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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärven Urheilijat: 
70-vuotisjuhlaan ovat 

kaikki tervetulleita
s. 6-7

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 23.10.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

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

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 28.10., ke 4.11., ke 11.11.

Kauppatie 1, 
93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185
PALVELEMME: Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Tervetuloa!

Lähdemme porukalla kävelemään apteekin 
sisäpihalta.

Oma reitti lastenvaunujen tai 
rollaattorin kanssa kävelijöille!
Kävelylenkin päätteeksi tarjolla 

vitamiinijuomaa.

Haastamme sinut:

KÄVELE 
VIISARINSIIRRON VERRAN!

Yllätyslahja kaikille osallistujille!

Lisäaikaa liikunnalle 
–tapahtuma

lauantaina 24.10.2015 klo 14.30

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  pudasjarvi@k-supermarket.fi

Palvelemme: 
ma-pe 8-21
la 8-18, su 12-18

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

K-supermarketilla

sunnuntaina 25.10.2015 klo 10.30-12.00

Lastenpäivänä tarjolla lapsille ja vanhemmille naposteltavaa ja 
mutusteltavaa sekä kotiin viemisiä pienelle väelle.

Kassat avautuvat normaalisti vasta klo 12.00 tapahtuman jälkeen.

Tapahtuma on kaupan sisällä ennen kaupan avautumista, tapahtumaan on vapaa pääsy. 

Satuhahmo Hepokönkään Höppänän 
luontoaiheinen konsertti

Jukolantie 4, Pudasjärvi. Puh. 044 337 7833

Perhebuffet viikonloppuna 
la 12-17, su 13-17.

Pizzaa, kebabia, nakkeja, sipulirenkaita, 
lasagnea, riisiä, kermaperunoita, liha-

pullia, runsas salaattivalikoima, limsaa, 
kotijuomia.

9 €, alle 12 v 7 €, alle 6 v 5 €, 
alle 2 v ei maksua. Jäätelö 0,50 €

Tervetuloa Jukolan Pirttiin! 

Avoinna: Ma-to 10.30-19, Pe 10.30-19, La 12-20, Su 13-19

A-OIKEUDET 
SU 1.11. ALKAEN

PUDAS-KONE TIEDOTTAA 

www.pudas-kone.fi     Liikkeemme avoinna: ma-pe 9-17

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo läheas 40 vuotta

PERJANTAINA 30.10. 
INVENTAARION VUOKSI 

LIIKE POIKKEUKSELLISESTI 
AVOINNA klo 9-12. 

P. 010 401 3910 
Avoinna:  Ma-Pe 8-17, La 9-13
Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 €/

puh. + 0,1717 e/min (alv. 24 %).
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 €/

puh. + 0,06 e/min (alv. 24 %).

Member of Nokia Tyres

Vianor Pudasjärvi:
Ouluntie 73

SYYSHUOLTO 
AUTOLLE
JA TALVI-
RENKAAT 

ALLE
Vianor 

Pudasjärveltä

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

Tarjoukset voimassa 1.11.2015 asti

MYYMÄLÄSSÄ RUNSAASTI
TEHTAANERIÄ

TERVETULOA OSTOKSILLE

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

UUTUUSKEITOT 
KYLMÄSELTÄ

LEPPÄSAVUSTETTU 
KALKKUNALEIKE 200 g

VALMISATERIA, 
TARVITSET VAIN LÄMMITYKSEN MIKROSSA

RIISTAKÄRISTYS ja
PERUNAMUUSI 300 g

UUSI MAKU

ERÄ099099
kpl

PORONLIHAKEITTO,

SAVU-
POROLENKKI 

380 g

199199
kpl

(5,24/kg) norm. 2,90 kpl   
7,63/kg

ERÄ

(4,95/kg) 
norm. 2,00 kpl
10,00/kg

SAVUPORO-
KEITTO 300 g

199199
kpl

(6,63/kg)                
norm. 2,50   8,33/kg

349349
kpl

(11,63/kg)

HIRVENLIHAKEITTO,
KERMAINEN 

RIISTAKEITTO 300 g

229229
kpl

(7,63/kg) norm. 2,39-2,49 kpl
7,97-8,30/kg

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 29,90 €/kk), ei määräaikaisuutta. Avausmaksu 3,90 €. Liittymän 
kuukausimaksu sisältää kotimaan normaalihintaiset puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedonsiirron. Videopuhelut
kotimaassa 0,20 €/min. Etu poistuu liittymävaihdon yhteydessä eikä koske vaihtoa DNA Pro, 
DNA Rajaton tai DNA Äly -liittymistä. Enimmäisnopeus 50 Mbit/s on saavutettavissa rajoitetusti
4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). Käyttö ulkomailla erillisen hinnaston mukaisesti. 
Asiakkaat saavat ajankohtaista tietoa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteista, asia-
kaseduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähköposti). Tarjous voimassa 2.11.2015 asti. Lisätiedot 
www.dna.fi

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

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

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

TEHOKÄYTTÄJÄN 
RAJATON NETTI 
TABLETTIIN TAI  
MOKKULAAN.

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

DNA Veppi 4G Teho

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

16,90 €/kk/12 kk

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

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

■ Surffaa netissä ja lataa helposti  
   isoja tiedostoja

■ Katso HD-tasoista kuvaa ja  
   pelaa netissä

■ Rajaton netti nopeassa 4G-verkossa 

■  Maksiminopeus 50 Mbit/s            

     (vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

Kysy lisää myyjältä. 

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 29,90 €/kk), ei määräai-
kaisuutta. Avausmaksu 3,90 €. Liittymän kuukausimaksu sisältää kotimaan 
normaalihintaiset puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedonsiirron. Vi-
deopuhelut kotimaassa 0,20 €/min. Etu poistuu liittymävaihdon yhteydessä 
eikä koske vaihtoa DNA Pro, DNA Rajaton tai DNA Äly -liit-
tymistä.  Enimmäisnopeus 50 Mbit/s on saavutettavissa rajoi-
tetusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). Käyttö 
ulkomailla erillisen hinnaston mukaisesti. Asiakkaat saavat 
ajankohtaista tietoa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden 
tuotteista, asiakaseduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähkö-
posti). Tarjous voimassa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Rajaton 4G Teho

Norm. 29,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
Ilman määräaikaista sopimusta.

24,90 €/kk/12 kk

■ Rajaton nopea netti

■ Tiedonsiirtonopeus 50 Mbit/s
        (nopeuden vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

■ Rajaton määrä puheluita

■ Rajaton määrä viestejä

Miksi miettiä puheaikoja tai megabittejä?  
Hae meiltä aidosti rajaton liittymä. 

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

NETTI, PUHELUT JA 
TEKSTARIT 4G:N  
NOPEUDELLA.  
RAJATTOMASTI.

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 29,90 €/kk), ei määräai-
kaisuutta. Avausmaksu 3,90 €. Liittymän kuukausimaksu sisältää kotimaan 
normaalihintaiset puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedonsiirron. Vi-
deopuhelut kotimaassa 0,20 €/min. Etu poistuu liittymävaihdon yhteydessä 
eikä koske vaihtoa DNA Pro, DNA Rajaton tai DNA Äly -liit-
tymistä.  Enimmäisnopeus 50 Mbit/s on saavutettavissa rajoi-
tetusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). Käyttö 
ulkomailla erillisen hinnaston mukaisesti. Asiakkaat saavat 
ajankohtaista tietoa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden 
tuotteista, asiakaseduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähkö-
posti). Tarjous voimassa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Rajaton 4G Teho

Norm. 29,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
Ilman määräaikaista sopimusta.

24,90 €/kk/12 kk

■ Rajaton nopea netti

■ Tiedonsiirtonopeus 50 Mbit/s
        (nopeuden vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

■ Rajaton määrä puheluita

■ Rajaton määrä viestejä

Miksi miettiä puheaikoja tai megabittejä?  
Hae meiltä aidosti rajaton liittymä. 

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

NETTI, PUHELUT JA 
TEKSTARIT 4G:N  
NOPEUDELLA.  
RAJATTOMASTI.

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 29,90 €/kk), ei määräai-
kaisuutta. Avausmaksu 3,90 €. Liittymän kuukausimaksu sisältää kotimaan 
normaalihintaiset puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedonsiirron. Vi-
deopuhelut kotimaassa 0,20 €/min. Etu poistuu liittymävaihdon yhteydessä 
eikä koske vaihtoa DNA Pro, DNA Rajaton tai DNA Äly -liit-
tymistä.  Enimmäisnopeus 50 Mbit/s on saavutettavissa rajoi-
tetusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). Käyttö 
ulkomailla erillisen hinnaston mukaisesti. Asiakkaat saavat 
ajankohtaista tietoa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden 
tuotteista, asiakaseduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähkö-
posti). Tarjous voimassa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Rajaton 4G Teho

Norm. 29,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
Ilman määräaikaista sopimusta.

24,90 €/kk/12 kk

■ Rajaton nopea netti

■ Tiedonsiirtonopeus 50 Mbit/s
        (nopeuden vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

■ Rajaton määrä puheluita

■ Rajaton määrä viestejä

Miksi miettiä puheaikoja tai megabittejä?  
Hae meiltä aidosti rajaton liittymä. 

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

NETTI, PUHELUT JA 
TEKSTARIT 4G:N  
NOPEUDELLA.  
RAJATTOMASTI.

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 29,90 €/kk), ei määräai-
kaisuutta. Avausmaksu 3,90 €. Liittymän kuukausimaksu sisältää kotimaan 
normaalihintaiset puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedonsiirron. Vi-
deopuhelut kotimaassa 0,20 €/min. Etu poistuu liittymävaihdon yhteydessä 
eikä koske vaihtoa DNA Pro, DNA Rajaton tai DNA Äly -liit-
tymistä.  Enimmäisnopeus 50 Mbit/s on saavutettavissa rajoi-
tetusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). Käyttö 
ulkomailla erillisen hinnaston mukaisesti. Asiakkaat saavat 
ajankohtaista tietoa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden 
tuotteista, asiakaseduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähkö-
posti). Tarjous voimassa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Rajaton 4G Teho

Norm. 29,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
Ilman määräaikaista sopimusta.

24,90 €/kk/12 kk

■ Rajaton nopea netti

■ Tiedonsiirtonopeus 50 Mbit/s
        (nopeuden vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

■ Rajaton määrä puheluita

■ Rajaton määrä viestejä

Miksi miettiä puheaikoja tai megabittejä?  
Hae meiltä aidosti rajaton liittymä. 

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

NETTI, PUHELUT JA 
TEKSTARIT 4G:N  
NOPEUDELLA.  
RAJATTOMASTI.

Samsung Galaxy S5 mini 
- 16GB sisäinen muisti
-  4,5” näyttö
-  LTE (4G)
-  1,4GHz neliydin 
 prosessori
- Vesi- ja pölytiivis (IP67)
- 8MP/2,1MP kamerat

264,-
(kokonaisinta 264 €)

DNA 
liittymän kanssa

 tai
11,00€/kk 24kk ajan

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 29,90 €/kk), ei määräai-
kaisuutta. Avausmaksu 3,90 €. Liittymän kuukausimaksu sisältää kotimaan 
normaalihintaiset puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedonsiirron. Vi-
deopuhelut kotimaassa 0,20 €/min. Etu poistuu liittymävaihdon yhteydessä 
eikä koske vaihtoa DNA Pro, DNA Rajaton tai DNA Äly -liit-
tymistä.  Enimmäisnopeus 50 Mbit/s on saavutettavissa rajoi-
tetusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). Käyttö 
ulkomailla erillisen hinnaston mukaisesti. Asiakkaat saavat 
ajankohtaista tietoa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden 
tuotteista, asiakaseduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähkö-
posti). Tarjous voimassa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Rajaton 4G Teho

Norm. 29,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
Ilman määräaikaista sopimusta.

