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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Iijokisoutu palkittiin 
100 suomalaista

vesistötekoa 
-kampanjassa s. 3

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 6.10.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Lupa kaataa.

Kiinteä verkko 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. Matkaviestinverkko 8,35 snt/puhelu + 7,17 snt/min.

Keilaus | Biljardi | Ratagolf | Ravintola | Sauna | Darts | Kabinetit
Isokatu 97, 90120 OULU | 0207 344 199 | www.oulunkeilahalli.fi

Soita
 ja kysy

 0207 344 199 

Saunatilat
Kabinetit

Pikkujoulu
Varaa ajoissa!
Pikkujoulukausi lähestyy.

Keilaus
RuokailuMeiltä vaivattomasti 

Kelan invakuljetukset, omavastuu 25 € 
(kerryttää vuotuista omavastuuta).

Kuljetamme Pudasjärvellä Kela-invakuljetukset 
Kelan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Myös henkilö- ja palvelukuljetukset.

Tilaukset suoraan p. 0400 288 221
Pyydä tarjous: lauri.lantto@luukku.com

Pudasjärven Taksipalvelut Oy

HUOM!

SAVUSIIKAA JA 
-LOHTA

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

Maanantaina 9.10.
klo 10.00–16.00

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Timo Ahonen 040 587 0856
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260

K-maatalous on nyt 
Lantmännen Agro

Meiltä myös tilauksesta moottoripolttoöljyä 
sekä lämmitysöljyä edullisesti!

Nyt voiteluaineista 
syyskampanja, kysy!

KANGAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla 
to 12.10. klo 10-17

Matonkudetta, ontelokuteet, 
poppanakuteet, paperinauhat.

Maahantuojalta suoraan sarkaa, 
verkaa, lapin nauhat ym.

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

TALVIUINTIPAIKKA 
RAJAMAAN RANTAAN AVATTU
OHJEITA KÄYTTÄJILLE:
- Kuluvan vuoden loppuun saakka voi käyttää viime kauden  
 avaimia.
- Vuoden vaihteessa ilmoitetaan avaimien uusimisen ohjeet.
-  Uudet uimarit voivat lunastaa avaimen 25 € hintaan  
 koko kaudeksi Puikkarilta.
- Käytössä lämmin pukeutumistila. 

Tiedustelut: Kaupunki/liikuntatoimi Heino p. 0400 346 097
Toiminnan kehittämisestä ehdotuksia ja palautteita ottaa vastaan

PuU Kuntourheilujaosto Heimo Turunen 0400 385 281, 
heimo.turunen@vkkmedia.fi

Pudasjärven kaupunki 

Talviuintipaikkaa ylläpitää liikuntatoimi.

Tervetuloa uimaan! 
Tarvittaessa kokeneet uimarit antavat ohjausta.

Voi tulla ilman uintiakin!
Grillimakkaroita, nuotiopannukahvia, mehua.

ma 9.10. klo 18-19 
Rajamaan rannassa Kauralantien päässä

TALVIUINTIKAUDEN 
AVAJAISET

Järjestää:  Pudasjärven kaupunki, Työpetari ry, 
PuU Kuntourheilujaosto ja -Uintijaosto

Kylmä vesi virkistää

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 11.10, ke 1.11. ja ke 8.11.

www.pudasjarvenoptiikka.fi
HUOM! Ma 9.10. liike poikkeuksellisesti suljettu.

la 18.11. Saarenkylän NS 
Rovaniemi klo 20-24.

Tanssimatka
Valentin & Afrikan tähti

Lähtö klo 18 S-market linja-autopysäkki.
Matkan hinta 20 €, tanssilippu 14 €.

Järjestää: Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat

Ilmoittautumiset: (miel. tekstiviesti)
Sointu Veivo 040 758 4183,

Heimo Turunen 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi

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

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

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

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

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

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

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

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

 NYT PALJON 
TUOTTEITA 100

kpl
Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet,
Pelit, Lelut,

...ja Paljon Muuta!

...enää 79 yötä Jouluun!

AVOINNA: 
TÄNÄÄN PE 

KLO 20 SAAKKA
S-marketissa Pudasjärvellä
p. 050 386 8660
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto: Ma-Pe 10-14

MEILLÄ PIMIÄT HINNAT!

PERATTUA MUIKKUA, 
TUORETTA SIIKAA 

PUDASJÄRVEN TORILLA 
PE 13.10. KLO 11-12. 

P. 044 013 1493

Infotilaisuus 
perhehoidosta 
ke 11.10.2017 kello 17

oulunkaari.com

Oletko kiinnostunut kaikenikäisten 
perhehoidosta?
Mitä perhehoito tarkoittaa ja kenelle se on 
tarkoitettu? Mitä perhehoitajalta edellytetään ja 
miten haen perhehoitajaksi? Millaista koulutusta 
tuleva perhehoitaja saa?
Pudasjärven alueelle etsitään uusia perhehoitajia. 
Tule kuuntelemaan ja tapaamaan perhehoitajia 
Palvelukeskukseen, Kauppatie 25, Pudasjärvi.
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille perhe-
hoidosta kiinnostuneille.
Tervetuloa!
Lisätietoja: Hanna Siltakoski, 050 436 6593, 
hanna.siltakoski@oulunkaari.com

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

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

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

Talvi tulee! 
Kysy ennakkotarjousta Talvirenkaista !

 VIETÄMME POINT-S -KETJUN 
AVAJAISIA 

to 12.10. klo 10-16. 
Munkkikahvitarjoilu
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 8.10. kello 10, Juha Kukkurai-
nen, Jukka Jaakkola.
Messu Sarakylän kappelissa su 8.10. kello 10, Timo Liika-
nen, Eeva Leinonen, Keijo Piirainen, kappelikuoro. Kirkko-
kahvit. Messu katsottavissa suorana videolähetyksenä seu-
rakunnan kotisivujen kautta.
Maakirkko Korpisen kylätalossa su 8.10. kello 14, Timo Lii-
kanen, Jukka Jaakkola.
Raamattupiiri seurakuntakodissa ma 9.10. kello 18. Luetaan 
Matteuksen evankeliumia, vetäjänä Sirkka Stenius.
Miestenpiiri seurakuntakodissa to 12.10. kello 17.30, Keijo 
Piirainen.
Kuorot: Vox-Margarita ke 11.10. kello 18, kirkkokuoro to 
12.10. kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 11.10. kello 13.
Diakoniavastaanotto torstaisin kello 9.15.-11.00.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.
Kaiken kansan sauvakävely ti 10.10, lähtö seurakuntako-
dilta kello 17.15, kierrämme sopivan mittaisen lenkin. Tämän 
jälkeen kahvia/teetä tarjolla Kanttorilassa, lopuksi hartaus. 
Kaikki ovat tervetulleita-myös ilman sauvoja.
Lähimmäisten kokoontuminen seurakuntakodissa ke 
11.10 kello 17.30.
Naisten Pankki Kanttorilassa to 12.10. kello 18.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin  kello 
10-13.
Seurakunnan lapsityön leiripäivät 0-2 luokkalaisille Lie-
peessä 24 – 25.10.2017 kello 10-14. Ohjelmassa mm. ulkoi-
lua, askartelua, satuja lepohetken yhteydessä ja hartaushet-
ki. Päivittäin tarjoamme yhden lämpimän aterian. Leiripäivät 
ovat ilmaisia. Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon tiistaihin 
18.10. mennessä p.08 882 3100. Leirille otetaan 20 lasta il-
moittautumisjärjestyksessä. Leirille voi osallistua molempina 
päivänä, mutta kummallekin päivälle täytyy ilmoittautua erik-
seen.
Perhekerho: seurakuntakodin perhekerho keskiviikkoisin 10-
13 ja maanantaisin iltaperhekerho kello 17-19.  Ulkoiluperhe-
kerho makkaran paiston merkeissä Liepeen väentuvassa ke 
11.10. kello 10, sateella olemme sisätiloissa.
Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla maanantaisin kel-
lo 13–15 ja perjantaisin kello 9.30–12.00. Ilmoittautumiset 
lastenohjaajille p. 040 743 4896 tai 040 586 1217.  Lapsi-
parkkia ei pe 6.10. eikä pe 13.10.
Kirkkoherranvirasto ja seurakunnan toimistot suljettuna 
pe 6.10.   Kirkkoherranvirasto avoinna viikosta 41 alkaen  ma-
ke kello 9-14 ja pe 9-14.
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pi-
detään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa maanan-
taina 9.10.2017 kello 16.30. Kokouksen asialista on ylei-
sesti nähtävänä 26.9.–9.10.2017 kirkkoherranvirastossa, 
Varsitie 12, viraston aukioloaikoina. Kokouksen tarkistet-
tu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 
12.10.–11.11.2017 viraston aukioloaikoina. Pudasjärvellä, 
26. päivänä syyskuuta 2017, Arvo Niskasaari kirkkovaltuus-
ton puheenjohtaja.
Rauhanyhdistykset: Laulutuokio ja ruokailu Kurenalan ry:llä 
su 8.10. kello 13 (Tauno Kujala). Lauluseurat Sarakylässä 
Elsa Puhakalla su 8.10. kello 19.
Haudattu: Hanna Mirjami Suanto 90 v, Mauno Kalevi Hiltula 
80 v, Jaakko Johannes Pekkala 77 v, Seppo Johannes Pöy-
kiö 67 v, Jouko Tapio Ranua 65 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Tyyne
HEPOLA
o.s. Aho
s. 30.5.1924 Kuusamo
k. 20.9.2017 Pudasjärvi

Lähti lentoon enkeli taivaan,
tuli luokse väsyneen, sairaan.
Kosketti hiljaa posken nukkaa,
silitti hellästi äidin tukkaa.
Nosti hiljaa siivelle, kulkua johti
Taivaan Isän kotia kohti.

