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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kynttilätalolla 
10-vuotisjuhlaviikko 

s. 3

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 13.10.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Normaalihintaisten silmälasien ostajana saat toiset lasit kaupan päälle 
itsellesi tai kaverillesi. Tarjoamme edullisemmat silmälasit, joihin saat 
hyvä-tason linssit. Voit myös valita kaupan päälle valituilta merkeiltä 
aurinkolasit voimakkuuksilla, joissa on kova ja heijastamaton pinnoite. 
Etusi jopa 893 €. Etu koskee uusia tilauksia, ei muita alennuksia. 
S-Etukortilla Bonus tuplana, jopa 10 % kampanja-aikana maksetuista 
ostoksista. Tarjous on voimassa 31.10.2017 asti
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Tuplapäivät

Saat toiset silmälasit koko kehysvalikoimasta tai 
merkkiaurinkolasit voimakkuuksilla kaupan päälle.

    + Bonus  
  tuplana!

Kela-kyydit 
0100 86 500

***********************************************************************

"

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

Lääkäriajat: ke 1.11., 
ke 8.11. ja ke 15.11.

P. 040 821 1819Varaa aika

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

www.pudasjarvenoptiikka.fi

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

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

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

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

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

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

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

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

Optikon 
näöntarkastus 

0 €

Tervetuloa 
tutustumaan 

syksyn uutuus-
kehyksiin!

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

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

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

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

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

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

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

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

130€

P. (08) 823 023. Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi
Avoinna ma-pe klo 9-17. Muulloin sopimuksen mukaan.

KAAMOS LÄHESTYY...

Selätä harmaus 
HIUSTEN 

VÄRILOISTOLLA!

950
/ säkki SAATAVANA MYÖS 

TALIPALLOJA JA 

TALITANKOJA.

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

Puh.  020 752 8260

OSKU AURINGONKUKANSIEMENET 
OVAT SAAPUNEET!
SÄKKIKOOT 4 , 10 JA 20 kg.

AURINGONKUKAN-
SIEMEN OSKU 

10 kg

Täydennysrehu 
ulkolinnuille. 
Lajike Pioneer, 
vaalea raidal-
linen.

TERVETULOA 
OSTOKSILLE!

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
p. 040 935 9320. Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi

www.metsapalvelutuomaala.fi

METSÄNOMISTAJA
Onko puukaupan aika?

Soita 

ja kysy!

P ilmainen puunmyyntisuunnitelma
P paras hinta puusta kilpailutuksella
P Taimet keväälle 2018 Mänty 0,15 €/kpl 

Kuusi 0,16 €/kpl+alv
P	Taimikonhoidot
P	Lannoitukset (typpi/tuhka)
P	Metsänuudistamistyöt
P	Tila-arvot yms.

Ravintola Merita Pudasjärvi
 - TYÖTURVAKORTTI* 
   ma 30.10. klo 8.00
 - TULITYÖKORTTI ti 31.10.
 - TIETURVA 1* ke 1.11.

*) ammattipätevyyspäivä
OV-LAATU OY, 045 677 5875

TEHTAANMYYMÄLÄ

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. puh. 040 683 3496. 
www.kylmanen.fi

- Otamme vastaan lihaa jalostettavaksi 
 myymälän aukioloaikoina.

-  Jalostamme lihaa makkaraksi, säilykkeiksi 
sekä vanhanajanpalviksi.

-  Hinnasto löytyy myymälästä
 sekä nettisivuiltamme.

TEE TILAA 
PAKASTIMEESI JA

TUO LIHAA 
JALOSTETTAVAKSI!

UUSI KAUSI ALKAA

KORJAUSOMPELUA 
AMMATTITAIDOLLA
-  Myös turkisten korjaukset
-  Lakkeja turkisnahoista
-  Morsiuspukuja
- Pukuja vanhojentansseihin
- Lasten prinsessapukuja

Tervetuloa!Tervetuloa!
Avoinna ma-pe 10-17.

Toritie 2, vanha postitalo
p. 041 491 4715

LOMPELIMO       ENA

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851

TERVETULOA!
Palvelemme: 
ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14

PUDASJÄRVI

VARASTON LOPPUUNMYYNTI
LISÄERIÄ ALENNETTU! 

-50%
ovh.

LENKKI-

KENKIÄ
KESÄKALASTUS-VÄLINEET

PYÖRÄT

PYÖRÄILY-
TARVIKKEET Hirvimetsälle 

PIPOT JA LIPPIKSET

HAULIKON-
PATRUUNAT -30%

ovh.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 15.10. kello 10, Timo Lii-
kanen, saarnaa Antto Joutsiniemi Herättäjä-yhdistyk-
sestä, Keijo Piirainen, Vox Margarita-kuoro. Messu on 
katsottavissa suorana videolähetyksenä seurakunnan 
kotisivujen kautta.Jumalanpalveluksen jälkeen kirkko-
kahvit ja Siioninvirsiseurat.

Kuorot: Vox-Margarita ke 18.10. kello 18, kirkkokuo-
ro to 19.10. kello 16 yhteisharjoitus Oulussa, Sarakylän 
kappelikuoro to 19.10. kello 18.

Diakoniavastaanotto torstaisin kello 9.15 - 11.00.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 
12.

Kaiken kansan sauvakävely ti 17.10, lähtö seurakun-
takodilta kello 17.15, kierrämme sopivan mittaisen len-
kin. Tämän jälkeen kahvia/teetä tarjolla Kanttorilassa, 
lopuksi hartaus. Kaikki ovat tervetulleita-myös ilman 
sauvoja.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 16.10. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin  
kello 10-13.

Iltakahvila Rönö pe 13.10. klo 18-22. Seurakuntako-
din Rönössä. Rippikoulumerkintä osallistumalla kello 
18-18.45.

Rippikoulun lauantaipäivä, Kesäripari 2 la 14.10. kel-
lo 9.30-13.15 seurakuntakoti.

Syyslomaviikon leiri 3.-6. luokkalaisille tytöille ja 
pojille 24.-25.10. Hilturannassa. Ilmoittautumiset ma 
16.10. kello 14 mennessä kirkkoherranvirastoon p. 08 
882 3100. Leirille mahtuu 25 leiriläistä. Leiri on ilmai-
nen.

Seurakunnan lapsityön leiripäivät 0 -2 luokkalaisille 
Liepeessä 24 – 25.10.2017 kello 10 -14. Ohjelmassa 
mm. ulkoilua, askartelua, satuja lepohetken yhteydessä 
ja hartaushetki. Päivittäin tarjoamme yhden lämpimän 
aterian. Leiripäivät ovat ilmaisia. Ilmoittautumiset kirk-
koherranvirastoon tiistaihin 18.10. mennessä p.08 882 
3100. Leirille otetaan 20 lasta ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Leirille voi osallistua molempina päivänä, mutta 
kummallekin päivälle täytyy ilmoittautua erikseen.

Perhekerho: seurakuntakodin perhekerho keskiviikkoi-
sin 10-13 ja maanantaisin iltaperhekerho kello 17-19.  

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla maanantai-
sin kello 13–15 ja perjantaisin kello 9.30–12.00. Ilmoit-
tautumiset lastenohjaajille p. 040 743 4896 tai 040 586 
1217. Lapsiparkkia ei pe 13.10.

Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ke klo 9-14 ja pe 
9-14.

Rauhanyhdistykset: Seurat Jongulla Raija ja Pekka 
Jussilalla su 15.10. kello 13 (Iivari Jurmu, Pekka Leh-
to). Käsityöilta Sarakylässä Arto Nurmelalla  pe 13.10. 
kello 18 ja lauluseurat Janne Kummalalla su 15.10. kel-
lo 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 15.10. kello 16 (Kari 
Kainua, Petri Kulmala)

Kastettu: Iida Matilda Sofia Pankinaho.

Avioliittoon vihitty: Johannes Tapani Liikanen ja Anni 
Katariina Manninen.

Haudattu: Sirkka Liisa Mertala 79 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

Laupeuden lempeät kasvot
Seurasin isän ja hänen jo aikuisen poikansa 
vakavaa ja tunteikasta keskustelua. Aiheena 
oli pojan usein toistunut toisille harmia ja 
surua aiheuttanut käytös ja toiminta. Kes-
kustelun luonteesta ymmärsin, että vastaa-
vanlaista tuloksetonta sanavaihtoa oli käy-
ty kuluneiden vuoisen aikana liian monta 
kertaa. Erityisesti huomioni kiinnittyi poi-
kaansa puhuttavan ja kuuntelevan isän kas-
vojen rauhalliseen, hillittyyn ja kärsivälli-
seen ilmeeseen. Pohtiessani miten kuvaisin 
yhdellä sanalla tuota kasvoista näyttäytyvää 
erityistä ilmettä, mieleeni tuli nopeasti sana 
Laupeus.

 Samaa tarkoittaviksi sanoiksi mielle-
tään usein armo ja laupeus, vaikka ne eivät 
tarkoita samaa asiaa. Armon sisältö on sitä, 
että Jumala ei rankaise meitä synnin teke-
misestä ansioidemme mukaan. Laupeus on 
ymmärrettävä niin, että Jumalan siunaus 
on kanssamme, vaikka emme sitä ansaitse-
kaan. Laupeus on hyvyyden, sääliväisyyden, 

ymmärryksen ja rakkauden osoittamista 
arvottomia tekoja tehnyttä väärälle raiteel-
le eksynyttä kohtaan. Raamattu muistuttaa 
meitä kaikkia syntisyydestämme (Saarn. 
7:20; Room. 3:23; 1. Joh. 1:8), sen pelotta-
vista seurauksista (Room. 6:23) sekä ian-
kaikkisesta tuomiosta (Ilm. 20:12-15). 

Jumalalta saadut lahjamme ovat ansait-
semattomia eikä Jumala ei ole meille mi-
tään velkaa. Ympärillä oleva ja kokemam-
me hyvä tulee Jumalan laupeudesta ihmisiä 
kohtaan (Ef. 2:5). Hänen laupeudentekon-
sa on yksiselitteisesti ansaitsematon suosi-
onosoitus. Olemme pelastuneet tuomiosta 
Jumalan armon kautta. Laupeus on kaikki, 
mitä saamme Jumalan armollisuuden jäl-
keen (Room. 3:24). Kaiken kattava laupeus 
on maailmanlaajuista Jumalan osoittamaa 
laupeutta ihmiskunnalle heidän hengelli-
sestä tilastaan riippumatta. 

”Laupeus on ilon, tyyneyden ja rauhan läh-
de. Se on pelastuksemme edellytys. Laupeus 

on sana, joka paljastaa kaikkein pyhimmän 
Kolminaisuuden salaisuuden. Laupeus on lo-
pullinen ja korkein teko, jonka kautta Jumala 
kohtaa meidät. Laupeus on perustavanlaatui-
nen laki, joka asuu jokaisen ihmisen sydämes-
sä, kun hän vilpittömin silmin katsoo elämän-
tiellä kohtaamiaan veljiä ja sisaria. Laupeus on 
tie, joka yhdistää Jumalan ja ihmisen. Se avaa 
sydämemme toivolle, että meitä rakastetaan 
ikuisesti huolimatta syntiemme rajoituksista” 
(Bulla, n. 2).

Mä elän laupeudesta ja armon antimista.
En ansainnut mä autuutta,  
se tuotiin taivahista.
Tää lohdutus on ainoa:  
mä elän laupeudesta.
Virsi 275:1

Sointu Veivo 
Kirkkovaltuutettu

Metsästyspystykorva- ja ajokoirakerhon 
hirvenhaukkukisat Hirvaskoskella 
Hirvaskosken koululle ko-
koontui lauantaina 7.10. aa-
muvarhaisella joukko hirvi-
koiraharrastajia Pudasjärven 
Metsästyspystykorva- ja ajo-
koirakerhon järjestämiin hir-
venhaukkukisoihin. Kisoissa 
ratkottiin parhaan tuloksen 
haukkuneen koiran lisäk-
si koirakerhon paras hirven-
haukkuja vuonna 2017. 
Kisan pääpalkintona oli lah-
jakortti Anon ase- ja tukku-
liikkeeseen Sakon kivääril-
le. Lisäksi kerhon parhaalle 
koiralle tarjolla oli Retkitu-
kun lähettävä riistakamera. 
Ylituomarina kisoissa oli 
Marko Tanhua.