24,90 €/kk/12 kk

■ Rajaton nopea netti

■ Tiedonsiirtonopeus 50 Mbit/s
        (nopeuden vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

■ Rajaton määrä puheluita

■ Rajaton määrä viestejä

Miksi miettiä puheaikoja tai megabittejä?  
Hae meiltä aidosti rajaton liittymä. 

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

NETTI, PUHELUT JA 
TEKSTARIT 4G:N  
NOPEUDELLA.  
RAJATTOMASTI.

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 29,90 €/kk), ei määräai-
kaisuutta. Avausmaksu 3,90 €. Liittymän kuukausimaksu sisältää kotimaan 
normaalihintaiset puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedonsiirron. Vi-
deopuhelut kotimaassa 0,20 €/min. Etu poistuu liittymävaihdon yhteydessä 
eikä koske vaihtoa DNA Pro, DNA Rajaton tai DNA Äly -liit-
tymistä.  Enimmäisnopeus 50 Mbit/s on saavutettavissa rajoi-
tetusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). Käyttö 
ulkomailla erillisen hinnaston mukaisesti. Asiakkaat saavat 
ajankohtaista tietoa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden 
tuotteista, asiakaseduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähkö-
posti). Tarjous voimassa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Rajaton 4G Teho

Norm. 29,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
Ilman määräaikaista sopimusta.

24,90 €/kk/12 kk

■ Rajaton nopea netti

■ Tiedonsiirtonopeus 50 Mbit/s
        (nopeuden vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

■ Rajaton määrä puheluita

■ Rajaton määrä viestejä

Miksi miettiä puheaikoja tai megabittejä?  
Hae meiltä aidosti rajaton liittymä. 

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

NETTI, PUHELUT JA 
TEKSTARIT 4G:N  
NOPEUDELLA.  
RAJATTOMASTI.

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 29,90 €/kk), ei määräai-
kaisuutta. Avausmaksu 3,90 €. Liittymän kuukausimaksu sisältää kotimaan 
normaalihintaiset puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedonsiirron. Vi-
deopuhelut kotimaassa 0,20 €/min. Etu poistuu liittymävaihdon yhteydessä 
eikä koske vaihtoa DNA Pro, DNA Rajaton tai DNA Äly -liit-
tymistä.  Enimmäisnopeus 50 Mbit/s on saavutettavissa rajoi-
tetusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). Käyttö 
ulkomailla erillisen hinnaston mukaisesti. Asiakkaat saavat 
ajankohtaista tietoa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden 
tuotteista, asiakaseduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähkö-
posti). Tarjous voimassa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Rajaton 4G Teho

Norm. 29,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
Ilman määräaikaista sopimusta.

24,90 €/kk/12 kk

■ Rajaton nopea netti

■ Tiedonsiirtonopeus 50 Mbit/s
        (nopeuden vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

■ Rajaton määrä puheluita

■ Rajaton määrä viestejä

Miksi miettiä puheaikoja tai megabittejä?  
Hae meiltä aidosti rajaton liittymä. 

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

NETTI, PUHELUT JA 
TEKSTARIT 4G:N  
NOPEUDELLA.  
RAJATTOMASTI.

+

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 29,90 €/kk), ei määräai-
kaisuutta. Avausmaksu 3,90 €. Liittymän kuukausimaksu sisältää kotimaan 
normaalihintaiset puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedonsiirron. Vi-
deopuhelut kotimaassa 0,20 €/min. Etu poistuu liittymävaihdon yhteydessä 
eikä koske vaihtoa DNA Pro, DNA Rajaton tai DNA Äly -liit-
tymistä.  Enimmäisnopeus 50 Mbit/s on saavutettavissa rajoi-
tetusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). Käyttö 
ulkomailla erillisen hinnaston mukaisesti. Asiakkaat saavat 
ajankohtaista tietoa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden 
tuotteista, asiakaseduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähkö-
posti). Tarjous voimassa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Rajaton 4G Teho

Norm. 29,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
Ilman määräaikaista sopimusta.

24,90 €/kk/12 kk

■ Rajaton nopea netti

■ Tiedonsiirtonopeus 50 Mbit/s
        (nopeuden vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

■ Rajaton määrä puheluita

■ Rajaton määrä viestejä

Miksi miettiä puheaikoja tai megabittejä?  
Hae meiltä aidosti rajaton liittymä. 

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

NETTI, PUHELUT JA 
TEKSTARIT 4G:N  
NOPEUDELLA.  
RAJATTOMASTI.

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 29,90 €/kk), ei määräai-
kaisuutta. Avausmaksu 3,90 €. Liittymän kuukausimaksu sisältää kotimaan 
normaalihintaiset puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedonsiirron. Vi-
deopuhelut kotimaassa 0,20 €/min. Etu poistuu liittymävaihdon yhteydessä 
eikä koske vaihtoa DNA Pro, DNA Rajaton tai DNA Äly -liit-
tymistä.  Enimmäisnopeus 50 Mbit/s on saavutettavissa rajoi-
tetusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). Käyttö 
ulkomailla erillisen hinnaston mukaisesti. Asiakkaat saavat 
ajankohtaista tietoa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden 
tuotteista, asiakaseduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähkö-
posti). Tarjous voimassa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Rajaton 4G Teho

Norm. 29,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
Ilman määräaikaista sopimusta.

24,90 €/kk/12 kk

■ Rajaton nopea netti

■ Tiedonsiirtonopeus 50 Mbit/s
        (nopeuden vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

■ Rajaton määrä puheluita

■ Rajaton määrä viestejä

Miksi miettiä puheaikoja tai megabittejä?  
Hae meiltä aidosti rajaton liittymä. 

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

NETTI, PUHELUT JA 
TEKSTARIT 4G:N  
NOPEUDELLA.  
RAJATTOMASTI.

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 29,90 €/kk), ei määräai-
kaisuutta. Avausmaksu 3,90 €. Liittymän kuukausimaksu sisältää kotimaan 
normaalihintaiset puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedonsiirron. Vi-
deopuhelut kotimaassa 0,20 €/min. Etu poistuu liittymävaihdon yhteydessä 
eikä koske vaihtoa DNA Pro, DNA Rajaton tai DNA Äly -liit-
tymistä.  Enimmäisnopeus 50 Mbit/s on saavutettavissa rajoi-
tetusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). Käyttö 
ulkomailla erillisen hinnaston mukaisesti. Asiakkaat saavat 
ajankohtaista tietoa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden 
tuotteista, asiakaseduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähkö-
posti). Tarjous voimassa 2.11.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Rajaton 4G Teho

Norm. 29,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
Ilman määräaikaista sopimusta.

24,90 €/kk/12 kk

■ Rajaton nopea netti

■ Tiedonsiirtonopeus 50 Mbit/s
        (nopeuden vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

■ Rajaton määrä puheluita

■ Rajaton määrä viestejä

Miksi miettiä puheaikoja tai megabittejä?  
Hae meiltä aidosti rajaton liittymä. 

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

NETTI, PUHELUT JA 
TEKSTARIT 4G:N  
NOPEUDELLA.  
RAJATTOMASTI.

Hinta ilman liittymää 298,80
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 25.10. kello 10, Pekka Asikainen, 
Juha Kukkurainen, Jukka Jaakkola, kirkkokuoro.Diakoniakou-
lutuksen  saaneiden ja yhteisvastuukerääjien  kirkkopyhä.  Pu-
dasjärven Urheilijoiden 70-vuotis juhlajumalanpalvelus. 
Kuorot: Vox Margarita ke 28.10. kello 18, kirkkokuoro to 29.10. 
kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 29.10. kello 14.15.
Tulossa kirkkomusiikkiviikko 8.-15.11. Kirkkomusiikkiviikol-
la järjestetään kaksi Toivelaulujen iltaa, seurakuntakodissa ke 
11.11. ja Sarakylän kappelissa to 12.11. Laulutoiveita voi jät-
tää kirkkoherranvirastoon, seurakuntatalon eteisessä/Saraky-
län kappelissa olevaan laatikkoon tai kanttoreille puhelimella 
tai sähköpostilla su 8.11. mennessä. 
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 10-
13. 
Ystävänkammariväen retki Taivalkoskelle ti 27.10. Lähtö seu-
rakuntakodilta kello 9 ja paluu n. kello 15. Omavastuu 10 €, il-
moittautuminen kirkkoherranvirastoon ti 20.10. mennessä, puh. 
(08) 882 3100.
Sauvakävely tiistaisin, lähtö seurakuntakodilta kello 17.15, kä-
vellään n. 45 min, kahvit ja hartaus Kanttorilassa.
Näkövammaisten leiripäivä Kuusamossa ke 11.11. Lähtö 
seurakuntakodilta kello 8.00 ja paluu kello 18 mennessä. Ilmoit-
tautuminen ke 4.11. mennessä kirkkoherranvirastoon (08) 882 
3100. Omavastuu 10 €.
Partiot Rönössä keskiviikkoisin Sudenpennut (7v-) kello 17-18 
ja Tarpojat (11v-) kello 18-19. Lisätiedot Tiina Inkeroinen 040 
571 4636, tiina.inkeroinen@evl.fi
Lasten pyhäinpäivän kirkkohetki kirkossa la 31.10. kello 16, 
Marja-Sinikka Luokkanen, Jaakko Sääskilahti, Keijo Piirainen.
Päiväkerhotyö täyttää 70 vuotta: Tervetuloa kaikenikäiset 
viettämään juhlapäivää seurakunta-kodille ma 9.11. kello 13. 
Juhlassa lapset esiintyvät yhdessä Jukka Salmisen kanssa, oh-
jelmassa myös Jukka Salmisen Safari-kertomus. Lopuksi ruo-
kailu, ilmoittautuminen ke 4.11. mennessä kirkkoherranviras-
toon (08) 882 3100.
Lapsiparkki seurakuntakodissa pe 30.10. kello 9.30–12.
Perhekerhot: Seurakuntakodin perhekerho to 29.10. kello 10-
13. (keskiviikkona 28.10. ei perhekerhoa, torstaina molemmat 
ryhmät). 
Kirkkoherranvirasto ja toimistot suljettuna ke 28.10. 
Rauhanyhdistykset: Lauluseurat Sarakylässä Elsa Puhakalla 
su 25.10. kello 19. Julkaisuilta Kurenalan ry:llä su 25.10. kello 
16 (Jukka Jaakkola).
Kastettu: Lilja Anneli Hiltula, Elle Eeva Selina Parkkisenniemi, 
Miia Hilda Sofia Kujala.
Haudattu: Toivo Juurikka 93v, Väinö Niskasaari  88 v,  Sisko 
Marketta  Kaasalainen 77 v.