Kiittäen ja rakkaudella muistaen

Viola
Raimo ja Anni
Olavi ja Elvi
Maire ja Mikko

Olit meille rakas, jäit meidän sydämiimme.
Lastenlapset ja lastenlastenlapset

Airi-sisko
muut sukulaiset ja ystävät

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme siunataan
Pudasjärven kirkossa lauantaina 14.10.2017 klo 12.00, 

jonka jälkeen muistotilaisuus seurakuntakodissa.

Heijastimia päiväkoti-ikäisille
Pudasjärven päiväkoti-ikäi-
set lapset saivat tiistaina 
3.10. Metsänhoitoyhdistys 
Pudasjärveltä lahjoituksen, 
jolla on loukkaantumista eh-
käisevä vaikutus. Heijastin-
avaimenperä-yhdistelmän 
ovat saaneet käyttöönsä Pik-
ku-Paavalin Päiväkodin, 
Koivutien ryhmiksen ja per-
hepäivähoidossa olevat lap-
set sekä varhaiskasvatuksen 
työntekijät.

-Lapsuusiässä on tärkeää 
opetella tietoja ja taitoja, jot-
ka auttavat elämässä eteen-
päin. Heijastimen käytön 
opetteleminen on yksi niis-
tä. Saimme vihjeen hoitajilta, 
että päiväkoti-ikäisiltä lap-
silta puuttuu heijastimia, jo-
ten päätimme tehdä tällaisen 

lahjoituksen, toteaa toimin-
nanjohtaja Antti Härkönen 
metsänhoitoyhdistykseltä.

Turvallista matkaa, toivotti toiminnanjohtaja Antti Härkö-
nen Metsänhoitoyhdistys Pudasjärven puolesta luovutta-
essaan Pikku-Paavalin Päiväkodilla 300 heijastinta.

Heijastimen toimintakin varmistettiin hämärässä huonees-
sa taskulampun valon avulla.

Lämmin kiitos

KOIVUMAA 
Jormaa
muistaneille ja 

suruun osaa ottaneille.
Omaiset

Tulevan sunnuntain otsikko kirkkovuo-
dessa on ”Kristityn vapaus”. Tämä otsikko 
johdattaa pohtimaan, mitä kristillinen usko 
on ja mitä se ei ole. 

Joillekuille ihmisille usko merkitsee 
kristinuskon opetuksen totena pitämistä 
ja sen arvomaailmanmukaista elämäntapaa. 
Tällaiseen ajatteluun saattaa kuulua käsitys, 
että kun ihminen jättää jotkin tietyt asiat 
tekemättä ja vastaavasti tekee joitain toi-
sia asioita, hän on kristitty ihminen ja näin 
perii kerran iankaikkisen elämän. Tällainen 
kristinuskon tulkinta on muuten hyvä, mut-
ta sille ei löydy tukea Raamatusta. 

Vietämme parasta aikaa uskonpuhdis-
tuksen 500-vuotisjuhlavuotta. Erityises-
ti tänä vuonna on aiheellista palata uskon-
puhdistuksen sanomaan ja perintöön. Ne 
opettavat yksiselitteisesti, että ihminen 
saa osakseen ikuisen elämän yksin armos-
ta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. 
Usko on Jumalan tekoa meissä, Jumalan 
lahja. Se ei siis ole jonkin elämäntavan nou-
dattamista tai suorittamista. Jumalan syn-
nyttämään uskoon kuuluu keskeisesti va-

paus, kristityn vapaus.
Mitä kristityn vapaus tarkoittaa? Vapau-

den vastakohta on vankeus tai orjuus. Kris-
tinuskon mukaan ilman uskoa elävä ihmi-
nen ei ole aidosti vapaa, vaikka hän näin 
kokisikin, vaan hän on synnin orja, synnin 
vanki. Kristityltä ihmiseltä Vapahtaja on 
katkaissut kuolon kahleet ja valheen ver-
kot. Raamatussa Jeesuksesta käytetty nimi-
tys Vapahtaja korostaakin juuri tätä asia. Va-
pahtaja vapahtaa eli vapauttaa. 

Kristitty ihminen on vapautettu ennen 
kaikkea synnistä ja lainomaisista hengelli-
sistä säännöistä – olivatpa ne sitten itse 
asetettuja tai muiden ihmisten keksimiä. 
Sen sijaan hän ei ole vapaa rikkomaan la-
keja tai tekemään muita syntejä. Uudessa 
testamentissa esimerkiksi Paavalin kirjeet 
sisältävät runsaasti neuvoja kristilliseen 
elämään. Samaan aikaan niissä korostetaan 
kristityn vapautta. Mainitut kehotukset ei-
vät olekaan lain ankaria ja tuomitsevia käs-
kyjä vaan armon ja totuuden täyttämiä oh-
jeita.

Kristityn vapaus ei siis merkitse vapaut-

ta tehdä syntiä. Tätä on tarpeen korostaa, 
koska moni Jeesuksen seuraaja käy kovaa 
taistelua synnin houkutuksia vastaan. Us-
kon, että hyvin lähelle monia meistä hiipii 
itsekkyyden kiusaus. Miten helposti unoh-
dammekaan toisen ihmisen ja etsimme 
vain omaa etuamme ja parastamme? Kris-
titty on pelastettu palvelemaan, ei kuiten-
kaan ”vastahakoisesti eikä pakosta” vaan 
iloisin mielin, vapaana Jumalan lapsena. 

Onnellista on, ettei kenenkään tarvitse 
jäädä synnin siteisiin. Pääsiäisaamun viesti 
on edelleen totta: Jeesus elää. Jumalan val-
takunnan evankeliumi kaikuu edelleen kes-
kellämme. Siinä Jumalan Poika tulee sydä-
meemme ja särkee synnin kahleet. Armon 
Auringon paisteessa on hyvä olla, vapaana 
hengittää armon ilmaa ja olla uskon kautta 
osallinen taivasten valtakunnan aarteista – 
Vapahtajan vapauttamana.

Valtteri Laitila

Vapahtaja vapauttaa

Yhteensä heijastimia oli 
300 kappaletta, joten myös 
henkilökunta saivat omat 
heijastimet. Hoitajat lupasi-
vat näyttää mallia heijasti-
men käytöstä. 

-Lapsille jäikin tehtäväk-
si valvoa henkilökunnan esi-
merkin voimaa. Kun lapset 
liikkuvat ohjattuna ryhmis-
sä, heillä on päiväkodin puo-
lesta heijastinturvaliivit, joka 
on tosi hyvä homma. Mut-
ta paljon lapset ovat ulko-
na hoitoajan ulkopuolella. 
Jospa tämä lahjoitus auttai-
si kiinnittämään enemmän 
huomiota pimeän ajan hei-
jastimien käyttöön, toivoi 
Antti Härkönen metsänhoi-
toyhdistykseltä. PK

Pudasjärven Invalidit ja-
koivat jäsenilleen syyskuun 
loppupuolella 10 paria kä-
velysauvoja sekä yhdet nas-
takengät tulevan talven 
liukkauden torjuntaa enna-
koiden. Varat asiaan hankit-
tiin lipaskeräyksellä. Kiitos 
S-kaupan ja K-kaupan väel-
le keräysluvan antamisesta. 

Pudasjärven Invalidit 

Invalidit 
tempaisivat
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  Heijastimia päiväkoti-ikäisille

Iijokisoutu palkittiin 100 suomalaista 
vesistötekoa -kampanjassa
Iijokisoutu ja muut kaksi 
eniten ääniä saanutta ”100 
suomalaista vesistötekoa” 
-kampanjaan osallistunut-
ta palkittiin Helsingin kau-
pungintalolla sunnuntaina 
1.10. Palkintopuheet voitta-
jille piti ympäristöministe-
ri Kimmo Tiilikainen. Minis-
teri muistutti Iijokisoudun 
vuosikymmeniä kestäneestä 
perinteestä ja sen merkityk-
sestä koskiensuojelulaille ja 
lain pysymiselle. Hän totesi, 
että varmasti iijokisoudun 
osallistujat ovat myös tyy-
tyväisiä hallituksen vuoden 
takaiseen päätökseen, ettei 
koskiensuojelulakia avata 
eikä Kollajan tekoallasta ra-
kenneta. 

