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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Miksan tuote- ja 
palveluvalikoima 

laajentui s.  3

Hirvijahti saanut 
hyvän alun s. 3

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 20.10.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

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

• 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

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi
alkaa 

ma 30.10. klo 17.
Tervetuloa!

Vapaa pääsy, 
tervetuloa!

LASTEN LUONTO-
VIIKKO SYÖTTEEN 
LUONTOKESKUKSELLA   
SYYSLOMALLA 
21.10-28.10.
PALJON MUKAVAA 
TOUHUA KOKO 
PERHEELLE!
 
AVOINNA JOKA PÄIVÄ 
KLO 10-16.
Katso tarkempi ohjelma: 
luontoon.fi/syote/ajankohtaista

Syötteen kansallispuisto

Syötteen luontokeskus, Erätie 1 
Puh. 0206 39 6550, 

syote@metsa.fi

www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 PUDASJÄRVI, 
Puh. (08) 821 185

PALVELEMME: Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Tervetuloa!

Yhdessä niveltesi parhaaksi 

Arthro Kapseli 
ja Nivelvoide!

91 % käyttäjistä 

suosittelisi Arthro 

kapseleita ystävilleen*

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 1.11., ke 8.11., ja ke 15.11.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Muistathan, että
KANTA-

ASIAKKAANA 
SAAT 

norm. hintaisista 
*tuotteista

AINA 
ALENNUKSEN!

(*ei käsitöistä, eikä cd-levyistä) 

Enää 65 yötä 
Jouluun!

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

www.aarrekauppa.net
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14 

Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

NEULE- JA 
VILLAHOUSUMARKKINAT

pudasjärven torilla
su 22.10. klo 9-15.

Aikuisten villahousut, myös ohuita merinovillaisia, 
lasten villahaalarit ja damaskit. Kaikki 100 % villaa.

Naisten neuletakit taskuin. Naisten syyshousut D-mitoitus.
Uutuus ohut naisten merinovillatakki, 

Jussi-paidat 80 cm - XXXL, villapaitoja, kaulureita, 
villasukkia, merinovillakerrastot ym, ym.
NUUTISEN KUTOMO OY

www.nuutisenkutomo.fi

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

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com
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PÄIVYSTYS 
24 h 

ELÄIMELLINEN  
SYYSLOMA
Avoinna joka päivä klo 10–16.
www.ranuazoo.com
Guloon majoittuvat maksutta 
eläinpuistoon 31.10. asti.  
www.gulo.fi

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

Airrex AH-300 -infrapunaöljylämmitin on 
siirreltävä laite, joka ei tarvitse kiinteää 
asennusta. Polttoainelämmittimessä on lähes 
hajuton kolmivaiheinen palokaasujen poltto-
prosessi eikä se vaadi erillistä pakoputkea. 219000

AIRREX AH-300 
INFRAPUNA-
ÖLJYLÄMMITIN

sis. alv.

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!

HIRVIJAHTIKAUSI ALKANUT!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 22.10. kello 10, Valtteri 
Laitila, Eeva Leinonen, Keijo Piirainen. Messu on kat-
sottavissa suorana videolähetyksenä seurakunnan ko-
tisivujen kautta.

Kuorot: eläkeläisten musiikkipiiri ke 25.10. kello 13

Raamattupiiri seurakuntakodissa (rippikoulusali)  ma 
23.10. kello 18.

Diakoniavastaanotto torstaisin kello 9.15 - 11.00.

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 25.10. kello 12

Kaiken kansan sauvakävely  sauvakävelijät osallistu-
vat spr:n kansainväliseen kahvilaan ke 25.10. kello 18. 
Lähtö työkeskuksen pihasta.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin  
kéllo 10-13. 

Perhekerhoa, päiväkerhoa ja lapsiparkkia ei viikol-
la 43.

Tulossa: Reformaatioviikolla ti 31.10. kello 18 seu-
rakuntakodissa Teesejä ennen ja nyt, tule keskuste-
lemaan Lutherin teeseistä sekä pohtimaan teesejä 
yhdessä tämän päivän kirkolle, ohjelmassa myös re-
formaation ajan urkumusiikkia ja virsiä, Timo Liikanen, 
Keijo Piirainen. Vanhan ajan virsikinkerit ke 1.11. kel-
lo 13, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola. Virsi-ilta/uskon-
puhdistuksen virsiä Sarakylän kappelissa to 2.11. kel-
lo 19, Juha Kukkurainen, Keijo Piirainen.

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

Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat Yli-Livolla  Eeva-
leena ja Marko Luokkasella pe 20.10. kello 18.30 (Arvo 
Niskasaari). Raamattuluokka Sarakylässä Jaakko Jur-
mulla pe 20.10. kello 19. Lauluseurat Kurenalan ry:llä 
su 22.10. kello 16 (Timo Lyytikäinen).

Avioliittoon vihitty: Toni Mikael Jaakkola ja Maria 
Eveliina Illikainen.

Haudattu: Tyyne Hepola 93 v, Liisa Maria Istermaa 86 
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

Meille Rakas

Alpo Elias
LAAKKONEN
s. 23.1.1943
k. 9.10.2017

Ei syki enää sydän lämpöinen, 
on poissa rakas, läheinen. 
Kuvasi kultaisen suljen 
kätköihin sydämen.

Tarja

Surun kyynelten lävitse 
loistavat onnellisten muistojen 
lämpimät säteet.

Jarmo ja Päivi 
   Teemu ja Hanna 
Mirja ja Anders 
   Marcus ja Mathias

Sisarukset perheineen 
muut sukulaiset ja ystävät

Olet tervetullut saattamaan Alpoa, hänen viimeiselle matkalle 
Pudasjärven kirkkoon sunnuntaina 22.10.2017 klo 13. 

Muistotilaisuutta vietämme läheisten kesken.

Riittääkö Pyhä perustaksi?
Yksi keskeisiä teemoja Suomen kirkos-
sa viime vuosina on ollut pyhä. Pyhä on 
keskeinen asia niin seurakunnan strate-
giatyössä kuin koko toiminnassa. Kovan 
ja tuulisen maailman keskellä on halut-
tu korostaa sitä, että on olemassa jotakin 
muuttumatonta, joka kantaa ja johon voi 
turvata. Pyhän kosketus saa ihmisen tur-
vaamaan Jumalaan.  Pyhän kunnioittami-
nen ja siihen turvaaminen on seurakun-
nan toiminnan perusta.  Olipa kyseessä 
sitten rakennusten kunnostaminen, seura-
kunnan arkiasioiden hoitaminen tai mikä 
tahansa seurakunnan tehtävän hoitami-
nen, kaiken taustalta tulee löytyä Pyhän 
Hengen työn eteenpäin vieminen. Luku-
määräisten ja numerollisten tavoitteiden 
ja mittareiden rinnalla meidän tulisi luo-
da ja miettiä entistä enemmän sellaisia 
toiminnan kuvaajia, jotka peilaisivat myös 
sitä, miten seurakunta on perustehtäväs-
sään evankeliumin eteenpäin viemisessä 
onnistunut. 

Suuri haaste on se, miten eri taval-
la seurakunnan jäsenet ajattelevat seura-
kunnan olemassaolosta. Toisille seurakun-
ta on pelkästään ohjelmatoimisto, joka 
silloin tällöin tarjoaa jotakin mukavaa. Toi-
nen taas pysyy uskollisesti seurakunnan 

jäsenenä tavan vuoksi, tarkemmin tarpei-
taan määrittelemättä. Kenties taustalla on 
siunattu, syvälle juurtunut perintö lapsuu-
den kodista, joka on pitänyt kiinni kirkos-
sa, vaikkei siihen kuuluminen aina arkeen 
peilautuisikaan. Yhä enenevässä määrin on 
kuitenkin myös heitä, jotka tarkkaan mit-
taavat jäsenyytensä eurohinnan ja mie-
lestään sen mukanaan tuomat vastineet. 
Tuossa vastineiden etsinnässä kirkon ole-
massaolon keskeinen ydin jää monta ker-
taa sivuosaan, ja peilissä korostuvat vain 
toiminnan konkreettiset, ehkä arkisetkin 
kosketuspinnat. Nykyajan kiivastahtisessa 
mediamaailmassa pieni sivujuoni voi yhtä 
äkkiä saada valtavat mittasuhteet, ja uu-
tisointi kääntää kirkon sanoman sisällöl-
le karuimmat kasvonsa. Siinä Pyhä ei pal-
joa paina. 

Tämän päivän yhteiskunnassa on val-
lalla ilmapiiri, jota hallitsee muutoksen 
ihannointi. Kaikkea entistä ja olemassa 
olevaa ravistellaan pelkästään sen takia, 
että sitä pystyttäisiin muuttamaan omien 
ajatusmallien suuntaan. Enää ei ehditä ar-
vioimaan ensin muutosten tarpeellisuutta, 
vaan muutos ja vanhasta luopuminen on 
päämäärä ja nähdään itsessään arvokkaa-
na. Kirkkoamme ja sen luterilaista opetus-

ta pyritään koko ajan haastamaan tähän 
valtavirtaan mukaan.  Perustelujen esittä-
minen kirkon perustana olevan luterilai-
sen näkemyksen mukaisesti koetaan van-
hanaikaiseksi ja muutostarpeita pyritään 
synnyttämään pelkän muutoksen vuok-
si. Välillä näyttää jopa siltä, että luterilais-
ta kirkkoa painostetaan luopumaan juuris-
taan ja muuttumaan kaiken hyväksyväksi 
kasvottomaksi myötäilijäksi.

Olipa kyseessä sitten seurakunnan ra-
kennus tai toiminta, perusta on tärkein. 
Rakennus ei voi tarjota turvallisia ko-
koontumistiloja, jos sen perusta ja raken-
teet eivät ole kunnossa. Yhtä lailla seu-
rakunnan toiminnan perustan tulee olla 
terve ja lujasti juurtunut Jumalan sanaan. 
Ajassa, jota nyt elämme, joudumme tark-
kaan miettimään, mihin meillä on varaa. 
Sen vuoksi joudumme jokaisella seura-
kunnan tehtäväalueella arvioimaan, mikä 
osa toiminnasta on juurevasti kirkon pe-
rustehtävässä kiinni ja mikä taas aikojen 
saatossa syntynyttä, ehkä rönsyjenkin va-
rassa elävää, jonka voisi perkata pois. Pe-
rusta on tärkein, ja sen varaan on hyvä ra-
kentaa. 

Terttu Puurunen

Lämmin kiitos 
Teille kaikille,

jotka kunnioititte  
rakkaamme 

Tyyne 
HEPOLAN

muistoa ja 
otitte osaa suruumme

Lapset perheineen

Kansainvälinen kahvila 
avasi ovensa tauon jälkeen
Punaisen Ristin kansainvä-
linen kahvila avasi oven-
sa keskiviikkona 11.10. Pu-
dasjärvellä Työkeskuksen 
tiloissa muutaman vuoden 
hiljaiselon jälkeen. Kan-
sainvälinen kahvila on mo-
nikulttuurinen kohtaamis-
paikka, jossa osallistujat 
voivat oppia suomen kiel-
tä ja muita kieliä, sekä tu-
tustua erilaisiin kulttuu-
reihin ja ihmisiin rennon 
kahvittelun ja yhdessä teke-
misen kautta. Pudasjärvel-
lä kahvilaa pyörittää SPR:n 
kanssa yhteistyössä muun 
muassa Hyvän Mielen Pai-
kat- hanke, vastaanottokes-
kus, Pudasjärven seurakun-
ta, Oulunkaaren Työkeskus 
ja Pudasjärven kaupunki. 