Kisat aloitettiin aamul-
la viiden ja puoli kuuden 
aikaan koirien sekä maas-
totuomareiden papereiden 
tarkastuksella ja Marko Tan-
hua piti puhuttelun maas-
totuomareille. Kuuden ai-
koihin koirat ja tuomarit 
pääsivät lähtemään maas-
toihin, jotka sijaitsivat Pu-
dasjärven ja Taivalkosken 
alueilla. Ensimmäinen hirvi-
haukku kajahti ilmoille en-
nen seitsemää jämtlannin-
pystykorva Karhunhaukun 
Ryminän toimesta Taival-
vaaran maastossa. Muu-
taman minuutin päästä 
jämtlanninpystykorva Mus-
tanlammin Saku pääsi myös 
aloittamaan hirvityösken-
telyn Kurkikylän seutuvil-
la. Yhdeksään mennessä 10 

koiraa oli jo löytänyt hirven. 
Viimeinen löytö tapahtui 
jämtlanninpystykorva Ko-
kalmuksen Tiedon toimes-
ta puoliltapäivin Ahmavaa-
rassa. Kaikkiaan 16 koiraa 
22:sta löysi hirven.

Kokeen purkutilaisuus 
aloitettiin heti ensimmäi-
sen koiraryhmän saavut-
tua takaisin kisapaikalle yh-
den aikoihin ja viimeinenkin 
ryhmä saatiin kisapaikalle 
iltaseitsemän aikoihin. Pu-
dasjärven Metsästyspys-
tykorva- ja ajokoirakerhon 
mestaruuden 2017 ja koko 
kisan ensimmäisen palkin-
non voitti jämtlanninpysty-
korva narttu Kolleem Man-
ta, omistajat Jarmo ja Noora 
Manninen 90:llä pisteellä. 
Voittaja palkittiin Sakon ase-
lahjakortilla sekä riistaka-
meralla. Suomen käyttövali-
on arvon ansaitsi neljännellä 
HIRV-1 tuloksella jämtlan-
ninpystykorva narttu Mu-
rennuskurun Rhea, omista-
ja Asko Moilanen. Kisoissa 
koira sijoittui kuudenneksi.

Maastotuomareiden kes-
ken arvotun lahjakortin K-
supermarkettiin meni Kop-
pelon Jannelle ja otsalampun 
sai Timo Juntti. Kiitokset yli-
tuomarille, kaikille tuoma-
reille, tuomariharjoittelijoille 
sekä maasto-oppaille hyväs-
tä ja tarkasta työstä koiri-
en arvostelusta maastossa 
sekä osallistumisesta kisoi-

Tulokset:
1. Kolleem Manta, Manninen Noora ja Jarmo 90,0, 2.42/1 Sarvi-
lehdon Jetsu, Outila Juha 89,50, 3. Tarpomoivan Piku, Juntti Timo 
ja Juho 88,50, 4. Kuokkamaan Piki, Pesälä Juhani ja Pulkkinen Jou-
ni 88,0, 5. Kokalmuksen Tieto, Jari Särkelä 87,0, 6. Murennuskurun 
Rhea, Moilanen Asko 85,50, 7. Karhuhaukun Ryminä, Sarajärvi Mika 
82,0, 8.Vuoskanpalon Pinja, Jurvakainen Jouko ja Janne 80,0, 9. Kuok-
kamaan Kiara, Hiltula Harri 79,0, 10. Käsimäen Totti, Timonen Mika 
76,50, 11. Tiperin Kille, Räisänen Pasi 68,50, 12.Mustanlammin Saku, 
Hyttinen Taisto 65,50, 13. Mettäpöyröön Miska, Jouni Kinnunen 
58,0, 14. Kuura-aamun Nasse, Tiirola Risto ja Hannu 50,0, 15. Ravin-
nevan Luka, Mikka Toppala 45,0, 6. Petäjän Veistäjän Hilima, Kivimäki 
Pasi ja Leila 43,0. Loput 6 koiraa jäivät hakupisteille.

Pudasjärven Mp- ja akk kerhonmestari 2017 Kolleem Manta.

hin. Kiitos koira-ohjaajille 
ja koirille runsaasta osallis-
tumisesta. Kiitokset Hirvas-
kosken koulun henkilökun-
nalle sekä oppilaille, että 
saimme järjestää kisat kou-
lun tiloissa. Kiitos Tuli-Tau-
olle yhteistyöstä ruokailun 
järjestämisestä kisaväelle. 
Kiitokset myös yhteistyös-

tä Anon Ase- ja tukku, Sako, 
Retkitukku, Pocal comppa-
ny, K-supermarket ja M-ta-
varatalo. Kiitos myös kai-
kille vapaaehtoisille, jotka 
avustivat kisojen järjestelys-
sä. Tervetuloa ensi vuonna-
kin kisaamaan!

Noora Manninen 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Tervetuloa pajamyymälään!

KYNTTILÄTALO
10 vuotta

Synttäriviikko ma 16 – la 21.10.
AUKI: ma - ke 10 – 17

To 10 – 19 klo 13 alkaen kynttilän värjäystä
pe 10-17, la 10-13

www.kynttilatalo.fi
Kuusamontie 2046, Pudasjärvi

puh. 040 549 2063

Koko viikon hyviä tarjouksia!!!
Aurora 2 kpl 25,-, Lumipallot 3 kpl 10,-    

Kynttiläkuuset 3 kpl (s,m,l)  18,- 
Tuikkuset 10 kpl 15,-

Anno Coloria xs 3,-, s 4,-, m 5,-, l 6,-

Meiltä Juhlavuosi 100 –kynttilät

Rinki-ekopisteistä 
toinen poistuu tilapäisesti
K-supermarket Pudasjärven 
yhteydessä oleva Rinki-eko-
piste poistetaan viikolla 41 
kaupan piharemontin tieltä. 
Remontin valmistuttua pis-
te palaa takaisin pihaan. Täl-
lä välin asukkaita palvelee 
edelleen S-market Pudasjär-
ven yhteydessä oleva ekopis-
te. Pisteessä otetaan vastaan 
kartonki- ja lasipakkauksia 
sekä metallia. Keräyksestä 
vastaa Suomen Pakkauskier-
rätys RINKI Oy.

Kotitaloudet voivat tuoda 
Rinki-ekopisteeseen Ringin 
valtakunnallisten ohjeiden 
mukaan lajiteltua pakkaus-
jätettä. Ohjeet on julkaistu 
osoitteessa Rinkiin.fi/lajitte-
luohjeet. Ne ovat myös keräys- 
säiliöihin kiinnitetyissä tar-
roissa.

Vaaralliset aineet tai niiden 
jäämiä sisältävät pakkauk-
set (esim. öljykanisterit) eivät 
kuulu pakkausjätteen kerä-
ykseen. Samoin muut kuin 
pakkausjätteet, kuten huone-

kalut, on vietävä kaupungin 
ohjeistamaan paikkaan.

Säästä tilaa 
Pakkaukset on hyvä litistää 
mahdollisuuksien mukaan. 
Esimerkiksi pahvilaatikot 
vievät paljon tilaa keräyssäi-
liössä, jos niitä ei litistetä. Sil-
loin myös keräyssäiliöt täyt-
tyvät hyvin nopeasti. Mitä 
tiiviimmin pakkaukset ovat 
säiliössä, sitä enemmän niitä 
sinne mahtuu. Näin voidaan 
kuljettaa enemmän pakkauk-
sia kerralla, eikä kuljeteta ”il-
maa”. Kuljetuksia myös tar-
vitaan harvemmin, mikä on 
ympäristölle hyvä asia.

Roskaaminen vähentää 
kaikkien viihtyvyyttä ja asi-
attomien sotkujen siivoami-
nen on myös kallista. Pai-
kallisten asukkaiden palaute 
pisteiden toiminnasta on tär-
keää Ringille, jotta pisteet 
pysyvät siisteinä. 

Ilmoitathan heti, jos pak-
kausjätteen keräyssäiliö on 

täynnä. Ethän jätä jätteitä 
maahan, sillä muut pisteel-
lä kävijät seuraavat esimerk-
kiäsi ja alue roskaantuu no-
peasti. Palautetta voi antaa 
Ringin maksuttomaan asia-
kaspalveluun numeroon 
0800 133 888 ja sähköpostit-
se osoitteeseen asiakaspalve-
lu@rinkiin.fi. Palautetta voi 
antaa myös verkossa. 

Suomen lainsäädännön 

K-supermarket Pudasjärven yhteydessä oleva Rinki-eko-
piste poistetaan viikolla 41 kaupan piharemontin tieltä.

muutos siirsi kuluttajapak-
kausten keräyksen kunnil-
ta pakkauksia markkinoille 
toimittaville tuottajille. Niin 
kutsuttu tuottajavastuu on 
yrityksillä, jotka pakkaavat 
Suomessa tai maahantuovat 
pakattuja tuotteita Suomeen 
ja joiden liikevaihto on 1 M€ 
tai enemmän. 

Tiia Talvitie 

Kynttilätalolla 10-vuotisjuhlaviikko
Pudasjärvellä toimiva Kynt-
tilätalo on toiminut vuodesta 
2007 lähtien. Yrittäjinä ovat 
sisarukset Seija Herukka ja 
Sinikka Blomster, joka on toi-
minut tosin alalla jo vuodes-
ta 2003 lähtien. Ensimmäinen 
toimipaikka oli ABC:n vie-
ressä oleva erillinen raken-
nus. Pian toiminta muuttui 
Puistotien liiketaloon ja vuo-
desta 2012 on toimittu ny-
kyisellä paikalla, 20 kilomet-
riä Pudasjärveltä Kuusamon 
suuntaan valtatie 20 varrel-
la Sotkajärvellä, joka on sa-
malla myös sisarusten syn-
tymäpaikka. Kotitilalla ollut 
piharakennus on muutettu 
verstaaksi ja myymäläpuo-
diksi. 

Kynttilöiden valmistus 
vie mallista riippuen vuo-
rokaudesta kolmeen vuoro-
kauteen. Suunnittelutyö voi 
viedä kaksikin vuotta ennen 
kuin valmis kynttilä on tuo-
tannossa. Kumpikin kyntti-
lätalon omistaja ovat opiskel-
leet yrittäjän erikoisammatti 
-tutkinnon. Yritys käyttää 
raaka-aineina tunnettuja ja 
luotettuja eurooppalaisia 
raaka-aineita. Kaikissa talon 

tuotteissa on paloturvallisuu-
teen, palo-ominaisuuksiin 
ja näyttävyyteen kiinnitetty 
erittäin paljon huomiota.

– Kaikki kynttilät on suun-
niteltu käytettäviksi, mutta 
myös koriste-esineiksi. Pus-
karadio on paras mainos ja 
laadun takaaja, mitä yrittäjä 
voi saada ja meille tulee kyse-
lyjä ja tilauksia myös suoraan 

asiakkailta. Kynttilämyyji-
en sesonki on joulun aikaan. 
Tukkurit alkavat täyttämään 
joulusesonkivarastojaan kui-
tenkin jo syksyllä ja toki 
kauppaa tukkureiden kans-
sa tehdään ympäri vuoden. 
Yksityiset alkavat ostamaan 
kynttilöitä jouluksi joulu-
kuun alussa ja huippu saavu-
tetaan yleensä jouluviikolla. 

Tänä syksynä erikoisuute-
na ovat muun muassa Suo-
mi 100 vuotta -juhlakynttilät. 
Yrityksellä on myös netti-
myyntiä. 

Synttäriviikolla maanan-
taista lauantaihin 16.-21.10. 
on koko viikon hyviä tarjo-
uksia ja loppuviikosta voivat 
asiakkaat osallistua kynttilä-
värjäykseen. Värjäykseen tu-
tustuvat torstaina myös Hir-
vaskosken koulun oppilaat. 

Yrittäjäsisarukset halua-
vat vielä näin jutun välityk-
sellä kiittää pudasjärvisiä, 
jotka ovat ottaneet Kynttilä-
talon tuotteet muun muassa 
tuliaislahjoiksi. Samoin kau-
punki, seurakunta ja eri yri-
tykset ovat käyttäneet ak-
tiivisesti kynttilöitä lahja- ja 
tuliaistuotteinaan. 