Pudasjärven luonnon-
suojeluyhdistyksestä palkin-
toa olivat vastaanottamassa 
puheenjohtaja Pirkko-Lii-
sa Luhta ja varapuheenjoh-
taja Eero Moilanen. Kiitos-
puheessaan Luhta kiitti niitä 
koillismaalaisia, jotka jo 1970 

Pirkko-Liisa Luhta pitämässä kiitospuhetta juhlallisessa palkintojen jakotilaisuudessa 
Helsingissä. Hänen oikealla puolellaan Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistyksen varapu-
heenjohtaja Eero Moilanen. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kuvassa vasemmalla.

luvulla nousivat puolusta-
man jokea, se on ollut varsi-
nainen teko. 

-Vesi ei ole tavallinen 
kaupallinen tuote, vaan pi-

kemminkin perintö, jota on 
sellaisena suojeltava, puo-
lustettava ja kohdeltava. 
Näin runollisesti alkaa EU:n 
vesipuitedirektiivi vuodel-

ta 2000, Luhta kertoi tämän 
periaatteen olleen Iijokisou-
dun ohjenuora jo vuosikym-
meniä ennen direktiivin vel-
voittavuutta.

Lukijan kynästä

Pudasjärven terveysasemalla on ollut vuosia sisäilmaongelmaa. Erinäi-
siä remontteja on usein tehty, mutta niistä ei ole ollut apua. Viimei-
simmän remontin aikana vuonna 2015 kolme työntekijää oli entises-
sä ambulanssitalossa evakossa, jossa ei ilmennyt kyseistä ongelmaa.

Nykyisin yhä useammat hoitohenkilökuntaan kuuluvista kärsivät 
sisäilman aiheuttamista vaivoista, on astmalääkkeiden, silmä- ja nenä-
tippojen käyttäjiä, äänen käheydestä sekä iho-oireista kärsiviä. Myös 
asiakkaat oirehtivat terveysaseman tiloissa. Huoneita on jouduttu 
vaihtamaan heikoin tuloksin. Neuvolan puolelta on jo pari työnteki-
jää muuttanut apteekin tiloihin. 

Sisäilmamittauksia on tehty, viimeisimmät huhti-kesäkuussa, joi-
den tuloksista ei ole henkilökunnalle tiedotettu.

On syytä tuoda tämä suuri ongelma päivänvaloon. Jos tässä kau-
pungissa meinataan hoitaa sairaita, on aika hommata myös hoitohen-
kilökunnalle asianmukaiset työtilat. Huono kello kauas kantaa. Saa-
daanko tänne jatkossa pysyvää, tilapäistäkään hoitohenkilökuntaa? 

Pudasjärven terveysaseman 
vastaanoton henkilökunta

Terveysasemalla 
sisäilmaongelmaa

Kaupunki vastaa 
Terveysasemalla on tehty viime vuosien aikana korjaustoimenpi-
teitä ilmanlaadun parantamiseksi, ja tehdään edelleen. Viimeisim-
mät tarkemittaukset on tehty ISS-Prokon toimesta.

ISS-Proko tulee esittelemään Terveysaseman henkilökunnalle 
tuloksia ja mahdollisia korjausehdotuksia 17.10.2017. Tämän jäl-
keen tiedotetaan asiasta tarkemmin.

Kari Rissanen kiinteistöpäällikkö

Presidenttiehdokas 
Vanhanen vaalikiertueella
Keskustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestö järjesti maanan-
taina 2.10. torilla tilaisuuden, 
jossa vieraili Keskustan pre-
sidenttiehdokas Matti Van-
hanen. Tilaisuuden aiheeksi 
oli etukäteen ilmoitettu ”Ul-
kopolitiikkaa yhdessä, mihin 
maailma on menossa ja miten 
rakennamme Suomelle tur-
vallisen tulevaisuuden? 

Vanhanen kätteli reilun 50 
hengen yleisön. Hän oli vaa-
likiertueella liikkeellä kuusa-
molaisen kansanedustaja Ulla 
Parviaisen kanssa. 

Vanhanen kertoi olleen-
sa ahkerasti liikkeellä. Tilai-
suuksia on kertynyt jo 180. 
Kilometrejä on kertynyt run-
saasti, sillä harvaan asutus-
sa Suomessa paikkakuntien 
välimatkat ovat pitkiä. Ta-
voitteen saavuttamiseksi eli 
riittävän kannatuksen presi-
dentiksi pääsemiseksi täytyy 
nähdä vaivaa. 

-Vaaleihin lähdetään mui-
den ehdokkaiden kanssa sa-
moista lähtökohdista. 

- Muistuttaisin kaikkia ää-
nestämään, joilla on äänioike-
us, totesi Vanhanen.

Yleisön kesken puhe kään-
tyi vähävaraisten auttami-
seen. Vanhanen toivoi kaikil-
le työtä ja toimeentuloa sekä 
turvallista elämää. Ulkomaan 
tilanteet ovat levottomat, 
mutta niitä ei kannata liikaa 
ajatella, totesi Vanhanen. 

Kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Mari Kälkäjä ja 
tilaisuuden juontaja Seppo 

Yleisölle tarjottiin grillimakkaroita ja kahvia. 

Sammelvuo ojensivat Vanha-
selle lampaantaljan muistona 
Pudasjärvellä käynnistä. 

-Hallitus esittää ensi vuo-
delle Puurakentamisen oh-
jelmaa, johon varataan kaksi 
miljoonaa euroa. Ohjelma to-
teuttaa hallituksen energia- ja 
ilmastostrategiaa. Pudasjär-
vi maailman hirsipääkaupun-
kina on jo nyt puurakentami-
sen edelläkävijä, joten toivon, 
että olette aktiivisia ohjelman 
suhteen. Presidenttiehdokas 
Matti Vanhanen on Koillis-
maan ja Iijoki-laakson kier-
roksellaan avaamassa meille 
ulkopolittikkaa. Ulkopolitii-
kan osaamissa hän on aivan 
ylivertainen. Kannustan tei-
tä kaikkia osallistumaan kes-
kusteluun presidentin roo-
lista ja tulemaan mukaan 
ehdokas Vanhasen verkos-
toon, kannusti Ulla Parviai-
nen pudasjärvisiä.

Matti Vanhasen kanssa jutustelu oli leppoisaa syksyisestä sadesäästä huolimatta.

Perhehoitoa vahvistetaan 
Oulunkaarella 
Lämpöä, kodikasta tunnel-
maa, välittämistä ja yksilöllis-
tä huolenpitoa on perhehoito 
parhaimmillaan. Perhehoito 
tarjoaa lapselle, erityistä tu-
kea tarvitsevalle tai ikäihmi-
selle turvallisen elinympä-
ristön sekä mahdollisuuden 
asua kodissa perheenjäsene-
nä pitkä- tai lyhytaikaisesti.  

Oulunkaari hakee lisää 
perhehoidosta kiinnostunei-
ta henkilöitä Iin, Simon, Pu-
dasjärven, Utajärven ja Vaa-
lan alueelle.  

Uudenmuotoinen perhe-
hoidon valmennusjakso on 
suunniteltu aloitettavaksi 
helmikuussa 2017. Valmen-

nusjakson aikana on mah-
dollisuus kouluttautua sekä 
lasten, että ikäihmisten per-
hehoitajaksi. Lokakuun 2017 
aikana järjestetään kunnissa 
perhehoidon infotilaisuudet, 
joissa on mahdollista tutus-
tua perhehoitoon tarkemmin 
ja esimerkiksi hakeutua per-
hehoidon valmennukseen.  
Pudasjärvellä tilaisuus on 
keskiviikkona 11.10. Palvelu-
keskuksessa. 

Oulunkaarella perhehoi-
to on vaihtoehto lapsiperheil-
le, erityisryhmien asiakkaille 
sekä ikäihmisille. 

Oulunkaari tiedotus 

Sisko Ojajärvi aloittaa Iijo-
kiseudun päätoimittajana ja 
Pudasjärvi-lehden vastaava-
na toimittajana Martta Oinas-
Panuman äitiysloman sijaise-
na marraskuun alusta alkaen.

Hänellä on pitkä kokemus 
media-alalta etelässä, mutta 
Pudasjärvi merkitsee hänelle 
aivan uusia elämyksiä. Ojajär-
vi on kotoisin Etelä-Pohjan-
maalta, mutta hän viettänyt 
suurimman osan elämästään 
Uudellamaalla ja viimeiset 
kymmenen vuotta Päijät-Hä-
meessä ja Lahdessa, jossa hän 
on työskennellyt Mediatalo 

Esassa. Päätoimittajuudesta 
hänellä on kokemusta Media-
talo Esan kaikkiaan viidessä 
kaupunkilehdessä.