Syksyn ensimmäisessä 
kahvilassa oli mukana pie-
ni ja eläväinen porukka, 
joka koostui ugandalaisista, 
saksalaisista, suomalaisis-
ta, brasilialaisista ja kurdi-
laisista. Kahvilassa pelattiin 
bingoa ja pelin tuoksinas-
sa opittiin numeroita suo-

meksi ja englanniksi, välillä 
puhuttiin myös muutamia 
sanoja ruotsia, espanjaa ja 
saksaa. Voittajat tuulettivat, 
kilpakumppanit kannusti-
vat toisiaan yläläpsyillä ja 
vakoilivat toistensa pape-
reista pelimenestystä ter-
veen kilpailuhengen nimis-
sä. Peli yltyi niin kovaksi, 
että numero 76 meni huk-
kaan. Tarjolla oli kahvia ja 
kahvileipää, jotka nautit-
tiin pelien lomassa. Muu-
tama osallistuja innostui 
myös seuraavan päivän 
Hyvän Mielen Paikat-hank-
keen järjestämästä kyläilys-
tä pudasjärveläisen asuk-
kaan kotiin. 

Seuraavan kerran kan-
sainvälinen kahvila ko-
koontuu syyslomaviikon 
keskiviikkona kello 18 Työ-
keskuksella. Ohjelmassa 
on muun muassa kahvit-
telua ja bingoa ja halutes-
saan voi lähteä nauttimaan 
ruskasta ja kirpeästä syysil-
masta seurakunnan järjestä-
mälle sauvakävelylle. Lop-

puvuodesta kv-kahvilassa 
tehdään taidetta, leivotaan 
ja tutustutaan eri kulttuuri-
en joulutraditioihin. Lisäksi 
opitaan eri kieliä ja opitaan 
tuntemaan toisia. 

SPR ja yhteistyökumppa-
nit toivottavat kaikki 

lämpimästi iloiseen 
joukkoon mukaan!

Liisa Ronkainen

SPR:n kansainvälinen 
kahvila Pudasjärvellä 

joka toinen keskiviikko klo 18-20 
Työkeskuksella (Kauralantie 13). 

Seuraava kahvilakerta ke 25.10.  
 

Lisätietoja kansainvälisestä kahvilasta saa 
Pudasjärven kaupungin monikulttuurisen työn 

koordinaattorilta, Liisa Ronkaiselta. 

Sydämelliset 
kiitokset! 

Viikkoja kadoksissa 
ollut Onni-kissa on  

palannut kotiin.  
On oikein hyvässä kun-
nossa ja isännän kaina-
lossa. Sinä joka ruokit 
Onni-kissaani, käyppä 
meillä kahvilla. Maksan 

huolenpidostasi. 
Arvo Kärki, 

Jonguntie 306.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Miksan tuote- ja palveluvalikoima laajentui
Autohuolto Miksassa vie-
tettiin torstaina 12.10. Point 
S -ketjun avajaisten tee-
mapäivää. Korjaamoyrit-
täjä Mikko Tuohimaa ker-
toi, että maailmanlaajuiseen 
Point-S Partner -yritysket-
juun kuuluminen tuo en-
tistä laajemman henkilö- ja 
pakettiautojen rengas-, van-
ne- sekä tarvikevalikoiman. 
Henkilöstön jokavuotisen 
lisäkoulutuksen ansiosta 
ammattitaitoa kehitetään 
myös koko ajan. 

Talvirenkaiden vaihtosesonki on alkanut jo Autohuolto 
Miksassa jo. Kuvassa Lapin Kumi Oy:n edustaja Ville Tik-
kanen ja oikealla yrittäjä Mikko Tuohimaa. Renkaiden vaih-
totyössä työharjoittelussa oleva työpari Miika Karppinen ja 
takana Jussi-Pekka Ojala.

Point-S Partner -yritysketjun avajaisten teemapäivän aamulla talvirengaskauppoja Mikko 
Tuohimaan kanssa hieromassa pudasjärveläiset Risto ja Mikko Lauhikari. 

Point S - ketjun puoles-
ta paikalla ollut tuotepääl-
likkö Ville Tikkanen ker-
toi, että Autohuolto Miksa 
on nyt osa Point S -perhettä 
Suomen toisena Partner-toi-
mipisteenä. 

-Point S on itsenäisten 
rengasliikkeiden omista-
ma kehitys- ja hankintayh-
tiö, joka toimii yli 30 maas-
sa, yli 3300 toimipisteessä ja 
yli 1800 rengasyrittäjän voi-
min. Yhteistyön ansiosta 
voimme tarjota asiakkaille 

laajemman tuote- ja palve-
luvalikoiman, totesi Tikka-
nen.

Mikko Tuohimaa kertoi, 
että Autohuolto Miksa on 
toiminut Pudasjärvellä jo 11 
vuoden ajan. 

- Mukavan työn touhus-
sa aika ja vuodet ovat kulu-
neet joutuisasti. Autoasen-
tajan töitä minulla on takana 
jo 24 vuotta. Itseni ja vai-
moni Sannan lisäksi Miksa 
työllistää kolme autoasen-
tajaa. Olemme niin sano-
tusti monimerkkikorjaamo 
ja yrityksen päätoiminta-
na on moottoriajoneuvojen 
huolto- sekä korjaustyöt. 
Teollisuustien varressa Ou-
lu-Kuusamo- tien tuntu-
massa sijaitseva korjaamo 
on varustettu ajanmukai-
sin laittein ja siellä on neljä 
nosturipaikkaa. Meillä voi 
teettää esimerkiksi pako-
kaasu- ja OBD-mittaukset 
sekä 4-pyöräsuuntaukset, 
vikakooditesterit löytyvät 
myös uudemmille autoille.

- Jo muutaman vuo-
den ajan palveluihimme on 
kuulunut myös kuljetus- ja 
nostopalvelut, jotka hoitu-
vat isolla puominosturilla 
varustetulla lavakuorma-
autolla. Näitä palveluita on 

käytetty esimerkiksi raken-
nustyömailla ja erilaisten 
raskaiden esineiden siirros-
sa. Konekalustoomme kuu-
luu myös kaksi kaivinko-
netta.

Tuohimaa muistutti, että 
talven merkkejä on jo ha-
vaittavissa, koska viime vii-

kon keskiviikkona satoi La-
pissa lunta jo monella eri 
paikkakunnalla. 

-Viime vuonna Pudas-
järvelle satoi ensilumen lo-
kakuun viimeisellä viikolla 
ja teiden liukkaus perintei-
sesti yllätti lukuisat, vielä 
kesärenkailla liikkuvat au-

toilijat. Viimeistään nyt 
kannattaa tarkistaa talvi-
renkaiden kunto ja tulla tar-
vittaessa rengaskaupoille. 
Renkaiden vaihtosesonki 
on meillä jo täydessä vauh-
dissa, totesi Tuohimaa. 

Pertti Kuusisto

Hirvijahti saanut hyvän alun
Vanhan lukion salissa Rim-
millä oli torstai-iltana 12.10. 
noin sata hirviseurojen ja –
seurueiden metsästyksenjoh-
tajaa ja yhteyshenkilöä kuule-
massa viime hetken ohjeita ja 
evästyksiä tulevaan hirvisa-
vottaan.

Riistanhoitoyhdistyksen 
puheenjohtaja Mika Timonen 
toivotti osallistujat tervetul-
leiksi, minkä jälkeen toimin-
nanohjaaja Vesa Teivaanmäki 
toi esille havaintojaan viime 
vuodesta. Hän vetosi Oma 
Riista –sovelluksen käyttöön-
oton puolesta kaikkien hir-
viporukoiden osalta.  Lisäksi 
hän toivoi nopeita ja ajanta-
saisia kirjauksia järjestelmään, 
niin saaliista kuin havaintoil-

moituksiakin.  Toiminnanoh-
jaaja toivotti osaltaan hyvä-
henkistä ja etenkin turvallista 
metsästystä, minkä lisäksi hän 
kehotti ottamaan metsästyk-
sessä huomioon kasvaneen 
karhukannan, mikä saattaa 
tuoda yllätyksiä hirvenmet-
sästyksen yhteyteen.   

Illan merkittävin anti tuli 
vt. riistasuunnittelija Veli-
Matti Kankaan puheenvuo-
ron muodossa.  Kangas valotti 
edelleenkin ns. sirpalealuei-
siin liittyvää tulevaa lainsää-
däntöä ja Riistakeskuksen vel-
vollisuutta rajata nämä alueet 
pois lupapäätöksestä. Luvan-
hakijoiden olisi itsensä jätet-
tävä nämä alueet pois jo lu-
vanhakuvaiheessa. Lisäksi 

Riistakeskus on velvoitettu 
tarkastelemaan myös luvan-
hakijoiden mahdollisia pääl-
lekkäisiä yksityismaiden ha-
kemuksia 1.1.2018 alkaen.  
Lisäksi Kangas kertoi Metsäs-
tyslain tuntevan yhteislupa –
käsitteen 1.1.2018 tulevassa 
lainmuutoksessa.   Kyseinen 
laki on antanut merkityksen 
mm. valtuutetulle luvanhaki-
jalle ja yhteisluvan osakkaan 
omalle saalisilmoituksel-
le. Yhteisluvan sisällä tehty 
jako on osallisia sitova ja si-
ten mahdolliset väärinkäytök-
set estävä.

Kangas käsitteli vielä 
muun muassa metsästysaseen 
kuljettamiseen tulleita helpo-
tuksia.  Laki onkin tuolta osin 
järkeistynyt. Kuitenkin on pi-
dettävä mielessä, että vaikka 

Vt. riistasuunnittelija Veli-
Matti Kangas valotti ajan-
kohtaisia asioita muun 
muassa lainsäädännön uu-
distumisesta. 

Hirvipalaveriin Rimmin koulun juhlasaliin osallistui noin 100 henkeä. Kuva Heimo Turunen. 

Tästä se oman porukan osalta alkoi!

Toiminnanohjaajan yleisnäkymä Oma Riista –järjestelmäs-
tä hirvisaaliin osalta. 

aseen kuljettaminen moottori-
käyttöisellä ajoneuvolla maas-
tossa on nyt monessa tapauk-
sessa sallittua, itse ajoneuvon 

kuljettaminen vaatii kuiten-
kin edelleen maanomistajan 
luvan.

Tätä kirjatessa 18.10. on 
Oma Riista –sovellukseen kir-
jattu kaadetuksi Pudasjär-
vellä 85 hirveä.  Veikkaukse-
ni tai joltain osin jopa tietoni 
on, että kaatoja on tehty var-
maankin 10-20 eläintä enem-
män. Voinkin perustellusti 
todeta, että jahti on saanut hy-
vän alun.

Turvallista metsästystä ja 
ottakaa nahat talteen myö-
hemmin ilmoitettavaa kerä-

yspäivää varten!

Vesa Teivaanmäki
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SDP:n syyskokouksessa vilkasta keskustelua

Pudasjärven Sos. dem. Työ-
väenyhdistys kokoontui 
syyskokoukseensa ravinto-
la Meritaan lauantaina 14.10. 

puolueen, piirin ja maan po-
litiikan tilasta, joka herätti 
vilkasta keskustelua ja mie-
lipiteenvaihtoa. Huolimatta 
sos. dem. puolueen galluptu-
losten voimakkaastakin vaih-
telusta Tiainen suhtautui op-
timistisesti tulevaisuuteen ja 
tsemppasi jäseniä jokaisen 
tekemään omalta osalta par-
haansa yhteisen hyvän eteen. 
Puolue tarvitsee aktiivisia te-
kijöitä, ei oman edun tavoit-
telijoita riveihinsä. Tuula 
Haataisen hän totesi olevan 
erinomainen puolueen pre-
sidenttiehdokas, presidentil-
linen, osaava ja helposti lä-
hestyttävä. 

