti@pudasjarvi-lehti.fi
Toimittajana myös Jenny Kärki 040 910 0852, jenny.karki@vkkmedia.fi
Ilmoitukset Pertti Kuusisto 040 195 1732 toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Sivunvalmistus Katariina Niemitalo 050 382 6585 toimitus@vkkmedia.fi

VKK-Media Oy:n julkaisuista ja painotuotteista vastaavat:
Heimo Turunen 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi
Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Työllistämme vakituisen henkilökunnan lisäksi useita osa-aikaisia henkilöitä 
em. tuotteiden tekemisessä.

VKK-Media Oy | Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi | 0400 385 281 | vkkmedia@vkkmedia.fi | www.vkkmedia.fi   
Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme. Myös valokuvauspalvelut.

Pudasjärvi-lehti
Pudasjärvi-lehden kustannusoikeudet siirtyivät huhtikuun alusta Joutsen-Media Oy:lle. 
Lehti on edelleen ilmestynyt kerran viikossa kaikkiin pudasjärveläisiin talouksiin ja yrityksiin,  
ilmestymispäivä perjantai. Lehden tekemistä jatkaa sama VKK-Media Oy:n henkilökun-
ta, kuin ennenkin. 
Samoissa toimitiloissa Korpitie 6:ssa Pudasjärven keskustan tuntumassa on edelleen ilmoi-
tushankinta, toimitus, sivunvalmistus sekä ilmoituslaskutus. Pudasjärvi-lehti näkyy to illasta 
alkaen netissä www.pudasjarvi-lehti.fi, netissä lukijoita on kautta maan ja rajojen ulkopuo-
lellakin. Lehden sisältö lukijoita lähellä - suuri osa jutuista myös lukijoiden lähettäminä. 
Yritysten, yrittäjien ja elinkeinoelämän asiat tärkeällä sijalla.

VKK-Media 
Oy:n henkilö-
kunta Jenny 
Kärki, Katariina 
Niemitalo, Pertti 
Kuusisto, Heimo 
Turunen ja Eila 
Lahtinen.

VKK-Median kautta runsaasti lehtiä 
ja painotuotteita:
- Pudasjärvi-lehti
- Haukiputaan Yrittäjien Haukipudas Yrittää , 
 3 lehteä vuodessa
- Kiimingin Yrittäjien Kiiminki-lehti, 3 lehteä vuodessa
- Iin Yrittäjien Iiläinen, 3 lehteä vuodessa
- Kuivaniemen Yrittäjien Kuivaniemen 
 kesä-/markkinalehti heinäkuu
- Tyrnävän Yrittäjien Tyrnävä Yrittää huhti-toukokuu
- Utajärven Yrittäjien Messulehti elokuu
- Iin Urheilijoille vuosien varrella useita lehtiä
- Muhoksella, Utajärvellä, Vaalassa, Suomussalmella, 
 Hyrynsalmella, Pudasjärvellä, ym. Pohjois-Pohjan-
 maalla ja Kainuussa erilaisia painotuotteita ja julkaisuja.  
   Näitä tuotteita voi käydä lukemassa: www.vkkmedia.fi
 Pudasjärvi-lehti: www.pudasjarvi-lehti.fi 

Pudasjärvi-

lehden tekee 

VKK-Media Oy



10 11nro 40PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti2.10.2015 2.10.2015nro 40

Irina Harry, 
mieluisa kesävieras Australiasta

Elokuun loppupuolella sai 
Jorma Suvanto, Pudasjär-
ven lukion entinen rehtori, 
mieluisat vieraat Australian 

Pudasjärven kulttuuriyhteistyötä Vienan Karjalan kanssa
1990-luvun alkupuolella Venäjän 
perestroikan myötävaikutukses-
ta alettiin Suomessa ja Venäjällä 
perustaa uusia kulttuuriseuroja. 
Niiden toiminnalla alettiin mo-
nipuolistaa maiden välistä kult-
tuuriyhteistyötä. Muun muassa 
Pudasjärvellä ja Pääjärvellä oli ol-
lut yhteistä toimintaa Suomi-Ve-
näjä-seuran kautta, kuten koulu-
vierailuja.

Pohjois-Viena-seuran pu-
heenjohtaja Anja Suvanto esitti 
Pudasjärven koulutoimenjohta-
ja Pentti Ottavaiselle neuvotte-
lutilaisuuden järjestämistä, jossa 
keskusteltiin mahdollisista yh-
teistyötavoista. Päätettiin että 

Pudasjärvi ottaa lukioon opiske-
lemaan lahjakkaita, suomen kiel-
tä osaavia opiskelijoita Pääjärvel-
tä ja Kiestingistä. Syksyllä 1997 
kaksi ensimmäistä opiskelijaa 
saapui Pääjärveltä Pudasjärven 
lukioon: Julia Mednichihina ja Tat-
jana Vedenejeva. Seuraavana syk-
synä tulivat oppilaiksi Irina Pro-
kaeva ja Julija Sergejeva.

Nuoret tekivät valtavan työn 
muuttaessaan kotoaan vieraa-
seen maahan opiskelija-asunto-
laan ja outoon kouluyhteisöön 
opiskelemaan suomen kielellä 
lukion vaatimusten mukaisia op-
pikursseja. Ne vaikeudet heis-
tä jokainen voitti. He kirjoitti-

vat hyvin arvosanoin ylioppilaiksi 
kolmen vuoden opiskeluajalla 
kuten pudasjärviset koulutove-
rinsakin.