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Rakkaamme

Lauri 
VÄHÄKUOPUS
s. 15.8.1930 Pudasjärvi
k. 16.9.2015 Pudasjärvi

Ei mikään voi kuolla,
ei kukat, ei tuuli,
ei rakkaus kuolla voi.
Ohi polku vain kulkee
ja kukat jää taakse
ja muualla tuuli soi.
  (Aila Meriluoto)

Rakkaudestasi kiittäen
Aune

Et ole ikiunessa,
et ole poissa,
olet tuhat tuulta puistikoissa,
olet valon välke aallokossa,
olet timantti hankien loistossa.
Et jättänyt meitä, et ole vaiti,
olet lintujen laulu taivaalla,
olet kuiskaus viljapellolla,
olet henkäys rakkaasi poskella.

Kiittäen ja kaivaten
lapset ja lapsen lapset perheineen
sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme siunattu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta suruumme.

Kiitoksemme myös palvelukoti Kurenkartanon 
henkilökunnalle hyvästä hoidosta ja läheisyydestä.

Ensi sunnuntai on omistettu uskonpuhdistukselle. Uskonpuh-
distus tarkoittaa saksalaisen Martti Lutherin teologisen työs-
kentelyn tuloksena syntynyttä katolisen kirkon uudistusliikettä. 
Se käynnistyi Saksassa 1510 -luvulla, jolloin hän naulasi teesinsä 
Wittenbergin kirkon oveen. Luther korosti ennen muuta Juma-
lan toimintaa ja yksinvaikuttavuutta ihmisen pelastumisessa. Ihmi-
nen ei voi pelastua vaikuttamalla Jumalaan omilla teoillaan, vaan 
turvautumalla uskossa Kristukseen ja tämän sovitustekoon. Lut-
herille oli olennaista Raamatun arvovalta kirkon elämässä. Hän 
käänsi Raamatun kansan kielelle ja laati Vähän ja Ison katekis-
muksen kristillisen opetuksen apuneuvoksi. 

Uskonpuhdistuksen oivallukset levisivät Saksasta Wittenber-
gissä opiskelleiden teologien ja Lutherin kirjoitusten välityksel-
lä Pohjolaan. Kustaa Vaasa toimeenpani kirkollisen uudistuksen 
Ruotsin valtakunnassa. Papisto omaksui vähitellen luterilaisen us-
konpuhdistuksen keskeiset korostukset ja juurrutti ne kansaan. 

Mikael Agricolaa kutsutaan Suomen uskonpuhdistajaksi. Juma-
la ei unohda kansaansa, vaan antaa kirkolle uudistuksen aikoja ja 
niitä ihmisiä, jotka auttavat meitä palaamaan kristillisen uskom-
me perusteisiin, Raamattuun ja sen julistamaan uskonvanhurs-
kauteen (Evankeliumikirja). 

Päivän virsi 173: 3
Uskossa heikkoja vahvista, Jeesus, turvassa turvaton luonasi on.
Taas olet antanut autuuden päivän, vielä on sanasi muuttumaton.
Hengelläs vyötä ja rohkaise meitä, armosi vaatteella riisutut peitä,
armosi vaatteella riisutut peitä.

Tuulikki Tihinen

Uskonpuhdistuksen muistopäivä

Kontiotuotteen isä Timo Tii-
rola on hyvillä mielin seu-
rannut Kontiotuotteen toi-
mintaa ja hirsirakentamisen 
kehitystä Pudasjärvellä. Vii-
meiset uutiset Hirsikoulu-
kampuksesta ja Hirsikau-
punki-hankkeesta nostavat 
hänen mielestään Pudasjär-
ven esimerkilliseksi maa-
seutukaupungiksi, joka saa 
hankkeilla huomiota myös 
kansainvälisesti.

- Viime talvena muistelin 
tietokoneen ääressä Kontio-
tuotteen syntyä ja alkuvuo-
sien kehitystä. Muisteluis-
ta syntyi kirja Sahaajakisälli. 
Kirjassa on kuvattu totuus-
pohjaisesti tapahtumat vuo-
silta 1972–1984. Osassa 
tapahtumia on pientä höys-
tettä lukijoiden iloksi muka-
na. Tällä viikolla sain malli-
kappaleen kirjasta ja tiedon, 
että ’Books on Demand Suo-
mi’ on julkaissut teoksen. 
Sitä on tilattavissa kaikista 
kirjakaupoista ja myös E-kir-
ja on tulossa, Tiirola kertoo.

Tiirola viettää tällä het-
kellä auvoisia eläkepäiviä ja 
asuu vaimonsa Seijan kans-
sa kahdestaan omakotita-
lossa, Puulaveden rannalla 
Kangasniemellä. He ostivat 
paikalta rintamamiestalon, 
jota kunnostaessa ja laajen-
taessa sekä piharakennuk-
sia tehdessä kului rattoisasti 
kymmenen vuotta. Valoku-
vaus ja kirjoittaminen ovat 
nykyisin Tiirolan pääharras-
tuksia. Myös toinen kirja on 
teon alla.

Kirja Kontiotuotteen isältä 
- Sahaajakisälli

- Juuri hetki sitten pö-
lähti mummilaan seitsemän 
lastenlasta ja pyysin lap-
set kuvaan papan kanssa. 
Vietän elämäni toiseksi pa-
rasta vuosikymmentä, sit-
ten 70-luvun. Lastenlapsien 
kanssa leikkiminen on haus-
kaa. Varsinkin lapsille, kos-
ka pappa on lähes sokea eikä 
saa heitä kiinni, Tiirola vit-
sailee.

- Olin Jussi elementtiä 
tarjotessa 90- luvulla saa-
nut Kellerin tiilitehtaalta 
vinkin, että tulevaisuudes-
sa tarvitaan saneeraukseen 

soveltuvaa, kevyttä tililaat-
taelementtiä. Tuotekehitte-
lyn laitoin alulle Tampereen 
Teknillisen Korkeakoulun 
kanssa. Stofix Oy valmistaa 
tuotetta Oulaisten ja Puolan 
tehtaalla hyvällä menestyk-
sellä, jälkipolven toimesta. 
Nautin suuresti Kontiotuot-
teen ja Stofixin menestykses-
tä, Tiirola kertoo.

Timo Tiirola ruskaretkellä 
Roope Pulkkasen kanssa, 
joka on hänen viideskym-

menes lastenlapsensa.

Aitta jonka portailla Tiirola poseeraa lastenlasten kanssa on ”alkuperäinen” Kontio-aitta, 
jonka hän rakensi tältä tontilta kaadetuista puista, sahautti puut nelosseikoiksi, kuivatti ta-
pulissa ja höyläytti hirsiksi. Aitta on kovassa käytössä kesällä, lastenlapsilla. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Lue lisää: 
ekovilla.com

Suosikkieriste
asennettuna
saumattomasti!
Tilaa nyt. Saneerauskohteessa 
hyödynnä kotitalousvähennys!

p.05 750 7500, info@ekovilla.com
p. 040 584 0389,
oulu@ekorakennuspalvelu.fi 

Lue lisää: 
ekovilla.com

Suosikkieriste
asennettuna
saumattomasti!
Tilaa nyt. Saneerauskohteessa 
hyödynnä kotitalousvähennys!

p.05 750 7500, info@ekovilla.com

Lue lisää: 
ekovilla.com

Suosikkieriste
asennettuna
saumattomasti!
Tilaa nyt. Saneerauskohteessa 
hyödynnä kotitalousvähennys!

p.05 750 7500, info@ekovilla.com

Lue lisää: 
ekovilla.com

Suosikkieriste
asennettuna
saumattomasti!
Tilaa nyt. Saneerauskohteessa 
hyödynnä kotitalousvähennys!

p.05 750 7500, info@ekovilla.com

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

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

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

Katsastukset, 
rekisteröinnit ja 

vakuutukset

AUTON KORJAUKSET 

JA HUOLLOT Ranualla

Meillä myös:
DiESEL MOOTTOREiDEN

TEHO-OpTiMOiNTi
alk. 400€

Tiedustelu ja varaukset
puh. 040 770 2582/ Mika Kehusmaa

MK AUTO SERViCE
Kolomaan teollisuusalue, 

Urakantie 16-18, 97700 Ranua

Korjaamme 
ja huollamme 
kaikki automerkit
ammattitaidolla!

AUTON KORJAUKSET 

JA HUOLLOT Ranualla

Meillä myös:
DiESEL MOOTTOREiDEN

TEHO-OpTiMOiNTi
alk. 400€

Tiedustelu ja varaukset
puh. 040 770 2582/ Mika Kehusmaa

MK AUTO SERViCE
Kolomaan teollisuusalue, 

Urakantie 16-18, 97700 Ranua

Korjaamme 
ja huollamme 
kaikki automerkit
ammattitaidolla!

Pudasjärven Osuuspank-
ki oli viime perjantaina 
16.10. suljettu kassapalve-
luiden uudistuksen vuok-
si, mutta missään nimes-
sä pankin henkilökunta 
ei jäänyt laakereilleen le-
päämään. Pankin 15-hen-
kinen porukka lähti hake-
maan virkistystä luonnon 
ja liikunnan parista. Re-
monttipäivä saatiin hyö-
dynnettyä ja sopivasti lyö-
tyä kaksi kärpästä yhdellä 
iskulla.

Aamupäivällä poruk-

ka vietiin Syötteelle Kel-
larilammelle, jossa Sampo 
Laakkonen opasti joukkoa 
oikeaoppiseen sauvakäve-
lyyn ja opit laitettiin heti 
käyttöön viiden kilomet-
rin sauvakävelylenkillä.

Puolilta päivin siirryt-
tiin Jyrkkäkoskelle, jossa 
Pudasjärven Urheilijat oli-
vat järjestäneet tietovisaa, 
valokuvasuunnistusta ja 
rentoutushetken. Osuus-
pankin myyntipäällikkö 
Mikko Kähkönen kertoo, 
että päivä oli kaikin puolin 

Osuuspankin henkilökunta virkistyi muun muassa sauvakävelyn parissa. Kuva Sampo Laakkonen.

toimiva ja kaikki osallistu-
jat antoivat tapahtumalle 
vähintäänkin kiitettävän 
arvosanan.

Kähkönen kertoo, että 
virkistyspäivä oli ensim-
mäinen laatuaan niiden 
kahden vuoden aikana, 
jotka hän on työskennellyt 
Pudasjärven Osuuspankil-
la. Myös toimitusjohtaja 
Teuvo Perätalo sanoi, ettei 
vastaavaa ole taidettu teh-
dä moneen vuoteen.

Uudistukset Osuuspan-
kin tiloissa jatkuvat vie-

Remonttipäivä hyötykäyttöön ja 
virkistäytymään

lä marraskuun loppuun 
saakka. Pääpaino uudis-
tuksilla on asiakaspalve-
lun parantamisessa. Re-
montti on edennyt hyvin 
ja seuraavaksi vuorossa on 
vuoronumerojärjestelmän 
käyttöönotto ja uusien 
kalusteiden laittaminen. 
Myös taustatiloissa teh-
dään remonttia. Kähkö-
nen lupaa, että kunhan ti-
lat ovat valmiit, asiakkaat 
kutsutaan tutustumaan 
uusittuun toimistoon. JK

Talviurheilua voitava harrastaa 
- taloudellisesta tilanteesta huolimatta

Pudasjärven seurakuntata-
lolle saapui keskiviikkoiltana 
21.10. suuri lastillinen LuMo-
tunnuksella merkittyjä säkke-
jä. Säkeistä löytyy yhteensä 750 
kilogrammaa luistimia ja mo-
noja sekä muita talviurheilu-
välineitä. Uutterat talkoolaiset 
purkivat Kuljetus Luokkasen 
rekalla tuodun kuorman seu-
rakuntatalon varastoon.