Markku Kemppainen

Kokouksen puheenjohtajana 
toimi yhdistyksen puheen-
johtaja Päivi Pohjanvesi ja 
sihteerinä Markku Kemppai-
nen. Pöytäkirjantarkastajik-
si ja ääntenlaskijoiksi valit-
tiin Ari Pohjanvesi ja Hilkka 
Blomqvist.

Asiakohdista toiminta-
suunnitelma ja talousar-
vio hyväksyttiin johtokun-
nan esitysten mukaisesti. 
Tärkeää toiminnassa ovat 
ensi vuonna mahdollises-
ti kolmet vaalit, joista kah-
det, presidentinvaalit ja seu-
rakuntavaalit ovat varmoja, 
maakuntavaaleja ei vielä ole 
lopullisesti päätetty. 

Piirin puheenjohtaja Tan-
ja Tiainen piti alustuksen 

Piirin puheenjohtaja Tanja Ti-
ainen alusti innostuneen kes-
kustelun tulevaisuudesta.

Pudasjärven demareita vilkkaassa keskustelussa. Kuvan ottaja kokouksen sihteeri puut-
tuu kuvasta.

Rimmin Unelmatehtaalla si-
jaitsevalla Kööki -tuoteke-
hityskeittiöllä järjestettiin 

Kööki-tuotekehityskeittiö avajaispäivänä tutuksi
kaikille avoin avajaistapah-
tuma tiistaina 3.10. Päivän 
aikana päästiin tutustumaan 
Köökin monipuolisiin, uu-
siin tiloihin, jotka vastaavat 
vaativaankin tuotekehitys-
tarpeeseen. Vierailijoille tar-
jottiin yön yli kypsytettyä 
lammasta sekä paikallisista 
marjoista ja yrteistä tehtyjä 
puolukkapiirakkaa, mustik-
ka-kaarnikkamehua, kahvia 
ja yrttiteetä. 

Avajaispäivän ohjelmas-
sa oli myös tuotekehitystyö-
paja, jonka aikana osallistu-
jat saivat luoda ilmaiseksi 
oman teesekoituksen luon-
nonyrteistä ja -marjoista. 
Unelmatehtaan kierrätys-
myymälä palveli 4. raken-
nuksen ruokasalissa. 

Köökissä on neljä erilaista tilaa tuotekehittäjien käytös-
sä. Isoköökissä ja Keskiköö-
kissä pääsee kehittämään ja 
valmistamaan esimerkiksi 
lihajalosteita, juures- ja kas-
vistuotteita, pitopalvelu- ja 
leipomotuotteita, luonnon-
tuotteita tai luonnonkosme-
tiikka- ja hyvinvointituot-
teita. Isokööki on suuren 
kokoluokan ja Keskikööki 
keskikokoluokan yleiskeit-
tiötila. Niistä löytyy myös li-
hanjalostus- ja pakkauslait-
teita. Pikkukööki on pienen 
kokoluokan yleiskeittiötila, 
josta löytyy myös hyötykas-
vikuivuri ja vihannesleik-
kuri. Tilassa voi kehittää ja 
valmistaa esimerkiksi juu-

res- ja kasvistuotteita, pito-
palvelu- ja leipomotuotteita, 
luonnontuotteita tai luon-
nonkosmetiikka- ja hyvin-
vointituotteita. Pesukööki 
on multaisen ja likaisen raa-
ka-aineen kylmäsäilytys- ja 
käsittelytila. Tilassa voi säi-
lyttää, puhdistaa, pestä ja 
kuoria multaisia ja likaisia 
raaka-aineita, kuten juurek-
sia, kasviksia, sieniä ja mar-
joja.

Tiloja voi vuokrata Köö-
kin nettisivuilla tai ottamal-
la yhteyttä Unelmatehtaan 
asiakaspalveluun.

Anna-Riikka Huhta

Sodankylän kunta on Pudasjärven hankekumppani “Mal-
li julkisen joukkoruokailun mahdollisuuksista” -hankkees-
sa edistämässä lähiruoan käyttöä kummassakin kunnassa. 
Kuivikon tilan isäntä Marko Kälkäjä käsittelemässä lihaa 
yhdessä Sodankylän ruokapalvelupäällikkö Merja Aholan 
kanssa. Kuva Juha Nyman.

Köökin tiloihin tutustuttiin hygieniasyistä suojavarusteisiin pukeutuneena. Kuva Juha Nyman. 

Kööki kehitettiin Tuotekehittämö –hankkeessa, jota rahoitti 
Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pudasjärven kaupunki. Hank-
keen projektipäällikkönä toiminut Sonja Kinnunen esitte-
lemässä Köökiä elintarvikealalla elämäntyönsä tehneelle 
Sauli Harjulle. 

Yhtenä Köökin esittelijänä 
toiminut kehittämisasian-
tuntija Tuomi-Tuulia Ervasti 
toivoo tuotekehityskeittiölle 
paljon käyttäjiä.

   Parhaat 

snackit, drinkit

burgerit ja sopat

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

palvelemme syyslomalla

Sauna pub
+ karaoke lauantaina klo 02 asti! 

joka päivä
ma-to 11-17, pe-la 11-21, myös keittolounas!

Pudasjärvellä on tänä syksy-
nä haluttu lähteä Hyvän mielen 
paikat -hankkeessa herättele-
mään henkiin kadonnutta kyläi-
lykulttuuria: kutsutaan ihmisiä 
kylään, laitetaan kahvit tulemaan 
ja vietetään hetki yhdessä. Kyläi-
lyyn voidaan yhdistää pientä tal-
kooapua kyläilypaikassa. Näin 
tutustumme uusiin ihmisiin, vie-
tämme aikaa yhdessä ja mahdol-

lisesti joku kotona ollut tekemä-
tön työ saadaan tehtyä.  Kyläily 
liittyy myös Suomi 100 teemaan: 
Koko Suomi kahvittelee!

Syksyn ensimmäinen kyläi-
lypaikka oli Marjan kotona, jos-
sa tehtiin juolukkaretki lähimet-
sään, talkoiltiin nuotiopaikkaa, 
keitettiin kahvit ja paistettiin 
makkarat. Seuraavaksi olimme 
Tarjan luona, jossa laitoimme 

yhdessä hyvää ruokaa tunnel-
mallisessa kodassa. 

Etsimme koko ajan vapaaeh-
toisia kyläilypaikkoja: avaa meil-
le kotisi ovet ja kutsu meidät 
kylään. Me kokoamme kyläily-
porukan, tuomme mukanamme 
kahvit ja pientä purtavaa sekä 
teemme halutessasi yhdessä 
jonkin pienen talkootyön kyläi-
lypaikan hyväksi. 

Hyvän mielen paikat -hanke 
kutsuu kyläilemään

Ilmoittautuminen ja lisätietoja Ulla-Maija Paukkeri, p. 040 044 9814.
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TEKSTIILIOSASTOLTA

Voimassa 24.10.2017 saakka.

-KAUPAN 
SUPERETUKUPONKI

"

LOPPUVIIKKO PE-LA 20.-21.10.

499
ras

349 100
ras

195
pss

249
kg

995

1195
kg

250

699
kg

2 kalaa/talous

1190
kg

199

100

895
kg100

pss

349

ras

079
pkt

599
kg

995
kg

149
pss

199

100

100

595
kg

299

100
pss

kg

199
levy

2 pkt/talous

179
kpl

099
pkt

pkt 295
pss

prk

100
plo

kpl

pkt

595
kg

kg

029
kpl

499
kpl

2 kpl/talous

kg

20 kpl/talous

3 kg/talous

1250
4990

1790 1250

595
pkt

695
pkt

990
plo

2 prk

PERJANTAI 20.10. LAUANTAI 21.10. MAANANTAI 23.10.

Snellman kunnon
KARJALANPAISTI

500 g

Valio Hyvä suomalainen
ARKIJUUSTO 500 g viipale tai   

ARKIKERMA-
JUUSTO 400 g viipale

Tuore
LUUMU

500 g

LEHMÄKARKKI
400 g

Vip
APPELSIINI-
TÄYSMEHU
1 l

Tuore 
LOHI
1-2 kg kokonainen
raj. erä

Porsaan
KYL-
JYK-
SET

Old el Paso
TORTILLAT
8 kpl/326 g

Tuore
NAUDAN
PALA-
PAISTI

Fazer PAAHTO-
LEIVÄT
280-320 g
vehnä, täys-
jyvä, kaura

TIISTAINA 24.10.

PE-TI 20.-24.10.
Vaasan
VIIPALELEIVÄT
500-520 g
maalais, monivilja, kaura

Eldorado
TONNIKALA-
PALOJA 185/150 g
öljyssä tai vedessä

Arla
LEMPI JOGURTTI
300 g turkkilainen tai 
kreikkalainen

Valio Arki
RUOKAKERMA
2 dl

Hyvä
NAUDAN
PAISTI-
JAUHELIHA

Suomalainen
KERÄ-
KAALI

Marabou
SUKLAALEVYT

200 g

Findus
ALASKAN-
SEITI
400 g pakaste

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana tai siivuina

RAUTAOSASTOLTA

JÄÄHDYTINNESTE
100 % 

899

3 litraa

2590

10 litraa

450

kpl 5 plo

20,-

Atria Perhetilan
BROILERIN
FILEESUIKALEET
250-300 g, 
naturell tai marinoidut

AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET!

• Maks. sahausleveys 90°/45° 305 
mm/205 mm 

• Maks. sahaussyvyys 90°/45°  
65 mm/36 mm 

• Sahanterä Ø 216 x 30 mm 
• Nimellinen ottoteho 1,5 kW 
• Laser sahauskohdan tarkkaan näyttöön 
• Integroitu työvalo 
• Paino 14 kg 
•  Takuu 1 vuosi tai   

Metabo XXL-takuu 3 vuotta    
(rekisteröitymällä valmistajan   
sivuilla 4 viikon   
sisällä ostopäivästä) 

Metabo KGS216M 
LIUKUJIIRISAHA

199,-

Aicon 24L 3HP 2-syl  
KOMPRESSORI
• Suoravetoinen   
• 2-sylinterinen V-lohko   
• Käyttöjännite: 230V~ 50Hz 
• Vapaatuotto 413 l/min, 
   paineen alainen tuotto  

noin 330 l/min 
• Max. työpaine 8 bar 
•1 kpl pikaliitin ulosottoa 
• 2 mittaria 
• 5” umpikumirenkaat 
• Paino: 37 kg 

259,-

Oululainen
PEHMO
VIIPALEET 450 g 
vehnä tai kaura

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan -10 + 35 °
750 ml

Kotivaran
MEET-
VURSTI
palana

Mustang
KAMIINA

199,-

JAUHELIHA 
SIKA-
NAU-
TA

Olvi
LIMSAT
0,95 l
sis. pantin

PUNAINEN
PAPRIKA

Hollanti

Airam LED
LAMPUT 4 pack

pkt

895

Alkaen

Prego
TUHKA-
IMURI

3995

Saarioinen RIISI-, 
MANNA- tai 
OHRA-
PUURO
300 g

Naudan 
luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT 

Suomalainen
PERUNA

5 kg

Porsaan 
ETUSELKÄ tai 
LAPA

KANAN.
MUNAT
10 kpl

SOKERI-
MUNKKI

Niemitalon
LEIPÄJUUSTO
kokonainen
pakaste 500 g

2 kpl

Tuore naudan
MAKSA
palana tai 
jauhet-
tuna

Naisten 
VELOUR-
LEGGINS

Cross Hatch 
MIESTEN
TAKKI

Lasten
KEVYT-
TOPPAHOUSU
koot: 120-160 cm

Miesten 
FLANELLI-
PAITA
eri väria

URHEILU-
SUKKIA
koot: 35-39, 40-45
5-parin pakkaus Naisten, miesten tai lasten 

SUKKIA
koot: 25-46. 5-parin pakkaus

Alkaen

Osis+ 
HIUS-
KIINNITTEET
500 ml
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Vaunu numero 6 juna 23
Intercity juna saapuu asemalle, raiteelle numero 2. On myöhäs-
sä noin kahdeksan minuuttia. Virallinen lähtöaika olisi ollut klo 
11.00. Matkustajat vetävät kapsäkkejään, raahaavat raskaita kas-
sejaan, joillakin reput selässään. Väkeä on paljon. 