Heimo Turunen
Viime kesänä kynttilätalolla järjestettiin Pudasjärven ystävyyskunnasta Komin tasavallas-
ta saapuneille vieraille ohjelmallinen ilta. Ohjelmaa oli niin sisällä kuin ulkona. 

Seija Herukka ja Sinikka Blomster ovat toimineet nykyisellä toimipaikalla Sotkajärvellä lo-
kakuusta 2012 lähtien. 

Diabeetikoiden 
silmänpohjakuvaukset
1.-14.11.2017

oulunkaari.com

Pudasjärveläisten tablettihoitoisten tai insuliini-
hoitoisten diabeetikoiden silmänpohjakuvaukset 
kuvataan Oys:n liikkuvassa silmätutkimusyk-
sikössä 1.11.-14.11.2017 terveyskeskuksen 
pihalla.
Kuvauksia suositellaan diabeteksen toteamisen 
jälkeen ja seurantakuvaukset on ohjelmoitu 
aikaisemmin Oys:n järjestämissä kuvauksissa 
käyneille 1-3 vuoden välein.
Ajanvaraukset ja tiedustelut diabeteshoitajalta 
19.10.2017 kello 9-15, 040 760 4918.

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Myynnissä 
LAPINLEHMÄN 
LEIPÄJUUSTOA 

S-Marketin 
parkkipaikalla 

ti 17.10. klo 10-11.30.
Mukana myös vasikan ja 

lampaan 
lämminsavulihaa ym.
Puh. 045 324 9675/ 

Mirka Pääkkö,  
LammaLove

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

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

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

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

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

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

Tule tekemään 

löytöjä!

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

HUOM! 
STYROX- JA 

METALLIRENKAITA
TULI LISÄÄ!
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Elvytys- ja hätäensiapu-
koulutuksella valmiutta 
hengen pelastukseen

LähiTapiolan ja Suomen 
Punaisen Ristin elvytys- ja 
hätäensiapukoulutuksen 
on suorittanut jo yli 25 000 
henkilöä – syksyllä koulu-
tetaan tuhansia lisää. Noin 
kolme tuntia kestävä San-
karikoulutus pidetään Pu-
dasjärvellä LähiTapiolan 
toimiston tiloissa, Toritie 
1, keskiviikkona 18.10 kel-
lo 17. Tapahtumaan voi il-
moittautua sankarikoulu-
tus.fi -sivujen kautta.

LähiTapiola tarjoaa 
vuoden 2017 aikana mak-
suttoman elvytys- ja hä-
täensiapukoulutuksen 
kymmenille tuhansil-
le henkilöille. Merkittä-
vä osa uusista sankareis-
ta, kaikkiaan jopa 40 0000, 
on 5.-6.-luokkalaisia kou-
lulaisia. Koulutus järjeste-
tään yhteistyössä Suomen 
Punaisen Ristin kanssa. 
Alkuvuonna koulutuksiin 
osallistui jo noin 25 000 
henkilöä, ja tuhansia lisää 
koulutetaan kuluvan syk-
syn aikana kautta Suomen. 

- Haluamme tehdä 
konkreettisia turvallisuus-
tekoja, joilla rakennetaan 
LähiTapiolan elämäntur-
va-strategian mukaisesti 
terveempää ja turvallisem-
paa elämää. Oikeanlaisil-
la elvytystaidoilla kuka 
tahansa meistä voi pelas-
taa lähimmäisen hengen. 
Saimme esimerkiksi aivan 
hiljattain kiittävän viestin 
koulutuksemme suoritta-
neelta henkilöltä, joka oli 
osannut antaa elintärke-
ää ensiapua sairauskoh-
tauksen saaneelle, kertoo 
LähiTapiolan Sankarikou-

lutuksista vastaava Han-
na-Leena Jauho.

- Otimme vuoden alus-
sa tavoitteeksi tarjota el-
vytyskoulutus 30 000 kou-
lulaiselle. Kysyntä on 
ollut ilahduttavan suurta 
ja teimmekin kesän jälkeen 
päätöksen lisätä koululais-
ten syksyn koulutuksiin 
10 000 paikkaa, jolloin yh-
teensä 40 000 koululais-
ta pääsee oppimaan näitä 
tärkeitä taitoja tämän vuo-
den aikana, hän jatkaa.

-Suomen Punaisessa 
Ristissä haluamme viedä 
elvytys- ja ensiaputaito-
ja Suomessa laajalti eteen 
päin, ja LähiTapiola val-
takunnallisena turvallisen 
elämän toimijana on tähän 
mainio kumppani. Koulu-
tuksella mahdollistetaan 
monelle koululaiselle en-
simmäinen elvytyskou-
lutus, joka voi jonain päi-
vänä vielä pelastaa toisen 
hengen. Koululaiset saavat 
kursseilta myös elvytys-
paketit, joiden tukemana 
voivat opastaa perheenjä-
seniään. Varsinaisten en-
siaputaitojen lisäksi onkin 
myös tärkeä pitää yllä kes-
kustelua toisista välittä-
misen merkityksestä niin 
kouluissa kuin kodeissa, 
kertoo Punaisen Ristin en-
siapukoulutuksen päällik-
kö Mirja Sjöberg.

- Yhteiset toimenpi-
teemme LähiTapiolan 
kanssa kattavat tänä vuon-
na myös satoja avoimia en-
siapukursseja kautta Suo-
men.

Sari Pähtilä

Seurakunta jatkaa 1,5 kirkollisveroprosentilla

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto kokoontui 
maanantaina 9.10. harvinai-
sen suuren varavaltuutet-
tujen voimin. Varajäseninä 
olivat kokouksessa Irma In-
get, Riina Lauhikari, Vuok-
ko Loukusa, Marja-Leena 
Tykkyläinen, Marja-Leena 
Törrö, Eija Ahonen ja Inke-
ri Tuominen, joista Ahoselle 
ja Tuomiselle kirkkovaltuus-
toon päättäjänä osallistumi-
nen oli uusi kokemus. 

Seurakunnan talouden 
todettiin olevan hyvällä mal-
lilla ja päätettiin jatkaa en-
tisellä 1,5 kirkollisveropro-
sentilla. Puheenvuoroissa 
todettiin seurakunnan talo-
utta hoidetun hyvin ja näh-
tiin myös mahdollisuuksia 
talouden noususta yleisen 
talousnousun siivittämä-
nä. Kirkkoon on suunnitteil-
la energiakorjaus, joka pitää 
sisällään lämmitysjärjestel-
män uusimisen maalämpö-
järjestelmään ja rakentei-
den tiivistämistä. Remontin 
esisuunnitelmat on tehty ja 
tavoitteena on, että suun-
nitelmat voidaan käsitel-
lä jo seuraavassa kirkko-
neuvostossa, jonka jälkeen 
suunnitelmat lähtevät Mu-
seovirastoon lausunnolle. 
Kirkkoneuvosto päättänee 
marraskuun kokouksessa 
rakennusavustuksen hake-
misesta Kirkkohallituksel-
ta. Sarakylän hautausmaan 
muistoalueelle on valmis-
teilla uusi kynttiläallas, joka 
otettaneen käyttöön pyhäin-
päivän aikaan. 

Hyväksyttiin seurakunta-
keskuksen kellotapulin kun-
nostustöiden kustannukset 
kirjattaviksi käyttötalous-
osaan. Hankkeen kokonais-
kustannus oli 28 000 euroa.  
Kirkkovaltuusto hyväksyi 
huoltomaalauksesta, riti-
löiden uusimisesta ja muis-
ta korjaustöistä aiheutuneen 

noin 8 000 euron määrära-
haylityksen. 

Seurakunnan taloussään-
tö hyväksyttiin kirkkohalli-
tuksen taloussääntömallin 
mukaisesti. Uudessa sääntö-
mallissa on huomioitu muun 
muassa kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaiden rakennus-
ten ja irtaimiston hoito. Mal-
liin on lisätty maininta, että 
talousarvio ja toiminta- ja ta-
loussuunnitelma sekä tilin-
päätös julkaistaan seurakun-
nan verkkosivuilla. 

Armoa, yhteyttä ja 
osallisuutta 
Kokouksessa hyväksyttiin 
kirkkoherra Timo Liikasen 
esittelemänä Pudasjärven 
seurakunnan strategia 2025. 

Pudasjärven seurakunnan 
strategia on päivitetty ku-
luvan vuoden aikana. Se on 
ollut yksi seurakunnan hal-
linnon yksi keskeisistä ta-
voitteista toimintavuodel-
le. Pohjaa päivitystyölle on 
tehty jo vuoden 2016 aika-
na, jolloin toteutettiin kyse-
ly seurakuntalaisille markki-
noiden yhteydessä. Samoin 
viime vuonna pidettyä piis-
pantarkastusta varten tehtiin 
yhdessä luottamushenkilöi-
den ja työntekijöiden kanssa 

SWOT –nelikenttäanalyysi, 
jossa on tunnistettu seura-
kunnan vahvuuksia, heikko-
uksia, uhkatekijöitä ja mah-
dollisuuksia. 

Strategiapäivityksessä 
keskeisenä periaatteena on 
ollut osallistaminen. Työyh-
teisön näkökulmasta tähän 
on tarjonnut hyvän mahdol-
lisuuden UUTE –hanke, jos-
sa Pudasjärven seurakunta 
on mukana ensi kevääseen 
saakka. Henkilöstö on kii-
tettävällä tavalla sitoutunut 
strategiatyöhön. Tämä tär-
keää myös siitä näkökulmas-
ta, että strategia oikeasti oh-
jaa seurakunnan toiminnan 
suuria linjoja, eikä jää vain 
pölyttyväksi asiakirjaksi pa-
peripinon keskelle. Seura-
kuntalaisia on osallistettu 
strategiapäivitykseen mark-
kinakyselyn lisäksi kevään 
kirkkovaltuuston kokouk-
sen yhteydessä sekä viime 
viikolla toteutetussa tulevan 
vuoden toimintasuunnitte-
lun työpajaillassa. Tämä on 
yksi konkreettinen uusi käy-
täntö, jonka haluamme ottaa 
pysyväksi valmistellessam-
me toimintasuunnitelmia. 
Näin vahvistamme seura-
kuntalaisten osallisuutta jo 
suunnitelmavaiheessa. 

Pudasjärven seurakun-
nan päivitetty strategia on 
napakka. Tämä on tietoinen 
valinta. Tuoreissa tutkimuk-
sissa on todettu, että stra-
tegioihin yritetään sanoit-
taa kaikki mahdollinen, jotta 
edes joku teemoista osuisi 
maaliin. Tämä näkyy muun 
muassa siinä, että keski-
määrin strategioissa voi olla 
kymmeniä asiakokonaisuuk-
sia. Hyvä kysymys kuuluu, 
kuinka työntekijät, luotta-
mushenkilöt ja seurakunta-
laiset pystyvät sisäistämään 
näin laajoja kokonaisuuk-
sia? Seurakunnan strategian 
olennaisimmat asiat tiivisty-

Suomi täyttää upeat sata vuot-
ta joulukuussa 2017. Iijoen 
Tanssijat/Pudasjärven Nuori-
soseura, Pudasjärven kaupun-
ki ja muut yhteistyökumppanit 
ovat suunnitelleet mieleenpai-
nuvia kaikille pudasjärvisil-
le ja vieraillekin tarkoitettuja 
Juhlatansseja suurella kunni-
oituksella ja innolla. Tulevat 
Juhlatanssit ovat toinen osa 
kuluvan vuoden KurenTans-
si- tapahtumaa. Helmikuussa 
järjestetty KurenTanssi -show 

oli ensimmäinen osa.
Juhlalliset pääsymaksutto-

mat karkelot järjestetään lau-
antaina 2.12. Tuomas Sam-
melvuo-salissa. Itsenäisyyden 
tanssiaisten tarkoitus on juh-
listaa Suomen itsenäisyyden 
juhlavuotta kaikkien pudas-
järvisten tervetulleella läsnä-
ololla iloisen tanssiliikunnan 
muodossa.

Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen ja vaimonsa Inka Paa-
silinna toivottavat kätellen 

vieraat tervetulleiksi, jonka 
jälkeen tanssiaisvieraat voivat 
heittäytyä tanssin pyörteisiin 
Aki Mäen ja 10band-orkeste-
rin tahdittamana. Iijoen Tans-
sijat ovat valmistautuneet toi-
mimaan ”kadetteina”, jotka 
tanssittavat tanssihalukkaita 
vieraita. Avecin puute ei siis 
ole este saapua tanssimaan. 
Juhlavieraiden ei tarvitse il-
taansa kuivin suin viettää, sil-
lä Pudasjärven Urheilijoiden 
toimesta tilaisuudessa on saa-

tavilla pientä syötävää ja juo-
tavaa. 

Nyt saa kerrankin lait-
tautua koreaksi ja komeaksi 
tanssijuhlaan lähtiessään, sil-
lä tilaisuus tulee olemaan ai-
nutkertainen. Suomi täyttää 
vain kerran 100 vuotta, joten 
osallistutaan suurella joukolla 
suureen tapahtumaan.

Sointu Veivo
Juhlatanssit toimikunnan 
jäsen

Itsenäisyyden Juhlatanssit

Pidämme huolta koko seurakunnasta”, totesi kirkkoherra 
Timo Liikanen esitellessään seurakunnan päivitettyä stra-
tegiaa. 

Kirkkovaltuuston kokoukseen pääsivät tällä kertaa osallistumaan useat varajäsenet. Ku-
vassa sekä varsinaisia, että varajäseniä Esko Ahonen, Jouni Piri, Katriina Pikkuaho, Eija 
Ahonen, Marja-Leena Tykkyläinen, Marja-Leena Törrö sekä takarivissä Anna-Maaria Jaak-
kola, Suvi Puhakka, Riina Lauhikari ja Irma Inget. 

vät kahteen kuvaan. Ensim-
mäisessä on kolmion muo-
dossa missio eli perustehtävä 
ja arvot. Seurakunnan missio 
on pohjimmiltaan hengelli-
nen: Pudasjärven seurakunta 
kutsuu elävään jumalayhtey-
teen sanan ja sakramenttien 
kautta. Hengellinen missio 
näkyy luonnollisesti myös 
toiminnan suuntaviivoissa, 
joita on neljä. Ensimmäisek-
si vahvistamme koko seura-
kunnan hengellistä elämää. 
Toiseksi rakennamme seu-
rakuntalaisia laajasti osal-
listavan yhteistyön kulttuu-
rin. Kolmanneksi luomme 
viestinnällä yhteyttä ja luot-
tamusta. Neljänneksi tur-
vaamme toimintaedellytyk-
set. Strategian suuntaviivoja 
ei ole yksityiskohtaisesti kir-
joitettu auki. Tämä prosessi 
tapahtuu toiminnan suunnit-
telussa. Eri työaloilla ja toi-
mintayksiköissä kysellään 
suunnitelmia tehdessä, mitä 
nämä suuntaviivat merkitse-
vät meidän työaloilla ja mitä 
konkreettista teemme niiden 
pohjalta. Työyhteisölle ja 
seurakuntalaisille jää siis teh-
tävää strategisessa suunnit-
telussa. Kaikkea ei suinkaan 
ole pohdittu valmiiksi joh-
don ja päätöksenteon tasol-
la. Kun toiminnan suuntavii-
vat ovat nimensä mukaisesti 
suuntaavia linjauksia, muut-
tuviin tilanteisiin reagoimi-
selle jää riittävästi mahdolli-
suuksia. 

Seurakunnan missio ja 
suuntaviivat tähtäävät tule-
vaisuudennäkyyn, joka on 
kirjattu päivitettyyn strate-
giaan seuraavasti: ”Pudas-
järven seurakunta on armon 
ja osallisuuden yhteisö, jossa 
iloitaan yhteydestä Jumalaan 
ja lähimmäisiin”. Visio nä-
kyy myös strategian otsikos-
sa armoa, yhteyttä ja osalli-
suutta, totesi kirkkoherra 
Liikanen. HT

Selkokielen käyttö 
vuorovaikutuksessa

Miten selkeytän 
puhetta ja tekstejä?
Selkokieltä tarvitaan arki-
keskusteluissa, haastatte-
luissa, opetustilanteissa ja 
asiakaspalvelussa. Kaikis-
sa tilanteissa, joissa käy-
tetään selkokieltä, tavoit-
teena on lisätä ihmisten 
mahdollisuuksia ymmär-
tää toisiaan.

Selkokieli on yleiskiel-
tä helpompaa suomea. Sel-
kokieli on suomen kielen 
muoto, jossa kieltä on mu-
kautettu sisällöltään, sa-
nastoltaan ja rakenteeltaan 
yleiskieltä luettavammak-
si ja ymmärrettävämmäksi. 
Se on suunnattu ihmisille, 
joilla on vaikeuksia lukea 
tai ymmärtää yleiskieltä.

Pudasjärven kaupun-
gin hallinnoima AMIF-
rahoitteinen Mieli-han-
ke järjestää tiistaina 31.10. 

Pudasjärvellä kolme tun-
tia kestävän selkokielen 
koulutuksen. Koulutus on 
maksuton ja koulutukseen 
pystytään tällä kerralla ot-
tamaan 20 osallistujaa. Il-
moittautumiset ja mah-
dolliset tiedustelut tarja.
hemmila@pudasjarvi.fi

Koulutuksessa har-
joitellaan selkeän tekstin 
tuottamista selkokielen pe-
riaatteita noudattaen. Kou-
lutuksessa annetaan tietoa 
etenkin maahanmuuttaji-
en ohjaamisesta ja kohtaa-
misesta. Kouluttajana toi-
mii Arja Konttajärvi, joka 
on suomi toisena kiele-
nä -opettaja. Koulutus on 
suunnattu kaikille, jotka 
työssään tai vapaa-ajallaan 
kohtaavat maahanmuut-
tajia.

Mieli-hanke / tiedotus
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TEKSTIILIOSASTOLTA

Voimassa 17.10.2017 saakka.

-KAUPAN 
SUPERETUKUPONKI

"

LOPPUVIIKKO PE-LA 13.-14.10.

499
kg

229 599
kpl

100
kpl

299
kg

1090

595
pkt

129
pkt

995
kg

2 filettä/talous

1195
kg

149

195

159
kg699

kg

129

pkt

395
pkt

1095
kg

399
kg

195
kpl

149

299

100

100
pss

099

499
pkt

pkt

299
prk

2 pkt/talous

079
pss

499
kg

ras 149
pss

pss

100
ras

kpl

299
kg

pkt

pkt

pkt

595
kg

2 pkt/talous

3 pkt

kg

495

2350

1690

695

4890

3490

2990

490
pari

199
pkt

399
ltk

2 ltk/talous

PERJANTAI 13.10. LAUANTAI 14.10. MAANANTAI 16.10.

Korpela
PORSAAN

SUOLALAPA
n. 1.5 kg/kpl

Atria
NAUTA-SIKA
JAUHELIHA

20 % 400 g

Riitan Herkku
METRIPIZZA

750 g

Valio
OLTERMANNI

250 g

Pingviini
VANILJA-
KERMA-
JÄÄTELÖ 1 l

Tuore Norjan
irto
LOHIFILEE
raj. erä

Tuoreet
PORSAAN
LEHTI-
PIHVIT

TIKKARI-
LETKA 
20 kpl

Atria 
KARJA-
LAN-
PAISTI
700 g

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

TIISTAINA 17.10.

PE-TI 13.-17.10.
Antell
RUISLIMPPU
530 g 
viipaloitu

Vaasan
Roosa nauha
OOH KANELI-
PUUSTI  220 g

Antell
WIENERPITKOT
420-370 g voisilmä tai 
vadelma-vanilja

Atria
BALKAN-
MAKKARAT
200 g viipaleet

Kulta 
Katriina
KAHVI
500 kpl

Tuore
porsaan 
KYLKI

Ricola
YRTTITEET

200 g

KANAN-
MUNAT
10 kpl

Aito
SAVUSAUNA-
KINKKU
palana tai siivuina

RAUTAOSASTOLTA

JÄÄHDYTINNESTE
100 % 

899

3 litraa

2590

10 litraa

450

kpl 5 plo

20,-

Atria
HIILLOS GRILLI-
MAKKARA
400 g

Pouttu
LASAGNE
1 kg

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan -10 + 35 °
750 ml

Kananpojan
KOIPI-
REISI
3 kpl/ras, 
marinoitu

Oman talon
JAUHE-
LIHA 
SIKA-
NAUTA

Kultarypsi
MARGARIINI
400 g

Punainen
PAPRIKA

Holllanti

Suomalainen
TOMAATTI

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

Milletti suomalainen
RUOKA-
HERNE 
500 g

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

Oollannin
UUNIRAPEAT

RANSKALAISET
500 g

Pouttu YLIKYPSÄ 
MUREA KINKKU tai 
MAALAISBROILERI 
130-150 g

SAVU-
LUUT

Vaasan
RUIS-
PALAT
6 kpl/330 g

TORKKU-
PEITTO
125x150 cm

VERHOKAPPA

VILLASUKKA
50 % villaa
35 % akryyli
15 % polyamidi

Miesten tai naisten 
HOUSUT
vanuvuori, 
reisitaskut, polvissa ja 
takapuolella 
oleva kangas 
hengittävää ja 
joustavaa materiaaliaMiesten 

METSÄSTYS
LIPPIS
käännettävä päällinen, 
korvalliset Miesten 

PAKSU 
FLECETAKKI
oranssiMiesten

KERRASTO
100 % puuvillaa
hirviaiheinen
koot: S-XXL

Miesten JUSSI
POOLONEULE
koot: M-XXL
musta/harmaa, 
viininpunainen/harmaa

Alkaen

HK
SININEN
LENKKI
580 g

Malvian
COCTAIL-
PIIRAKKA
44 kpl/2000 g

Oukitel IP68 
K10000 MAX
ÄLYPUHELIN 
NYT MEILTÄ!

UUTUUS!
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Metsäpäivästä monenlaista oppia

Lakarin ja Kipinän koulu-
jen nelosluokan oppilail-
la oli metsäpäivä torstaina 
21.9. Lakarilta ajoimme aa-
mulla Kipinän koululle, mis-
tä haimme oppilaita mukaan 
kyytiin. Hetekylän puolel-
la, toisella pysäkillä, ker-
rottiin metsäasioista, ku-
ten mikä on Suomen yleisin 
puulaji. Siihen vastaus oli 
mänty. Opettajana oli Met-
sänhoitoyhdistyksen toimin-
nanjohtaja Antti Härkönen 
ja mukana olivat Tiina Salon-
pää, Pudasjärven 4H-yhdis-
tyksen toiminnanjohtaja sekä 
4h työntekijöinä Jaana Män-
tykenttä, Mirva Kirveskari ja 

Caludete Teikari. Välillä jot-
kut oppilaista joutuivat An-
tin ”adjutanteiksi”, jos eivät 
malttaneet keskittyä kuunte-
lemaan opetusta.

Pysähdyimme seuraavak-
si mittaamaan puita ja ih-
mettelemään suurta muura-
haispesää. Matkalla syömään 
Antti kertoi metsästykseen 
liittyviä asioita. Ruokapai-
kalla paistoimme makkaroi-
ta, söimme leipää ja joimme 

Puolukoita poimittiin ja 
maisteltiin.

Toiminnanjohtaja Antti Härkönen opasti oppilaita metsäasioihin. 

mehua. Noin, yli tunnin kes-
täneen tauon jälkeen jatkoim-
me matkaa.

Seuraavassa kohtees-
sa maistoimme mustikoita, 
puolukoita ja pihlajanmarjo-
ja. Jotkut innostuivat poimi-
maan puolukoita maistelemi-
sen sijaan. Samassa kohteessa 
opimme, miten puun ikä voi-
daan laskea. Kun veimme 
Kipinän koululaiset heidän 
koululleen, niin Lakarin kou-

lun 4B:n tytöt innostuivat 
laulamaan linja-autossa. 

Kaikilla oli kivaa, eikä 
kukaan murjottanut ja oma 
opettajamme oli hyvin tyy-
tyväinen oppilaidensa käy-
tökseen.  