Kyseessä on hanke, jon-
ka tarkoituksena on toimittaa 
luistimia ja muita talviurhei-

luvälineitä suomalaisille vähä-
varaisille perheille. Saapuneet 
talviurheiluvälineet jaetaan 
tarvitseville Oulun, Kuusa-
mon, Rovaniemen, Taivalkos-
ken ja Pudasjärven alueilla.

- Nyt aletaan kartoittaa ver-
kostoja sosiaalipuolen ja kou-
lujen kanssa, jotta löytäisimme 
ne, joilla on eniten avuntar-
vetta. Meille on tärkeää, että 
perheiden taloudellisesta ti-
lanteesta huolimatta lapset ja 
nuoret voisivat harrastaa, liik-

Lahjoituskuormaa oli purkamassa talkoolaisia, joista kuvassa Leena Lehtoaho, Juha Riekki, Jouni Koivukangas ja Tapani 
Luokkanen, joka myös kuljetti kuorman Etelä-Suomesta. Rivakalla porukalla ei kauaa nokka tuhissut.

kua ja osallistua yhteisiin toi-
mintoihin. Meihin voi myös 
ottaa yhteyttä, jos tuntee tarvit-
sevansa apua urheiluvälinei-
den hankinnassa, kertoo dia-
konissa Eeva Leinonen.

Hanketta luotsaavat Kehi-
tysyhteistyöstä tunnettu jär-
jestö UFF ja nuorten syrjäyty-
misen estämiseen keskittynyt 
Tukikummit-säätiö, yhteis-
työssä eri seurakuntien kanssa, 
ympäri Suomen. Pudasjärven 
seurakunnan vs. kirkkoherra 

Pekka Asikainen on myös Tu-
kikummit-säätiön asiamies ja 
hän pitää alkanutta hanketta 
mielenkiintoisena.

- Saamme yhdessä aikaan 
enemmän. Eri järjestöt ja yri-
tykset voisivat enemmänkin 
tehdä innovatiivista yhteistyö-
tä hädässä olevien lasten, nuor-
ten ja perheiden auttamiseksi. 
Diakonian ja kasvatuksen sa-
ralla seurakunnat tekevät upe-
aa työtä ja muodostavat luotet-
tavan auttamisverkoston. JK
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? Syötteen sääprofeetaksi ja myös 
luomumeteorologiksi puhutel-
lun Niilo Sarajärven mukaan 
esimerkiksi vaaramaisemil-
le pysyvän lumen arvioidaan 
tänä vuonna satavan loka-mar-
raskuun vaihteessa. Menneisiin 
vuosiin verrattuna lunta tullee 
selvästi vähemmän ja kokonai-

suutena on luvassa normaalia 
kylmempi pakkastalvi.

Jakso joulukuulta maalis-
kuun loppuun on normaalia 
kylmempi pakkaslumituiskui-
neen ja huhtikuu puolestaan 
normaalia lämpimämpi.

Taustana kerrattakoon, että 
pudasjärveläinen Sarajärvi on 

kunnostautunut maallikkosää-
ennustajana jo vuosikymmeni-
en ajan ja hän onkin tottunut 
vastailemaan asiasta kiinnos-
tuneille.

Mietteet ensi vuoden kesän 
ja syksyn sääennusteista muo-
toutuvat kevään kynnyksellä, 
tuumasi Sarajärvi. PK 

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

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

Nyt AarreArkussa:
Seinäkalenteri 2016  5,95 €
Taulupohjia, eri kokoja
Joulukortit 10 kpl / 1 €
Askartelukartonki 4 kpl / 2,50 €
Lasten naamiaisasut 
19,90 € (ovh. 29-39 €)
ym. Tule tekemään löytöjä!

  

Jouluun 
enää 62 yötä
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Keskiviikkona 14.10. pide-
tyssä Elinvoimavaliokun-
nan kokouksessa tekninen 
johtaja Eero Talala esitte-
li investointiohjelman 2016 
ja seuraavien vuosien suun-
nitelmia. Investointiohjel-
massa on varauduttu muun 
muassa koulukeskuksen val-
vontaan, Kirjastotalon sa-
neeraukseen, Liikuntakes-
kuksen laitehankintoihin, 
taajaman latu- ja kuntoreitis-
tön suunnitteluun sekä sen 
kunnostamiseen ja laajenta-
miseen.

Kokonaissummaltaan 
noin 5 miljoonan euron in-
vestointiohjelma sisältää 
myös haja-asutusalueen 
koulujen korjauksia, teko-
nurmikentän teon nykyi-
sen kansalaisopiston ja Suo-
jalinnan alueelle, urheilu-ja 
koululiikuntapaikkojen sekä 
puistojen kehittämistä, uu-
den koulukeskuksen kalus-
teet, ympäristönhoitosuun-
nitelman, uuden koulun 
liikennejärjestelyt, Jussin-

Elinvoimavaliokunnassa käsiteltiin tärkeitä asioita
ahon alikulkusillan, Ku-
renalan kaavateiden ra-
kentaminen ja valaistus, 
taajama-alueen kuivatus, 
yksityisteiden ja kaavatei-
den osoiteviitoitusta, ranta-
reitin kunnostusta, mootto-
rikelkka- ja ulkoilureittien 
kunnostusta, uusi hirsihoi-
vakodin, Syötteen jätevesi-
puhdistamon saneerauksen 
sekä Syötteen alueen vesi- 
ja viemäriverkoston raken-
tamisen.

Sivukylien latujen ylläpi-
to hoidetaan kaupungin ja-
kaman toimintatuen kautta. 
Kunnostus tapahtuu kylä-
läisten talkootöinä. Kaupun-
ki on ostanut kaupunginta-
lon vierestä kaksi kiinteistöä 
tämän vuoden aikana. Paa-
valin puistoa ollaan kehi-
tetty, jotta ilkivalta Pikku-
Paavalin päiväkodin pihalla 
saataisiin loppumaan. Jus-
sinahon alikulkusilta ote-
taan käyttöön marraskuun 
aikana. Pietarilan alueen ka-
tujen maankäytön suunnitel-

masta tehdyt muistutukset 
saattavat vaikuttaa alueen 
teiden kunnostusaikatau-
luun hidastavasti. 

Sivukylien yksityisteiden 
kunnostamiseen kaupun-
ki antaa vuosittain avustus-
ta.Tähän toimintamalliin on 
pohdittava uusia keinoja. 
Elinvoimavaliokunta kehoit-
taa teknistä toimea ohjeista-
maan tienhoitokuntia yhdis-
tymään, jotta tiestöt tulevat 
jatkossakin hoidettua.

Kurenalan ja Rimmin 
koulujen jatkokäyttö on 
suunniteltava. Lämpöhuol-
lon suunnitelmaa päivite-
tään. Valiokunta pohti elin-
kaarimallin käyttöä teiden 
rakentamisessa Etelä-Suo-
men moottoriteiden raken-
tamismallin tapaan. Näin 
saataisiin Kurenalan alueen 
tiestöt kuntoon lyhyellä ai-
kavälillä. Elinvoimavalio-
kunta esittää johtoryhmäl-
le, että se kehoittaisi teknistä 
toimea selvittämään asiaa. 
Lisäksi elinvoimavaliokun-

ta ohjeistaa johtoryhmää sel-
vittämään Kurenalan kes-
kustaan aiemmin laadittujen 
kehittämissuunnitelmien 
käyttöönottoa jatkosuunni-
telmia tehtäessä. 

Tekninen johtaja esitte-
li vesihuollon kehittämis-
suunnitelman todeten, et-
tei laki velvoita tekemään 
suunnitelmaa, mutta enna-
koinnin ja turvallisuuden ta-
kia se on tärkeä tehdä. Va-
liokunta esitti vesilaitosten 
ja yksityisteiden isännöin-
tien yhdistämistä molempi-
en kehittämisen edistämi-
seksi ja kustannussäästöjen 
aikaansaamiseksi. Vielä tänä 
vuonna ELY-keskuksesta on 
saatavissa avustusrahaa ve-
siosuuskunnille. Ei enää ensi 
vuonna.

Valiokunta kehoitti ke-
hittämistoimea selvittämään 
hankerahoituksen mahdol-
lisuuden puuttuvien raken-
nuslupien selvityshankkee-
seen. Asiaa tulee selvittää 
koko kaupungin talouden-

hoidon kannalta.

Työttömyysprosentti 
on 16,6
Kehittämisjohtaja Jorma Pie-
tiläinen esitteli elokuun 2015 
työllisyyskatsauksen. Lu-
vuissa näkyy opiskelijoiden 
kouluun lähtö ja pitkäai-
kaistyöttömien määrän kas-
vu. Työttömyysprosentti on 
16,6. 

Velvoitetyöllistettyjen (60 
v. täyttäneet) määrä kasvaa. 
Nuorten työttömyyttä ei sai-
si olla ollenkaan. Työttömi-
nä työnhakijoina on hen-
kilöitä, jotka eivät kuuluisi 
työttömyystilastoon, vaan 
heidän tulisi päästä työky-
vyttömyyseläkkeelle tai vas-
taavan järjestelyn pariin. 
Todettiin, että saatua etui-
suutta vastaan pitäisi tehdä 
jotain. Kehittämistoimessa 
meneillään oleva välityö-
markkinoiden kehittäminen 
on yksi ratkaisu tähän.

Elinvoimavaliokunta 

esittää johtoryhmälle sel-
vitettäväksi voidaanko Pu-
dasjärven aluetta käyttää 
kansalaispalkan kokeilualu-
eena.

Paula Mannisen teke-
mänä aloitteena elinvoima-
valiokunta ohjeistaa kehit-
tämistoimea, kaupungin 
maahanmuuttotyöntekijöitä 
ja Laavu-hanketta kartoitta-
maan maahanmuuttajataus-
taisten henkilöiden osaami-
sen taidot. Tavoitteena on 
kehittää toimintamalli hei-
dän taitojensa kehittämisek-
si ja käyttöönottamiseksi. 
Toimintamallissa hyödynne-
tään osallistava budjetointi- 
ja Harva-ajatusmalleja. Ke-
hitetyillä toimintamalleilla 
edistettään kotoutumista ja 
eri kulttuurien välistä vuo-
ropuhelua sekä työllistymis-
tä.

Sointu Veivo
Elinvoimavaliokunnan 
puheenjohtaja

Hoikka nainen nousee ve-
neestä paratiisimaisen saa-
ren rannalle. Hän katselee 
ympärilleen ja sanoo: ”Vih-
doinkin olen tullut kotiin.” 
Tänne hän rakentaisi Krei-
kan tarujen innoittaman pa-
latsin ja asettuisi lopuksi 
ikäänsä. 

Saari oli Korfu ja kotia 
kaipaava kaunotar Itävallan 
keisarinna ja Unkarin kunin-
gatar Elisabet (1837–1898). 
Hän oli keisari Frans Joose-
fin puoliso, joka tunnettiin 
lempinimellä Sissi (Sisi tai 
Sissy). Keisarinna ei viihty-
nyt Wienissä ja levottomana 
luoteeltaan hän oli jatkuvas-

Akilleion 
– keisarinna Sissin paratiisi Korfulla

ti matkoilla. 
Homeroksen runouden 

lumoama Elisabet purjehti 
Kreikan saaristoon. Korful-
la hän kävi 1860-luvulta läh-
tien. 1880-luvun lopulla hän 
osti huvilan Gastourin kylän 
läheltä Korfun kaupungista 
kaakkoon. Siellä häntä vie-
hätti maisema ja paikan rau-
hallisuus. 