Väki etsiytyy ja asettautuu omille aiemmin varaamilleen pai-
koilleen. Juna on pitkä. 

Vaunu numero 6, paikka numero 26, siinä se on. Pysäköin. Ku-
rotellen raskaan kapsäkkini kanssa ylös ja työnnän sen ylähyllylle 
muiden matkalaukkujen kaveriksi. Reppu ja pikkukassi jäävät ala-
tasoon, penkille ja syliin. Matkantekkoon, matkantekkoon. 

- Tampereelta tulevat, matkaliput! raikaa reipas miesääni. Kä-
velee kohdalleni, vetää piippilaitteen sivutaskustaan ja suuntaa 
sen internetistä tulostamani valkoisen paperilipun asiatietoiseen 
neliökuvioon. 

- Hyvää matkaa! 
Kaivan repustani uuden iltalehden, vanhan ristikkolehden, lyi-

jykynän, kumin ja juomapullon valmiiksi pöydälle. Eväät saavat olla 
vielä repussa. Matkantekkoon! Matkantekkoon! 

Vaunun vastakkaisen puolen pöytäryhmän ääreen asettuu pe-
sue, jossa myöhemmin selviää siinä istuvan: Noin viisikymppinen 
reipas mummu, nelivuotias Veeti, kuusivuotias Emmiviivi ja isose-
tä Antto. 

Emmi, vilkas kirjakieltä perusteellisesti puhuva ”pikkuvanha” 
japanilaistyyppisen hintelänhennon ulkomuodon omaava pikku-
tyttö. Vilkas ja vireä kuin elohopea. Hänen pikkuveljensä Veeti, 
isokoinen komeantummatukkainen, perusteellisen kiltinoloinen, 
kaunis lapsi ja topakka miehenalku. 

Antto on tarkkaileva ja turvantunnetta luova rauhaisa isosetä. 
Mummu vaikuttaa nuorekkaalta pikkuisessa poninhännässään. 

Rauhallinen hiljainen ääni ja huolehtiva ote säteilee kauas. Lapset 
tuntuvat olevan hyvässä suojeluksessa, matkalla Turusta kauas Po-
hojosen mummulaan, Pudasjärvelle asti ovat matkalla. 

Selitystä, puhetta, kyselyä, vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Jun-
avaunussa alkaa kuulua lasten iloinen mekkalointi matkanteon 
hurmassa. 

- Puut menevät hirmuvauhdilla ja niitä on ainakin miljoona, 
Veeti toteaa mummulle junaikkunasta näkemäänsä. 

- Näyttää jo ihan Pohojoselta, eikö näytäkin mummo! 
Mummo nyökkää ja hymyää nätisti lapselle. 
Nyt mummu kaivaa kännykästään ohjelman, joka viritellään 

pelikuntoon. Pelataan, kuunnellaan, pelataan. Seuraavaksi levitel-
lään pöydälle paperikortit. Haetaan kuvia, etsitään pareja, pela-
taan.

- Uuno! kuuluu kiljahdus. Uuno on jännittävä lastenpeli. Nau-
rut ovat herkässä, erimielisyys kuuluu pelin henkeen. Hauskaa, 
niin hauskaa kuuluu olevan. 

On matkattu jo muuan tunti. Ravintolavaunusta saa päivän 
aterian. Menevät syömään koko joukolla. Junamatkan tärkeä osa 
on eväiden syönti ja tankkaus. Minäkin kaivelen repustani karja-
lanpiirakan, viilipurkin ja punaposkisen persikan. Eväät maittavat 
hyvältä. Matka jatkuu. Konnari kulkee piipauttelemassa konettaan. 
Ristikko alkaa täyttyä. Huikka vesipullosta piristää. 

Naapuripöytäkuntakin saapuu syöntireissultaan. Lapsissa on 
virtaa entistä enemmän. Emmi alkaa kertoilla satua pikkuiselle 
pupujussilleen. Pupu kuulee tarkkakorvaisena ja satu jatkuu ja jat-
kuu ja jatkuu. Lapsen mielikuvituksella ei tunnu olevan takarajaa. 
Välillä pieniä sanatarkennuksia mummun suuntaan.

- Mummu, mikä on hiili?
- Hiili on sellainen mustaksi mennyt puu, kun sitä on vaik-

ka uunissa poltettu, selittää mummu rauhaisaan tyyliinsä lapselle.
- Hyvä on, nyt minä tiedän, tokaisee tytär ja pupujussi saa 

kuulla hiilikertomukseen jatko-osaa, satu jatkuu. Ja jatkuu. Mieli-
kuvitus lentää lapsensiivin kauan ja kauas. 

Seuraavaksi aletaan ottaa puhelua vaarille, sinne kauas Poho-

joseen, Pudasjärvelle. Antto hakee numeron ja saa vaarin vastaa-
maan. Viivin iloisista silmistä ja olemuksen kiemurtelusta näkee 
kuinka kivaa ja hauskaa on jutustella vaarin kanssa. Vaari tuntuu 
olevan rauhaisaa tyyppiä kuten mummukin. Puhelu kestää ja kes-
tää ja kestää ja tehdään tarkkoja havaintoja asioista ja vaunusta 
ja ja vaikka kaikesta mitä junavaunussa tapahtuukaan. Vaari tun-
tuu olevan kiinnostunut kuulemaan lapsokaisen sadunhohteista 
tarinaa.

- Veetikin tahtoo puhua vaarille!
- No, hei vaari! Antto täällä! höpöttää Veeti ei kun, ei kun, ei-

kun. Veeti nauraa rätkättää makeasti ja vaari tuntuu kuuntelevan 
ja puhuttavan pikkumiestä innokkaasti.

- Onko sulla vielä pyjama päällä vaari, nyt höpötät! tempaisee 
poika isolla äänellään ja koko junavaunun väki jää kuulolle.

- Eihän nyt enää ole aamu, miten ihmeessä sinä vielä yöpuvus-
sa kuljet, vaari? No, onko lehmät sitten hoidettu? kysäisee pikku-
mies ja koko vaunulastillinen matkustajia saa makeat naurut. Kyllä 
on tomera miehenalku. Vaari jatkaa puhelua pitkään. Välillä höpö-
tellään, naurellaan ja muistellaan ja kysellään.

Kaikilla meillä junassa on hauskaa. Korvat kuulolla kuunte-
lemme. Elämme niin sanotusti hengessä mukana. Voi vain kuvi-
tella millainen hyvänmielenpäivä vaarin kammarissa irtoaa lap-
sien terhakkaista puheista puhelimessa. Nyt mummukin haluaa 
puhua muutamat sanat. Veeti ojentaa puhelimen mummulle ja lo-
pettelee.

- Hei sitte vaari, täältä me tullaan! 
Alan jutustella Veetin kanssa. Hän kertoilee minulle, kuinka 

vaari on semmonen höpöttelijä.
- Minusta on mukava höpötyttää vaaria. Ja saa aina makeat 

naurut päälle vaarin kanssa kun kumpikin höpsötämme. Veeti 
kurkistaa minun vieressäni, ikkunan ääressä istuvaa noin seitsen-
kymppistä herrasmiestä, jolla on harmaa pitkähkö parta ja pitkä 
tukka. Lapseniloisella innokkuudellaan tokaisee:

- Kuka se tuo sitten on? Kerron sen olevan minun pappani, vai 
olisiko tuo joulupukki? kysyn. Veeti katsastaa arvostelevan asian-
tuntemuksella pitkäpartaista paappaa ja toteaa:

-Vaarikin on vanha, mutta tuo se vasta vanaha on! On se! Tot-
tahan se lapsi puhuu vaikka tilanne naurattikin makeasti.

- Tuo se vasta vanaha on! Lapsen suusta kun näyttää saavan 
kaunistelemattoman totuuden. Minua, liki seitsenkymppistä muo-
ria hän ei herrasmiehenalkuna analysoinut vaan jatkoi mukavaa 
jutusteluaan kanssani. Lähellä istunut nuorimies myhäili hyväksy-
västi makoisat puheet ympärillään. 

Junamatka jatkuu. Välillä mennään 200 mittarissa ja välillä on 
ratatöitä ja hidasteita matkan menossa. Kovaäänisestä tulee oh-
jeita Oulussa poisjääville matkustajille, kiitellään matkasta ja toi-
votetaan tervetulleeksi uudelleen. Junan vauhti hiljenee. Alamme 
sulloa ulkovaatteita päällemme ja kurkottelemme kapsäkkejäm-
me ylähyllyltä. Toivotan naapuripesueelle hyvää matkaa! Kiitte-
len mukavasta seurasta ja rattoisasta junamatkasta. Sanon Viiville:

- Maista sitten vastalypsettyä lämmintä lehmänmaitoa vaa-
rin luona. Viivi sanoo, että äidin mikrossa lämmittämä ei ainakaan 
maistunut hyvälle. Kerron kuinka pikkutyttönä join mukista soke-
ripalan kanssa lämmintä vastalypsettyä lehmänmaitoa. Pikkuneiti 
jäi hymyilemään ja jatkoi kulkuaan käytävää pitkin mummon, pik-
kuveljen ja Antto-sedän kanssa kohti asemalaituria. Loppumatkan 
aikovat ajella sitten autolla mummolaan.

Olitte koko junavaununilopilleri! Hytti numero 6 kiittää ja toi-
vottaa Hyvää matkaa!

Junamatkalla  
Tampere-Oulu 9.10.2017 
Pirkko Liikanen 

Pudasjärven terveysase-
ma ja avohoitotalo ovat ol-
leet jo usean vuoden ajan ra-
kennus- ja kosteusteknisten 
kuntotutkimuksien kohtee-
na ja lisäksi tiloissa on tehty 
sisäilmatutkimuksia. Syynä 
tutkimuksien aloittamisel-
le ovat olleet rakennuksessa 
havaitut hajuhaitat sekä tilo-
jen käyttäjien oireilu. Tilois-
sa on tehty laajoja korjauksia 
kuluneiden vuosien aikana. 
Kesän aikana tehtyjen mit-
tausten ja tutkimuksien tu-
loksista järjestettiin tiistaina 
17.10. infotilaisuus terve-
ysaseman ja avohoitotalon 

henkilökunnalle. 
Tilojen käyttäjillä on il-

mennyt tehdyistä korjaus-
toimenpiteistä huolimatta 
edelleen oireilua ja tilois-
sa joudutaan käyttämään si-
säilmanpuhdistimia. Edellä 
mainituista syistä johtuen on 
kuluneen kesän aikana sel-
vitetty tilojen sisäilman olo-
suhteita ja tehty merkkiai-
netutkimuksia. Alkukesästä 
seurattiin sisäilma olosuhtei-
ta kahden viikon mittaus-
jakson ajan. Tehdyissä mit-
taustulokissa näkyi tilojen 
käytöstä johtuvia poikkea-
mia ja tuloksien perusteella 

tullaan tarkentamaan ohjeis-
tuksia tiloissa oleskelevien 
henkilöiden määrään. Mit-
taustulokset eivät sinällään 
selittäneet kaikkia tiloissa 
havaittuja oireiluja, joten ti-
loissa tehtiin jatkotutkimuk-
sia loppukesästä. Kuluneen 
vuoden aikana ei terveys-
keskuksen tiloissa ole suori-
tettu varsinaisia sisäilmatut-
kimuksia.