Nuorten sopeutuminen 
asuntolaelämään on ollut var-
masti henkisesti haastavaa, mut-
ta opettajakunnan erittäin vahva, 
varaukseton tuki, uudet ystävät 
ja harrastukset auttoivat. Joka-
viikkoinen käynti rehtori Jorma 
Suvannon kotona juttelemassa 
ja syömässä nostivat mielialaa. 
Jorma ja Irja Suvanto huolehti-
vat tytöistä rakkaudella, samoin 
vararehtori Pirkko Polvi per-
heineen sekä lehtori Heli Tervo. 
Monia muitakin henkilöitä Pää-

järven tytöt muistavat lämmöllä. 
Tytöt vierailivat läheisiksi tullei-
den ihmisten luona myös Oulus-
sa. Kaupunkireissuilla Heikkisen 
Leenalla oli monesti mukana Iri-
na ja lapsenlapsia. 

Suurta onnea saimme tuntea 
yhdessä Polven Pirkon ja Lau-
rin kotona, jossa vietettiin vuo-
den välein Pääjärven tyttöjen yli-
oppilasjuhlia. Pääjärven tyttäret 
ja heidän Pudasjärven ystävänsä 
ovat yhdessä tehneet Pudasjär-
vestä kansainvälisempää, suvait-
sevampaa ja parempaa paikkaa 
erilaisuuden hyväksymiselle. 
Karjalan nuoret ovat saaneet 
elämäänsä syventäviä kokemuk-

sia. Ne ovat johtaneet perusteel-
lisiin elämänsuunnan muutoksiin. 
Heille on tapahtunut paljon. Toi-
sille nuorille he ovat olleet hyviä 
esimerkkejä rohkeudesta ja sit-
keydestä.

Pääjärveltä  
maailmankansalaisiksi
Tämän syksyn kuulumisista voi-
daan kertoa, että Tanja on opis-
kellut Pietarissa yliopistossa ja 
hänen työnsä on kansainvälis-
tä. Julia on opiskellut Suomes-
sa yliopistossa, asuu Suomessa 
ja on matkailualalla kansainvä-
lisessä työssä. Hänellä on per-

he, yksi akateeminen tutkinto, 
ja hän opiskelee jo toista tutkin-
toa yliopistossa. Irinan elämästä 
hän onkin kirjoittanut itse. Palas-
ta Pudasjärvestä heistä jokainen 
varmaankin kuljettaa mielessään 
maailmalla.

Pääjärven tyttöjen kotiper-
heet ovat voineet olla ylpeitä 
nuoristaan ja heidän selviytymi-
sestään heihin asetetuista toi-
veista ja omista tavoitteistaan. 
Pudasjärveläiset voivat olla tyy-
tyväisiä siihen, että antoivat näil-
le nuorille mahdollisuudet. 

Anja Suvanto 
Kuvat Kerttu Nurmela     

siä ihmisiä, sain ikuisia ys-
täviä ja opin suomen kielen 
sen verran hyvin, että se an-
toi minulle mahdollisuuden 
saada työpaikan heti, kun 
tulin Moskovaan jatkamaan 
opiskelua lukion jälkeen 
vuonna 2001, Irina kertoo.

Hän pääsi opiskele-
maan psykologiaa ja aloit-
ti toimistopäällikön tehtä-
vät suomalais-venäläisen 
kauppakamarin Mosko-
van edustustossa. Alle vii-
den vuoden työuran aika-
na suomenkieli osoittautui 
tärkeimmäksi työkaluksi. 
Seuraavaksi Irina sai työtar-
jouksen suomalaisen Sula-
ke-yrityksen Venäjän osas-
tolta. 

- Toimin Community 
Managerina Habbo Hotel-
lissa, joka on verkkoselai-
milla käytettävä chat-tyyli-
nen peli, joka on suunnattu 
teini-ikäisille käyttäjille. Se 
oli tosi mielenkiintoinen, 
hauska ja mahtava työpaik-
ka ja oli varmaan minun 
lempityöpaikkani, hän ker-
too.

Valitettavasti Habbo Ho-
tellin Venäjän osasto sul-
jettiin vuonna 2008, mutta 
seuraavaksi Irinalle tulikin 
muutto eteen. Hän nimit-
täin rakastui australialai-
seen mieheen ja pariskun-
ta meni naimisiin 2009. 
Siitä lähtien he ovat asu-
neet Australiassa, Melbour-
nessa ja viime vuonna heil-
le syntyi ihana enkelityttö, 
joka sai nimekseen Josep-
hine Lotta Harry. Nykyisin 
Irina on yrittäjänä ja valmis-

Irina ja Josephine Jorma Suvannon luona.

Irinan perhe tutustumassa 
Ranuan eläinpuistoon.

Irinan perhe lähdössä kotimatkalle saattajinaan Jorma Su-
vanto ja Anja Suvanto.

taa huovutettuja käsitöitä, 
opettaa neulahuovutusta ja 
tulevaisuudessa myy huo-
vutustarvikkeita.

- Lukioaika Pudasjärvel-
lä opetti minulle, että aina 
täytyy yrittää ja tehdä työ-
tä, eikä odottaa, että muut 
tekevät sen sinun sijasta. 
Muistan, kun ensimmäi-
senä vuonna odotin, että 
muut opiskelijat tekevät 
ensimmäisen askeleen ys-
tävyyteen, vaikka itse olin 
tosi kylmä ja sulkeutunut 
ihminen. Sitten minä pää-
tin, ettei mikään voi muut-
tua, jos itse en edes yritä. 
Sen jälkeen kaikki on muut-

tunut ja tutustuin ihaniin 
ihmisiin, joiden kanssa ol-
laan vieläkin parhaita kave-
reita. Tämä kokemus auttoi 
minua sopeutumaan elä-
mään sekä Moskovassa että 
Australiassa, jossa minulla 
ei ollut aluksi yhtäkään ka-
veria paitsi minun miehe-
ni. Joten, taas kerran kiitän 
Suomea ja kaikkia ihmisiä, 
jotka ovat auttaneet meitä ja 
antoivat meille tämän elä-
män merkittävimmän ko-
kemuksen. 