Vaikka pieni ruusunpu-
nainen huvila oli ihastutta-
va, sen pylväskäytäviä kier-
sivät köynnökset sekä meren 
rantaan laskeutui puiden 
varjostamia terasseja, ro-
manttinen keisarinna alkoi 
haaveilla satulinnasta. Se oli-

si omistettu myyttisille fai-
aakeille, jotka tarun mukaan 
olivat asuneet Korfulla. Hu-
vilan tilalle kohosi valkoinen 
palatsi, jolle Elisabet antoi 
Akilleuksen mukaan nimen 
Akilleion.     

Keisarinna loi itsestään il-
miön surullisena ja yksinäi-
senä kuningattarena, jota 
oma aika ei ymmärtänyt. 
Häntä pidettiin aikanaan 
maailman kauneimpana nai-
sena. Myytin mitat saavutta-
nut tarina lumoavasta Sissis-
tä on osa palatsin viehätystä, 
joka kiehtoo elämyshakuista 
matkailijaa.        

Kaksikerroksessa Akil-
leionissa on pompejilaisiin 
piirteisiin yhdistetty doori-
laisia ja joonialaisia pylväitä. 
Terassit ja parvekkeet teke-
vät rakennuksesta yllättävän 
siron. Elisabet tilasi palatsiin 
Kreikan mytologian inspi-
roimia veistoksia ja filosofi-
en muotokuvia. Sisätilojen 
maalausten ja koristeiden 
esikuvina olivat antiikin ta-
rut ja taide.    

Elisabet oleskeli Akilleio-
nissa keväisin ja syksyisin. 
Kun satupalatsi oli valmis, 
hänet valtasi jälleen levotto-
muus. Saarella oli liian hil-
jaista, mikä muistutti hän-
tä suruista ja edesmenneistä 
läheisistä. Kun palatsin ra-
kennuttaminen oli maksa-
nut valtaisan summan, hän 
ehdotti Frans Joosefille, että 
Akilleion voitaisiin myydä 
vaikkapa jollekulle amerik-
kalaiselle pohatalle. 

Vaimonsa oikkuihin tai-
puvainen keisari oli tällä 
kertaa lujana: Akilleionia ei 

myydä. Hän aavisti aivan 
oikein, että Elisabet haavei-
li uuden satulinnan rakenta-
mista johonkin toiseen para-
tiisiin, jonne keisarinna voisi 
asettua jälleen loppuelämäk-
seen.

Tuoni ehti väliin. Vuonna 
1898 Elisabetin puukotti ita-
lialainen anarkisti Luccheni, 
joka oli päättänyt saada mai-
netta surmaamalla jonkun 
kuuluisan henkilön. Onnet-
tomuudekseen Elisabet osui 
Genevessä hänen tielleen.

Elisabetin kuoleman jäl-
keen Akilleionin peri hänen 
tyttärensä. Saksan keisari 
Vilhelm II ihastui paikkaan 

ja osti palatsin vuonna 1907. 
Hän kunnosti rakennuksen 
ja hankki puutarhaan Akille-
uksen kookkaan pronssipat-
saan. Ensimmäisen maail-
mansodan jälkeen Akilleion 
koki kirjavia ja tuhoisia vai-
heita. Se toimi sotasairaa-
lana, kouluna, klinikkana, 
orpokotina ja kasinona. Pa-
latsin esineistöä rikottiin ja 
varastettiin. 

Vuonna 1983 kasino sul-
jettiin ja Kreikan valtion 
matkailujärjestö avasi palat-
sin matkailijoille. Akilleio-
nista tuli turisteille pian saa-
ren ykköskohde. Sinne on 
järjestetty muistohuoneet 

Elisabetille ja Vilhelm II:lle. 
Pääsisäänkäynnin vieressä 
kävijää tervehtii Sissin koo-
kas marmoripatsas. 

Korfun kaupungista pai-
kalle pääsee paikallisbussil-
la tai taksilla. Palatsin lähel-
lä olevasta kioskista löytyy 
jopa suomenkielinen opas-
kirja.    

Teksti ja kuva
Sisko Ylimartimo

Kirjoittaja on pudasjärveläisläh-
töinen tietokirjailija. Hän asuu 
nykyisin Rovaniemellä ja harras-
taa matkailua.

Sissin palatsi.

Sissin marmoripatsas ja turistien vyöryä. 
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 23.-24.10. ALKUVIIKKO MA 26.10.

Tiistaina 27.10.

249

Rautaosastolta

499
kg

SAVULUUT

Atria 
broilerin
PAISTIPIHVI
450 g, marinoitu

299
pkt

Atria
GRILLINAKKI 
840 g

149
Riitan Herkku
SENTTI-
PIZZAT
250 g

kpl

089

pkt

Kinnusen Mylly
VEHNÄJAUHO
2 kg
2 pss/tal.

Avaimenteko ja 
lukkotarvikkeet

rss

NESTEKAASUT
esim. 11 kg, 
metallipullon täyttö 1950

kpl

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan -10+35 C, 750ml

450 20,-5 pll

pkt

Prego
TUHKA-
IMURI 
1200w 3995

pss

Antell
RUIS 
RUISLEIPÄ
9 kpl/450 g

139
pss

Atria 
GOTLERMAKKARA
300 g
viipale

179
pkt

kg

Metabo 
RÄLLÄKKÄ 
W720-125   5890

JÄÄHDYTINNESTE 100% 

899

3 litraa

2590

10 litraa

Varta
AKUT
esim. 53 Ah 5990

Tekstiiliosastolta

 raj. erä

Perjantaina 23.10. Lauantaina 24.10.

199

Snellman kunnon 
maatiaispossun
LIHA- tai 
KINKKUSUIKALE
300-400 g
naturell tai marinoitu

rss

100
Kariniemen
BROILERIN KOIPIREISI
3 kpl/rss, marinoitu

495
HK
BURGERI
100 g

1090
kg

pll100 299

Fazer
RIISIPIIRAKAT 
tai VUOKSEN 
PIIRAKAT 6-9 kpl 
330-420 g

199
pkt

995
kg

Paisto-
valmiit
PORSAAN
LEIKKEET

069
Candy
King
IRTO-
KARKIT

Snellman tosi 
murea PALVI-, 
KEITTO- tai 
KORPPUKINKKU
200 g 
viipale 199

rss

Kivetön
RYPÄLERASIA
500 g
vihreä tai tumma

219

499
kgKotimainen tuore

KIRJOLOHI
2 kpl/tal.

Naudan
PALA-
PAISTI 1195

kg

150

Putaan Pullan
KOULULAIS-
SÄMPYLÄT
12 kpl/540 g

pss

795
kgHyvä

NAUTA
JAUHELIHA

Olvi COLAT, JAFFAT, 
LEMON, GREIPPI tai 
ANANAS 0,95 l sis. pantin

YLIKYPSÄ-
KINKKU 
palana ja siivuina

Valio Hyvä suomalainen
ARKIJUUSTOVIIPALE
400-500 g

100 g

10 kpl

100

Rosamunda
UUNI- tai 
MUUSI-
PERUNA kg

Novita
naisten
PYJAMA

1690

Meiltä nyt 

suosittuja

Naisten
”FARKKU”

LEGGINSEJÄ

2150

Tyttöjen 
LEGGINS 
HOUSU

koot 130-160 cm

Alkaen

1890
SAULI TOSSUT
naisille ja
miehille

1850

Finnwear
naisten PITKIS
viininpunainen
100 % puuvillaa 1995

Novita
naisten
RAITAPAITULI

1290
KOKO PERHEELLE ERILAISIA
LAKKEJA ja PIPOJA!

595
kgTuore

SILAKKAFILE
pyyntivaraus

349
kplPouttu

KINKKUMAKKARA-
TANKO 800 g

499
kgJAUHELIHA

SIKA-NAUTA 
2 kg/tal.

Porsaan
ETUSELKÄ ja LAPA 
3 kg/tal. 349

kg

Oululainen
REISSUMIES 
4 kpl/280-270 g 

099
pkt 199

Valio
VOI 500 g
normaalisuolainen

399

Atria Bravuuri
JAUHELIHA-
MUREKE
700 g

pkt

pkt

Elektroninen
HIIREN-
KARKOITIN 
pistorasiaan

1195

Sievi
TALVI TURVA-
KENGÄT 
Solid s2 89,-
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tervetulleita

Pudasjärven Urheilijat viet-
tää 70-vuotisjuhlaa sunnun-
taina 25.10.2015. Juhlapäivän 
ohjelma alkaa kello 10 juhla-
jumalanpalveluksella seura-
kuntakodissa. Seuran väkeä 
osallistuu jumalanpalveluk-
sen järjestelyihin muun mu-
assa tekstin lukijoina ja ko-
lehdin kerääjinä. Kello 12.30 
alkaa tunnin mittainen ter-
vehdysten vastaanotto ja sa-
malla on mahdollisuus juh-
lanäyttelyyn tutustumiseen 
Tuomas Sammelvuo –sa-
lissa. Näyttelyssä on esillä 

Pudasjärven Urheilijoiden 
toimintaa sekä jatkuvana 
esityksenä kuvakertomus 
seuran toiminnasta. Kukin 
jaosto esittelee toimintaansa 
omilla näyttelyillä. 

Varsinainen juhla alkaa 
kello 14. Juhlapuhujaksi on 
kutsuttu Suomen Olym-
piakomitean ja Valon pu-
heenjohtaja Risto Nieminen 
ja lentopallomaajoukku-
een päävalmentaja Tuomas 
Sammelvuo on paikalla juh-
lavieraiden tavattavissa ja 
lausuu päätössanat. Juhlan 
avaa seuran pitkäaikainen 
puheenjohtaja Seppo Sam-
melvuo. Voimistelujaos-
to esittää ohjelmaa, Kuren-
tanssiparit ovat tanssijoina 
Hikimajan huvit ohjelma-
osuudessa, lukion ja yläkou-
lun kuoro esiintyy Keijo Pii-
raisen johtamana ja kokenut 
lapsilaulaja Silja Alahäivä-
lä esiintyy äitinsä Kirsi Ala-
häivälän säestämänä. Juh-
lassa palkitaan huomattava 
määrä seuran väkeä ansio-
merkeillä ja muilla huomi-
onosoituksilla. Kahvitarjoilu 
on ennen juhlaa. Mahdolli-
set onnittelut toivotaan juh-
larahastoon vähävaraisten 
nuorten liikuntaharrastuk-
sen tukemiseen. Pudasjär-
ven urheilijoiden juhlatoimi-
kunnan jäsenet toivottavat 
juhlaan tervetulleeksi kaikki 
asiasta kiinnostuneet. Jäsen-
kirjaa ei kysytä keneltäkään, 

70-vuotisjuhlajärjestelyt ovat vaatineet juhlatoimikunnan kokoontumisia useita kertoja. 
Juhlaviikolla toimikunta oli koolla tiistaina todeten, että kaikki näyttää olevan kunnossa 
juhlan onnistumiseksi. Kuvassa Marko Koivula, Kirsi Kipinä, Seppo Sammelvuo, Mervi 
Sammelvuo ja Kauko Tervonen. Toimikunnan jäsen Heimo Turunen otti kuvan ja kuvasta 
puuttuvat Martta Oinas-Panuma, Aini Seppänen ja Riitta Jaakola. 