Sini Takkinen,  
Petra Manninen ja  
Tuomas Törmänen  
Lakarin koulun  
4b-luokallta

Lokakuun kesselikirje
- Sillä Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä 
teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Tällaisen sanan 
tallensi profeetta Jesaja aikoinaan. Niinhän se on, että ihminen 
tahtoo itse suunnitella matkansa. Avustusmatkoillakin on tiet-
ty etukäteissuunnitelma, mutta useinkaan se ei pidä paikkaan-
sa. Olipa taas matka. Oli tarkoitus viedä Kostamukseen kah-
delle pikkupojalle talvihaalarit ja – kengät. Heidän asunnossaan 
oli tulipalo ja vaatteet menivät siinä. Poikien mummo kirjoitti 
avunpyynnön Vkontakten kautta. Päätimme hallituksen koko-
uksessa, että ostamme pojille uudet haalarit. Toinen tarkoitus 
matkalla oli viedä talvihaalari (86 cm) eräälle pikkuiselle.

Karjalan puolella soitin ko. pikkupoikien mummolle, että 
missä voisin antaa talvivaatteet. 

– Hyvä, minä soitan Janalle ja sitten sinulle. 
Olin sillä väliin ajanut Kontokkiin erääseen rautakauppaan. 

Oli tarkoitus ostaa tiettyä tuotetta omaan käyttöön. Sammutin 
autoni rautakaupan pihassa. Juuri silloin Ludmila mummo soitti. 

- Jana on vielä töissä, mutta hän soittaa sitten majapaikkaan, 
jossa yövyt. Odota vielä vähän aikaan siellä puhelimen päässä. 
Mene rautakauppaan. Sano myyjälle mitä tarvitsen. 

Menin kauppaan ja annoin puhelimen myyjälle. 
– Se sano, että tuotetta on juuri se määrä, mitä tarvitset! 
– No, sano vielä, että tulen huomenna hakemaan tavarat. 
Peräkärryn jätin varalta rajaseudulle, Suomen puolelle 

odottelemaan. Riski oli, että kaupassa ei ko. tuotetta olisi ja tu-
lisi tyhjä reissu. Mutta ei!

Kannoin majapaikkaan kuusi pussia lastenvaatteita, yhden 
koulutarvikepussin ja kartonkeja melkoisen läjän. Onneksi ta-
lossa oli hissi. Olihan tämä Kostamuksen korkeimmalla mäellä 
oleva suomalaisten rakentama kerrostalo. Ystävät Nina ja Ni-
kolai ovat antaneet minulle avaimet kyseiseen asuntoon, että 
voisin majoittua siellä tarvittaessa. Nuori perheenäiti Olga ei 
ollutkaan kotona, vaan Borovoilla. Yritin puhelimessa kertoa 
hänelle venäjäksi, että jättäisin paketin paikkaan, josta hän sen 
saisi. Nyt olikin tilanne se, että Nina oli kaupungissa ja menossa 
hoitamaan äitiään. Nina oli suureksi avuksi, kun hän soitti Ol-
galle puolestani. 

– Paketin voi viedä hänen heimolaiselleen. Lähdemme astu-
malla sinne. Ei ole kaukana, sanoi Nina. 

Menimme autoparkkiin. Kaivoin haalarit ja muut vaatteet 
jätesäkin pohjalta. Päällimmäisenä pussissa olikin tyttövauvan 
paketti. 

– Hei, tässä olisi tyttövauvalle vaatetta. Kysyisitkö tältä vah-
dilta (juuri tuli ulos kämpästä), olisiko hänen perhekunnassaan 
tarvetta näille? Nina sanoi kohta, 

- On tyttö. Dasa kolme kuukauden ikäinen. Hän tarvitsee. 
Autoparkin vahti, Leena oli ihan innoissaan ja kysyi: Paljon-

ko pitää maksaa? 
– Ei mitään! 
- Jumala järjesti tämän asian, hän jatkoi vielä ja halasi ja antoi 

poskipusut!
Lähtö auton luota viivästyi vielä, kun jätesäkin suulla oli vie-

lä vauvapussi pojalle. 
– Oisko tuolla toisella naiselle lapsia? 
– Minä tiedän. Kysyn Lidialta, sanoi Nina ja lähti pussin kanssa. 
Lidia oli luvannut hetkeä aiemmin autopaikkansa minulle. Vo-

lotja odotti vaimoaan vielä pihassa kerrostalon takana. Olivat 
menossa datsalle. Nina tuli ja lähdimme viemään vihdoin vaate-
pakettia Olgan heimolaiselle, astumalla. Matkalla tuli juttua siitä 
poikapaketista. 

– Niin tosiaan. Lidian perhekuntaan on syntynyt poika, Roma. 
On nyt neljän kuukauden ikäinen. Olgan paketti otettiin kiitolli-
sin mielin vastaan. Jana tavoitettiin puhelimitse ja oli tulossa ha-
kemaan pojilleen pakettia. Tapasimme kadulla. Kiitollisten ja läm-
pimien halien kera hänkin miehensä kanssa lähti kotia kohti. Illan 
aikana vielä kolmasluokkalainen Milana ja kaksivuotias Marjaana 
saivat vaatetta! Eipä sitä ois itse osannut aatella, että näin ilta me-
nisi. 

– Hyvä tuli, paha meni, sanoi aikoinaan Santra Remsujeva, 
vuokkiniemeläinen starinankertoja ja laulaja.

Ape Nieminen Puheenjohtaja 

Ei pitäisi sekunniksikaan herpaantua katse Karjalan ties-
tä. Aina on yllätyksiä. Pimeässä ajaminen on vaarallista, 
koska venäläiset autoilijat vaihtavat pitkät valot jo ”kilo-
metrin” päässä lyhkäsiin.

Leena on töissä öisin autoparkinvahtina. Nyt olikin jotain 
erikoista hänenkin iltaansa, kun lahjoitimme lapsenlap-
selle vaatetta, pikku Dasalle.

Vierailu Kostamuksen koulussa on aina miellyttävä koke-
mus. Opettajat pitävät kuin omanaan. Vararehtori muistut-
ti jo joulun ajan vierailuista ja toivotti oikein paljon tervei-
siä Suomeen!

HUOM! 
Jos Pudasjärvellä on tarvetta 
ruoka-avusta, voimme avustaa noin 
40:llä ruokakassilla á 20 €. Yksi ruokakassi/
talous. K-kauppias lahjoittaa kahvipaketin. 
Ota yhteyttä: Heli Tauriainen 045 195 2399, 
Erkki Takkinen 040 587 8818 tai 
Marika Tauriainen 040 960 4006. 

Kuvan kertomaa 
70 vuoden takaa
Nykyiseen ajankohtaan 
liittyvää historiaa on ohei-
sessa valokuvassa. Hir-
vijahti alkaa lauantaina 
14.10, mutta onhan niitä 
metsästetty ennenkin.

Kuvan lehtileike löytyi 
hiljattain isä Aukustin jää-
mistöstä. Pikku uutinen on 
julkaistu noin 70 vuotta sit-
ten ilmestyneessä sanoma-
lehdessä, olisiko ollut Kale-
va tai Liitto. 

Noina sodan jälkeisinä 

vuosina oli hirvet kaadettu 
kansan ruokahuoltoa tur-
vaamaan niin tarkoin, että 
jos sydänmailta löytyi tal-
viset hirvenjäljet, sitä pi-
dettiin merkittävänä uu-
tistapahtumana. Hirven 
kaataminen luvallisesti on 
ollut silloin sanomalehti-
uutisen väärti. 

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

3 PSS 5 TLK

ROUHEVA-
LIMPPU

500 g

PUNAINEN
LENKKI

500 d

pkt
3,40

JUUSTOVIIPALEET 
loputon  kermajuusto, 

loputon kermajuusto 17%, 
hillitön gouda, tolkuton cheddar 

480-500 g

pss
1,99

ras
1,99

NAUTA-SIKA
JAUHELIHA 

400 g

kpl
1,69

LIHAPYÖRYKÄT 
360 g

ras
1,19

Purina 
FRISKIES ADULT 
KOIRANRUOKA
15 kg

16,90
säkki

MENTOS
KARKKI 

38 g

2,00
4 KPL

Casa
KYLPYPYYHKEET

70x140 cm

12,90

Purina LATZ 
KISSANRUOKA 
ANNOSPUSSEISSA
12x100 g

3,90
pkt

TERASSIN-
LÄMMITIN
600/1200 w

89,-

Karhu
KUOMU-
PERÄKÄRRY
125x265 cm

1290,-

VALMISLAITURI
laatikkoponttooneilla
kansi 304x200 cm 
+ kulkusilta 302x123 cm

1000,-

Keeway
MÖNKIJÄ
110 cm

895,-

RUOHON-
LEIKKURIN
LEHDENKERÄÄJÄ
leveys 105 cm

249,-

IKH
PERÄKÄRRY
2-akselinen
150x400 cm

1990,-

Peter Pan
LEIKKIMÖKKI

490,-

Kartano
VINYYLILATTIA
väri harmaa

19,95

Mönkijän
YHDISTELMÄ-
KÄRRY
telillä

Majava
KUOMU-
PERÄKÄRRY
150x350 cm

2350,-

VARASTOLIITERI
3,9x3,0 m, 11,7 m2

1490,-

SAVUSTUS-
KAAPPI
100 litraa

495,-

UUTUUS! JÄLJELLÄ 
VAIN 2 KPL!

JÄLJELLÄ 
VAIN 2 KPL!

HOX!
Valmiiksi 
koottu!

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!

m2

HOX!
Rajoitettu

ERÄ!

JUOMALASIT
19 cl
10 kpl

Pyrex
VUOKA
pyöreä
27 cm

Pyrex
VUOKA
suorakaide
23x35 cm

895,-

4,95 5,90
kpl

6,90
kpl
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Abraham Törrön ja Maria 
Mikkolan (os. Törrö) jälke-
läisten serkkutapaaminen 
pidettiin lauantaina 16.9. 
Liepeen väentuvassa.

Maria-mummomme 
(1888-1979) vanhin veli Ab-
raham syntyi Pudasjärvel-
lä Livon kylässä vuonna 
1877. Hän avioitui vuonna 
1896 Wilhelmiina Moilasen 
kanssa. Suomessa pariskun-
nalle syntyi viisi lasta, jois-
ta pikku-Abraham kuoli jo 
Suomessa imeväisikäisenä. 
Elättääkseen perheensä Suo-
messa Abraham uitti tukke-
ja ja harrasti porotaloutta. 
Vuonna 1907 hän kuitenkin 
kyllästyi Suomessa vallitse-
viin köyhiin oloihin, ja päät-
ti monen muun tavoin lähteä 
etsimään onneaan Amerik-
kaan.

Vuosina 1880-1920 USA:n 
muutti 25 miljoonaa siirto-
laista, Suomesta lähti vuo-
sina 1860-1944 Pohjois-
Amerikkaan noin 370 000 
siirtolaista. Kaikista siirto-
laisista 90 prosenttia mat-
kasi New Yorkin edustalla 
sijaitsevan saaren, Ellis Is-
landin kautta. Saarella si-
jaitsi siirtolaisten vastaan-
ottokeskus, jossa kaikista 
maahan saapuvista siirtolai-
sista kerättiin tietoa. Tätä tie-
toa nykyisin säilytetään Ellis 

Abraham Törrön ja Maria Mikkolan (os. Törrö) 
jälkeläisten serkkutapaaminen 

Islandin kansallismuseossa. 
Esimerkiksi täällä sijaitse-
valta ”Wall of Honor”, valta-
valta seinältä voi etsiä tietoa 
sukulaisistaan. Suomalai-
sia siirtolaisia keskittyi huo-
mattava määrä Michiganin 
yläniemimaalle. Hancockin 
lähistöllä sijaitsee lukuisia 
suomalaiskyliä, muun mu-
assa Nisula, Toivola ja Ta-
piola.