Kesän lopulla suoritettiin 
osassa tiloista merkkiaine-
koe, jonka tarkoituksena oli 
selvittää rakenteiden tiiveyt-
tä. Merkkiainekokeessa ha-
vaittiin vuotoja rakenteissa 

avohoitotalon sekä terveys-
aseman puolella tutkituissa 
tiloissa. Tutkimuksen aika-
na havaittiin terveysaseman 
puolella putkikanaaleissa 
vaurioituneita rakennusma-
teriaaleja. Rakenteissa ole-
vien vuotokohtien kautta il-
mavirtauksien mukana voi 
sisäilmaan kulkeutua epä-
puhtauksia, jotka voivat hei-
kentää sisäilman laatua. 

Tehtyjen tutkimuksien ja 
tulosten perusteella on laa-
dittu toimenpidesuunnitel-
ma ja alustava korjaus-työ-
suunnitelma. Tarkoituksena 
on poistaa putkitunnelis-

ta vaurioituneet materiaalit, 
sekä tehdä rakenteiden tii-
vistyskorjauksia ja toimen-
piteitä, joilla pyritään pa-
rantamaan sisäilman laatua. 
Rakenteissa havaitut vuoto-
kohdat tullaan tiivistämään, 
jotta vuotokohtien kautta si-
säilmaan ei pääsisi epäpuh-
tauksia. Rakenteiden tii- 
veys tullaan varmistamaan 
merkkiainekokeilla ennen 
pinnoitustöiden aloittamis-
ta. Korjaustöiden yhteydes-
sä tullaan tarkastamaan ul-
koseinien rakenteiden kunto 
avoterveydenhoitotilojen 
osalta.

Tiloissa tullaan tekemään 
välittömiä korjaustoimenpi-
teitä jo syksyn 2017 aikana. 
Korjaukset jatkuvat vuoden 
2018 aikana.  

Kun korjaustoimenpi-
teet on saatu tehtyä, järjeste-
tään kysely henkilökunnalle 
sekä suoritetaan tarvittaes-
sa sisäilman laadun mitta-
uksia, millä selvitetään teh-
tyjen korjaustoimenpiteiden 
onnistumista. 

Eero Talala,  
vs. tekninenjohtaja
Kari Rissanen,  
kiinteistöpäällikkö 

Sisäilmaongelmista infotilaisuus terveysaseman ja avohoitotalon henkilökunnalle

Talviuintikausi avattiin 
Rajamaan rannassa
Kurenalan liikuntapuisto 
Rajamaan rantaan avattiin 
talviuintipaikka maanantai-
na 9.10. Paikalle kokoontui 
noin 50 asiasta kiinnostu-
nutta henkilöä. Uimaan Ii-
joen kuusi asteiseen veteen 
uskaltautui kymmenkun-
ta henkeä. Pisimpään kyl-
mässä vedessä viihtyi Jorma 
Puurunen, reilut viisi mi-
nuuttia. Talviuinnin harras-
tajia oli useita muitakin ran-
nalla, mutta tyytyivät tällä 
kertaa tapahtuman osallis-
tujiksi ilman uintia. Keskus-
teluissa kuuluivat kuitenkin 
kertovan omia kokemuksi-
aan ja rohkaisevan uusia ko-
keilemaan uutta harrastusta.

Seuraavana uintikaute-
na talviuintipaikka on siir-
tymässä Pietarilan alueelle 
sinne rakennettavan moni-
toimikeskuksen yhteyteen. 

Tilaisuutta olivat järjes-
tämässä Pudasjärven kau-
punki, Pudasjärven Urhei-
lijoiden Kuntourheilu- ja 
–Uimajaosto sekä Työpeta-
ri. Kylmän veden myöntei-
sistä terveysvaikutuksista 

ja muista talviuinnin myön-
teisten vaikutusten esillä 
pitämisen lisäksi tarjottiin 
nuotiopannukahvia, grilli-
makkaroita, mehua ja kek-
sejä. 

Tapahtumassa tiedotet-
tiin, että viime uintikauden 
avaimilla voi käydä uimas-
sa vuoden loppuun saakka, 
jolloin tiedotetaan miten sii-
tä eteenpäin. Uusia lämmite-
tyn uimakopin avaimia voi 
käydä lunastamassa 25 eu-
ron hintaan virkistysuimala 
Puikkarista. 

Avantouinnin harrasta-
jia oli viime talviuintikaute-
na yli 100 ja pulahduksia oli 
merkattu tuhansia. Pitkän 
uintikauden ja keskeisen 
paikan ansiosta uskotaan 
harrastajien määrän ja uin-
tikertojen lisääntyvän. Toi-
votaan, että kaikki laittavat 
uintikertansa vihkoon, että 
voidaan kävijämäärällä pe-
rustella avantouintipaikan 
tarpeellisuutta. 

Heimo Turunen

Talviuintikauden avauksessa kävi viitisenkymmentä hen-
keä. Uimaan rohkeni kymmenkunta henkeä. 

Iloisia uimareita nähtiin talviuintikauden avauksessa Raja-
maan rannassa.
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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

HERKKUSIIVU
340 g

PALVIROUHE
250 g

pkt
1,99

DONITSIT 
6 kpl/200 g

pss
1,49

pkt
14,99

KAALIKÄÄRYLE
2 kg

pss
1,19

KARJALAN-
PAISTI

700 g

pkt
5,49

LEMMIKILLE:UUDET KUOSIT 

SAAPUNEET 

VAHAKANKAISIIN JA 

KOSTEANTILAN 

MATTOIHIN!

Crystal
KANNELLINEN 
SÄILYTYS-
LAATIKKO
24 litraa
kirkas ja sininen

15,00
2 KPL

Tai 9,50 kpl

Jalo
KOIRANPATJA
91x58 cm

39,90
Jalo
KAARREPETI
harmaa, 5 eri kokoa

12,90
Jalo
AUTON TURVAVERKKO
80x100 cm

7,90

Alkaen

Emoji
LASIPURKKI 
PILLILLÄ

3,90

Jysmä Heinä
KÄYTÄVÄ-
MATTO
4 pituutta, harmaa, 
musta, ruskea, 
luumu

22,50
Alkaen

Emoji
PEHMOTYYNY

14,90

KORTTISUOJA
2 kpl

8,90

SÄILYTYS-
LAATIKKO
KANNELLA
7 litraa

1,99

Fairy
ORIGINAL 350 ml

5,00
3 PLO

Nord Clean
NESTESAIPPUA
3 litraa

2,99
astia

+ tk
-15%

Candy
JÄÄKAAPPI

Iso huippu hieno
SISUSTUSTAKKA

Jita
UMPISÄILIÖ
NELIAPILA
5500 l

Candy
SÄILIÖPAKASTIN
150 l

Jita
SAKOPAKETTI
3500 l
imeytyspaketilla

Candy
SÄILIÖPAKASTIN
203 l

199,-

249,-

299,-

299,-
1590,-

1990,-

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!

HOX!
VENEET JA KANOOTIT

7490,-
+ tk

Linhai T400
MÖNKIJÄ
erillisjousitus

4590,-

Candy
PYYKINPESUKONE
päältätäytettävä
7 kg/1200 kierrosta

Hoover
PYYKINPESUKONE
edestätäytettävä
5 kg/1000 kierrosta

399,-

399,-

Trapper 550 T3
CHASER MÖNKIJÄ
ohjaustehostimella
erillisjousitus

ERÄ!

-30%
Airam

VALAISIMIA

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!

Iso
VALMISLAITURI
laatikkoponttooneilla
kansi 304x200 cm
kulkusilta 302x123 cm

1000,-
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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, MAJOITUSTA

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

§ 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

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

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
040 752 3293

www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 
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KOTIELÄIMIÄ

SEKALAISTA

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

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

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

"

METALLIROMUN KERÄYSMAANRAKENNUSTA

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

PUDAS-
TORI
ILMOITA 

ILMAISEKSI!

KIITOKSIA KAIKILLE 
Kaupunginkartanoon kuntoilu-
välineitä lahjoittaneille ja niitä 
tarjonneille! Olemme saaneet 
tarvittavan määrän laitteita!

Kaupunginkartanon 
asukkaat

MYYDÄÄN

Vuokrat tavana/myytävänä 
remontoitu kaksio 58 m2 rau-
hallisessa rivitaloyhtiössä Hir-
sikampuksen läheisyydessä. 
Heti vapaa. P. 0400 351 178.

VUOKRATTAVANA

Annetaan kissanpentuja. 
Syntyneet heinäkuun alussa, 
valko-harmaan kirjavia, sekä 
tyttöjä että poikia. Kissat Ruu-
hensuolla, tuonti esim. Kure-
nalle onnistuu.P. 040 701 3526 
tai 0400 185 892.

Nissan Qashgai katumaasturi 
vm, 2016  aj. 13 300 km, siisti 
kuin uusi, kesä ja talvi renkaat, 
vetokoukku, radio, lohkolämmi-
tin. P. 040 770 3923.

Asuttava parakki   8 m pitkä, 
3,60 leveä, kuorma autolla lii-
kuteltava, sisällä sähköpatteri, 
2 ikkunaa, 5 000 €, P. 040 770 
3923.

Daisy ja Christine opastamassa.

Daisy ja Christine 
toivat kansainvälisen tuulahduksen

ne. Suomalaiset ihmiset ovat 
hyvin ystävällisiä ja avoimia, 
kun heidät oppii tuntemaan. 
Jopa autoilijat ovat jalankulki-
joille ystävällisiä täällä. Ei tar-
vitse pelätä suojatietä ylittäes-
sä, lisää Christine. 

Laukuissa 1,5 kiloa 
helmiä 
Daisy Wanirworth valitsi Suo-
men kohdemaaksi, koska ei 
tiennyt sen kulttuurista, il-
mastosta ja tavoista mitään. 
Pohjoinen sijainti oli toki tie-
dossa. Hän halusi nähdä ja ko-
kea uutta. Euroopassa hän ei 
aiemmin ole käynyt. Hän on 
kotoisin Ugandasta Nama-
ren pienestä kaupungista lä-
heltä Kampalaa. Kotikielenä 
hänellä on alur, mutta Ugan-
dassa englantia käytetään 
yleisesti kouluissa ja virastois-
sa. Daisyn mielestä Suomes-
sa kieliä on vähän, kun Ugan-

Daisyn harrastuksena on 
helmistä valmistettujen 
laukkujen teko. Laukkuun 
menee 1,5 kiloa helmiä ja 
kymmeniä tunteja aikaa.

Matkailuluokka joulutunnelmissa vierailevien Silta-opetta-
jien kanssa. 

dassa äidinkieliä on noin 50 
erilaista. 

Hän näkee positiivisena 
suomalaisessa koulussa mak-
suttoman opiskelun, päivit-
täisen lounaan, kohtuulli-
sen mittaiset koulupäivät ja 
opettajien helpon lähestyttä-
vyyden. Ugandassa kun kou-
lut ja lounas ovat maksullisia 
heti alemmista luokista lähti-
en, käytetään koulupukua ja 
usein myös tyttöjä vaaditaan 
leikauttamaan hiuksensa ly-
hyeksi. Ugandassa koulun-
käynti ei kaikille ole mahdol-
lista kuten Suomessa. 