Valtuustosali täyttyi lau-
antaina 17.10. innokkais-
ta uintia harrastavista nuo-
rista ja muuten vain asiasta 
kiinnostuneista ihmisistä. 

järjestelijät vakuuttavat.
Juhlaan on kuulunut 

koko viikon ajan ohjelmaa. 
Sen aloitti juhlaa edeltävä-
nä viikonvaihteena huippu-
uimari Jani Sievisen vierailu 
uimareiden leirillä Puikka-
rissa ja kaupungin talossa 
pidetyllä yleisötilaisuudel-
la, jossa Sievinen puhui val-
tuusalin täyteiselle yleisöl-
le. Maanantaina kokoontui 
johtokunta juhlakokoukseen 
ja tiistaina juhlatoimikun-
ta viimeisteli juhlajärjeste-
lyjä. Perjantaina kokoontuu 
talkooväki laittamaan salia 
kuntoon ja rakentamaan yh-
dessä jaostojen kanssa seu-
ran toiminnasta kertovaa 
näyttelyä. Lauantaina vie-
dään Riekinkankaan hauta-
usmaalla kukat seuraavien 
puheenjohtajien haudoille: 
Kalle Timonen, Sam Koivu, 
Augusti Ehtonen, Jorma Vii-
kinkoski, Martti Seliö, Paavo 
Kuosmanen, Unto Hiltunen 
ja Ensio Lehvilä.

Tapahtumiin on  
riittänyt talkooväkeä
Seuran puheenjohtaja Sep-
po Sammelvuon mielestä on 
ollut mukava asia, että juh-
lavuonna on uudestaan vir-
kistynyt perinteisten mäki- 
ja hiihtojaoston toiminta 
pyörittäen hiihtokoulua ja 
mäkikoulu on toiminnassa 
jo toista vuotta.

Yleisurheilussa Mari 
Laakkonen juoksi SM-
pronssia 10 000 metrillä ja 
saavutti 4. sijan 5000 met-
rillä. Laakkonen oli kolmas 
pudasjärveläinen, joka on 
aikuisten sarjassa päässyt 
SM-mitaleille 

Seuran puheenjohtaja 
iloitsee myös kaikkien ja-
ostojen vilkkaasta toimin-
nasta sekä monista suurista 
tapahtumista vuoden var-
rella, joihin on riittänyt tal-
kooväkeä. 

-Olemme yleisseura, ta-
pahtumat koetaan yhtei-
siksi. Vaikka itsekukin seu-
ra-aktiivi toimii omissa 
jaostoissaan, yleisseura an-
taa nuorille mahdollisuu-
den harrastaa useita lajeja. 

Merkittävää toiminnan on-
nistumisessa on kaupungin 
ja paikallisen liike-elämän 
voimakas tuki. Sitä toivo-
taan jatkossakin uudelle 
vuosikymmenelle lähdet-
täessä, tuumailee Sammel-
vuo. 

Hänellä on puheenjoh-
tajana meneillään toinen 
kausi vuodesta 2010 lähti-
en. Ensimmäinen kausi kes-
ti 1979-1990 12 vuotta, jona 
aikana tehtäviin kuului 
muun muassa Jukolan vies-
tin kilpailujohtajuus ja hä-
net nimettiin vuonna 1988 
Vuoden urheilujohtajaksi 
Suomessa. Sitä ennen Sam-
melvuo toimi vuodesta 1976 
lähtien seuran sihteerinä, 
pelasi lentopalloa ykköspo-

Jani Sievinen kertoi kannustavasti urheilu-urastaan
Kiinnostuksen kohteena oli 
moninkertainen maailman-
mestari- ja olympiamitalis-
tiuimari Jani Sievinen. Ny-
kyisin valmentajana toimiva 

Sievinen kuvaili yleisölle kil-
pauintiuransa vaiheet lap-
suudesta nykypäivän val-
mentajatilanteeseensa. 
Urheiluharrastuksensa  hän 
aloitti nelivuotiaana yleisur-
heilulla, myöhemmin uinnin 
valmennukselle omistautu-
neen isänsä Esan valmen-
nuksessa ja ohjauksessa. 
Ala- ja yläasteaikana hän 
treenasi muitakin lajeja kuin 
uinti. Tätä monilajisuushar-
joittelua hän pitää ehdotto-
man tärkeänä minkä tahansa 
urheilulajin harjoittamises-
sa. Harjoitukset ja kilpailut 
täyttivät hänen päivänsä ja 

elämänsä pitkän kilpailu-
uran aikana. Aina uinti ei 
huvittanut, mutta isän kan-
nustus ja oma tavoitteellinen 
motivaatio pitivät Sievisen 
uinnin maailmassa ja altaas-
sa nuoresta lähtien. 

-Aktiivista uintiharjoit-
telua ja -kilpailuja tulee olla 
säännöllisesti, jotta kilpai-
luvarmuutta ja –kokemusta 
syntyy. Treenaamisen ohel-
la tavallinen terveellinen ja 
monipuolinen ruokavalio, 
sinnikäs venyttely, hieronta 
ja sopivat lepotauot ovat eh-
dottomia. Lisäravinteet eivät 
saa korvata oikeaa ruokaa. 

Pudasjärven Liikuntahal-
li on nimetty Suomen kaik-
kien aikojen menestyneim-
män lentopalloilijan Tuomas 
Sammelvuon mukaan. Vih-
kiäiset olivat heinäkuussa 
2013, jossa Sammelvuo oli 
mukana puhujana ja myös 
pelaamassa lentopalloys-
tävyysottelua Pudasjärven 
joukkueessa oululaista Et-
taa vastaan.

rukassa, toimi jaostoissa ja 
oli johtokunnan jäsen. 

Heimo Turunen

Suomen menestyksekkäin kilpauimari Jani 
Sievinen valmensi noin 30 nuorta uimalei-
riläistä Virkistysuimala Puikkarissa viikon-

vaihteen ajan viikkoa ennen Pudasjärven 
Urheilijoiden 70-vuotisjuhlaa. 

Valtuustosalissa Jani Sievinen kertoi yleisötilaisuudessa omasta urheilumenestyksestään ja antoi ohjeita, miten pääs-
tään huippu-urheilijaksi.

Eritoten venyttelyn mer-
kitystä notkeuden ja liik-
kuvuuden kehittymisessä 
Sievinen pitää tärkeänä kai-
kille ihmisille. Tarpeeksi pit-
kät yöunet ovat urheilijal-
le (muillekin) ensiarvoisen 
merkittävä asia. Kun nuk-
kuu hyvin ja tarpeeksi jak-
saa käydä koulussa, töissä ja 
urheilla. Sitä paitsi juuri le-
von aikana tapahtuu kaikki 
kehitys. 

-Kilpailujännitys kuu-
luu kuvioon, eikä se pois-
tu koskaan kokonaan. Sil-
le ei vaan saa antaa liikaa 
valtaa, eikä uraa saa kes-

keyttää lopullisesti sen tai 
muidenkaan urheilupetty-
mysten vuoksi. Valmennuk-
sessa Sievinen arvostaa po-
sitiivista auktoriteettisyyttä 
ja oikeaa kuria sekä luotta-
musta. Sievinen itse ymmär-
si jo kahdeksasluokkalaise-
na vahvan elämyksen myötä 
henkilökohtaisen tavoitteen-
sa: olympiakisojen voitto! 

Oman tavoitteen tajuami-
nen on urheilussa - kuten 
muussakin elämässä - kai-
ken perusta. 

Sointu Veivo,  
kuva Heimo Turunen

Juhlapuhujaksi on kutsuttu 
Suomen Olympiakomitean 
ja Valon puheenjohtaja Ris-
to Nieminen.
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Pudasjärven Urheilijat 
on perinteikäs yleisseura

Pudasjärven Urheilijat ovat 
liikuttaneet pudasjärveläisiä 
jo 70 vuoden ajan, kasvat-
taneet ja ohjanneet nuoria, 
tuottaneet kansainvälisen ta-
son urheilijoita sekä järjestä-
neet mittavia urheilutapah-
tumia. Nämä ovat tuoneet 
vipinää kotipitäjään ja teh-
neet sitä tunnetuksi ulko-
maita myöten.

Pudasjärven Urheili-
jat perustettiin siis vuonna 
1945. Aluksi ohjelmassa oli-
vat hiihto, yleisurheilu, pe-
säpallo ja voimistelu. Nyt 
toiminnassa ovat lentopal-
lo, yleisurheilu, voimistelu, 
hiihto, suunnistus, uinti ja 
mäki sekä kuntourheilu. Vä-
lillä on pelattu myös jalka-
palloa ja tennistä, painittu, 
pelattu jääpalloa, koripalloa 
ja salibändyä sekä pyöräil-
tykin.

Vilkkaimpia  
urheiluseuroja  
Suomessa
Seitsemään kymmeneen 
vuoteen on mahtunut niin 
nousuja kuin heikompiakin 
jaksoja. Voimakkainta seu-

ran toiminta oli 1980-luvul-
la. PuU:n oksien suojassa 
toimi yhdeksän lajijaostoa, 
joiden urheilijat saavutti-
vat lukuisia SM-mitaleja, si-
vukylillä oli tusinan verran 
toimivia alaosastoja, seu-
ran jäsenmäärä oli yli kah-
den tuhannen. Seuralla oli 
omat toimitilat, päätoiminen 
toiminnanjohtaja, urheilu-
päällikkö ja toimistosihteeri. 
PuU:lla oli suosittu huvikes-
kus, johon rakennettiin vie-
lä upea kelodisko, Se hoiti 
leirintäaluetta, ruokabaaria, 
konebingoa ja veikkausasi-
oimistoa. Henkilöstöä oli ke-
säaikaan palkkalistoilla yli 
kaksikymmentä. Vuosittai-
nen liikevaihto hipoi viittä 
miljoonaa mummon mark-
kaa. Pudasjärvellä kisail-
tiin lentopallomaaotteluita 
ja SM-turnauksia, vuosittain 
kansainväliset yu-kisat ja 
-hiihdot sekä Jukolan Vies-
ti. Ei ole liioittelua sanoa, 
että Pudasjärven Urheili-
jat oli silloin yksi kovimmis-
ta maaseutuseuroista koko 
maassa. Seuran puheenjoh-
tajakin palkittiin vuonna 
1988 vuoden urheilujohtaja-

na. Myös pitäjän urheilupai-
koissa saatiin merkittävä pa-
rannus, kun 1983 valmistui 
komea liikuntahalli ja 1985 
uusi urheilukenttä sekä Jyr-
källe saatiin junnuille mäki.

Vaikeuksien kautta 
voittoon
Mutta 90-luvulla Suomi jou-
tui laman kouriin ja se pu-
raisi koko voimallaan myös 
Pudasjärven Urheilijoita. 
Seuran talous joutui suuriin 
vaikeuksiin jopa niin, että 
vuosikymmenen puolivä-
lissä oli esillä seuran viemi-
nen konkurssiin. Saavutettu-
ja etuja jouduttiin karsimaan 
kovalla kädellä ja jaostojen-
kin pussille piti mennä, jot-
ta seura saatiin pidettyä 
pystyssä. Tämä rassasi jaos-
tojen ja pääseuran yhteispe-
liä. Osa äänesti jaloillaan ja 
johtokuntaankin oli vaikea 
saada jäseniä riittävä määrä. 
Perinteet kuitenkin velvoitti-
vat eikä periksi annettu. Pit-
kään paperiinkin johtohen-
kilöt taisivat laittaa nimiä. 
Ideoitiin uusia tapahtumia 
ja onneksi niihin riitti talkoo-

voimaa ja ne auttoivat rat-
kaisevasti siihen, että seuran 
talous saatiin hallintaan. Tie-
tenkin kaupungin ja paikal-
lisen yritystoiminnan tuella 
on ollut myös suuri merki-
tys. Sitä ei voi liikaa korostaa 
ja kiittää.