Terveisiä toivottaa 
Irina perheineen! 

Melbournesta. Irina Harry 
o.s Prokaeva, hänen entinen 
oppilaansa, tuli perheen-
sä kanssa tervehtimään Jor-

maa ja muita pudasjärveläi-
siä ystäviään.

Irinan mies Dean ja tyt-
tövauva Josephine pääsivät 
ensimmäistä kertaa tutus-
tumaan Suomeen ja Irinal-
le täällä oleviin tärkeisiin 
ihmisiin. Matkalle oli tullut 
mukaan myös nykyään Pie-
tarissa asuva Irinan äiti Va-
lentina. Pääjärvellä asues-
saan hän toimi opettajana ja 
lastenkodin johtajana. Hän 
on käynyt Pudasjärvellä jo 
Irinan opiskeluaikana.

Irina Harry on yksi niistä 
neljästä karjalaisesta tytös-
tä, jotka tulivat Pääjärvel-
tä opiskelemaan Pudasjär-
ven lukioon vuosina 1997 ja 
1998. Irina kirjoitti ylioppi-
laaksi vuonna 2001.

- Minä luulen, että lukio 
oli minun elämäni merkit-
tävintä aikaa. Pudasjärvel-
lä sain tutustua suomalai-
seen kulttuuriin ja tapoihin, 
tavata ihania ja ystävälli-

Osuuspankki 
uudistuu
Pudasjärven Osuuspankin 
konttoria uudistetaan. Re-

montti aloitetaan maanantai-
na 5.10. Remontilla on tarkoitus 

parantaa asiakaspalvelua uusi-
malla pankin sisääntuloaula sekä 
kassapalvelutiski. Otamme re-
montin myötä uudelleen käyt-
töön vuoronumerojärjestelmän, 
kertoo toimitusjohtaja Teuvo Pe-
rätalo. Samalla pääoviin asen-
netaan osittain kääntöautoma-
tiikka.

Remontissa muutetaan jon-
kin verran myös pankin henki-
löstön työtiloja ja uusitaan kalus-
teitakin. Myös kellarikokoustilaa 
ja sosiaalitiloja kohennetaan.

Remontti tulee valitettavas-
ti haittaamaan konttoriasioin-
tia ja työskentelyä tiloissamme. 
Kassapalvelutiskin vaihtamisen 

vuoksi pankin konttori on sul-
jettuna perjantaina 16.10.2015, 
eivätkä konttorin palvelut ole 
sinä päivänä käytössä miltään 
osin. Teuvo Perätalo toivoo asi-
akkailta ymmärtämystä ja pa-
hoittelee remontista koituvia 
asioimishaittoja. Remontin arvi-
oidaan valmistuvan marraskuun 

kuluessa.
Remontin pääurakoitsija-

na toimii Rakennuspalvelu Ilk-
ka Tolonen Oy. Myös sähkö- ja 
ilmanvaihtomuutostöistä huo-
lehtivat pudasjärveläiset yri-
tykset.

OP tiedotus
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KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
tuomo.tuomaala@outlook.com

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

Kurentie 26 as 2, 93100 Pudasjärvi
p. 050 576 0300 ja 

hierojamarjo@gmail.com

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

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

Puh. 020 413 7520

Onko taimikonhoitorästejä? 
Pyydä tarjous!

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

GRILLITUOTTEET

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

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

 

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

- hieronta ja fysioterapia
- akupunktio- ja laserhoidot

- nikama- ja nivelkäsittelyt
-  lymfaterapia

FYSIOTERAPIAPALVELUT  JARI JA PÄIVI JUNNA
Jukolantie 6, Pudasjärvi

Puh. 0500 558 368 / 050 347 0261 

Teemme kotikäyntejä Kurenalla.

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

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

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

TIMO KERÄLÄ puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com.  www.metsapalvelukerala.fi

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA:
●  Metsä-/puunkorjuusuunnittelut ja toteutus 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset   
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-21.00
Pe 11.00-24.00
la 16.00-24.00
su 16.00-21.00

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

TERAMERI

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA! 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



12 13nro 40PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti2.10.2015 2.10.2015nro 40

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

Palveluhakemisto

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Pistotie 1, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)
* Poravasarat

* Agrikaatit
* Naulaimet (hilti ja viimeistely)
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä, puh. 040 517 6347

Maa-ainekset, Jukka, p. 0400 223 771
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAANRAKENNUSTA

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Sorat, 
murskeet, 

maa-ainekse
t

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

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

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

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

Ritva Siuruainen
040 190 4344

Yli-Livo, 
Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

TAKSI

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

KATTOKOLMIKKO OY
Katto- ja rakennuspeltityöt

Ovi- ja ikkuna-asennukset sekä myynti
Esa Pulkkanen 0400 383 168

www.kattokolmikko.fi

www.sahkokivela.fi

Kylmälaitteet *Suurkeittiö- ja laitoskoneet *Lämpöpumput
ASENNUS * HUOLTO * KORJAUS

Puh. 0400 283 405

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kaut-
ta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole 
myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 20 
€ sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiin-
teistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 
20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksi-
tyisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava 
lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan 
laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi 
tai osoitteen. Teksti on toimitettava sähkö-
postilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille 
selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 
6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 
1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 20 
€ sis. alv:n.