Daisyn harrastuksena on 
helmistä valmistettujen lauk-
kujen teko. Laukkuun menee 
1,5 kiloa helmiä ja kymmeniä 
tunteja aikaa. Tekijältä tarvi-
taan myös keskittymiskykyä 
ja tarkkaa silmää. Laukkuja on 
syntynyt myös Suomessa ilta-
puhteina.  

OSAO Pudasjärven yksikös-
sä on puhuttu paljon englan-
tia viimeiset kuusi viikkoa. 
Vapaaehtoiset Silta-opetta-
jat Daisy ja Christine ovat 
esitelleet kotimaitaan, työs-
kennelleet ja keskustelleet 
opiskelijoiden ja henkilökun-
nan kanssa – englanniksi tie-
tenkin. Heidän mielestään 
suomalaiset puhuvat hyvää 
englantia, kun voittavat ujou-
tensa. Silta on yksi kansainvä-
lisen AIESEC-organisaation 
hanke, jonka kautta opiskele-
via vapaaehtoistyöntekijöitä 
pääsee vaihtoon ulkomaisiin 
oppilaitoksiin. Pudasjärven 
yksikön yhteistyökumppanit 
Silta-hankkeessa ovat Oulun 
Yliopistolta. 

OSAOn opinnoissa on 
kansainvälisyys mukana mo-
nella tavoin. Kotikansainväli-

syyden lisäksi, mihin Daisyn 
ja Christinen vierailukin kuu-
luu, voi esimerkiksi hakeutua 
suorittamaan työssäoppimis-
ta ulkomaille. 

Vapaaehtoistyössä 
OSAO:ssa
Christine Aabia vapaaehtois-
työ toisessa maassa (OSAO:n 
Pudasjärven yksikössä) kiin-
nosti, koska hän opiskelee 
kasvatustieteitä valmistuak-
seen opettajaksi kotimaassaan 
Saksassa. Uusien kokemus-
ten, ihmisten ja maan koh-
taaminen vieraassa maassa 
houkutteli. Internetistä ei opi 
perinteistä maan kulttuuria. 
On tultava paikan päälle ko-
kemaan ja yllättymään. ”And 
luckily I am now surprised 
in good way”, kertoo Christi-
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

Oulun seudun ulosottovirasto
MYYDÄÄN TILA JA SILLÄ OLEVAT 
RAKENNUKSET PUDASJÄRVELLÄ

Kohde on ulosmitattu ja se myydään Internet-huutokaupalla 
www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 16.10.-1.11.2017
Kohdenumero 545603: Pudasjärven kunnassa sijaitseva Sa-
paro-niminen tila RN:o 2:60 (615-401-2-60). Tilan pinta-ala on 
0,46 ha ja siellä sijaitsee 195 m2 suuruinen päärakennus ja muita 
rakennuksia. Puurakenteisen päärakennuksen rakentaminen on 
aloitettu vuonna 1988 ja sitä on laajennettu vuosina 2006 ja 2011. 
Rakennuksessa on sähkölämmitys. Tilan rakennuksia on käytet-
ty lihankäsittelytoiminnassa (savustamo). Päärakennuksessa on 
myös  asuin- ja oleskelukäyttöön tarkoitettuja tiloja. Tilalla olevat 
sähkö- sekä vesi- ja viemäriliittymät myydään tilan mukana.
Kohteen esittely: Esittely kohteella perjantaina 20.10.2017 
kello 10.00-10.30
Tarkemmat tiedot ja esitteet: kihlakunnanulosottomies 
Ritva Honkanen puh. 02956 28425 (ark. 8.00-16.15) tai 
internet www.oikeus.fi.
Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

”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.
Syyslomaviikon kuntotanssit Koskenhovilla ke 25.10. klo 18-20. Järjes-
tää Iijoen Tanssijat/Pudasjärven nuorisoseura ry.
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.
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.
Unelmabingo ma 23.10. klo 14-16. Pirtissä pelataan bingoa, poristaan ja 
juodaan nisukahvit joka toinen maanantai. Unelmatehas, Pirtti, Rimmintie 
15.
Rassauskerho 15-29-vuotiaille ma 23.10. klo 17-19. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 23.10. klo 16 Ninjago-elokuva, klo 18 
Yösyöttö, klo 19.30 Se. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1
Neuvontaa työnhakuun ke 25.10. klo 9-11, Unelmatehas, Rimmintie 
15.
Kansainvälinen kahvila ke 25.10. klo 18-20.  Työkeskus, Kauralantie 3.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Säkkisellä to 26.10. 
klo18.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS 

seurakuntatalolla 
keskiviikkona 1.11. klo 14 

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Pudasjärven 
Reumayhdistys ry

Hallitus

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS 
palvelukeskuksessa 

tiistaina 7.11.2017 kello 14.30.
Esillä yhdistyksen säännöissä 

syyskokoukselle määrätyt asiat.    
Tervetuloa! Johtokunta

SYYSKOKOUS   
to 2.11.2017 klo 10 Liepeen väentuvalla 

os. Liepeentie, 93100 Pudasjärvi. 
Paikalla puhumassa MTK-Pohjois-Suomen edustaja, 

Pudasjärven OP:n edustaja sekä 
Ranuan meijeri Oy:n edustaja.

Tervetuloa kahville ja osallistumaan toiminnan 
suunnitteluun ensi vuodelle!

MTK Pudasjärven

IIJOEN SUOJELUYHDISTYS RY
VUOSIKOKOUS

ma 23.10.2017 Metsähallituksella 
Karhukunnaantie 2 

alkaen klo 17 kahveilla.
Sääntömääräisten asioiden jälkeen esitellään 

vesistökunnostusten tilannetta ja Esteet pois!-hanketta.    
Tervetuloa kaikki Iijoen vesistön ystävät!               

Hallitus

Tsekkaa näitä – syyslomaviikolla tapahtuu
”Mitä tekemistä syyslomal-
le?  Onko suunnitelmat vie-
lä täysillä auki tai osittain 
naulattu kiinni?  Ensinnä-
kin syyslomahan on tääl-
lä Pudasjärvellä viikolla 43, 
elikkä maanantaina 23.10. 
se alkaa ja kestää sunnuntai-
hin 26.10. Siis todella syvällä 
syksyssä ollaan.  Tässä sul-
le ja teille poimittuna muu-
tama vaihtoehto mitä tehdä 
ja minne mennä.

Maanantaina seurakun-
ta järjestää retken Leo-leik-
kimaahan ja nuorisotoimella 

on K13 päivä-ilta-yö Haas-
teet haltuun ja rajat rikki –
toiminnan tiimoilta.  Liikun-
tatoimella on sählymatsit 
liikuntahallilla.

Tiistaina seurakunnalla 
päiväleiri Liepeessä ja yölei-
ri Hilturannassa ja nuoriso-
toimi yhdessä 4H:n kanssa 
järjestää Inno-Treffit Topi-
torilla kello 10-14. 

Keskiviikkona on yö-
nuorkkarit kirjastotalon 
nuorisotilalla kello 18-24.  
Seurakunnalla päiväleiri 
Liepeessä ja yöleiri Hilturan-

nassa päättyy.
Torstaina seurakunnan 

retki suuntautuu Ouluun ja 
nuorisotoimella on 1-6-luok-
kien Haasteet haltuun ja ra-
jat rikki –päivä-ilta-yö.

Perjantaina retkeillään 
nuorisotoimen kanssa Sot-
kamoon Angry Birds Park-
kin tai Katinkullan kylpy-
lään.  Seurakuntatalolla on 
illalla Rönö avoinna. 

Lauantaina on alakoulu-
laisten iltakahvila kirjastota-
lon nuorisotilalla kello 16-18 
ja yläkoululaiset kello 18-23.

Sunnuntaina sitten nuku-
taan tunnin pitempään, kun 
siirrytään talviaikaan.

Lisätietoa ja ilmoittautu-
misohjeita näistä löytyy Pu-
dasjärven kaupungin ja seu-
rakunnan nettisivuilta sekä 
nuorisotoimen facesta Pu-
dasjärven kaupunki – Nuo-
risopalvelut ja instasta nuo-
risotila.pudis.”

Tarja Väisänen,  
nuorisopalvelut

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 22.10. klo 13 Afrikkalainen ryhmä
Su 29.10. klo 13 
Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Reformaatioviikkoa viete-
tään kaikissa Suomen evan-
kelis-luterilaisen kirkon 
seurakunnissa 30.10-5.11. 
Lokakuun viimeisenä päi-
vänä tulee kuluneeksi 500 
vuotta siitä, kun Martti Lut-
her julkaisi kuuluisat 95 tee-
siään. Tästä alkoi prosessi, 
joka johti luterilaisen kirkon 
syntyyn. Teesien julkaisu-
päivään liittyen Pudasjärven 
seurakunnassa järjestetään 
tiistaina 31.10. kello 18 re-
formaatioilta seurakuntako-
dilla teemalla teesejä ennen 
ja nyt. Illan aikana tutustu-

taan Martti Lutherin teesei-
hin, pohditaan, mitkä voisi-
vat olla tämän päivän kirkon 
teesejä sekä kuullaan refor-
maation aikaan liittyvää mu-
siikkia. 

Virsien äärelle kokoon-
nutaan keskiviikkona 1.11. 
kello 13, jolloin vietetään 
vanhan ajan virsikinkerei-
tä eläkeläisten musiikkipii-
rissä. Sarakylän kappelissa 
lauletaan uskonpuhdistuk-
sen ajan virsiä torstaina 2.11. 
kello 19. Pyhäinpäivän ju-
malanpalvelukset liittyvät 
luonnollisesti juhlavuoden 

teemaan. 
Sunnuntaina 5.11. mes-

su seurakuntakodissa päät-
tää reformaatioviikon. Juh-
lavuosi otetaan huomioon 
messun musiikin toteutuk-
sessa. Lisäksi saarna to-
teutetaan tavallisuudes-
ta poikkeavalla tavalla, kun 
se luetaan Martti Lutherin 
kirkkopostillasta. 

Reformaatioviikko näkyy 
myös sosiaalisen median ka-
navilla. Seurakunnan Face-
book –sivustolla julkaistaan 
Martti Lutherista selkokie-
listä elämäntarinaa päivit-

täin. Reformaatioviikon päi-
ville on annettu oma teema. 
Kirkkoherra Timo Liikanen 
on luvannut twiitata jokai-
sen päivän teemasta. Twiit-
ti on 140 merkin mittainen 
pikaviesti, joka julkaistaan 
Twitter –yhteisöpalvelus-
sa. Näitä voi seurata kirkko-
herran Twitter-profiilista (@
TimoLiikanen), ja ne uudel-
leentwiitataan myös seura-
kunnan Twitter –profiiliin, 
joka on näkyvillä kotisivuil-
la. 