-·Elämäntilanteeni on sel-
lainen, että olen vapaa läh-
temään ja ottamaan uusia 
haasteita vastaan. Martan äi-
tiysloman sijaisuus on mi-
nulle mahdollisuus uuteen ja 
uuden oppimiseen, Ojajärvi 
pohtii ja kertoo muuttavansa 
Pudasjärvelle.

Ojajärven aviomies Mikko 
on eläkkeellä ja lupaa myös 
viettää mahdollisimman pal-
jon aikaa Pudasjärvellä.

Sisko Ojajärvi valittu 
Martta Oinas-Panuman 
äitiysvapaan sijaiseksi

Mari Kälkäjä näki tärkeä-
nä Keskustan periaatteen pi-
tää maaseutu asuttuna ja sen, 
että ihmiset saavat asua ha-
luamassaan paikassa. Hän 
myös kehotti tekemään ahke-

rasti vaalityötä puolueen pre-
sidenttiehdokkaan hyväksi. 

Kaikille tarjottiin grilli-
makkaraa ja kahvia. 

Anna-Riikka Huhta
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Rakentamiseen tarkoitet-
tujen maa-aineisten toimit-
tajana tunnettu Kettumäki 
Oy on tuttu yritys monel-
le pudasjärveläiselle. Yrit-
täjä Mika Keskitalo kertoo, 
että yrityksen uusiin tuottei-
siin kuuluvat kivikorit, joista 
voidaan valmistaa monen-
laisia luonnonmukaisia ra-
kennuselementtejä esimer-
kiksi asuinrakennusten ja 
loma-asuntojen pihapiiriin. 
Keskitalon mukaan kiviko-
reista valmistettuja erilaisia 
rakenteita näkyykin vuosi 
vuodelta enemmän ympäri 
Suomen. Tuotteiden kestoi-
kä on käytettävistä materi-
aaleista riippuen jopa kym-
meniä vuosia ja ne sopivat 
hyvin myös luontomaise-
maan.

Pudasjärvellä vuodesta 
2015 lähtien toimineen per-
heyrityksen tukikohta si-
jaitsee Oulu-Kuusamo-tien 
tuntumassa Sotkajärven ky-
lässä, jossa on mahdollisuus 
myös käydä paikan päällä 
tutustumassa Kivikorituot-
teisiin. Keskitalo esitteli yri-
tyksen pihapiiristä löytyvää 
sohvaksi nimettyä kivikoria, 
jossa runkona on kuumasin-
kitty teräsverkkokori, joka 
on täytetty kivillä. 

- Sohvassa on painekyl-
lästetystä puusta valmiste-
tut selkä- ja istuinosat, joten 
sohva kestää pitkään myös 
ajan hammasta. 

- Tilaustuotteena saata-
vien Kivikorituotteiden val-
mismallistoon kuuluvat esi-
merkiksi erilaiset sohvat, 
penkit, kukkalaatikot, por-
tinpielet ja aidat. Kookkaam-
pana rakenteena kivikori-
muuria voi käyttää myös 
äänivalleina sekä pengerrys-
ten tukirakenteena. Periaat-
teessa eri tuotteiden valmis-
tuksessa vain mielikuvitus 
on rajana, koska kivikori-
tuotteita voidaan valmistaa 
asiakkaan toiveiden mukai-
sesti. 

- Asiakas voi tilata halu-
tessaan pelkät metalliver-
kot tai verkot ja kivet sekä 
mahdolliset puuosat. Osa 
kivikoriverkoista kuuluu 
valmismallistoon ja osa val-
mistetaan mittatilaustyönä 
Pudasjärvellä. Meiltä voi ky-
syä tuotteista lisätietoa ja va-
lokuvia löytyy myös inter-
netistä, muistutti Keskitalo.

- Yrityksen päätoimin-
taan, rakentamiseen tarkoi-
tettujen maa-ainesten tuote-
valikoimaan kuuluu muun 
muassa seulotut kivet ja se-
pelit, rinnesora ja hiekka, 
lajikkeita kaikkinensa tois-
takymmentä. Maa-ainek-
set myydään itse haettuna 
tai toimitettuna asiakkaalle, 
kertoi Keskitalo. 

Pertti Kuusisto,  
kuvat Maila Keskitalo

Kivestä on moneksi

Kivikorituotteiden kestoikä on käytettävistä materiaaleista 
riippuen jopa kymmeniä vuosia ja ne sopivat hyvin myös 
luontomaisemaan. 

Kettumäki Oy:n tuotevalikoimaan kuuluu rakentamiseen 
tarkoitettujen maa-ainesten lisäksi erilaiset kivikorituot-
teet, kuvassa sohvaksi nimetty piharakennelma.

Lutherin teeseistä 500 vuotta ja 
muuta reformaation juhlaa
Nuori augustinolaismunkki 
Martin Luther oli surullinen 
ja vimmoissaan. Hän kirjoit-
ti 95 teesin koosteen rooma-
laiskatolista kirkkoa, paavia 
ja anekauppaa vastaan.

Kerrotaan, että Luther – 
jonka etunimi suomalais-
tettiin Martiksi – naula-
si teesinsä kotikaupunkinsa 
Wittenbergin Linnankirkon 
oveen. Vaikka hän vain ai-
koi puhdistaa kirkon oppia, 
teeseistä alkoi vyöry, joka 
pirstoi kirkon ja myllersi Eu-
roopan poliittista kenttää. 
Luther ei ilmeisestikään tart-
tunut vasaraan vaan julkisti 
teesit muulla tavoin. Elettiin 
lokakuuta 1517.

Matkoja Luther- 
kaupunkeihin
Kun teeseistä on tänä vuon-
na kulunut 500 vuotta, Sak-
san on vallannut Luther-
kuume. Reformaatioon 
liittyvien Luther-kaupunki-
en (Lutherstadt) lukumäärä 
vaihtelee 20:sta noin 30:een.  

Matkanjärjestäjillä on 
Suomessakin tarjolla Lut-
her-matkoja, ja kohteissa on 
valinnanvaraa. Viikon mat-
kaan mahtuu neljästä vii-
teen kaupunkia. Meidän 
ryhmämme lensi viime kesä-
kuun matkalla Mūncheniin, 
josta suuntasimme kohti 
pohjoista Augsburgista Wit-
tenbergiin reittiä, jota Lut-
herkin käytti. 

Augsburgissa, tunnus-
kirjasta tunnetussa kaupun-
gissa, on Luther-museos-
sa esillä Tetzelin anearkku. 
Sen kuuluisa teksti väittää, 
että kun raha kirstuun kilah-
taa, sielu taivaaseen vilah-
taa. Aneilla rahoitettiin paa-
vien tuhlailevaa elämää ja 
Rooman Pietarinkirkon ra-
kentamista.  

Kuvankaunis Coburg on 
myös merkittävä Luther-
kohde. Lainsuojattomana 
Luther piileskeli ja kirjoitti 
Coburgin linnassa, jossa ny-
kyisin on museo. Turisti voi 
kurkistaa hänen työhuonee-
seensa. 

Leipzigissa, seuraavas-
sa kohteessamme, Luther 
kävi useita kertoja ja saar-
nasi saksaksi. Lisäksi Leip-
zig kirjapainoillaan välitti 
reformaation ajatuksia laa-
jalle. Paikallinen oppaamme 
kertoi järjestäneensä Luther-
kierroksia jo DDR:n aikana. 
Kävimme Tuomaskirkossa 
suomalaisen musiikin kon-
sertissa, jossa esiintyi muun 
muassa Cantores Minores. 
Kirkko tunnetaan erityisesti 
urkuristaan J. S. Bachista.

Häät Wittenbergissä 
Luther-kaupunkien epävi-
rallinen pääkaupunki on 
luonnollisesti Wittenberg. 
Viime kesäkuussa siel-
lä juhlittiin Lutherin häi-
tä (Luthers Hochzeit). Oli 

markkinatunnelmaa sekä 
kansanpukuihin ja vanhoi-
hin vaatteisiin sonnustau-
tuneita juhlijoita. Pääkadun 
varrella feikki-Luther Kata-
riinansa kanssa otti vastaan 
ammattikuntien ja järjestö-
jen kulkueita. Lapsia oli pal-
jon ja vilske melkoinen.

Linnankirkon teesiovi 
on uusittu ja teesit on valet-
tu siihen. Kirkossa on Lut-
herin ja Melanchtonin hau-
dat. Korkean tornin yläosaa 
kiertävät virren Jumala ompi 
linnamme alkusanat saksak-
si. Kaupunginkirkossa puo-
lestaan on Lucas Cranachin 
maalauksia sekä muistolaat-
ta Kustaa II Adolfille.  