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm.  

lämmitysjärjestelmien uusimiset ja muutostyöt

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

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

VUOKRATTAVANA

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

Iltatapahtumat ja huvit
Pudasjärvellä

Tanssiorkesteri Tuovila Sarapir tillä
Lauantaina 3.10. Sarapirtillä tanssiyleisöä viihdyttää 
Tanssiorkesteri Tuovila. Kuusamolainen trio on ammat-
titaitoinen tanssiorkesteri niin ravintolaan kuin tanssila-
voillekin. Bändin soitto on menevää ja monipuolista, mu-
siikkia yleisön ehdoilla. Kitarassa soittaa Mauri Tuovila, 
koskettimissa Juha Tuovila ja hanurissa Niko Tuovila. Jo-
kainen miehistä myös laulaa komeasti.

Goodyear talvirenkaat 175/64 
R14 VW:n vanteilla, ajettu vain 
500 km. VW Polon lukittavat 
kattotelineet, THULE merkki-
set. P. 0400 838 645.

Huippukuntoiset henkilöauton 
nastarenkaat Dayton 155/80 
R13, ajettu vain 2 kuukautta. 
Jäi romutetusta Ford Orionista. 
Hp 80 €. Tuodaan Oulu-Kuu-
samo-tien varrelle. P. 050 531 
1837.

Siisti vaalea kirjahylly lasivit-
riineillä, joihin saa valot 50 €, 
Lp-levyjä pääosin 80-luvulta p. 
045 357 4399.

Teuvo Vuoti & Captain Möykkälässä
Teuvo Vuoti & Captain tanssittaa väkeä 
lauantaina 3.10. Möykkälässä Puhoskyläl-
lä. Tämä pitkän linjan muusikoista koostu-
va yhtye on tarjoillut tanssimusiikkia mo-
nenlaisissa ympäristöissä. Palaute on ollut 
aina positiivista ja tämä yhtye saa tanssi-
kenkiin vipinää. Poppoon keulahahmo eli 
laulaja Teuvo Vuoti sai vuonna 2010 tähtiar-
tisti kreivin arvonimen. Hänen lisäkseen ko-
koonpanossa Tuomo Hämäläinen soittaa ki-
taraa ja Kimmo Niiranen hanuria.

HENKILÖKOHTAISTA

Haen itselle tosi ystävää. Ul-
konäkö ei ole tärkeä. Olen luo-
tettava, uskollinen ja rehellinen. 
Asun yksin kaksiossa. Saat olla 
maaseudulta tai kaupungista. 
P. 040 513 4696.

Pudasjärven keskustassa ker-
rostaloyksiö oh, k, tilava alkovi. 
35 m2, vapautuu 1.11. Vuokra 
350 € kk + vesi ja sähkö ku-
lutuksen mukaan. Vuokraen-
nakko 1 kk vuokra. P. 050 349 
4439.

Halontekokone, 80 cm:n terällä 
ja ruuvihalkojalla, moottori 3-v 
5 KW, nopea halontekoon. P. 
0400 838 645.

Puutavaraa 40 km keskustas-
ta: 4x4 parrua, 5” lankkua, 4” 
lankkua, 5” lautaa, 4” lautaa. 
Kanttaamatonta, koiristelautaa 
seiniin ja kattoon 20 m3. Edul-
lisesti koko erä. P. 0400 384 
485.

KIRPPIS
ma-ti 5.-6.10. klo 10-16

Körkön entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!
(myös huonekaluja)
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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 4.10.2015 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO 

Pääpalkintona 250 euron ostokortti.
Palloraja 54.

Tervetuloa!

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!

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. 
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu maanantaisin klo 9.-9.15. Karhu-
pajan Verkkispajasta. Kulku takakautta, Teollisuustie 12.
Bingo Nuorittalla pe 2.10. klo 18.45, Nuoritantie 76 Ylikiiminki.
Tanssit Möykkälässä la 3.10. klo 20.30. Näljängäntie 1391.
Bingo Koskenhovilla su 4.10. klo 18.
Bingo Taivalkosken urheiluhallila su 4.10. klo 18, Urheilutie 8.
Kielikahvila pe 2.10. klo 12-16. Kielikahvilassa voit tutustua Kenian, Venäjän, 
Ranskan ja Kiinan kulttuureihin ja kieliin. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Elokuvailta Pohjantähdessä ti 6.10.  klo 17.00 ja 19.00 Napapiirin sankarit 2. 
K12. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Syötteen rekrymessut Pohjantähdessä ke 7.10.  klo 14-18.
Eikka-Bussi Pudasjärven torilla ke 7.10. klo 12-19 suomimies seikkailee.

Tervetuloa! Sarakylän NS

Lippu 10 €

la 3.10. klo 21.00-01.00.
os. Sarakyläntie 4661

Tanssit Sarapirtillä

Tanssiorkesteri
TUOVILA

Koskenhovilla 
su 4.10.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Tervetuloa! 
Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Pudasjärven Yrittäjät ry

Tervetuloa!

SENIORIYRITTÄJIEN
LOUNASKOKOONTUMINEN

ke 7.10. klo 11 Jukolan Pirtti.
Vierailijana Pentti Uusi-Illikainen sekä uusia yrittäjiä.

Keskustellaan linja-autoretken järjestämisestä Suomen huuto-
kauppakeisari Aki ja Heli Palsamäen huutokauppaan Uuraisten 

Hirvaskankaalle. 

Tanssit Möykkälässä

Maksu vain käteisellä.
Ravintolaan vapaa pääsy.

Soittaa

Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

Lippu 12€ JR 1

la 3.10. klo 20.30-01.00  

TERVETULOA!