Voimakas  
kasvattajaseura
Tänä päivänä on seuran ta-
lous terveellä pohjalla ja 
maksuvalmius kunnossa. 
Taloutta seurataan kustan-
nuspaikoittaan säännöllises-
ti ja tarvittaessa vinoutumiin 
puututaan välittömästi.

Urheilupuolen osal-
ta PuU on nykyään pitkälti 
kasvattajaseura, joka antaa 
hyvän pohjan jatkolle.

Tapahtumia järjestetään 
runsaasti ja niihin kuten Jyr-
känkin huvien järjestelyi-
hin on talkoolaisia riittänyt, 
mutta seuratoiminnan vas-
tuupaikoille ja valmennus-
toimintaan ei ole Pudasjär-
velläkään tungosta.   

Pudasjärven Urheilijain 
kasvateista nimekkäin on 
Suomen lentopallomaajouk-
kueen pitkäaikainen kaptee-
ni Tuomas Sammelvuo, joka 
on menestynein suomalai-
nen mieslentopalloilija kaut-
ta aikain. Myös Ilkka Sam-
melvuo, Teppo Heikkilä ja 
Riikka Sammelvuo ovat yltä-
neet aikuisten maajoukkuei-
siin. Nuorten osalta PuU on 
yksi maan menestyneimmis-
tä lentopalloseuroista. 

Menestystä 
monessa lajissa
Yleisurheilusta tulee en-
simmäisenä mieleen Pent-
ti Kuukasjärven nimi. Pena 
kolmiloikkasi tukun suo-

Pudasjärven Urheilijoiden johtokunta kokoontui juhlakokoukseen juhlaviikon maanantaina 19.10. omissa Tuurintuvan ti-
loissa. Paavo Ervasti, Arto Kuurola, Kirsi Kipinä, kokouksessa vieraillut vs. kirkkoherra Pekka Asikainen, Seppo Sammel-
vuo puheenjohtaja, Marko Koivula seuran työntekijä, Riitta Jaakola ja Kauko Tervonen lentopallojaoston puheenjohtaja. 
Kuvasta puuttuvat Jenni Ylilehto ja Pekka Kinnunen. Kuva Heimo Turunen Kuntourheilujaoston pj. 

Pudasjärven Urheilijoilla on nykyisin oma kiinteistö Tuurin-
tupa Osuuspankin talossa. Kioski-kahvila on avoinna joka 
arkipäivä. Huoneistossa sijaitsee myös seuran oma toimis-
to ja seuran kokouksia voidaan pitää omassa huoneistos-
sa. Työntekijöinä toimivat Anu Sarajärvi ja Marko Koivula.

Tapahtumia järjestetään runsaasti ja niihin kuten Jyrkänkin huvien järjestelyihin on tal-
koolaisia riittänyt. Kuvassa Venetsialaisten talkooporukkaa Jyrkkäkoskella. 

menmestaruuksia ja pääsi 
myös kisaamaan Montrealin 
olympialaisiin ja EM-Roo-
maan. Heli Tolkkinen kei-
hästi nuorten MM-pronssia 
Soulissa. Nykyisistä nimistä 
kärjessä ovat Eetu Rantala ja 
Mari Laakkonen. 

Eikä sovi unohtaa myös-
kään mäkimiesten menes-
tystä, mikä oli aikoinaan ih-
mettelyn aihe: miten tämä on 
mahdollista, vaikka pitäjässä 
ei ollut edes kunnon mäkeä, 
Juha Partanen, Ronkaisen 
veljekset, Pekka Tolkkinen ja 
Janne Parkkisenniemi olivat 
koko maan kärkikastia. On 
hieno asia, että junnujen mä-
kikoulu on taas juhlavuonna 
saanut tuulta siipiensä alle.

Hiihtopuolelta tulevat 
mieleen Jouko Keskiaho, 
Seppo Ung, Aarne ja Tuo-
mo Vainio sekä SM-mita-
lit junnujen sarjoissa. Paavo 
Kuosmasen palkintokaapis-
ta löytyy tukku veteraanien 
MM- ja SM-mitaleja.  Niin 
ikään hiihdossa on juhla-
vuonna junnutoiminta ilon 
aiheena.

Myöskin painissa saatiin 
aikoinaan SM-mitaleja. Urpo 
Tolonen, Antero Kariniemi, 
Juha Mikkonen olivat kovia 
nimiä painimolskilla.

Toki monta muutakin 
menestynyttä ja kotipitäjäl-
leen mainetta tuonutta kas-
vattia löytyy, mutta nämä 
tulivat ensimmäisinä mie-
leen.

Valtakunnallisia  
luottamustehtäviä
Pudasjärven Urheilijain 
edustajat ovat olleet myös 
näkyvästi esillä järjestötoi-
minnan puolella niin maa-
kunnan, valtakunnan kuin 

kansainväliselläkin tasolla. 
Nähtiinpä sellainenkin har-
vinaisuus, että samaan ai-
kaan kahden suuren val-
takunnallisen lajiliiton 
valtuustoa johtivat PuU:n jä-
senet: Urheiluliitossa nuijaa 
heilutti Lauri Vesala ja Len-
topalloliitossa Seppo Sam-
melvuo. Jossakin vaiheessa 
jopa puhuttiin leikkisästi Pu-
dasjärven ”mafiasta”. Maini-
ta pitää myös Pentti Uusi-Il-
likaisen nimi. Hän kuului 
pitkän aikaa Lentopallolii-
ton hallitukseen ja sen nuo-
risovaliokunnan puheenjoh-
tajana oli käynnistämässä 
systemaattista lentopallon 
mini- ja nuorisotoimintaa 
Suomessa. Heino Ruuskanen 
kuuluu SUL:n valtuustoon ja 
Risto Hiltula aikoinaan Hiih-
toliiton valtuustoon.

Seuralla on tällä hetkellä 
oma kiinteistö, jossa on baa-
ri ja toimisto sekä huvikes-
kus. Palkattuja työntekijöitä 
on kaksi. 

Juhlapäivä on ensi sun-
nuntaina. Luvassa on hieno 
juhla, johon ovat kaikki ter-
vetulleita.

Seppo Sammelvuo
Liikuntaneuvos
PuU:n puheenjohtaja

1945

Pu

U

70 v.
70 vuotta työtä

Pudasjärven nuorison hyväksi

Pudasjärven Urheilijat 70 v.
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, 
TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

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

KAIKKI MATTOPESUT -15%Tarjous voimassa elokuun loppuun.

Pasi Ojala 0400 778 078

Mönkijät, agrigaatit, 
PeräMOOttOrit yms.

jälleenmyynti

nunna uunit, 
Plannja PeltikatOt, 

rännit, luMiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

kodinkoneet
Pakasteet, PyykkikOneet, 

kuivausruMMut, liedet, jääkaaPit yms.
Pertti Heikkinen 0400 681 895

auton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

PienkoneHuolto
HuOllOn nuMerO: 040 742 8345

/antti nivakoski 

Palvelemme: 
ma-Pe 9-19

la 9-18
su 11-18                                                                              

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

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

KAIKKI PESULAPALVELUT

tervetulOa!

PALVELEMME:
lauantaina 31.10. 
klo 11.00-18.00

sunnuntaina 1.11. 
klo 11.00-18.00

lyHtykynttilä 5 kpl
punainen tai valkoinen

4,95

9,50
pkt

Hautakynttilä-
lyHdyt

öljy-
kynttilät

Mini 48 h, 10 kpl

5,99
pkt

12,50

Pieni 55 h 6 kpl

3,99
pkt

15,90

isO 6 kpl

6,99
pkt

0,95
pkt

MetallilyHty

3 kpl

10,-
kannellinen
Hautakynttilä 6 kpl

3,99
pkt

läMPökynttilä 7 h 
40 kpl

12,90
pkt

PyHäinPäivän
kynttilä 82 h, 4 kpl

POlar
täHtikannellinen 
Hautakynttilä 65-80 h

3 kpl

10,-

laatta-
leikkurin
tiMattiterä

kaaPelikela
10 metrin
sisäkäyttöön

OOOPs
faMily
wc-PaPeri
40 rullaa

kaasuläMMitin
1,3-4,1 kw
11 kg kaasupullolle

89,-

säHkösavustin
1100 w

59,50

tuPatakka

599,-

led
työvalO
15 w

staHlwerk
PlasMaleikkuri

690,-

OOOPs
talOusPaPeri
20 rullaa

tiMcO
saHaPukki
400 kg/vahva

49,50

valMistakka
graniitti

59,-

Perinteinen
Puuliesi

799,-

MigatrOnic
delta 160e
PuikkO invertteri
norm. 499,-

299,-

kiPOr diesel
aggregaatti
kde6500e3 
verkko/voimavirta ulostulo

1295,-

100 kpl erä!

9,95
kpl

360 kpl erä!

10,-
säkki

10,-
säkki

HOX! 
nyt saaPuneet

9,90
kpl

39,50
kpl

1,99
kpl

Putaan Pulla
kOululaissäMPylä 12 kpl

Patikka ruisPalat 
6 kpl/300 g

1,49
pss

1,39
pss

jOgurtit 200 g

2,005 prk

sininen lenkki 580 g

1,99
pss

brOilerin OHuen OHut 
fileePiHvi hunajamarinoitu 500 g

liHaPiirakka 
900 g

3,99
pkt

3,89
pss

lauantai-
MakkaratankO 

1,9 kg

7,89
kpl

led
työvalO akulla
15 w

kanervat ja
callunat 2,90

kpl
Meiltä:
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Kansanedustaja Niilo Kerä-
nen tutustui maanantaina 
Taivalkosken Piston kyläs-
sä sijaitsevaan kummimaa-
tilaansa, jota viljelevät San-
na ja Hemmo Turpeinen. 
Paikalla oli myös MTK Poh-
jois-Suomen kenttäpäällikkö 
Markku Karjalainen.

Kummitilan tarkoitukse-
na on tutustuttaa edustajat 
nykypäivän käytännön maa-
talouteen ja sen ongelmiin. 
Maaseutunuorten valio-
kunta on valinnut kullekin 
kiinnostuneelle edustajalle 
maatilan mahdollisimman 
läheltä hänen kotikuntaansa.

Turpeisen perheeseen 
kuuluu vanhempien lisäksi 
kuusi lasta. Hemmo ja San-
na olivat kumpikin opis-
kelemassa jo muuhun am-

Nuoret viljelijät luottavat tulevaisuuteen
Tuotamme innolla 

Suomalaista ruokaa, 
kunhan siihen annetaan 

reilu mahdollisuus, 
nuoret viljelijät toteavat.

mattiin, kunnes kuulivat 
myynnissä olevasta tilas-
ta ja kiinnostus heräsi. Nuo-
ri viljelijäpari on ostanut ti-
lan ulkopuoliselta taholta, 
kumpikaan heistä ei ole alun 
perin kotoisin maatilalta. Ti-
lan päätuotantosuuntana on 
maidontuotanto. Lehmiä on 
noin 40 ja nuorkarja viettää 
nuoruutensa ulkokasvatuk-
sessa. Tilalla panostetaan 
voimakkaasti karjanjalos-
tukseen, keskituotos onkin 
noin 11 000 kg. Tärkeänä pi-
detään myös peltojen kun-
nostamista ja kunnossapitoa. 