Lutherin oli entinen au-
gustinolaisluostari. Luther 
avioitui Katariina von Boran 
kanssa, josta tuli tarmokas 
pappilanemäntä. Perheen 
ohella hän ruokki lukuisat 
vieraat. Monet kirjoittivat 
muistiin isäntänsä pöytäpu-
heita. 

Pappilassa elettiin luon-
taistaloudessa. Katariina piti 
karjaa ja hoiti kasvimaata. 
Hänelle on näköispatsas ta-
lon pihalla. Patsaan etusor-
men ovat monet kädet han-
ganneet kiiltäväksi. Kenties 
kosketuksella on toivottu 
hyviä vaimon ja perheen-
emännän taitoja? 

Lutherien museoidun ta-
lon seinässä on Mikael Ag-
ricolan muistolaatta. Lisäk-
si hänelle on Wittenbergissä 
kaksi muuta muistomerk-
kiä: laatta yliopistossa ja la-
simaalaus Linnankirkon ik-
kunassa.

Välillä tuntuu, että juhla-
vuosi on melkein riistäyty-
nyt käsistä – olisiko Luther 
ilahtunut kaikesta markki-
nahumusta? Hänen nimis-
sään kilahtaa rahaa kauppo-
jen kirstuihin. 

Turisti voi ostaa Luther-
nuudeleita, -keksejä, -lei-

pää ja -hatun sekä nauttia 
Luther-jäätelöä tai siemail-
la Luther-olutta. Itse hankin 
Luther-ruusuaiheisen jää-
kaappimagneetin sekä ku-
vakirjan reformaattorin sa-
duista. 

Mikael Agricolan muistoik-
kuna Linnankirkossa.

Reformaatio globalisoitui. 
Kuvassa turistien selfie Wit-
tenbergin raatihuoneen to-
rilla.

Kirjoittaja tervehtimässä kiireistä Katarina von Boraa.

Juhlariemua Wittenbergin pääkadulla.

“Martin ja Katharina” – Lutherin häitä juhlitaan.

Sisko Ylimartimo 

Kirjoittaja on pudasjärve-
läislähtöinen tietokirjaili-
ja. Hän asuu nykyisin Ro-
vaniemellä ja harrastaa 
matkailua.
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PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA

TALOUSTAVARAOSASTOLTA

LOPPUVIIKKO PE-LA 6.-7.10.
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PERJANTAI 6.10. LAUANTAI 7.10. MAANANTAI 9.10.

HK Viljaporsaan
HERKKUPAISTI

n. 1.5 kg/kpl

Atrian Perhetilan
KANAN OHUT 

FILEELEIKE
hunajamarinoitu

350 g

Atria
KYTÖSAVU

MEETWURSTIT
175-200 g

Kingis
JÄÄTELÖ-

PUIKOT
78 ml

Atria 
HIILLOS 
GRILLI-
MAKKARA
400 g

Kotimainen 
tuore
KIRJOLOHI
raj. erä

Naudan 
PALA-
PAISTI

Mummon 
aidot poimu
RANSKAN-
PERUNAT 450 g

Naudan PAISTI-
JAU-
HE-
LIHA

Kananpojan 
BROILERIN
RINTALEIKE
4 kpl, 
n. 1.6 kg/ras

TIISTAINA 10.10.

PE-TI 6.-10.10.
Atria kunnon arki
SIKA-NAUTA 
JAUHELIHA
400 g

Kivikylän
LÖYLYLENKKI 
tai JUHLASUOMI 
LENKKI 400 g

Hoviruoka
LIHAPIIRAKKA
4 kpl/400 g

Antell
HILLOMUNKKI
8 kpl/440 g

Candy 
King
IRTO-
KARKIT

Arla VIILI, 
KEVYTVIILI tai 
1% VIILI 200 g

SATSUMAS 
Espanja

KANAN-
MUNAT
10 kpl

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana tai siivuina

HK Viljaporsaan
LIHASUIKALE
400 g
kerma-
pippuri

RAUTAOSASTOLTA

3 kpl

JÄÄHDYTINNESTE
100 % 

899

3 litraa

2590

10 litraa

450

kpl 5 plo

20,-

HK
SININEN
LENKKI
580 g

Kananpojan
KOIPIREISI
3 kpl/rss
marinoitu

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan -10 + 35 °
750 ml

Porsaan
KYL-
JYK-
SET

Porsaan
ETUSELKÄ 
tai LAPA

HK
AITO 
NAKKI 
420 g

Meiltä
KANERVAT JA 
CALLUUNAT!

KANERVAT

1195
4 kpl

Jumbo
TÄYTE-
KEKSI 
500 g

KIRSIKKA-
TOMAATTI

Holllanti

Valio
POLAR JUUSTO- 

PALAT
300-350 g

Airam LED
LAMPUT
4 pack

895

Alkaen

Tekninen
MICROFLEECE 
VÄLIASU

1990

HEIJASTIN-
LIIVIT
Aikuisten

395
HEIJASTIN-
LIIVIT
Lasten

295

Bahco
MONITOIMI-
TYÖKALU

1295

Prego
TUHKAIMURI

3995

Champion
täyssynteettinen
5W40
MOOTTORI-
ÖLJY

1995

Atria
KAALI-
KÄÄ-
RYLEET

Vaasan
LOUNAS-
SÄMPYLÄT
8 kpl/320 g

PIMIÄT

-HINNAT

Kotimainen
OMENA

Vaasan
ISOT PAAHDOT

500-525 g

kg

485
kg

395

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

RAAKA-
PALOITELTUNA

Vaasan
REVITTY
LEIPÄ 
350 g

SAVU-
LUUT

Kehrä
TRIKOOKUDE
900 g/kerä
useita värejä

Novita
TUPSU
KEHIKKO

VUODEN 2018
KALENTEREITA

SAAPUNUT

Alkaen 395

ARVONTAA!

RAKENNUS-
PALIKOITA, 

LEGOJA

1000

ERILAISIA
LAUTAPELEJÄ

1250

Tuore 
perattu
MUIKKU
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

Pudasjärveläisen Pauli Harjun 
virkasuhde valtiovarainminis-
teriössä maakuntauudistuk-
sen muutosjohtajana päättyy 
31.10. Maakuntavaltuuston 
päätöksen mukaisesti Pauli 
Harju palaa maakuntajohtajan 
tehtävään 1.11. alkaen.

Valtiovarainministeriöstä  
tuoreeltaan tavoitettu Har-
ju kertoo, että maakunta- ja 
sote-uudistuksen alueellinen 
valmistelu on edennyt alku-
peräisten suunnitelmien mu-

kaisesti muutamaa maakun-
taa lukuun ottamatta. 

-Vuoden lisäaika parantaa 
valmistautumista ja on vält-
tämätön erityisesti yhteisten 
tietojärjestelmien yhteenso-
vituksen turvaamiseksi. On 
kiva palata Pohjois-Pohjan-
maalle tässä vaiheessa. Uudet 
haasteet odottavat uudistuk-
sen eteenpäin viennin rinnal-
la muun muassa EU ohjelma-
kausien vaihdosten vuoksi, 
korostaa Harju

Pauli Harju palaa 
maakuntajohtajaksi

Pudasjärven Karhupajan ti-
loissa starttasi maanantaina 
25.9. pitkään toivottu ja odo-
tettu pienkoneiden rassaus-
kerho alle 29- vuotiaille. Ker-
ho kokoontuu maanantaisin 
kello 17 ja on kokeiluna 11.12. 
saakka. Mikäli kerhossa on 
kävijöitä, jatkoakin on luvas-
sa. Rassauspajan vetäjinä toi-
mii Jouni Juntunen, joka on 
kerännyt runsaasti kokemus-
ta vuosien aikana erityisesti 
pienkoneiden korjauksesta ja 
etsivä nuorisotyön Juha Mer-
tala.  Karhupajan tilat antavat 

todella hyvät mahdollisuudet 
rassaukselle. Työkaluja löytyy 
laidasta laitaan ja lämmin hal-
litila mahdollista monenlaiset 
remontit – mukaan tarvitset 
vain rassattavan menopelin ja 
osat korjausta varten. Yhdessä 
tekeminen on se mukavin jut-
tu ja välillä on mahdollisuus 
pitää pieni mietinnän mittai-
nen kahvitauko. Nyt on mah-
dollisuus tulla rassaileen, tuu-
naamaan tai vaikkapa vain 
porisemaan kerhotiloille.