TEUVO VUOTI 
& CAPTAIN

Puhoskylän Kyläseura ry

(Nuorittantie 76)
pe 2.10. klo 18.45

Bingo Nuorittalla

Päävoittona 200 €:n ostokortti.
Tervetuloa!

   Kaikille avoinSyysretki
Hailuodon Siikamarkkinoille la 10.10.

Lähtö Kurenalta 
linja-autoasemalta klo 8.00. 

Matkan hinta 20 € /hlö. Autossa arvontaa!
Ilmoittautumiset ti 6.10. klo 12 mennessä:
Taimi: 040 530 6839, Irma: 040 573 2932.

Tervetuloa mukaan!
Pudasjärven Reumayhdistys ry 

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Olet sydämellisesti tervetullut! 

Jumalanpalvelus
Su 4.10. klo 11  Jouni Vikström
Su 11.10. klo 11  Reijo Komu

Tiistaisin sana ja rukous klo 18 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Elokuvat
Pohjantähti 
Pudasjärvi
Ti 6.10.
● Klo 17.00 ja

klo 19.00 
NAPAPIIRIN 
SANKARIT 2 

K12/9, lippu 9 €

Pudasjärven Urheilijat uudistaa hiihdon 
toppa,- lämmittely- ja kilpailuasuja. 
Asujen tilaus- ja sovitusilta to 8.10 klo 17.00-19.00 
Inno-lukion tiloissa. (Apteekin talo, sisäänkäynti 
Saletin vierestä). Paikalla asutoimittajan (noname) 
asiantuntijaedustaja Kari Arponen.

Hiihtokoululaiset+vanhemmat, kilpailijat ja 
muu hiihtoväki! Tervetuloa!

HUOM! EI MUITA SOVITUSILTOJA!

TUORETTA 
MUIKKUA   

Perjantaina 9.10. klo 8-10 
Pudasjärven torilla 
7 €/kg, 15 €/3 kg

SAVUSIIKAA JA -LOHTA
(myös suolasiikaa, -muikkua ja -lohta, muikunmätiä)

PUDASJÄRVEN TORILLA
Maanantaina 5.10.

klo 10.00–16.00

NYT SITÄ TAAS SAA!

Jongun Osakaskunnan hoitokunta 1.10.2015

Siikaistutuksen vuoksi 
Jongun osakaskunta 

KIELTÄÄ MUIKKUVERKKO-
KALASTUKSEN JONGUNJÄRVESSÄ

Länsirannan alueen Raikulan
 rannasta Juurikkarannan puolelle 

kuulutuspäivästä vuoden loppuun.

Vanhustenviikolla 
liikuttavaa ja mukavaa ohjelmaa
Vanhustenviikkoa vie-
tetään Pudasjärvellä 4.-
11.10. monipuolisen 
ohjelmiston voimin. Al-
kulämmittelyt teema-
viikolle otettiin jo 28.9. 
Rajamaan lähiliikunta-
puistossa, jossa Kaiken 
kansan liikuntatapahtu-
maan osallistui kaikki-
aan noin 200 kävelijää. 

Viikko alkaa jo sun-
nuntaina 4.10. taidetuo-
kion voimalla Kaupun-
ginkartanossa. Luvassa 
on myös karvakamuvie-
railua, liikuntahetkiä, 
viikkomessu keskiviik-

kona, yhteislaulua ja muu-
ta mukavaa.

Järjestäjinä ovat yhteis-
työssä Etsivän nuorisotyön 
nuoret, MML:n Pudasjär-
ven osasto, Kulttuuripal-
velut, Liikuntapalvelut, 
Kirjasto, Pudasjärven seu-
rakunta, Virkistysuimala 
Puikkari ja Vanhuspalvelu-
yksiköt.

Lisäksi ajankohtaan 
ajoittuu myös valtakun-
nallisena iäkkäiden ulkoi-
lupäivä, 8. lokakuuta, jol-
loin järjestetään eri puolella 
Suomea lähes 160 kuntoilu-
tapahtumaa.

Terveysliikuntasuo-
situsten mukaan ikäih-
misten kannattaa harjoit-
taa tasapainoa ja voimaa 
kaksi kertaa viikossa. 
Alle viisi prosenttia yl-
tää näihin suosituksiin. 
Ulkoilutapahtumiin kan-
nattaakin, osallistua sillä 
viherympäristö virkistää 
mieltä ja kehoa, ulkoilu 
parantaa vastustuskykyä, 
porukalla on mukavaa ja 
yhdessä uskaltaa parem-
min lähteä liikkeelle.

VIRIKEPÄIVÄ 
Paikka Jaalanka,Jaalanganpirtti

ma 5.10. klo 15.00.   
Ruokapäivän suunnittelu, reissupalaute, 

käsikuvat ja niiden raamitus.
Tervetuloa!          Livokas ry

su 11.10.2015 klo 9.00 S-marketin pysäkiltä
Paluu klo 16.00.                                                        

Retken hinta jäsenet 20€, ei-jäsenet 30€
(Hinta sisältää lipun tapahtumaan)