Abraham Törrö saapui 
Amerikkaan muiden tavoin 
Ellis Islandin kautta. Laiva-
matka kesti tuolloin kolme 
viikkoa, eikä matkarahoja 
ollut kaikille perheenjäsenil-
le. Aluksi hän asui suku-
laistensa Moilasten luona 
Michiganissa Elo-nimises-
sä paikassa yhteisfarmilla 
Hougtonista etelään. Myö-
hemmin hän siirtyi työs-
kentelemään kaivokselle 
Hurontowniin. Näin saatiin 
tienattua matkarahat vai-
molle ja nuorimmalle lap-
sista, 3-vuotiaalle Annalle. 
Pian heidän saapumisensa 
jälkeen Abraham kuitenkin 
loukkaantui kaivoksella ja 
he joutuivat palaamaan yh-
teisfarmille sukulaisten luo. 
He ryhtyivät rakentamaan 
omaa taloa Tapiolan alueel-
le. 

Vuoden kuluttua talon 
valmistumisesta Suomes-
ta matkasivat pojat Juho ja 
Kaarlo (myöhemmin John 
ja Charles). Lapsista vanhin, 
Hilda, jäi vielä Suomeen. 
Suomeen palaavan perheen 
mukana lähetettiin Hildalle 
matkarahat, jotka eivät kui-
tenkaan koskaan päätyneet 
Hildalle. Hän kuoli Suomes-
sa ilmeisesti keuhkokuu-
meeseen noin 15-vuotiaana.

Abraham työskenteli Ta-
piolan metsissä metsurina 
ja harjoitti maataloutta. Per-
heeseen syntyi vielä 10 lasta 
lisää. Kaikki auttoivat maati-

lan töissä, mutta osasivat pi-
tää hauskaa samalla tavalla 
kuin entisessä kotimaassa-
kin. Kesällä he pelasivat pe-
säpalloa, kalastivat ja uivat. 
Talvella laskettiin mäkeä 
kelkalla ja hiihdettiin. Abra-
ham nautti monista asiois-
ta. Hänet tunnettiin ystäväl-
lisenä miehenä, joka auttoi 
naapureita ja piti kyläilemi-
sestä. Hänen arvonsa olivat 
uskonnollisia ja hän piti kir-
kossa käymisestä, myös ko-
tona harrastettiin lauluseu-
roja. Hiihtäminen oli hänelle 
mieluisaa, jota hän harrasti 
aina 84-vuotiaaksi asti.

Oli kuitenkin muutamia 
asioita, joista mummomme 
veli ei koskaan ollut kiin-
nostunut. Englannin kie-
len oppimiseen hän ei käyt-
tänyt aikaa. Houkutteluista 
huolimatta hän ei myöskään 
koskaan anonut Amerikan 
kansalaisuutta. Kun vaimo 
Wilhelmiina kuoli 56-vuo-
tiaana tuntemattomaan sai-
rauteen, Abraham asui 
poikansa Urhon luona Ta-
piolassa, jossa kuoli 87-vuo-
tiaana.

Suomessa syntynyt Anna 
ei päässyt helpolla elämäs-
sään. Hän avioitui nuorena, 
mutta jäi nuorena leskeksi. 
Hän kasvatti yksin kahdek-
saa lastaan läpi lama-aiko-

jen. Vaikka rahaa ei ollut, he 
elivät omavaraistaloudessa 
viljellen maata ja kasvattaen 
karjaa. Anna ruokki lapsen-
sa perinteisillä suomalaisil-
la ruokalajeilla: suolakalalla, 
kuivalihalla, säilöi vihan-
neksia ja marjoja ja leipoi 
nisua. Anna palasi vuonna 
1973 vielä kerran käymään 
Suomessa kahden sisaren-
sa kanssa. Matka oli heille 
elämys, mutta se jäi ainoak-
si. Anna kuoli 91-vuotiaana 
vuonna 1997.

Isoäitinsä jalan jälkiä seu-
raten hänen tyttärentyttä-
rensä Rebecca Hoekstra (os. 
Mattila) saapui nyt syys-
kuussa miehensä Garryn 
kanssa kolmatta kertaa Suo-
meen. Viimeisellä reissul-

laan hänellä oli mukanaan 
veljensä lapset Ryan ja Sta-
cey Mattila. Tällä matkalla 
Suomeen Rebecca toivoi ta-
paavansa ”niin monta serk-
kua kuin mahdollista” sekä 
näkevänsä ruskan ja revon-
tulet. Liepeen väentuvas-
sa oli väkeä tuvan täydel-
tä. Mukana oli Maria ja Juho 
Mikkolan lapsista Eepi Mik-
kolan, Anna Taivalojan, 
Aino Kuhan ja Emma Soro-
sen lapsia ja heidän jälkeläi-
siään, yhteensä runsaat 60 
serkkua.

Kysyimme Rebecalta, 
miksi suomalaiset muutti-
vat juuri Michiganin alueel-
le. Todennäköisesti ilmasto 
ja olot siellä ovat samankal-
taiset kuin täällä Suomes-

Abraham Törrö.
Liepeen väentupa täyttyi sukukokoukseen saapuneista serkuista. 

sa. Suomalaiset hakeutuivat 
yhteisille seuduille, Yhdys-
valtojen pohjoisosiin, jossa 
oma väki huolehti kotoutta-
misesta. Elämä ja vuodenajat 
vieraidemme kotipaikas-
sa Toivolassa tuntui olevan 
samantapaista kuin meil-
lä täällä Pudasjärvellä, josta 
sukulaistemme matka jatkui 
sunnuntaina Taivalkoskelle, 
Kuusamoon, Lappiin ja Poh-
jois-Norjaan.

Tanja Huhtela,  
kuvat Oona Huhtela

Lähteet: *Joanna Hoekstra / 
Jeffers High Scool: My Great-
Grandmother, The Life of Anna 
Torro *Wikipedia.

Mukana oli Maria ja Juho Mikkolan lapsista Eepi Mikkolan, Anna Taivalojan, Aino Kuhan ja Emma Sorosen lapsia ja hei-
dän jälkeläisiään, yhteensä runsaat 60 serkkua.

Outila haluaa nähdä maailman kirkkaissa väreissä
– Jo lapsena, kun sain ky-
nän käsiini, aloin piirtämään 
ja hahmottelemaan erilai-
sia piirustuksia paperille tai 
mille materiaalille tahansa 
mihin vain voi piirtää. Kou-
lussa opettaja rohkaisi jatka-
maan harrastusta edelleen ja 
kohti vaativampia töitä. Lyi-
jykynä ja hiili olivat minun 
ensimmäisiä piirtämisväli-
neitä. Myöhemmin sain kä-
siini värikynät, vesivärit ja 
väriliidut, jotka avarsivat 
monimuotoisemmat maa-
lausmahdollisuudet, kertoo 
Pudasjärven Naisjärveltä ko-
toisin oleva Martti Outila tai-
teilijauransa alkuajoista.

Taitelijantyöt ovat olleet 
sivutyönä ja harrastuksena 
koko elämän ajan riippuen 
siitä miten harrastuksen pa-
riin on muilta arjen kiireiltä 
ehtinyt. 

— Maatalous-, metsä ja 
uittotyöt veivät nuoruudes-
sa suurimman osan ajasta. 
Sittemmin alkoivat erilaisten 
alojen reissutyöt ja viimeksi 
olin useamman vuoden Por-
voossa muoviraaka—aine 
tehtaalla töissä. Näiden an-
siotöiden välissä olen ehtinyt 
tehdä runsaat tuhat erilais-
ta taideteosta taulua, muoto-
kuvaa, reliefiä ja kaikkea sil-
tä väliltä.  

Pudasjärven kirjastossa 
syyskuussa esillä olleet teok-
set ovat syntyneet noin vuo-
den sisällä. Uusimpana teos-

materiaalina on paperimassa, 
johon Outila halusi tutustua 
paremmin. Öljyvärityöt ovat 
olosuhteiden pakosta jääneet 
nykyisin vähemmälle, koska 
niiden tekemiseen tarvitsisi 
erillisen tilan liuottimien kä-
ryn vuoksi. 

Ennen teoksissa oli kaunis 
luonto vahvasti esillä. Tai-

desuunta on muuttunut elä-
mäntilanteiden ja kokemisen 
kautta. Nykyisin teokseni 
ovat enemmän yhteiskunnan 
ja luonnon hyvin — tai pa-
remminkin pahoinvointiin 

Martti Outila on harrastanut 
taidetta koko ikänsä.

Elämä pelaa nykyajassa 
täysin tekniikan ja tekoälyn 
kyllästämänä.

Tässä voisi olla kyse “maa-
ilman päälle romahtamises-
ta” kuvaannollisesti. Sillalta pudonneen runon-

laulantaa: On ajauduttu yh-
teiskunnan ulkopuolelle, tai 
elämä on suistunut raiteil-
taan, tai……., tai……. 

kantaa ottavia. Värimaailma 
tulee kulloiseenkin teokseen 
aiheen mukaan, mutta tum-
masävyisenä en halua tätä 
maailmaa edelleenkään näh-
dä. RE
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MYYDÄÄN

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

MAANRAKENNUSTA

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

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

Meiltä:

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

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

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

OHJELMA-
PALVELUITA

 Finnhits-laulatusta 
ja myös joululauluja 

firmojen, yhteisöjen ja 
yksityisten juhliin. 

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

"

METALLIROMUN KERÄYS

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. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

4 kpl peltivanteita 7x15”-4 pult-
tikiinnityksellä. Pulttijako 100, 
sopii Opel. Vanteilla 195/65-
15 nastarenkaat - lähes uudet. 
Myydään tarpeettomina h. 150 
€ / sarja (4 kpl). P. 044 582 
2015.

Ford 4600 traktori, vm. 1976. 
Erittäin hyväkuntoinen. P. 0400 
326 159.

Myydään kuivia koivuklapeja, 
35 cm. Kuljetuksesta voidaan 
sopia. P. 040 935 6847.

VUOKRATTAVANA
Vuokrattavana tai myydään 
3-h+keittiö keskustassa, 75 m2. 
Heti vapaa. P. 0400 384 118.

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Finnhits -laulukiertueelle luvassa jatkoa
Musiikin harrastajat Markku 
Kemppainen ja Marko Väyry-
nen tekivät viime kesänä yh-
dessä Finnhits-laulatuskier-
tueen, joka vietiin kaikkiaan 
yhdeksälle sivukylälle ja yksi 
keikka oli myös Kurenalla. 
Kiertue sai mukavan suosion.

Kemppaisen mukaan 
muutamia kyselyitä on tul-
lut, että milloin tämä laulatus 
jatkuu. Nyt Markku Kemp-
painen jatkaa laulattamista 
yksin, koska Markolla on työ-
kiireitä.

Äänen toistoa auttaa Mar-
kun hankkima pippurinen 

Markku Kemppainen ja 
vahvistin valmiina 

laulattamaan.

6-kanavaisen trubaduurivah-
vistin, jossa teho riittää isom-
paankin tilaan. Tietokoneelle 
tehdyt orkesteritaustat esitet-
täviin Finnhits-kappaleisiin 
lisäävät mukavasti menoa ja 
meininkiä.

Koska joulu lähestyy, on 
tunnin kestävässä ohjelmis-
tossa myös vain kitaralla säes-
tettyjä joululauluja. Markku 
lupaa ottaa yleisön tai tilai-
suuden järjestäjän toivomuk-
set huomioon yhteislaulujen 
sisällöstä. Ne voidaan raken-
taa joko hiteistä tai joululau-
luista tai sekä että. Kaikkiin 

kappaleisiin Markulta löyty-
vät laulajille sanat ja jokainen 
voi osallistua äänellään.

Muutama keikka on jo tä-
hän mennessä sovittu, mutta 
enemmänkin mahtuu.