Juha Mertala 

Rassauskerho 
aloitti Karhupajalla

Oulunkaaren kuntayhtymän 
TyöTakomo-hankkeen ensim-
mäinen toimintavuosi on ta-
kana. Sen eri toimintojen pii-
rissä on ollut yhteensä 104 
kuntien määrittämiin kohde-
ryhmiin kuuluvaa asiakasta. 
Pudasjärven kaupungin alu-
eella on keskitytty alle 300 päi-
vää työttömänä olleisiin niin 
kantasuomalaisiin kuin maa-
hanmuuttajiinkin. Kohderyh-
mien ensisijaisuusmääritte-
lyistä huolimatta hankkeen 
asiakkaaksi voivat hakeutua 
kaikki kohdekuntien työttö-
mät työnhakijat sekä työttö-
myysuhan alla ja työelämän 
ulkopuolella olevat. Palkka-
tukirahoja käytetään ensisijai-
siin kohderyhmiin kuuluvis-
ta asiakkaista heihin, joiden 
tulevaisuuden poluttamiseen 
palkkatukityöjaksolla katso-
taan olevan suurin vaikutus. 

Kokonaisuutena voidaan 

todeta hankkeen asiakkaiden 
pysyneen erittäin hyvin hank-
keen toimenpiteiden piirissä, 
kunnes ovat löytäneet oman 
polun kohti uutta työpaikkaa. 
Keskimäärin asiakkaat olivat 
hankkeen toiminnan piirissä 
reilut kolme kuukautta

Hankkeen toimenpiteet 
kattavat henkilökohtaisten 
keskustelujen lisäksi työn-
haun asiakirjojen laatimista, 
yritysvierailuja, työhaastatte-
luharjoituksia ja –kontakteja 
sekä vaivattomasti etäyhtey-
dellä toteutettuja lyhyitä val-
mennuksia ja erilaisia infoja, 
esimerkiksi opiskeluun liit-
tyen. Kesä-heinäkuussa 2017 
sekä Vaalassa että Pudasjär-
vellä toteutettiin kahdeksan 
viikon kuntovalmennus, jo-
hon valittiin yhteensä kuu-
si motivoitunutta työkunnon 
kohottajaa. Positiivisten koke-
musten myötä kuntovalmen-

nus tullaan todennäköisesti 
uusimaan molemmilla paik-
kakunnilla. 

Kesän toinen kohokoh-
ta oli Työnhaun tyylikoulu –
valmennus, joka toteutettiin 
kaikkien paikkakuntien yhtei-
senä verkkokoulutuksena. 

Erityisenä kokeiltavana 
toimintamallina on Vuokra-
Werstas, joka käsittää kohde-
kuntiin palkkatuella määrä-
ajaksi työllistetyt hankkeen 
asiakkaat. Tähän mennes-
sä em. EU-palkkatukea on 
kohdistettu 39 asiakkaaseen. 
Palkkatukijaksot ovat ol-
leet kestoltaan 3-6 kuukaut-
ta. Toimintamallin mukaises-
ti työllistetyt ovat hankkeen 
toimenpiteiden piirissä myös 
palkkatukijakson aikana ja 
osallistuvat työaikana muun 
muassa yritysvierailuihin ja 
koulutuksiin. Hanketyönteki-
jöiden tuella he etsivät itsel-

leen edelleensiirtokohdetta 
alueen yrityksistä ja yhdistyk-
sistä. Edelleensiirrossa kun-
ta säilyy työntekijän varsinai-
sena työnantajana ja laskuttaa 
yritystä vain toteutuneista 
työtunneista. Ely-keskuksen 
syyskuussa tekemä rahoituk-
sen keston pidennyspäätös 
tarkoittaa yrittäjien kannalta 
sitä, että kuntien ja yritysten 
väliseen työllistämisyhteis-
työhön tarkoitettu Vuokra-
Werstas on pidempään yrittä-
jien kokeiltavissa. 

Hankerahoituksen tuen-
saaja on Oulunkaaren kun-
tayhtymä ja projektista vastaa 
projektipäällikkö Harri Ojan-
perä Iistä. Pudasjärvellä työn-
tekijänä toimii Tomi Illikai-
nen, työtilat ovat osoitteessa 
Teollisuustie 10. 

Työtakomo tiedotus 

Työtakomo-hankkeella vuosi toimintaa takana 

Joulupaketteja vanhuksille, yksinäisille ja vähävaraisille
Minulta on jo kyselty, kerä-
täänkö joulupaketteja viime 
vuoden malliin tänäkin syk-
synä ja vastaus on ”tietysti 
kerätään” :) Joulupaketteja 
vanhuksille, yksinäisille ja 
vähävaraisille.

Tiedotan tästä jo ajoissa, 
niin jokainen, joka haluaa, 
saa mahdollisuuden osal-
listua. 

Joulupaketteihin olisi tar-
koitus saada kahvipaketti, 
lämmintä (villasukat, kinttaat, 
tossut, lapaset) ja jouluhyvää 
(kettukarkkeja/pipareita) ja 
joulukortti jokaiseen paket-
tiin. Nuo on viime vuodelta 
todettu kaikille hyviksi. Vil-
lasukkia neuloo myös seura-
kunnan nuttupiiri, minkä vain 
ehtivät. Minulle voi kotiin toi-

mittaa jälleen paketteihin tu-
levia. Minä toimitan jälleen 
paketit sitten eteenpäin, sekä 
toimitan tontun virkaa eli kää-
rin lahjoituksena saadut tava-
rat paketteihin. Kotihoidon 
väki on lupautunut jälleen ja-
kamaan paketit vanhuksille.

Toimita minulle tavarat 
viimeistään 10.12.

Nythän on Suomen juhla-

vuosi, jospa mekin laitetaan 
tänä vuonna se 100 joulupa-
kettia, mutta jos emme tuo-
ta tavoita, kaikki saadut tu-
levat tarpeeseen. 

Kiitos jo kaikille jotka 
voivat osallistua. 

Ystävällisin terveisin
Päivi Pohjanvesi
paivi.pohjanvesi@gmail.com
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

Putaan Pullan
KONSULENTTI

TÄNÄÄN 
PERJANTAINA 6.10.

klo 10.00-17.00

3 PSS

VARRAS-
LEIVÄT

200 g

pkt
0,99

MAKSA- tai 
LIHAPERUNASOSE-

LAATIKKO 400 g

SALUDO
KAHVI

450 g

Yksittäin 3,99 pkt

Laktoosittomat 1 l  3,59 pkt

pkt
1,99

10,00

RED BULL
ENERGIAJUOMA

250 ml

5 TLK
pkt

2,99

PINGVIINI
MAUSTETUT JÄÄTELÖT 

1 l

pss
1,00

PRINGLES
PAPRIKA SIPSI

190 g

kpl
0,49

BURGER
100 g

TALOUS-
TAVARA 

TASARAHA-
KORISTA 

TUOTTEITA

2€ 3€
5€

Miesten
KERRASTOT

15,90
Alkaen

Naisten 
Novita

TUNIKA

44,90

Brandtex
naisten
TOPPATAKKI
musta tai harmaa

55,90

Naisten
LEGGINSIT 
TIMANTEILLA 
ja SOFT BAMBU 
LEGGINSIT

6,95 Tyttöjen ja poikien
PITKAT-
KALSARIT

7,90
Alkaen

Kuvat viitteelliset

SÄILYTYS-
PAKKI
7 litran

1,99

Linnun
RUOKINTA-
AUTOMAATTI

14,90
Candy
SÄILIÖPAKASTIN
150 litraa

249,-

TRUKKIPIIKIT
TRAKTORIIN
3-piste nostolaitteeseen

249,-

SISÄOVEN-
KAHVA
satiini

10,00
AURINGON-
KUKANSIEMEN
10 kg

9,95
Candy
SÄILIÖPAKASTIN
203 litraa

299,-

PEITELEVYT
2 kpl

1,95

TALIPALLOT
50 kpl

9,95

Candy 
JÄÄKAAPPI

199,-

499,-

ULKO-OVEN-
KAHVAT
satiini

19,95

kpl

säkki

sankko

kpl

tanko

HINTAPOMMI!

10,00
3 KPL

2 KPL

Visertäjän 
TALITANKO
1 kg

1,99
Zodiak
OTSALAMPPU

TRUKKIPIIKIT
TRAKTORIIN
3-piste nostolaitteeseen
suojakaarella

299,-

TRAKTORIN
TAKALANA
215x65x30 cm

LED LOISTEPUTKET + SYTYTIN
10 w

7,95
kpl

18 w

8,95
kpl

24 w

9,95
kpl

Kuvat viitteelliset

Kuvat viitteelliset

18 w

29,90
kpl

36 w

39,90
kpl

48 w

49,90
kpl

LED VALAISIMET KAHDELLA PUTKELLA 
+ SUOJA-
KANNELLA

10,00
3 PKT
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTAKELLOSEPÄNLIIKE

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

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

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasu- 
mittaukset 

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

● fysioterapia
● toimintaterapia
● allasterapia
● puheterapia
● hieronta

Olemme Kelan palvelutuottaja

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

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

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

- KONEPAJA  
- METALLIMYYNTI 

P. 040 840 5664 
Sahatie 17

93100 Pudasjärvi

METALLITYÖ 
LIIKANEN Oy

KONEPAJA

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

MAANRAKENNUSTA

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Kettumäki Oy
Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym. 

haettuna tai toimitettuna, 
myös suursäkeissä. Kivikorit piha- ja 

maisemointirakentamiseen.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

§ 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

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
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SEKALAISTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET RAKENTAMINEN, REMONTIT

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

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

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

OHJELMA-
PALVELUITA

 Finnhits-laulatusta 
ja myös joululauluja 

firmojen, yhteisöjen ja 
yksityisten juhliin. 