Ilmoittautumiset ke 7.10. mennessä
Maila 045 120 8750, Anne 041 506 0738

KÄDENTAITOMESSUILLE
Lähdemme Ouluhalliin

Pudasjärven maa- ja kotitalousnaiset
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Ruokapalvelupäällikön virka
Pudasjärven kaupunki hakee ruokapalvelupäällikköä viran vakinaista 
täyttämistä varten. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva am-
mattikorkeakoulututkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto taikka 
vastaava aikaisempi koulutus. Lisäksi viranhoidossa edellytetään vah-
vaa alan työkokemusta ja hyvää talouden tuntemusta, työnjohtotaito-
ja, kehittämiskykyä ja muutosvalmiutta sekä atk-taitoja. 
Ruokapalvelupäällikön tehtävänä on vastata koko kaupungin ruoka-
palvelusta ja sen kehittämisestä itsenäisesti sekä johtaa ruuanvalmis-
tusta. Ruokapalvelupäällikkö osallistuu myös mahdollisuuksien mu-
kaan käytännön ruuanvalmistustyöhön. 
Pudasjärven kaupunkiin rakennetaan elinkaarimenetelmällä uusi hir-
sikoulukeskus. Koulukeskukseen sijoittuu myös uusi ajanmukainen 
keskuskeittiö, jonka toiminnan kehittämisessä ruokapalvelupäälliköllä 
on keskeinen rooli.
Viran palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan siten, että tehtäväkohtai-
nen palkka on 2.600 € + mahdolliset lisät. Virkaan valitun on ennen 
viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ter-
veydentilastaan.
Hakemukset virkaan tulee jättää 30.6.2015 klo 16.00 mennessä 
ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta www.kuntarekry.fi. 
Paperimuotoinen hakemus koulutus- ja työtodistuksineen on mah-
dollista toimittaa osoitteella Pudasjärven kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 
93101 Pudasjärvi.
Lisätietoja virka-aikana antaa vs. tekninen johtaja Eero Talala,  
puh. 040 587 2275, sähköposti eero.talala@pudasjarvi.fi.

Pudasjärven kaupunki, tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Ruokapalvelupäällikön virka
Pudasjärven kaupunki hakee ruokapalvelupäällikköä viran vakinaista 
täyttämistä varten. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva am-
mattikorkeakoulututkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto taikka 
vastaava aikaisempi koulutus. Lisäksi viranhoidossa edellytetään vah-
vaa alan työkokemusta ja hyvää talouden tuntemusta, työnjohtotaito-
ja, kehittämiskykyä ja muutosvalmiutta sekä atk-taitoja. 
Ruokapalvelupäällikön tehtävänä on vastata koko kaupungin ruoka-
palvelusta ja sen kehittämisestä itsenäisesti sekä johtaa ruuanvalmis-
tusta. Ruokapalvelupäällikkö osallistuu myös mahdollisuuksien mu-
kaan käytännön ruuanvalmistustyöhön. 
Pudasjärven kaupunkiin rakennetaan elinkaarimenetelmällä uusi hir-
sikoulukeskus. Koulukeskukseen sijoittuu myös uusi ajanmukainen 
keskuskeittiö, jonka toiminnan kehittämisessä ruokapalvelupäälliköllä 
on keskeinen rooli.
Viran palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan siten, että tehtäväkohtai-
nen palkka on 2.600 € + mahdolliset lisät. Virkaan valitun on ennen 
viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ter-
veydentilastaan.
Hakemukset virkaan tulee jättää 30.6.2015 klo 16.00 mennessä 
ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta www.kuntarekry.fi. 
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Pudasjärven kaupunki, tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kauppojen lahjoittaman  
ruoka-avun jakelu
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Pudasjärven kaupunki hakee ruokapalvelupäällikköä viran vakinaista 
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Pudasjärven kaupunki, tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Ruokapalvelupäällikön virka
Pudasjärven kaupunki hakee ruokapalvelupäällikköä viran vakinaista 
täyttämistä varten. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva am-
mattikorkeakoulututkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto taikka 
vastaava aikaisempi koulutus. Lisäksi viranhoidossa edellytetään vah-
vaa alan työkokemusta ja hyvää talouden tuntemusta, työnjohtotaito-
ja, kehittämiskykyä ja muutosvalmiutta sekä atk-taitoja. 
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klo 12-14  TAIDETUOKIO Kaupunginkartanossa

klo 13-15  TAIDETUOKIO Kurenkartanossa 
klo 13.00 KARVAKAMU VIERAILU Tuohikodilla 
 

klo 11.45-12.15 LIIKUNTAHETKI Kielokodissa
klo 13.30-14 LIIKUNTAHETKI Koivukodissa 
klo 12-14 TAIDETUOKIO Yläkartanossa 

klo 13 VIIKKOMESSU LAITOKSISSA JA 
 ASUMISPALVELUYKSIKÖISSÄ 
 ASUVILLE VANHUKSILLE 
 Seurakuntakodilla
klo 13-15 TAIDETUOKIO Kielokodissa

klo 9.30-11.30 TAIDETUOKIO Valokissa
klo 10.00  KARVAKAMU VIERAILU 
 Palvelukeskuksen päivätoiminnassa
klo 11.30-12 LIIKUNTAHETKI Kaupunginkartanossa 
klo 13-15 TAIDETUOKIO Koivukodissa
klo 18 LAULAMME YHDESSÄ – Vanhoja 
 iskelmiä Kulttuurikeskus Pohjantähdessä 

klo 12-14 TAIDETUOKIO Tuohikodissa 
klo 12-12.30 LIIKUNTAHETKI Yläkartanossa 
klo 15 VANHUSTEN VESIJUMPPA Puikkarissa
 -vanhuksille vapaa pääsy
klo 14-14.30  LIIKUNTAHETKI Valokissa 

klo 10-12 TENHOKERHO kirjastossa 
klo 12 HYMYHUULET- Eläkeliiton Posion 
 yhdistyksen ilmaisuryhmä kirjastossa 

 
klo 10 JUMALANPALVELUS JA KIRKKOKAHVIT  
 Seurakuntakodilla
klo 10  JUMALANPALVELUS JA KIRKKOKAHVIT  
 Sarakylän kappelissa
klo 13.30-15  TAIDETUOKIO Lakkarissa

VANHUSTENVIIKKO 
PUDASJÄRVELLÄ 4.-11.10.2015

Järjestäjinä yhteistyössä:
Etsivän nuorisotyön nuoret MML:n Pudasjärven osasto 
Kulttuuripalvelut  Liikuntapalvelut
Kirjasto   Pudasjärven seurakunta
Virkistysuimala Puikkari  Vanhuspalveluyksiköt

Sunnuntai 4.10.  