-Katkaistaan syksyn syn-
keys mukavalla ja mieltä ko-
hottavalla yhteislaululla. 
Laulaminenhan on tun-
netusti hyvin terapeuttis-
ta ja puhdistavaa,kannustaa 
Kemppainen.   HT

PALVELU-
HAKEMISTOSTA EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  
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Mitä tehdä? Minne mennä?
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

”Mistä luonto kertoo?” Paavo Niskasaaren taidetta 2.9.-29.10. Syötteen 
Luontokeskus. Luontokeskus avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 10-16.
Hetket - Oulun Taidemuseon kiertonäyttely 30.9.-31.10. Näyttely on avoin-
na 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. Kuntourheilujaosto.
Rassauskerho 15-29-vuotiaille ma 16.10. klo 17-19. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Naisten ryhmä ti 17.10. klo 17-18.30, Työkeskus, Kauralantie 3.
Wirtapiiri Sarakylän koululla 17.10. klo 10.30. Paikalla Eikka Bussi.
Neuvontaa työnhakuun ke 18.10. klo 9-11, Unelmatehas, Rimmintie 15.
Toimintatorstai to 19.10. klo 10-19, Tuomas Sammelvuo -sali.
Kipinän lanit, 1st annual LAN event in Kipinä la-su 21.-22.10.  klo 12-12, 
verkkopelitapahtuma Kipinän Koululla. Lisätiedot: http://kipinan-lanit.webnode.fi/ 
Järj. Kollajanniemen Kyläyhdistys ry.

TOLPANVAARAN TUULIVOIMA-
PUISTON OSAYLEISKAAVAEH-
DOTUS NÄHTÄVÄNÄ
Pudasjärven kaupunki laatii Tolpanvaaran tuulivoi-
mapuiston osayleiskaavaa. Kaavoitettava alue sijait-
see Pudasjärven Kurenalta n. 30 km itään kantatie 
78:n ja Puhosjärven välissä sijaitsevalla Tolpanvaa-
ran alueella. Kaavoitettavan alueen koko on noin 22 
km2. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa tuu-
livoimapuiston rakentaminen alueelle.

Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 
77 a §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaava-
na, jota voidaan käyttää tuulivoimalaitoksen raken-
nusluvan myöntämisen perusteena. Kaavoitus pe-
rustuu Pudasjärven kaupungin ja Metsähallituksen 
väliseen maankäyttösopimukseen.

Yleiskaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja raken-
nusasetuksen 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävä-
nä 13.10. - 13.11.2017. Kaavoitukseen liittyvät asia-
kirjat ovat nähtävänä Pudasjärven kaupungintalolla 
kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä 
www.pudasjarvi.fi.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaa-
vaehdotuksesta muistutus kirjallisesti osoittee-
seen: Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, 
Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi tai sähköpostilla:  
kirjaamo@pudasjarvi.fi. Muistutus on toimitettava 
kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Yleiskaavoituksesta antavat lisätietoja Pudasjärven 
kaupungilla maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, 
puh. 0400 389 972, markku.mattinen@pudasjarvi.fi 
ja Ramboll Finland Oy:ssä Juha-Matti Märijärvi, puh. 
040 825 6260 juha-matti.marijarvi@ramboll.fi .

Pudasjärvellä 5.10.2017 
Kaupunginhallitus 

pudasjarvi.fi

Koskenhovilla su 15.10.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Pudasjärven 
kehitysvammaisten tuki ry:n  

SYYSKOKOUS    
Palvelukeskuksella maanantaina 

30.10.2017 klo 18.30.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 18.00.  

Tervetuloa!

pidetään sunnuntaina 22.10.2017 klo 17.00 
Palvelukeskuksessa.

Kokouksessa käsitellään uudet toimintaohjeet. 
Mahdollisia äänestyksiä varten varaudu esittämään 

näyttö jäsenyydestä. 
Pudasjärven Syöpäkerho

Pohjois-Suomen syöpäyhdistys ry:n 
Pudasjärven kerhon 

YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Tervetuloa!

Terveisiä nuorisotilalta!
Pudasjärven kaupungin nuo-
risotila on ollut auki jo parisen 
kuukautta kesätauon jälkeen. 
Syksyyn on mahtunut paljon 
touhua. Nuorisotilalla on her-
kuteltu vohveleilla, letuilla ja 
lämpimillä voileivillä. Kaap-
pien kätköistä on löytynyt 
muutamia Playstation 3-pele-
jä ja välineitä, joita on käytet-
ty ahkerasti. Biljardipöydällä 
kuuluu taas pallojen kolah-
dukset. Resti on herättänyt ih-
metystä ja uudet mailat olleet 
kovassa käytössä.  Tänä vuon-
na seinille on kerätty kauniita 
kuvia Suomen luonnosta ai-
heena ”100 askelta luontoon”. 
Kuvia on kertynyt jo yli 50 ja 
toivottavasti saadaan kasaan 

yhteensä 100 kuvaa. Kuvia 
ovat ottaneet paikalliset nuo-
ret.

Nyt lokakuun ensimmäise-
nä lauantaina pyörähtivät ilta-
kahvilat taas käyntiin. Nyt il-
takahvilat ovat ensin auki 
alakoululaisille kello 16.-18. 
ja sen jälkeen yli 13-vuotiail-
le kello 23.00 saakka. Iltakah-
viloissa järjestetään mm. tur-
nauksia erilaisista peleistä, 
tietokilpailuja, muita pieniä 
kisoja. Lisäksi tarjolla on me-
hua, kahvia, teetä tai kaaka-
ota. Myös pientä suupalaa on 
tarjolla. 

Nuorisotilalle on muodos-
tettu nuorisotilatoimikunta. 
Siihen kuuluu nuorisotilalla 

käyviä nuoria. Toimikunta ko-
koontuu kerran kuukaudessa 
keskustelemaan nuorisotilaan 
liittyvistä asioista. Toimikun-
talaiset toimivat nuorten ääni-
nä ja pääsevät vaikuttamaan 
nuorisotilan toimintaan. Toi-
mikunta päättää esimerkiksi 
pelihankinnoista ja tapahtu-
mista. Toimikuntalaiset myös 
osallistuvat tapahtumien jär-
jestelyihin. Toimikunnan nuo-
ret keräävät myös tietoa ja toi-
veita muilta nuorilta.

Nuorisotilalla työskente-
lee tällä hetkellä kolme ohjaa-
jaa. Nuorisotilasta vastaa nuo-
risotyöntekijä Marita Hankila. 
Tero Pekkala on työkokeilus-
sa ja lisäksi uutena poruk-

kaan on liittynyt Eveliina 
Jaakkola. Eveliina opiskelee 
oppisopimuksella nuoriso-ja 
vapaa-aikaohjaajaksi. Vapaa-
aikaohjaaja Tarja Väisänen 
osallistuu myös muun muas-
sa meidän iltakahviloihin.

Nuorisotilan kuulumisia, 
tapahtumia ja pikaisia päivi-
tyksiä voi seurata sosiaalises-
sa mediassa Instagramissa ja 
Facebookissa. Nuorisotila on 
auki pääsääntöisesti kello 13.-
20., tarkemmat ajat löytyvät 
Instagramista ja nuorisotilan 
ulko-ovesta. 

Tervetuloa käymään!

Nuorisopalvelun porukka

Oranssit ylle ja menoksi!
Tulevasta viikonlopusta lähti-
en monessa perheessä soi he-
rätyskello aamulla tavallista 
aikaisemmin ja valot syttyvät 
keittiöön jo tunteja ennen au-
ringonnousua. Keittiössä ko-
listellaan enemmän tai vähem-
män retkieväiden ja –juomien 
valmistuksessa. Reppu on to-
dennäköisesti pakattu viittä 
vaille valmiiksi jo useita päi-
viä aikaisemmin. Asusteeksi 
valikoituu räätälöidyt, koste-
utta hylkivät vaatteet, sukkia, 
kerrastohousuja ja aluspaitoja 
myöten. Käytettävät päällys-
vaatteet ja päähine ovat tieten-
kin huomioväriset, runsaasti 
kirkasta oranssia, kuten viral-
lisestikin koko valtakunnassa 
vaaditaan. Nyt ollaan menos-
sa hirvimetsälle! 

Pudasjärvellä hirven var-
sinainen pääjahtikausi seu-
rue- ja koirametsästyksenä 
alkaa viikonloppuna lauan-
taina 14.10. Hirvenmetsästys 
on ollut jo mahdollista pel-
topyynnin osalta jo 1.9. alka-
en. Pudasjärven Riistanhoito-
yhdistyksestä kerrotaan, että 

Oma Riista –tietokannan mu-
kaan 9.10. mennessä Sarakylän 
suunnassa on ammuttu kolme 
peltohirveä, kaksi vasaa ja yksi 
aikuinen. Metsästyskausi kes-
tää kaatolupakiintiöiden puit-
teissa vuoden loppuun asti. 

Riistanhoitoyhdistyksen 
toiminnanohjaaja Vesa Tei-
vaanmäki kertoi, että Pudas-
järven alueelle on tälle jahti-
kaudelle myönnetty yhteensä 
532 kaatolupaa. Viime vuo-
teen verrattuna lisäystä on 90 
lupaa. 

-Autoilijoiden kannattaa 
ottaa alkava hirvijahti huomi-
oon, koska hirvet liikkuvat ta-
vallista enemmän ja hirviko-
larien riski kasvaa, muistutti 
Teivaanmäki. 

Pudasjärvellä hirvenmet-
sästystä koskevista asiois-
ta tiedotettiin torstaina 12.10. 
pidetyssä Pudasjärven Riis-
tanhoitoyhdistyksen Hirvipa-
laverissa. Tästä saamme lisä-
tietoa myöhemmin.

Metsäkanalintujen 10.9. al-
kanut metsästyskausi teeren 
ja pyyn osalta päättyi 10.10., 

mutta metsoa saa metsästää 
lokakuun loppuun saakka. Ta-
vallista heikomman lintukan-
nan vuoksi lukuisten metsäs-
täjien tiedetään tämän syksyn 
osalta tehneen omakohtaisen 
metsäkanalintujen rauhoitus-
päätöksen. Aivan penkin alle 
ei kanalintujen pesintä onnek-
si kuitenkaan ole jäänyt, koska 
tämän syksyn niin sanottuja 
poikalintuja on kuitenkin eri-
tyisesti viime viikkoina jonkin 
verran nähty. Metsästäjiltä on 
saatu myös kommentteja, että 
kanalintukannat voivat vaih-
della suurestikin eri puolella 
Pudasjärveä.

Syyskuun alussa alkanut 
Jäniksenmetsästyskausi on 
osoittanut, että tänäkään syk-

synä Pudasjärvellä ei jänik-
siä ole runsaasti. Jäniskannan 
heikkoon tilanteeseen on mo-
nia syitä. Joitakin vuosia sit-
ten oli jänisruttohavaintoja, 
mutta tämän vuoden tilantees-
ta Riistanhoitoyhdistyksel-
lä ei ole tietoa. Jänisjahdin si-
jaan moni ajokoiran omistaja 
on mahdollisuuksien mukaan 
keskittynyt ketun metsästyk-
seen. Eräskin ketunpyytäjä-
seurue kertoi viime syksynä 
saaneensa ajokoirametsästyk-
sellä saaliiksi kymmenkunta 
kettua. Tämän voi lukea jo an-
siokkaaksi riistanhoitotyöksi. 
Ja ei kun turvallista ja mielen-
kiintoista jahtikauden jatkoa! 

Pertti Kuusisto

Riistakameralla havaintoja tämän vuoden 
hirvitilanteesta. Kuva Vesa Teivaanmäki

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makkara- ja kahvitarjoilua, 
lahjoitusvaatteiden ja –
tavaroiden sekä ruoan 
ilmaisjakelu. Tulia ja 
musiikkia. 

 

YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. 
vietetään vuosittain Asunnottomien yötä. 

                                Asumisneuvonta, Etsivä nuorisotyö, 
Karhupaja, Oulunkaaren päihdetyö, 
Pudasjärven seurakunta 

KÖYHYYDEN JA SYRJÄYTYMISEN VASTAINEN PÄIVÄ
Makkara- ja kahvitarjoilua, 

lahjoitusvaatteiden ja -tavaroiden sekä ruo-
an ilmaisjakelu. Tulia ja musiikkia.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makkara- ja kahvitarjoilua, 
lahjoitusvaatteiden ja –
tavaroiden sekä ruoan 
ilmaisjakelu. Tulia ja 
musiikkia. 

 

YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. 
vietetään vuosittain Asunnottomien yötä. 