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

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

"

VUOKRATTAVANA

METALLIROMUN KERÄYS

MYYDÄÄN/
VUOKRATAAN 

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

MAANRAKENNUSTA

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

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. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

Asuntovaunu, Solifer S6+ vm. 
2002. Siistikuntoinen, leveämpi 
malli. Takana kiinteä parivuo-
de. Vaunu Pudasjärven kes-
kustassa. Hp. 11900 €. P. 0400 
190 492.

Ford 6600 Dual Power hyd-
raullisilla puoliteloilla varustettu 
traktori. P. 040 559 8950.

Suomenajokoira uros 
s.2.5.2017. Ajaa hyvin jänistä 
ja joskus myös kettua. Voidaan 
myös käydä metsässä testaa-
massa. Myydään pennun hin-
nalla. P. 044 083 6125.

Kivääri Sako Forester 308. 
Kiikari Burris 3-12X56, lisäksi 
kiikarissa punapiste. Tarpeet-
tomana, ase ja kiikari uutta 
vastaavia. Runsaasti panoksia 
mukaan edullisesti. P. 044 083 
6125.

Myydään karpaloita. P. 040 513 
6057.

Vielä olisi muutama sankolli-
nen karpaloita. Toimitus tarvit-
taessa keskustaan. P. 040 702 
3640.

Parsikujalla siisti saunallinen 
rivitalokaksio, 64 m2 + teras-
si, vapaa. P. 041 540 1050 tai 
0500 295 121.

KADONNUT

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

Etsitään ilmaista, toimivaa kun-
topyörää kaupunginkartanon 
asukkaiden yhteiseen käyt-
töön. P. 050 363 0948.

Eläkeliitolla vieraita Posiolta
Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistys sai tiistaina 3.10. 
vieraita Posiolta Palvelu-
keskuksen kerhokokoon-
tumiseensa. Naisväellä oli 
vieraiden kestitsemiseen 
herkullisia leipiä ja kauniis-
ti leipäjuustot sekä kahvi-
leivätkin kauniisti aseteltui-
na esille.

Pudasjärven eläkeliiton 
puheenjohtaja Alpo Laak-
konen toivotti tervetul-
leiksi ja toivoi posiolaisia 
nauttimaan kahvipöydän 
antimista. Tunnelma oli lep-

poisaa. Arpoja möivät Elma 
Moilanen ja Reijo Pikkuaho. 
Yhteislauluja laulettiin kant-
tori Keijo Piiraisen säestyk-
sellä ja pudasjärveläisillä oli 
hauska sketsiesitys. 

Yhdessäolo toi iloa tuvan 
täyteiselle osallistujajoukol-
le. Posion Eläkeliiton kans-
sa ovat pudasjärveläiset teh-
neet jo aiemminkin antoisaa 
ja mutkatonta yhteistyötä. 

Vilkasta toimintaa
Puheenjohtaja Alpo Laak-
konen kertoi Pudasjärven 
Eläkeliiton toiminnasta. 
Yhdistys on toiminut Pu-
dasjärvellä 46 vuotta. Jä-
seniä on tällä hetkellä 347. 
Koko Suomessa on yhteen-
sä jäseniä noin 130 000. Yh-
teistyötä tehdään Pohjois-
Pohjanmaan eri eläkeliiton 
yhdistysten kanssa. Nyt oli 
posiolaisten vierailu. Huhti-
kuussa Suojalinnalla järjes-
tetyissä tanssiaisissa vieraili 

linja-autollinen eläkeliittolai-
sia Kiimingistä. Säännöllise-
nä toimintana on ohjelmalli-
set kerhokokoontumiset joka 
toinen tiistai Palvelukeskuk-
sella. Virkistysuimala Puik-
karin palveluita käytetään 
ahkerasti. Retkiä järjestetään 
useita vuoden kuluessa. Va-

rainhankinta toimii arpa-
jaisilla ja kahvin myynnil-
lä. Kesällä tuloja tuli muun 
muassa markkinoiden jälki-
siivouksesta sekä toritapah-
tumissa lettukahvien myyn-
nistä. 

Anna-Riikka Huhta

Puheenjohtaja Alpo Laak-
konen toivotti osallistujat 
tervetulleeksi. 

Posiolaisten ja pudasjärveläisten kerhokokoontumisen ohjelmassa oli muun muassa 
sketsejä ja yhteislaulua.

Arpoja möivät Reijo Pikkuaho ja Elma Moilanen.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 
kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus 
ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, 
maksu 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/ra-
kennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus 
on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori 
on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on il-
mainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max 
n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa 
varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkis-
tä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. 
Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kir-
joitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 
Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) 
soitetuista ilmoituksista maksu on 22 € sis. 
alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä 
se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 22 € 
sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi 
toimitukselle (ei julkaista).
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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 toimituk-
seen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? 
-palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista 
maksullista ilmoitustilaa!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

”Mistä luonto kertoo?” Paavo Niskasaaren taidetta 2.9.-29.10. 
Syötteen Luontokeskus. Luontokeskus avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 
10-16.
Hetket - Oulun Taidemuseon kiertonäyttely 30.9.-31.10. Näyttely 
on avoinna seuraavasti: ma-ke klo 13-20, la-su klo 13-17, to-pe suljettu. 
Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourhei-
lujaosto.
Amazing trail endurance weekend to-su 5.-8.10. Hotelli Iso-Syöte, 
maastopyörätapahtuman kauden päätös viikonloppu.
Nuotioilta pe 6.10 klo 19 alk Sarakylän ent. K-kaupalla.
Tanssit Sarapirtillä la 7.10. klo 21-01. Sarakyläntie 4661.
Unelmabingo ma 9.10. klo 14-16. Pirtissä pelataan bingoa, poristaan ja 
juodaan nisukahvit joka toinen maanantai. Unelmatehas, Pirtti, Rimmintie 
15.
Rassauskerho 15-29-vuotiaille ma 9.10. klo 17-19. Karhupaja, Teolli-
suustie 12.
Naisten ryhmä ti 10.10. klo 17-18.30, Työkeskus, Kauralantie 3.
Neuvontaa työnhakuun ke 11.10. klo 9-11, Unelmatehas, Rimmintie 15.
Toimintatorstai to 12.10. klo 10-19, Tuomas Sammelvuo -sali.
Rassauskerho 15-29-vuotiaille ma 16.10. klo 17-19. Karhupaja, Teolli-
suustie 12.
Naisten ryhmä ti 17.10. klo 17-18.30, Työkeskus, Kauralantie 3.
Neuvontaa työnhakuun ke 18.10. klo 9-11, Unelmatehas, Rimmintie 15.
Kipinän lanit, 1st annual LAN evetn in Kipinä pe-su 20.-21.10.  klo 
12-12, verkkopelitapahtuma Kipinän Koululla. Lisätiedot: http://kipinan-
lanit.webnode.fi/ Järj. Kollajanniemen Kyläyhdistys ry.
Lasten luontoviikko Syötteen luontokeskuksella pe-la 20.-28.10. 
klo 10-16.
Koko viikon ajan lapsille ja perheille mukavaa ohjelmaa Syötteen luonto-
keskuksella ja kansallispuistossa.

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS 

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS RY:N 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

Johtokunta

SYYSKOKOUS
LAUANTAINA 14.10. KLO 12.30 

RAVINTOLA MERITASSA.
VIERAANA OULUN PIIRIN 

PUHEENJOHTAJA 
TANJA TIAINEN. 

TERVETULOA!

PUUTARHAJÄTTEIDEN  
VASTAANOTTO
Pudasjärven kaupunki ottaa vastaan pihojen sii-
vouksesta tulevaa kompostoituvaa, puhdasta puu-
tarhajätettä (puiden/pensaiden lehtiä sekä heinää, ei 
kokonaisia oksia) puutarhajätteiden loppusijoitus-
paikalla osoitteessa Kuusamontie 826 (ent. kaato-
paikka) la 7.10.2017 klo 9-15 ja  la 14.10.2017 klo 9-15. 
Vastaanottopaikalla on opastus.

Pudasjärven kaupunki 
Tekninen ja ympäristötoiminta

pudasjarvi.fi

Puuliiton Pudasjärven 
ammattiosasto 272 ry

SYYSKOKOUSKUTSU 
Yleinen kokous kokoontuu la 21.10.2017 

klo 18.00 Ravintola Meritassa, 
Jukolantie 4 Pudasjärvi. 