Maanantai  5.10.

Tiistai  6.10.

Keskiviikko 7.10.

Torstai 8.10.

Perjantai 9.10.

Lauantai 10.10.   

Sunnuntai 11.10. 

Avantouintipaikka Rajamaanrantaan
Pudasjärvellä on ollut moni-
en vuosien ajan avantouin-
tipaikka Pudasjärven ran-
nassa Pietarilassa. Vieressä 
oleva rakennus on nyt pu-
rettu ja kulkuyhteydet sinne 
ovat mutkistuneet hirsikou-
lun rakennustyömaan vuok-
si. Näin heräsi ajatus avan-
touintipaikan avaamisesta 
Rajamaan liikuntapuistoon 
Iijoen rantaan, jossa on ke-
säisin ollut Pudasjärven vi-
rallinen uimapaikka laitu-
reineen ja uimakoppeineen. 
Kylmentynyttä vettä pelkää-
mättömät uinnin harrastajat 
ovat jatkaneet uintikauttaan 
ja käyvät edelleen uimassa.

Uimareiden aloitteesta 
kaupungin liikuntapaikka-
mestari Heino Ruuskanen 
näki Rajamaan rannan sopi-
vana avantouintipaikkana. 

Avantouinnin paikkaa suunnittelemassa kaupungin liikun-
tapaikkamestari Heino Ruuskanen, toiminnanjohtaja Tuo-
mo Jokikokko Työpetarista ja toimitusjohtaja Veli-Pekka 
Salmela Kuljetuspudaksesta.

Samaa mieltä oli Veli-Pekka 
Salmela Kuljetuspudakses-
ta, joka vastaa Pudasjärven 
ulkoliikuntapaikkojen hoita-
misesta.

Salmela lupasi hoitaa 
uimareiden käyttöön ui-
makopiksi lämmitettävän 
työmaaparakin. Avanto-
uintipaikalle laiturin ja il-
mapuhaltajan laittamisen 
tulee hoitamaan edellisvuo-
sien malliin alihankintana 
Työpetari ry.

Avantouinnin harrastaji-
en taholta on nyt myönteis-
tä, että avantoa ei tarvitse 
odottaa helmikuulle saak-
ka, kuten edellisinä vuosina. 
Uinnin voi aloittaa jo sulan 
veden aikana.

Uintipaikan valmistu-
misen jälkeen Pudasjärven 
Kuntourheilujaosto ja Uin-

tijaosto tulevat järjestämään 
lähiaikana liikunnallisen 
yleisötilaisuuden, jossa saa 
tutustua uimiseen kylmäs-

sä vedessä. Samalla on ti-
laisuus aloittaa myös uusi 
avantouintiharrastus. HT

Pudasjärven Uimajaosto jär-
jesti syksyn ensimmäiset 
uintikisat sunnuntaina 27.9. 
Puikkarissa. Mukana oli kak-
sitoista innokasta uimaria, 
joista ensikertalaisia oli kaksi. 
Seuraavat uintikisat pidetään 
sunnuntaina 1.11., jolloin toi-
vomme mukaan on enemmän 
osallistujia. Hienoa oli seura-
ta pienempien lasten uinteja, 

kaikki 5-9 -vuotiaatkin uivat 
jo isossa altaassa 25 metrin 
uintimatkoja.

Aini Seppänen

Tulokset:
Tytöt 5 v. Vapaa 25 m: 1. Rosa-
Isa Ylinen 1.08.9
Tytöt 7 v. Vapaa 25 m: 1. Sara 
Leino 44.8

Tytöt 8 v. Vapaa 25 m: 1. Selena 
Stenius 1.05.1
Tytöt 9 v. Vapaa 25 m: 1. Ven-
la Leino 28.4, 2. Alisa Koppelo 33.7
Pojat 10 v. Vapaa 25 m: 1. Joona 
Takarautio 26.5
Tytöt 11 v. Vapaa 25 m: 1. Sofia 
Harju 22.4, 2. Anni Runni 22.8, 3. 
Riina Hemmilä 23.9, 4. Emilia Laak-
konen 27.2
Tytöt 11 v. Selkä 25 m: 1. Anni 

Runni 24.1, 2. Riina Hemmilä 24.5, 
3. Sofia Harju 28.0
Tytöt 12 v Vapaa 50 m: 1. Janet-
te Takarautio 44.3, 2. Moona Panu-
ma 56.5
Tytöt 12 v. Selkä 50 m: 1. Janet-
te Takarautio 49.6, 2. Moona Panu-
ma 55.4
Tytöt 12 v. Rinta 50 m: 1. Janet-
te Takarautio 1.11.1, 2. Moona Pa-
numa 1.23.2

Syksyn ensimmäinen uintikisa

Lakarin koululaisille 
menestystä suunnistuskisassa

Innokas tyttöviisikko läk-
si torstaina 24.9. Lakarin 
koululta kilpailemaan Kou-
luliikuntaliiton Oulun ja 
Koillismaan piirin suunnis-
tusmestaruuksista Tanni-
laan. Kilpailuun oli ilmoit-
tautunut 251 suunnistajaa. 
Pudasjärveä edustivat Emi-
lia Niskasaari, Siiri Korho-
nen, Venla Leino, Neea Moi-
lanen ja Silja Alahäivälä. 
Rata oli 2,1 kilometrin rasti-
reittirata 3. luokan tyttöjen 
sarjassa. Matka oli ensiker-
talaisille onnistunut. Kaik-
ki lakarilaiset suunnistivat 

Lakarin koululaiset Siiri, 
Emilia, Neea, Silja ja Venla 

kisaan lähdössä.

hienosti kymmenen parhaan 
joukkoon, joista palkinnoil-
le juoksivat Silja 2. ja Venla 
5. sijalle. Tytöt aikoivat ensi 
vuonnakin osallistua vastaa-
vaan tapahtumaan.