Seurakunta tiedotus 

Reformaatioviikolla runsaasti ohjelmaa

Ti 24.10. klo 19
Suomalaisen pianomusiikin 
helmiä 
Janne Mertanen
Ohjelmassa mm. Heino Kasken 
Yö meren rannalla sekä 
Sibeliuksen tunnetuimpia 
pianosävellyksiä. 
Liput 15/10/8 €.
Osa valtakunnallista 
Suomi 100 -ohjelmaa

Liput: Kuusamotalon lipunmyynti 
p. 040 860 8800, ma-to klo 11-18, 
pe klo 11-16 sekä tuntia ennen 
tilaisuutta. 
Ticketmaster, www.ticketmaster.fi
Verkkomyynnissä lippujen hintaan 
lisätään käsittelymaksu!
Väliaikatarjoilut: Ravintola Kuksa 
Avoinna myös tuntia ennen tilaisuutta, 
ennakkotilaukset puh. 040 821 7212

Piristystä pimeneviin
syysiltoihin

To 26.10. klo 19
Viihdemusiikin legenda
Jorma Kääriäinen ja
Yhden tähden orkesteri
Konsertissa kuullaan kappaleita
rock’n rollista balladeihin.
Liput 20 €

PIKKUJOULUVINKKEJÄ
La 18.11.  Kari Tapio Sinivalkoinen ääni
To 23.11.  Riku Niemi & Kyösti Mäkimattila
La 2.12.  Ilari Johansson, stand up
Pe 8.12.  Janne Raappana
Omat lounge-tilat. Puh. 040 860 8607

Kaarlo Hännisen tie 2, Kuusamo

www.kuusamo.fi/tapahtumakalenteri

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Monipuolinen lasten luontoviikko 
luontokeskuksessa
Syyslomien aikaan Syötteen 
luontokeskuksessa viete-
tään 21.-28.10. perinteiseen 
tapaan lasten luontoviikkoa. 
Viikon aikana järjestetään 
pimeäretki, muskari, askar-
telua ja ohjattuja liikunta-
tuokioita. Luontokeskuksen 
auditoriossa pääsee katso-
maan maksuttomia eloku-
via. Luontoviikon ohjelmas-
ta vastaavat tänä vuonna 
luontokeskuksen väki yh-
teistyössä Marjut Kossi-Saa-
relan, Katri Kemppasen ja 
Heidin hyvinvointipalvelui-
den ja Pudasjärven 4H yh-
distyksen väen kanssa.

Luontoviikon avaa lau-
antaina 21.10. kello 13 luon-
tokeskuksella maksuton 
muskari, aiheena syksy. 
Muskarin tulee ohjaamaan 
Marjut-Kossi Saarela ja sii-
hen ilmoittaudutaan etukä-
teen luontokeskukselle. As-
kartelua Katri Kemppaisen 
johdolla on luvassa tiistai-
na 24.10. kello 11-15. Puuha-
päivän auditoriossa järjestää 

Lapsi ja sienisatoa Syötteen Kellarilammella. Kuva Minna 
Koramo.

26.10. kello 11-15 Pudasjär-
ven 4H yhdistys. Heidin Hy-
vinvointipalvelut järjestää 
Naavaparran polku- treenin 
23.10. kello 16-17 ja Pöllit-
reenin keskiviikkona 25.10. 
kello 16-16.45. Näihin tuo-
kioihin on pieni osallistu-
mismaksu. Heijastimia pää-
see askartelemaan 21.10. ja 
27.10. 

Luontoviikon yksi ko-
hokohta on jälleen tiistaina 
24.10. pimeäretki kello 18-
20 Annintuvalle. Mukaan 
kannattaa pakata lamppu 
ja ilmoittautua ennakkoon 
luontokeskukselle. Keski-
viikkoaamuna kello 10-12 
retkitohtori jakaa reseptejä. 
Perjantaina 26.10. kello 11-
15 on mahdollisuus paistel-
la lettuja nuotiomuurikalla 
Luontokeskuksen laavulla. 
Lettutaikinaa on myynnissä 
kahvilassa. 

Tänä vuonna luontovii-
kolla on maksuttomia elo-
kuvanäytöksiä sunnuntaina 
22.10., jolloin valkokankaal-

la näkyy Kanelia kainaloon 
Tatu ja Patu. Keskiviikkona 
25.10. esitetään Järven tarina 
elokuva. Lauantaina 28.10. 
on vuorossa Risto Räppää-
jä ja Sevillan saituri elokuva.

Syyslomalla kannattaa 
myös lähteä omatoimises-
ti retkelle. Luontokeskuk-
selta pääsee kätevästi Kor-
pikolvan kätköradalle (0,5 
km) ja Naavaparran polul-

le (3 km). Luontokeskuk-
sen lähistöllä sijaitsee myös 
frisbeegolfrata, johon voi 
vuokrata kiekkoja luonto-
keskukselta. Muita lapsiper-
heille sopivia retkikohteita 
ovat Kellarilampi ja Vattu-
kuru. Iso-Syötteen huipun-
polulta voi käydä ihailemas-
sa kauniita vaaramaisemia.

Luontokeskus tiedotus 

Julia Pätsi hopealle 
ITF Taekwon-Do 
MM-kisoissa
Pudasjärveläislähtöinen, ny-
kyisin kuusamolainen, Julia 
Pätsi voitti hopeaa 3. Dan lii-
kesarjoista ITF Taekwon-Do 
MM-kisoissa. Oululainen 
Lotta Keränen voitti prons-
sia 2. Dan liikesarjoissa. 

ITF Taekwon-Don maa-
ilmanmestaruuskisoissa 10.-
15.10. kilpaili 1144 urheili-
jaa 59 maasta. Suomella oli 
matkassa 40 urheilijan maa-
joukkue, joista junioreita oli 
18. MM

Julia Pätsi voitti hopeamitalin Taekwon-Don MM-kisoissa. 
Kuva SITF/Michael Holler.

MA 23.10.

ELOKUVA 
ILTA

Pohjantähdessä
● Klo 16.00 

LEGO NINJAGO
-K7/4- LIPPU 8€

● Klo 18.00  
YÖSYÖTTÖ
-S- LIPPU 10€

www.moviecompanyalatalo.fi 

● Klo 19.30  
SE KAUHU-
ELOKUVA

-K16/13- LIPPU 8€

EU-ruokapaketteja jaettiin Suojalinnalla
EU-pakettien perinteinen 
jako suoritettiin torstai-
na 28.9. Suojalinnalla. En-
nen ovien aukaisua oli jo pit-
kä jono ihmisiä odottamassa 
Suojalinnan pihalla. EU-pa-
kettien suosio on kasvanut, 
kun on työttömyyttä ja vä-
hävaraisuutta. Työpetarin 
organisoima vapaaehtoisvä-
ki oli valmistanut noin 600 
ruokakassia, joiden sisältö-
nä oli vehnäjauhoja, sämpy-
läjauhoja, hapankorppuja, 
maitojauhetta, säilykelihaa, 
hernekeittoa, pastaa, mysliä 

Suojalinnalle oli pakattu noin 600 EU-ruokapakettia, joille 
kaikille löytyi hakija puoleen päivään mennessä.

ja puurohiutaleita.
Jaettavaa EU:n ruo-

ka-apua rahoittaa Euroo-
pan unionin vähävaraisille 
suunnatun eurooppalaisen 
avun rahasto, jonka tavoi-
te on edistää ja ylläpitää so-
siaalista yhteenkuuluvuutta 
EU:ssa ja vähentää köyhyy-
dessä ja syrjäytymisvaaras-
sa elävien ihmisten määrää. 

Seuraava EU-pakettien 
jako on luvassa ensi kevää-
nä. 

Anna-Riikka Huhta

Kuusamotalon syksy on vä-
rikäs ja monipuolinen. Oh-
jelmaa on runsaasti eri 
ikäryhmille ja tarjolla on 
teatteria, musiikkia, tanssia 
ja stand up-esityksiä.

Lokakuussa ohjelmassa 
on sekä klassista musiikkia 
että menevää iskelmämu-
siikkia. Pianisti Janne Mer-
tasen konsertissa tiistaina 
24.10. kuullaan suomalaisen 
pianomusiikin helmiä. Mu-
kana on mm. Jean Sibeliuk-
sen, Heino Kasken ja Leevi 
Madetojan pianosävellyksiä 
ja konsertti on osa valtakun-
nallista Suomi100-ohjelmaa. 
Jorma Kääriäisen konsertti 
on samalla viikolla torstaina 
26.10. ja siinä kuullaan kap-
paleita rock’n rollista balla-
deihin.

Marraskuussa Kuusamo-
taloon saapuu ensi kertaa 
viihdeorkestereiden kärki-
kastiin kuuluva Riku Niemi 
Orchestran tangotentetti so-
listinaan vuoden 2013 tan-
gokuningas Kyösti Mäki-
mattila.  Konsertti on 23.11. 
ja luvassa on tyylikäs sy-
dänhetki suomalaiset popu-
laarimusiikin äärellä. Mar-
raskuun konserttitarjontaan 
kuuluu vielä Kari Tapion 
lauluista koostuva Sinival-
koinen ääni-konsertti 18. 11. 
ja Lapin sotilassoittokunnan 
konsertti 3.11. marraskuuta. 
Lapin sotilassoittokunta juh-
lii konsertissaan Mannerhei-
min 150-vuotisjuhlavuotta. 

Perjantaina joulukuun 8. 
päivä Kuusamatalossa on 
Taikakuu-yhtyeestä tunne-

tuksi tulleen laulajan Janne 
Raappanan konsertti. Janne 
Raappana esiintyy Oulanka-
salissa rovaniemeläisen yh-
tyeensä kanssa ja ohjelmassa 
on tuttuja sävelmiä vuosien 
varrelta ja sen lisäksi myös 
jouluaiheisia kappaleita. Ila-
ri Johanssonin stand up –esi-
tys on 2.12. ja teatteri Muka-
maksen lastenesitys Joulu 
on jo ovella 14.12. Koko syk-
syn ohjelma löytyy Kuusa-
mon kaupungin tapahtuma-
kalenterista ja lisätietoja saa 
Kuusamotalosta. Liput ovat 
myynnissä Ticketmasterissa. 

Marke Vornanen
kulttuuritoimenjohtaja
Kuusamon kaupunki

Tunnettuja kotimaisia artisteja 
Kuusamotalon syksyn ohjelmassa
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JOULUINEN SYÖTE

Syötteen yritysten ja 
Pudasjärvi-lehden kanssa
yhteistyössä toteuttama 

Jouluinen Syöte- ja 
Yrittäjä-teemalehti ilmestyy 

pe 1.12.2017 Pudasjärvi-lehdessä. 

Aineiston tulisi 

olla lehden 

tekijöillä 
tiistaina 

28.11.2017 

mennessä.

Itsen
ä
isyyspä

ivä
n

ava
ja

isv
iikon

loppu

Syötteellä
 5.-7.12.

Tule nau�imaan talven tunnelmasta!

Kaikki tunturin palvelut, tapahtum
at ja tarjoukset: w

w
w

.syote.fi

M
ÄKEEN JA M

ÖKKIIN

- ITSENÄISYYSPÄIVÄN 

PAKETTITARJOUS

M
ajoitus pe–su alkaen 115 eur 

M
ajoitusvarauksen yhteydessä viikonvaihdelippu pe-su 

Iso-Syötteelle aikuiset 56 eur ja lapset (7-12 v) 39 eur.

Syötteen keskusvaraam
o | w

w
w

.syote.net

Tunturin tapahtum
ia

•  Hiihtokeskus Iso-Syötteen avajaiset

•  Hiihtokeskus Pikku-Syötteen avajaiset  

•  SyöteShopin avajaiset                                                                     

•  Rom
ekievarin avajaiset                                                                    

•  Arctic Span avajaiset

•  Syötteen luontokeskuksella, 

 
Vaaram

etsien joulu

   - Tunnelm
allinen joulupolku   

•  Ravintola Pärjänkievari avoinna 
 

 
M

uistathan m
yös karavaanipaikat 

 
viikonloppukävijöille!

•  Hotelli Iso-Syötteellä ja Pärjänkievarilla  

 
tanssitaan

• Rom
ekievarissa coverbändi Stand By  

 
soittaa Finnhitsejä ja m

enevää 

 
tanssim

usaa!