Toimikunta kokoontuu klo 17.00.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

Haetaan Teollisuusliitto ry:n jäsenyyttä. Hyväksytään 
Teollisuusliitto ry:n ammattiosaston mallisäännöt. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Pudasjärven 
Metallityöväen ao 280 

EHDOKASASETTELUKOKOUS  
pe 20.10.2017 klo 19.00.

SYYSKOKOUS   
pe 3.11.2017 klo 19.00

Poromiehentie 4 Pudasjärvi. 
Tervetuloa! Hallitus

järjestävät retken Ouluun 
KÄDENTAITOMESSUILLE 

lauantaina 14.10. 
Lähtö linja-autosemalta klo 9.00 ja paluu samaan 

paikkaan klo 17.00. Retken hinta (sis. lippu ja matka) 
jäseniltä 20€, ei-jäseniltä 30€. Ilmoittautumiset: 
Annelle 041 506 0738 tai Tarjalle 040 767 2198. 

Tervetuloa mukaan!

PUDASJÄRVEN 
MAA- JA 

KOTITALOUSNAISET

Kansalaisopiston Metalligra-
fiikankurssi alkoi keskiviik-
kona 4.10. kansalaisopistol-
la. Kurssilla on vielä tilaa. 
Laji ei vaadi välttämättä pii-
rustustaitoa. Ryhmässä op-
pii ja opetetaan. Tekniikoita 
on monia ja jokainen löy-
tää oman mielilajinsa. Kupa-
rin pintaan voi joko suoraan 
piirtää tai tehdä sommitel-
mia kuivakukista, pitseistä, 
naruista tai ikuistaa palan 
vanhasta liinasta tai lakanas-
ta. Ensimmäisellä kokoontu-
miskerralla ei tarvinnut olla 
mitään mukana. Materiaa-
leja löytyy opettajalta. Pe-
rustaitojen jälkeen voi tehdä 
myös valokuvasta taidetta. 

Kuvan kasvi on tehty kui-
vakukasta prässäämällä ja 
tintti tehty omalla laatalla. 

Metalligrafiikankurssi 
aloitti kansalaisopistossa

Arja Äikäs, 
metalligrafiikkakurssin 
opettaja

NAPERO- JA 
SENIORI-
KERHO

Vapaa pääsy. 
Ravintolamaksut myös kortilla. 

KARAOKEILLAT 
LOKAKUUSSA:

Puhoskylän Kyläseura ryTERVETULOA!

la 7.10. klo 21-02, pe 13.10. klo 21-02, 
la 21.10. klo 21-02.

Alkaen ti 10.10. klo 10-12.

Puhoskylän 
kyläseura ry:n 
YLEINEN 

SYYSKOKOUS 
su 15.10. klo 16. 

MÖYKKÄLÄSSÄ Näljängäntie 1391 

SYYSLOMAKIRPPIS 
su-su 22.-29.10. Katso lisää facebookista.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 8.10. ei tilaisuutta
Su 15.10. klo 13 Jouni Vikström 
Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Ikäpolvet yhdessä 
Mikkelinpäivän 
perhemessussa

Viime sunnuntaina, mik-
kelinpäivänä, seurakun-
takodilla vietettiin juhlaa. 
Kirkkosali oli täynnä, kun 
kaikenikäisiä seurakun-
talaisia kokoontui perhe-
messuun. Messun toimit-
tamiseen osallistui useita 
seurakunnan työntekijöi-
tä ja joukko eri-ikäisiä seu-
rakuntalaisia. Oli vahvasti 
aistittavissa, että sukupol-
vet iloitsivat toisistaan ja 
yhteisestä jumalanpalve-
luksesta. 

Perhemessun saarnas-
sa puhuttiin enkeleistä ja 
niiden tehtävistä. Sen yh-
teydessä kaikki haluk-
kaat saivat myös kulkea 
lastenohjaajien ja nuor-
ten muodostamaa enkeli-
siltaa pitkin. Suuri joukko 
eri-ikäisiä seurakuntalai-
sia osallistui myös Juma-
lan perheväen yhteiselle 
aterialle, Herran pyhälle 
ehtoolliselle.

Jumalanpalveluksen 
päätyttyä juotiin kirkko-
kahvit ja -mehut. Sen jäl-
keen väki siirtyi istut-
tamaan itsenäisyyden 
juhlavuoden ”Tulevai-
suuden kuusen”. Kuusen-
taimen äärellä ikäpolvet 
katsoivat yhdessä luotta-
vaisin mielin tulevaisuu-
teen. Kaikkien ikäpolvien 
oli hyvä lähteä kohti tule-
vaisuutta – enkelien suoje-
lemina. 

Pudasjärven  
seurakunnan tiedotus

Osa lapsista oli mikkelin-
päivän teeman mukaises-
ti pukeutunut enkeliksi. 
(Kuva: Hannele Puhakka)

Jumalanpalveluksen jäl-
keen seurakuntakodin 
pihamaalle istutettiin 
tulevaisuuden kuusi.  Is-
tutustöissä Eetu Kärki ja 
Arvo Niskasaari. (Kuva: 
Timo Liikanen).

Iltatapahtumat 
ja huvit

Pudasjärvellä

Tanssin iloa syksyyn
Syksy kääntyi jo lokakuuk-
si ja illat sen kun pimene-
vät. Onneksi viikonloppu-
na pääsee tanssimaan.

Esimerkiski lauantai-il-
tana Sarapirtillä on tans-
situnnelmaa, kun tansseis-
sa musiikista vastaa Ville 
Kortesalmi ja Lappiset.
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91 % käyttäjistä 

suosittelisi Arthro 

kapseleita ystävilleen*

Arthro Kapseli  on monipuolinen 
ravintolisä, joka sisältää tutkitun 
Acti-Joint ®  -yhdistelmän: 
glukosamiinia, kondroitiinia, 
hyaluronihappoa, polysakkarideja 
ja kollageenia. Suositeltava 
vuorokausiannos 2 kaps/vrk.

Arthro Nivelvoide  on ainutlaatuinen 
paikallisesti käytettävä voide kipeille 
ja turvonneille nivelille. Se sopii 
erityisesti lievittämään kipua ja 
turvotusta pienissä nivelissä.

*Arthro kapseli käyttäjäkokemustutkimus 
2016, Fysioline Oy

Yhdessä niveltesi parhaaksi 

Arthro Kapseli 
ja Nivelvoide!

Tehokas apu lihassärkyyn!
PALVELEMME: 

Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185

Tarjoukset ovat voimassa 2.10.-31.10.2017.

91 % käyttäjistä 

suosittelisi Arthro 

kapseleita ystävilleen*

Arthro Kapseli  on monipuolinen 
ravintolisä, joka sisältää tutkitun 
Acti-Joint ®  -yhdistelmän: 
glukosamiinia, kondroitiinia, 
hyaluronihappoa, polysakkarideja 
ja kollageenia. Suositeltava 
vuorokausiannos 2 kaps/vrk.

Arthro Nivelvoide  on ainutlaatuinen 
paikallisesti käytettävä voide kipeille 
ja turvonneille nivelille. Se sopii 
erityisesti lievittämään kipua ja 
turvotusta pienissä nivelissä.

*Arthro kapseli käyttäjäkokemustutkimus 
2016, Fysioline Oy

Yhdessä niveltesi parhaaksi 

Arthro Kapseli 
ja Nivelvoide!

Tehokas apu lihassärkyyn!

Arthro 
Kapseli

TARJOUS

Arthro 
Nivelvoide
TARJOUS 

14,50€
(norm. 19,55)

21,50€
(norm. 28,67)

Ice Power
kylmägeeli

150 ml + 20 ml extra

11,90€
(norm. 13,32)

Edustaja paikalla
tiistaina 10.10.
klo 11.00-15.00

Arvontaa!

Arthro Kapseli on 
monipuolinen ravintolisä, 
joka sisältää tutkitun
Acti-Joint® -yhdistelmän:
glukosamiinia, kondroi-
tiinia, hyaluronihappoa, 
polysakkarideja ja kolla-
geenia. Suositeltava vuoro-
kausiannos 2 kaps/vrk.

Arthro Nivelvoide on 
ainutlaatuinen paikallisesti 
käytettävä voide kipeille
ja turvonneille nivelille. 
Se sopii erityisesti lievittä-
mään kipua ja turvotusta 
pienissä nivelissä.

*Arthro kapseli käyttäjäkokemustutkimus

KOULUTAMME LISÄÄ 
SANKAREITA.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:  
sankarikoulutus.fi

Tule mukaan maksuttomaan ensiapukoulutukseen 
LähiTapiola Pohjoisen Pudasjärven toimistolle 

tiistaina 18.10. klo 17