                                Asumisneuvonta, Etsivä nuorisotyö, 
Karhupaja, Oulunkaaren päihdetyö, 
Pudasjärven seurakunta 

Pudasjärven torilla ti 17.10. klo 16-20

ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN 
OSITTAINEN MUUTOS
Asemakaavan muutos koskee Iso-Syötteen asema-
kaavan kortteleita 55a ja 55b sekä niihin liittyvää 
puistoaluetta. Muutosalue sijaitsee valtion maalla, 
Iso-Syötteen laskettelukeskuksessa, Romekievarin-
tien, Tupasvillantien, Pärjänkievarintien ja Syötetien 
rajoittamalla alueella. Kaavoitus perustuu kaupun-
gin ja maanomistajan väliseen maankäyttösopi-
mukseen.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa majoitus- 
la liikuntapaikkarakentamista Iso-Syötteen matkai-
lukeskuksessa.
Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille 
tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma nähtäväksi 18.10.2017 alkaen. Kaavaluonnos 
pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 18.10.- 
1.11.2017.
Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävil-
lä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mit-
taustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.
fi. Nähtävänäolon aikana on osallisilla ja kunnan 
jäsenillä mahdollisuus lausua mielipiteensä asias-
ta kirjallisesti osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, 
tekninen osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, 
sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 11.10.2017 
Kaupunginhallitus 

PUDASJARVI.FI

TUNNISTATKO OMASI?
Pudasjärvi-lehden toimitukseen 
Korpitielle on jollakin jäänyt tälle 
syksylle siisti, Frediksonin teke-
mä, lippalakki. Hakea voi oman-
sa pois.

PUDASJÄRVI-lehti
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Kaupunginhallitus kokoon-
tui tiistaina 9.10. Syötteen 
alueen kehittämiseen liitty-
en on virinnyt hankkeita, joi-
den johdosta Iso-Syötteen 
asemakaavan kortteleiden 
55a ja 55b sekä niiden vä-
lisen puiston asemakaa-
vaa päätettiin muuttaa. 
Maanomistajan, metsähal-
lituksen, kanssa laaditaan 
maankäyttösopimus, jos-
sa kustannuksia ja velvol-
lisuuksia siirretään maan-
omistajan vastattavaksi. 
Sweco Ympäristö Oy on 
laatinut 3.10.2017 päivätyn 
kaavaluonnoksen, jossa on 
ositettu rakennuspaikat ho-
tellirakennuksille sekä mo-
nitoimihallille. Kortteleiden 
välinen puistoalue poistuu. 
Kaavaluonnos on laadittu 
kortteliin tulevan yrittäjän 
suunnitelman pohjalta.

Jemmat kiertoon – 
uutta työtä kiertota-
loudesta
Kaupunki päätti lähteä mu-
kaan Jemmat kiertoon - kier-
totaloudesta uutta työtä 

–hankkeeseen. Kolmevuoti-
sen hankkeen hallinnoijana 
toimii Pudasjärven kaupun-
ki ja osatoteuttajana toimii 
Kuusamossa Koillis-Suomen 
Aikuiskoulutus Oy ja sosiaa-
lisen työllistämisen palvelu-
ja tuottava ja kehittävä Ksak-
ki ry Kuusamosta. 

Hankkeen tavoitteena on 
luoda kiertotaloudesta työ-
kalu työllistämisen edistä-
miseen kehittämällä alueen 
vahvuuksista lähteviä toi-
mintamalleja. Toimintamal-
leilla edistetään työ- ja toi-
mintakykyä, osallisuutta ja 
aktiivista osallistumista sekä 
kehitetään yhtäläisiä mah-
dollisuuksia pitkien etäi-
syyksien alueella.

Lisäksi hankkeessa kehi-
tetään ja laajennetaan kier-
totalouteen liittyviä yhteis-
työverkostoja Pudasjärven 
ja Kuusamon alueilla. Tähän 
verkostoon kuuluvat yrityk-
set, kolmas sektori ja julki-
nen sektori. Valtaosan ra-
hoituksesta vastaa Euroopan 
sosiaalirahasto. Pudasjärven 
osuus on kolmen vuoden ai-
kana 138 552 euroa. 

SoteNoste - PK-
yrittäjän tuki sote-
muutoksessa
Kaupunki päätti osallistua 
osatoteuttajana SoteNoste - 
PK-yrittäjän tuki sote-muu-
toksessa kolmevuotiseen 
hankkeeseen. Tavoitteena on 
varmistaa koillismaalaisten 
ja pudasjärvisten sosiaali- ja 
terveysalan yritysten valmi-
udet vastata sote-alan raken-
nemuutokseen. Painopiste on 
muutosjohtamisessa, liiketoi-
mintaosaamisessa ja digitaa-
listen asiakaslähtöisten pro-
sessien kehittämisessä. Lisäksi 
tavoitteena on myös kehittää 
uutta yritysten verkostomais-
ta toimintamallia alueellisen 
kilpailukyvyn parantamisek-
si. Tavoitteena on, että uusi 
osaaminen ja uudet toiminta-
mallit edistävät yritysten uu-
distumista ja kilpailukykyä ja 
vahvistavat yrittäjien ja työn-
tekijöiden sopeutumis- ja kil-
pailukykyä sekä työhyvin-
vointia muutostilanteessa.

Hankkeen varsinainen 
kohderyhmä ovat Kuusamon, 
Taivalkosken ja Pudasjärven 

alueen sosiaali- ja terveysalan 
sekä hyvinvointialan yrityksi-
en yrittäjät, esimiehet ja työn-
tekijät. Lisäksi kohderyhmänä 
ovat myös sote- ja hyvinvoin-
tialan yrityksen perustamis-
ta suunnittelevat tulevat yrit-
täjät.

Hankkeen päätoteuttaja on 
Kajaanin ammattikorkeakou-
lu (KAMK). Kehittämisyh-
tiö Naturpolis ja Pudasjärven 
kaupunki ovat hankkeessa 
osatoteuttajia.

Lähiliikuntapuisto-
hanke etenee
Pietarilan alueelle on suunni-
teltu Lonikantien ja Pietarilan 
kaavateiden parantamiset. 
Lonikantie peruskorjaus suo-
ritetaan vielä kuluvan syk-
syn aikana. Muut Pietarilan 
alueen kaavateiden perus-
korjaukset ajoittuvat vuosille 
2017-2019. Urakoitsijaksi va-
littiin Kuljetuspudas, urakka-
summa on 874 534 euroa. 

Pietarilan alueella ollaan 
rakentamassa lähiliikunta-
puisto. Se tulee toimimaan 
mm. Hirsikampuksen liikun-

ta- ja virkistysaktiviteetti-
alueena. Puiston rakentami-
seen on Pohjois-Suomen AVI 
myöntänyt 198 000 valtion-
avustuksen. Koko rakennus-
hankkeen kustannusarvio on 
698 600 euroa. Urakoitsijak-
si valittiin Autio Oy Infrapal-
velut. 

Teknisen johtajan 
virkaan runsaasti 
hakijoita
Teknisen johtajan virka on ol-
lut haettavana ja viran hoita-
minen aloitetaan ensi vuoden 
alusta. Virkaa ovat hakeneet 
vs:nä teknisen johtajan virkaa 
usean vuoden ajan hoitanut 
Eero Talala ja pudasjärvinen 
yhdyskuntatekniikan pääl-
likkö Pekka Pitkänen sekä 16 
muuta hakijaa; Paavo Henti-
lä Oulu, Kari Hietala Tornio, 
Edvin Honkanen Oulu, Mat-
ti Honkanen Oulu, Ahti Huo-
tari Kuopio, Risto Huttunen 
Kempele, Jukka Ilomäki Es-
poo, Jukka Kuisma Rovanie-
mi, Mika Kärkkäinen Kuopio, 
Jani Leppäjärvi Tornio, Juha 
Melamies Oulu, Pentti Multa-

nen Jyväskylä, Jani Reinikai-
nen Suonenjoki, Antti Ronkai-
nen Helsinki, Taito Takkinen 
Kuusamo ja Jussi Törrönen 
Mikkeli. Haastatteluun pää-
tettiin kutsua Kari Hietala, 
Pekka Pitkänen, Jani Reinikai-
nen, Taito Takkinen, Eero Ta-
lala ja Jussi Törrönen.

Äänestyspaikat  
presidentin valitsija-
miesvaaleihin
Presidentinvaalit toimitetaan 
sunnuntaina 28.1.2018. En-
nakkoäänestys on 17.-23.1. 
Vaalipäivien äänestyspaikoik-
si päätettiin Ervasti-Jaurakka-
Puhos Nokipannu Oy (entinen 
Ervastin koulu), Hetekylä-Ki-
pinä Niemitalon Juustola, Ku-
renala kaupungintalo, Sara-
kylä Sarakylän koulu, Siurua 
Siuruan työväentalo, Syöte-Ii-
nattijärvi-Hirvaskoski Hirvas-
kosken koulu. Samalla päätet-
tiin ennakkoäänestyspaikoiksi 
kaupungintalo, Niemitalon 
Juustola, Livokas ry, Saraky-
län koulu, Hotelli Pikku-Syöte 
ja Puhoskylän kyläseuran talo 
Möykkälä,  HT
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Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

LÄMMINTA SYKSYYN...

NAISTEN 
COLLEGE-
HOUSUT 

27,50

MIESTEN 
COLLEGE-
HOUSUT 

19,90 42,50

NAISTEN JA 
MIESTEN 

KEVYTTOPPA-
HOUSUT 

34,90

LÄMMIN-
VUORINEN 

KUMISAAPAS 
LASTEN      

27,90

LÄMMIN-
VUORINEN 

KUMISAAPAS 
AIKUISTEN

KOOT 36-42

ALKAEN

189,50 99,50

NAHKAA
KOOT: 37-41

VEDENPITÄVÄ
VAALEANPUNAINEN
KOOT 24-29
MUSTA, KOOT 30-35

MIESTEN 
NILKKURIT
KOOT 40-46

59,-
59,90

MIESTEN 
NILKKURIT
KOOT 41-46

69,50

45,-

Puh. 0400 960 829 / Mika
kettumäkioy@suomi24.fi

www.kettumaki.fi

KettuMäki Oy

● Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakenta-
 miseen
●  Seulotut kivet, 
 sepelit ym.
● Myös suursäkeissä

   Snackit, drinkit

burgerit ja sopat

romekievari.fi  |  044 202 3595  |  romekievarintie 1, iso-syöte

LOKAKUUSSA:
KARAOKE
UUDESSA SAUNA BAARISSA
LAUANTAISIN KLO 02 ASTI

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.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
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

SYYSTARJOUKSET
FB 3306-90

● tilavuus 302 litraa
● pakastusteho 20 kg / vrk
● energialuokka A+
● turvallinen sähkökatkosaika 24h
● voidaan sijoittaa kylmään tilaan

389€

FB 4200-90
● tilavuus 203 litraa
● pakastusteho 15 kg / vrk
● energialuokka A++
● turvallinen sähkökatkosaika 40h
● voidaan sijoittaa kylmään tilaan

335€

FB 3099-90
● tilavuus 98 litraa
● pakastusteho 9,5 kg / vrk
● energialuokka A+
● turvallinen sähkökatkosaika 30h
● voidaan sijoittaa kylmään tilaan

199€

● 700 W moottori
● ThermoSafe-lasikannu
● mehusuodatin poistaa siemenet
● murskaa jään
● helposti irroitettava terä
● hiljainen

99€

MMB42G1B

● rikka- ja varsi-imuri 
samassa

● vaihdettava NiMH 
akku

● pestävä suodatin
● pölysäiliö helppo 

tyhjentää
● 36 min toiminta-aika

149€

BBH21633

BBH21633
● teleskooppiputki lukituksella
● pestävä H12 poistoilman suodatin
● energialuokka A+
● poistoilman pölyjäämäluokka A
● puhdistuskykyluokka kovalta 

lattiapinnalta A
● puhdistuskykyluokka matolta B

189€

EUS8GREEN 
● teleskooppiputki lukituksella
● pestävä H12 poistoilman suodatin
● energialuokka A+
● poistoilman pölyjäämäluokka A
● puhdistuskykyluokka kovalta 

lattiapinnalta A
● puhdistuskykyluokka matolta B
● todella hiljainen, vain 58 dB ! 249€

HIRVI / 
HUOMIOLIIVI 
+ HIRVILIPPIS 

45€

● Runsaasti isoja
   vetoketjutaskuja