     SKI BUSSI KULKEE LA 6.12.
www.otptravel.fi/syote 

Itsen
ä

isy
y
spä

iv
ä

n

so
ih

tu
la

sk
u

 

Iso
-Sy

ö
tteellä

6.12. k
lo

 19.00

Itsen
ä
isyyspä

ivä
n

ava
ja

isv
iikon

loppu

Syötteellä
 5.-7.12.

Tule nau�imaan talven tunnelmasta!

Kaikki tunturin palvelut, tapahtum
at ja tarjoukset: w

w
w

.syote.fi

M
ÄKEEN JA M

ÖKKIIN

- ITSENÄISYYSPÄIVÄN 

PAKETTITARJOUS

M
ajoitus pe–su alkaen 115 eur 

M
ajoitusvarauksen yhteydessä viikonvaihdelippu pe-su 

Iso-Syötteelle aikuiset 56 eur ja lapset (7-12 v) 39 eur.

Syötteen keskusvaraam
o | w

w
w

.syote.net

Tunturin tapahtum
ia

•  Hiihtokeskus Iso-Syötteen avajaiset

•  Hiihtokeskus Pikku-Syötteen avajaiset  

•  SyöteShopin avajaiset                                                                     

•  Rom
ekievarin avajaiset                                                                    

•  Arctic Span avajaiset

•  Syötteen luontokeskuksella, 

 
Vaaram

etsien joulu

   - Tunnelm
allinen joulupolku   

•  Ravintola Pärjänkievari avoinna 
 

 
M

uistathan m
yös karavaanipaikat 

 
viikonloppukävijöille!

•  Hotelli Iso-Syötteellä ja Pärjänkievarilla  

 
tanssitaan

• Rom
ekievarissa coverbändi Stand By  

 
soittaa Finnhitsejä ja m

enevää 

 
tanssim

usaa!

     SKI BUSSI KULKEE LA 6.12.
www.otptravel.fi/syote 

Itsen
ä

isy
y
spä

iv
ä

n

so
ih

tu
la

sk
u

 

Iso
-Sy

ö
tteellä

6.12. k
lo

 19.00

JOULUINEN
SYÖTE

2014

JOULUSYÖTE

PU
D

AS J Ä R V I - L E H
D

E N
 J U

L K A I S E M
A  S Y Ö

T T E E N
 M

AT K A I L U A LU
E E N

 J O
U

LU
- L E H

T I  2 0 1 2

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut 
kauttamme

Puh. 0400 385 281         
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

VKK-Media Oy



12 TPnro 42PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti20.10.2017 20.10.2017nro 42

Mielenkiintoinen matka 
Montenegroon Adrian meren rannalle

Pudasjärveltä matkusti syys-
lokakuun vaihteessa 20 hen-
kilön matkaryhmä Mon-
tenegroon, joka on valtio 

rin kansallispuisto. Suurin 
osa matkalaisista osallistui-
kin retkille serpentiiniteille 
ja venereiteille.

Infotilaisuuden jälkeen 
minäkin lähdin rollaattorini 
ja kävelykeppini kanssa kii-
peilemään ylös kaupunkiin. 
Astelin ensimmäisen kau-
pan ovesta sisään ja ostin 
laukun. Sittemmin köpötte-
lin 58 porrasta rannalle ja ta-
kaisin. Autonvuokraus olisi 
ollut hyvä tapa päästä kat-
selemaan kaunista maata. 
Muutamat matkalaiset teki-
vätkin niin. Suurin osa taisi 
käyttää jalkojaan tutustues-
saan kaupunkiin. Linja-auto-
ja kulki, ja taksimatkat olisi-
vat olleet halpoja. Maassa oli 
muutenkin edullinen hinta-
taso ja maksuvälineenä kävi 
euro. 

Ilmasto oli astmaatikolle 
erityisen helppoa hengittää, 
kun vieressä olivat suolai-
nen meri ja vuoret. Kulkemi-
nenkin oli kivutonta, vaikka 
korkeuserot olivatkin suu-
ria. Syyskesän päiväläm-
pötilat olivat reilut 20 as-
tetta plussaa, illalla ja yöllä 
piti vetää villatakkia ulkona 
päälle.

Suosittelen nimenomaan 
tätä aikaa sesongin loppu-
puolella Montenegrossa 
käymiseen. On vielä läm-
mintä, rauhallista kaikin 
puolin, väkeä vähän ja kui-
tenkin palveluita kasvohoi-
doista alkaen. Heinä-elo-
kuussa on vilkkaampaa, jos 
sellaisesta pitää. Tuosta vilk-
kaudesta pääsimme me-
kin osallisiksi paluupäivä-
nä Dubrovnikin vanhassa 
kaupungissa. Vieläkin pää-
tä huimaa. 

Paluumatkalla lensimme 
pimeässä sateiseen Helsin-
kiin. Sitten 12 tuntia linjuri-
matkaa ja Pudasjärvelläkin 
satoi vettä. Lämmin kiitos 
matkatovereille! 

Tänä iltana katselen
viimeistä kertaa tämän 
kaupungin valoja, 
vuorten pikkukylien tuikuttajia.
Huomenna lähden tästä maasta
en sano, etten voisi tulla uudelleen
Illansuussa kuuntelin tovin kaunis-
ta musiikkia
rantakadun kahvilassa; nautin
Taakse jää viikko aurinkoa, 
ja lukemattomia portaita, 
mutta olen tykännyt!

Pirjo Riihiaho

Montenegro retkiltä 
nähtynä
Luonto on todella kaunis-
ta ja samalla jylhää. Vuoret 
ovat osaksi paljaita ja ne reu-
nustavat asutusta. Kasvilli-
suus on runsasta ja se tekee 
alueesta kauniin. Pääasialli-
nen rakennuskanta on ran-
nikolla, siellä on myös hyvät 
kävelykadut, joiden varrella 
on paljon pieniä putiikkeja. 
Joitakin taloja näkyy vuorten 
rinteillä. Kaikki rakennuk-
set on rakennettu kivestä. 
Tiet ovat hyvin ajokelpoisia, 
mutta kapeita. Näin tasai-
sella maalla asuvana saa ih-
metellä, miten asukkaat kul-
kevat luontevasti rinteillä 
olevia teitä pitkin.

Kävimme ensimmäi-
sen retken Perast / Kotorin 
yli 2000 vuotta vanhoissa 
kaupungeissa. Kotorin lah-
ti on valittu yhdeksi maail-
man kauneimmista lahdista. 
Täällä on kuvattu elokuva 
”Marraskuun mies”. Retken 
aikana käytiin myös Gospa 
od Skrpjelan saarella.

Toisen retken teimme Ti-
vat / Budva/Sveti Stefan 
nimisillä paikoilla. Tivat ja 
Budva ovat modernimpia 
kaupunkeja, joista Tivat an-
taa kuvan mihin suuntaan 
Montenegro on menossa. 
Kävimme modernissa kaup-
pakeskuksessa syömässä.

Kanadalainen maail-

man suurin kultakauppi-
as Peter Monk valitsi Tiva-
tin rakentaakseen ”Pikku 
Monacoksikin” kutsutun 
huviveneiden/laivojen sata-
man nimeltään Porto Monte-
negro. Alueella on suuria ris-
teilyaluksia ja hienoja suuria 
veneitä mm. Kimi Räikkösel-
lä. Alueella ei saanut kuvata.

Budva on Montenegron 
suosituin turistikohde. Se on 
vanha romanttinen kaupun-
ki, ranta, kävelykatu, luke-
mattomia kahviloita ravinto-
loita ja baareja.

Kolmannen retken teim-
me Cetinjeen, Montenegron 
vanhaan pääkaupunkiin, 
joka on perustettu 1400-lu-
vulla. Kaupunki on 700 met-
rin korkeudessa, edustaa ai-
dompaa Montenegroa kuin 
rannikko. Kävimme kunin-
kaan residenssissä, luosta-
rissa ja museoissa. Tietä tälle 
alueelle sanotaan serpentii-
nitieksi, kun siinä on yli 25 

Hotellin rantakahvilasta oli 
mukava näkymä lahdelle. 
Adrianmeri aukeaa kauem-
pana vasemmalla.

Rantakatua tunnelin läpi 
eteenpäin, niin saavuttiin 
vierassatamaan. Kadun var-
rella oli pieniä kauppoja, 
kahviloita ja baareja.

Kaupunkimaisemaa hotellin parvekkeelta. (Kuva Raimo 
Määttä).

Lähtöpäivän aamuna pudasjärveläisten ryhmäläisiä yhteiskuvassa.

Joulukauppa Dubrovnikin vanhassa kaupungissa (kuva 
Raimo Määttä).

Balkanilla, Etelä-Euroopas-
sa. Maa rajoittuu osittain 
Adrianmereen. Maa julis-
tautui itsenäiseksi kesäkuus-
sa vuonna 2006. Montenegro 
oli aiemmin itsenäinen ruh-
tinas- ja kuningaskunta vuo-
desta 1878 aina ensimmäisen 
maailmansodan loppuun.

Matka alkoi aamuneljältä 
pimeältä ja sumuiselta linja-
autopysäkiltä Pudasjärvellä. 
Reitti oli usvainen lähes Hei-
nolaan asti, kun bussi keräsi 
matkaajia 20 pudasjärvisen 
lisäksi. Kuopiolainen Tilaus-
matkat Oy huolehti koko 
matkan järjestelyistä ja opas-
palveluista hyvänä apunaan 
Raimo Määttä.

Iltapäivälento Helsingis-
tä Kroatian puolelle Dub-
rovnikiin oli ainakin minun-
laiselleni tottumattomalle 
matkaajalle ihme kokemus! 
Varsinkin hämärissä laskeu-
tuminen oli jotain uskoma-
tonta. Sitten kaksi raja-ase-
maa ja passintarkastusta ja 
lopulta hotellissamme Sun 
Resort. Ruoka oli maittavaa 
ja huone mukava. Varsin-
kin parvekenäkymään ra-
kastuin, Adrianmeren lah-
tea ympäröivän kaupungin 
(Herceg Novi) valoihin ja 
taustalla kohoaviin paljaisiin 
kalkkikivivuoriin.

Seuraavana aamuna op-
paamme Radovan Bigovic 
kertoili selvällä suomenkie-
lellä Montenegron värik-
käästä historiasta sotineen 
ja miehittäjineen; etenkin or-
todoksikirkkoja oli lukuisia 
suhteutettuna pieneen maa-
han ja väkimäärään. Maa 
on metsien peittämää ja siel-
lä on useita Unescon maail-
manperintökohteita, esimer-
kiksi Kotorin keskiaikainen 
vanhakaupunki ja Durmito-

tiukkaa mutkaa. Ylhäällä oli 
kahvila.

Ryhmästämme yksi uska-
lias laski suuren rotkon yli 
vaijeria pitkin.

Vanhat kaupungit ovat 
korkeiden muurien ympä-
röimiä. Uskontokuntia on 
monia ja heillä on omat pie-
net kirkot, niitä on todella 
paljon ympäri Montenegroa.

Lähtöpäivänä kävimme 
vielä Dubrovnikin vanhassa 
kaupungissa. Tämä paikka 
oli kuin muurahaispesä, pal-
jon eri kansallisuuksia.

Matkalla ja retkillä oli 
hyvä olla, kun matkaopas 
oli syntyjään montenegrolai-
nen, Suomessa talvella asu-
va ja Suomen kansalainen 
Radovan Bigovic. Hän osasi 
kertoa oman maansa histori-
aa kuin vettä valaen. Suosit-
telen matkakohteeksi.

Hilkka Tihinen