Kirsti Alahäivälä

Kesäkisaa on pelattu koko 
kesän ajan Koillis-Golfin 
kentällä. Kierroksia on ker-
tynyt useita satoja, jois-
ta kunkin pelaajan kohdal-
ta valittiin kolme parasta 
kierrosta; sarjoina miehet ja 
naiset ja molemmilla suora 
lyöntipeli (SCR) ja tasoituk-
sellinen lyöntipeli (HCP).

Naisten kilpailussa mo-
lemmat kilpailut voitti Lea 
Törrö. Miesten tasoitukselli-
sen kilpailun voitti Risto Po-

ropudas ja suoran lyöntipe-
lin Jari Jussila. 

Tulokset:
Naiset HCP: 1) Lea Törrö 161 
lyöntiä, 2) Maaret Ihme 169, 3) 
Jaana Iinattiniemi 170, 4) Tuula 
Hietava 171.
Naiset SCR: 1) Lea Törrö 207 
lyöntiä, 2) Jaana Iinattiniemi 216, 
3) Tuula Hietava 220, 4) Maaret 
Ihme 227.
Miehet HCP: 1) Risto Poropu-
das 157 lyöntiä, 2) Jari Jussila 162, 

3) Mikko Hietava 164, 4) Aki Nie-
mitalo, 5) Pekka Kinnunen 168, 
6) Joonas Hietava 169, 7) Joonas 
Pöykiö 173, 8) Matti Juurikka 176, 
9) Eero Jussila 178, 10) Olavi Lei-
nonen 197.
Miehet SCR: 1) Jari Jussila 183 
lyöntiä, 2) Matti Juurikka 188, 3) 
Pekka Kinnunen 192, 4) Joonas 
Hietava 195, 5) Mikko Hietava 
197, 6) Risto Poropudas 212, 7) 
Aki Niemitalo 219, 8) Olavi Lei-
nonen 222, 9) Joonas Pöykiö 226, 
10) Eero Jussila 244.

Täydennys kauden päätös-
kisan erikoiskilpailuihin:
Pisimmän driven löi Jaa-
na Iinattiniemi ja lähimmäs 
lippua voiton tasasivat Ola-
vi Leinonen ja Pekka Kinnu-
nen.

Kausi alkaa olla paketissa. 
Kiitokset kaikille 

osallistujille 
- simulaattorissa jatketaan.

Jari Jussila

Kesäkisan ratkaisut Koillis-Golfissa

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi
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20
mikrog

KAMPANJATARJOUS!
Osta DeviSol 20 mikrog kampanjapakkaus, saat

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 
Puh. (08) 821 185

Tarjous koskee vain 20 mikrogramman vahvuutta.
Tarjous on voimassa niin kauan kuin tuotteita on saatavilla.

230 tabl. 

20€ 
(norm. 20,25€ /200 tabl.)

20

Pistotie 4, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

Pistotie 4, 93100 Pudasjärvi
P. 040 531 6262 • vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Rautio 
vuokraa ja kalustaa!

Päivän aikana arvotaan 
WC-kaapisto

(allaskaappi ja peilikaappi)

AVAJAISET 
Perjantaina 2.10. klo 11 alkaen

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

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

Hernekeitto-

tarjoilua 

soppatykistä!

Tuulimyllyntie 2,  
93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 821 430
Avoinna ma-pe 6-20

Tervetuloa!

Mukana menossa Teboil, Katsastus Team, Kaappi- ja levypalvelu-/Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio 

Koe ajamisen rajaton riemu!
GT-SIMULAATTORI

Arvontaa ja toiminnan esittelyä!

TULE TESTAAMAAN 
AJOTAITOSI!

Jesse Anttila ajattaa GT-simulaattorilla

POLTTOAINEET 
(diesel, bensiini) 

TARJOUS-
HINNOIN

AVAJAISPÄIVÄNÄ

PAIKALLA 2WHEEL SHOW
Näytökset klo 12, 14, 16.

Tule tutustumaan 
näyttelytiloihimme Pistotie 4 

(entiset Kellon Puun tilat) 

GT-

simulaattori 

paikan päällä!

Lisätietoja: 
can-amoffroad.com

Jari Keskiaho 040 516 0430 
Sami Kaivorinne 040 560 5993

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. (08) 822 007
PALVELEMME PE 2.10. 9-16, LA 3.10. 10-14

www.pienkonehuolto.fi

Erikoistarjouksia!

CAN-AM WEEKEND 
PE-LA 2.-3.10. 

* muita BRP-tuotteita

Etusetelillä 100 euron alennus 
valikoiduista lisävarusteista

TARJOAMME KAHVIA 
JA MAKKARAA!

OUTLANDER 570 PRO T3
9.490 € + TOIM.KULUT 400,- sis alv.

Esittelyssä uusi 
Can-Am 2016 -mallisto