Vierailun aluksi kahvitte-
lun lomassa vaihdettiin kuu-
lumisia. Isäntää kiinnosti, 
että kuinka se Niilo puhei-
ta pitelee eduskunnassa ja 
onko lomaa tiedossa ollen-
kaan. 

- Onhan niitä tullut pidet-
tyä, tietysti opposition roo-
li on enemmänkin olla koko 
ajan äänessä, Niilo veisteli ja 
jatkaa, että tulevaa viikon is-
tuntotaukoa varten on ve-

suri teroitettu niitä oikeita 
hommia varten.

Maatalouden tilanne on 
erittäin vaikea, toteavat yh-
destä suusta Turpeinen ja 
Karjalainen:

- Maidontuotannossa eni-
ten vaikuttaa Venäjän vastai-
sista pakotteista seurannut 
tuontikielto, lisäksi maito-
kiintiöiden vapautuminen 
ja huono kesä. Meidänkin ti-
lalla tulonmenetykset ovat 
noin 3000 euroa kuukaudes-
sa, toteaa Turpeinen ja jat-
kaa, että politiikoilla pitää 
ottaa enemmän vastuuta asi-
oista, eikä hyviä suhteita Ve-
näjälle pidä katkaista Eu-po-
litiikan takia. 

Keskustelua käytiin myös 
tukipolitiikasta. Karjalaisen 
mielestä tukiuudistuksesta 
tuli liian väljä. Tarkoitus on 
ollut parantaa aktiiviviljeli-
jöiden tilannetta, mutta por-
saanreikien takia tavoittee-
seen ei ole päästy. 

Turpeinen on samoilla 
linjoilla asian suhteen ja ker-

toi edustajalle esimerkein tu-
kipolitiikan kiemuroista.

- Tuet pitää maksaa pää-
toimisille viljelijöille ja lo-
pettaa hömppäheinän tuke-
minen, hän kritisoi ja jatkaa, 
että raiviot pitää saada järjes-
telmän piiriin, koska pellon 
teosta tulee paljon kustan-
nuksia, joita ei voi verotuk-
sessa vähentää. 

Keränen tiedusteli Mavi:n 
toiminnasta, joka on saanut 
paljonkin kielteistä palautet-
ta tukien maksatusten aika-
tauluista ja liian tiukoista lin-
jauksista asioiden suhteen. 
Pohdinnassa oli myös, että 
onko tilojen määrän vähe-
neminen näkynyt hallinnon 
henkilöstön määrässä. Teh-
däänkö Suomessa asiat 110 
prosenttisesti eli vähän lii-
ankin tunnollisesti suhtees-
sa muihin EU-maihin? Pilke 
silmäkulmassa todettiin, että 
myös virkamiehet vähän ki-
puilevat näissä normienpur-
kutalkoissa, kun pitää ruveta 

purkamaan omien töidensä 
tuotoksia.

Keränen avasi Sosiaali- ja 
terveysvaliokuntaan kuulu-
via lomitusasioita todeten, 
että ärtymystä aiheuttaneet 
leikkaukset eivät todennä-
köisesti tule olemaan 20 mil-
joonaa euroa, kun otetaan 
huomioon rakennekehityk-
sestä johtuvat säästöt. Mistä 
loput otetaan, sitä hän ei vie-
lä tiennyt sanoa. Asia on kä-
sittelyssä piakkoin ja sitten 
tiedetään enemmän. MTK:n 
Karjalainen oli samoilla lin-
joilla, säästöt tulevat tilojen 
vähentymisen vuoksi luon-
nostaan. Maatalousyrittä-
jät tarvitsevat toimivan lo-
mitusjärjestelmän tuekseen, 
navetan oveen kun ei voi 
laittaa ”suljettu viikonlop-
puisin” -lappua. 

Tiukkojen keskustelu-
jen jälkeen siirryttiin ihai-
lemaan navettaan komeita 
lehmiä ja kuuntelemaan in-
nostuneen isäntäparin ju-

tustelua eläimistään. Talon 
Sanna-emäntä on parasta ai-
kaa äitiyslomalla ja oli oikein 
tyytyväinen lomituspalve-
luihin.

Niilo kertoi, että hänen-
kin lapsuuskodissa on aina 
ollut hännän huisketta ja 
lypsyllä on tullut käytyä.

- Merkittävä osa lapsuus-
kodin tuloista tuli meijeriin 
toimitetusta maidosta, hän 
muistelee.

Maataloudessa on tänä 
päivänä paljon ongelmia, ta-
loudellista ja henkistä. Silti 
tälläkin tilalla selvästi luote-
taan tulevaisuuteen ja siihen, 
että ruokaa tarvitaan aivan 
varmasti joka päivä. Työtä 
on paljon ja päivät venyvät 
pitkiksi, mutta talonväki on 
selvästi kiitollinen siitä, että 
heidän lapsensa saavat vart-
tua kotitilalla saaden samal-
la hyviä eväitä elämäänsä 
varten. 

Mari Kälkäjä
Kahvipöydän ääressä ovat Niilo Keränen, Sanna Turpeinen sylissään Emilia-vauva, Hem-
mo Turpeinen sekä Markku Karjalainen.

Niilo Keränen tutustumassa Turpeisten elinkeinoon ja navettaan. Mukana isäntäväki Hem-
mo ja Sanna Turpeinen sekä innokas navettamies Eljas Turpeinen.

Pudasjärven kaupun-
gin asiakaspalvelupis-
teen yhteydessä toimiva 
yhteispalvelupiste vietti 
avoimien ovien päivää per-
jantaina 16.10.2015. Päiväs-
sä oli mahdollisuus tutus-
tua etäyhteyden käyttöön 
ja muutamille kävijöille sys-
teemi olikin jo tuttu.

- Kun asiakas tulee pis-
teellemme otamme puhe-
linyhteyden Kelan tai Veron 
asiakaspalvelijaan, jonka 
jälkeen avataan videoneu-
votteluyhteys virkailijaan. 
Moni on kokenut systeemin 
hyvänä, sillä se tuntuu lähes 
samalta kuin virkailija istui-
si pöydän toisella puolella 
kasvotusten, kertoo asiakas-
sihteeri Jenny Kangas.

Palvelu on ollut käytös-
sä kaupungintalolla jo noin 
puolitoista vuotta ja sitä on 
käytetty satunnaisesti. Kan-
gas kertoo, että aluksi kun 
Kelan aukioloajat supistui-

Tuntuu kuin virkailija istuisi vastapäätä
vat maanantaihin ja perjan-
taihin, niin etäyhteyttä käy-
tettiin useammin. Nyt kun 
kävijät ovat tottuneet Ke-
lan uusiin aukioloaikoi-
hin, etäyhteyden käyttöön 
on ollut vähemmän tarvet-
ta. Ajanvarausta ei tarvitse, 
ja useimmiten yhteyden voi 
muodostaa samoin tein.

- Vähemmän tässä käy 
Verohallinnon asiakkaita, 
mutta jonkin verran kuiten-
kin. Veron puolella on sup-
peampi palveluvalikoima 
etäyhteyden kautta, Kangas 
kertoo.

Lisäksi moni sai uutta 
tietoa yhteispalvelusta, että 
myös sinne voi palauttaa 
Kelan ja Veron lomakkeita.

Avoimien ovien päivässä 
sai käydä juomassa Pudas-
järven maa- ja kotitalous-
naisten laittamat nisukah-
vit, joista nautti noin 70 
vierasta. Samalla heille an-
nettiin mahdollisuus osal-

Asiakassihteeri Jenny Kangas esittelee, miten helppoa 
on muodostaa yhteys Kelan tai Verotoimiston virkailijaan 
etäyhteyden avulla. Kuva Pertti Kuusisto.

listua kyselyyn, johon vas-
tanneiden kesken arvottiin 
mukavia ja hyödyllisiä ta-
varapalkintoja.

Arvonnassa voittivat 
Vuokko Tuomaala, Ma-
rie Ikonen, Jukka Vähkyrä, 
Auri Haataja, Mauri Myl-

lylä, Timo Soronen, Maria 
Posti, Janika Niemelä, Mira 
Ikonen ja Eeva Mäntykent-
tä. Arvonnan suorittivat 
asiakassihteerit Mariitta Ti-
monen ja Jenny Kangas. On-
nittelut voittajille! JK

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi alkaa 
ma 26.10.2015 klo 17

Tervetuloa!

Aamukahvit  
Pudasjärven Nesteellä

la 24.10. klo 10 – 12

 
Kahvilla ja kanssasi juttelemassa 
kansanedustajat Niilo Keränen ja 
Ulla Parviainen. 

Tervetuloa! 

Ilmoituksen maksaja: Pohjois-Pohjanmaan Keskusta
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Metsä opinahjona opettajille

Suomi elää metsästä. Aihe 
on keskeinen koulumaail-
massa joka vuosiluokalla. 
Tutkittavia ilmiöitä riittää 
eri oppiaineisiin. Metsä on 
supermarket, jonka kauppi-
as Luonto tarjoaa palvelui-
taan muurahaisesta sellute-
ollisuudelle. ”Mettä” tarjoaa 
kouluille maksuttomia oppi-
misympäristöjä.

Pudasjärvellä katsotaan 
”mehtään” hirren oppimis-
polkuna, joka sisällytetään 
uudistuvaan opetussuunni-
telmaan yli oppiaine- ja vuo-
siluokkarajojen. Hirren tie 
valittiin Osaava Pudasjärvi-
hankkeessa painopisteeksi, 
koska kaupunki tavoittelee 
Suomen hirsipääkaupungin 
titteliä. Tavoitteena on kehit-
tää uutta ”hirsipedagogiik-
kaa”.

Hirsioppi konkretisoituu 
uudessa Hirsikampukses-
sa ja kouluissa. Tavoitteena 
on, että oppilaat voivat kou-
luvuosinaan kehittyä myös 

Luonto 
innoittaa ja 
virkistää

hirsieksperteiksi ja ymmär-
tää metsän merkityksen, 
joka on Pudasjärven talou-
den yksi kivijalka. Luonnon 
monimuotoisuuden ym-
märtäminen luo edellytyk-
set kaikelle metsän käytölle. 
Kestävä metsätalous ja suo-
jelu kulkevat käsi kädessä.

Joka koulun läheltä löy-
tyy lähimetsiä, jonne opet-
tajat voivat viedä ryhmi-
ään. Osaava-hanke järjesti 
alkusyksystä maastokoulu-
tusta metsäopetuksen me-
netelmistä. Mukana oli pa-
rikymmentä esikoulujen, 
alakoulujen, nuorisotoimen, 
VALO-opetuksen, Liikun-
taa kaikille -hankkeen sekä 
OSAOn ja luontokeskuksen 
henkilöstöä.

Kouluttajana toimi met-
sähallituksen erikoissuun-
nittelija, ympäristökasvatta-
ja Riitta Nykänen ”Nyyskä” 
Suomussalmelta, joka per-
soonallisella tyylillään toi-
minnallisesti elävöitti metsä-

teemoja ja tempaisi kuulijat 
mukaansa.

Koulutuksessa perehdyt-
tiin muun muassa siihen, 
miten Syötteen kansallis-
puistoa voi hyödyntää ope-
tuksessa, miten luonnon mo-
nimuotoisuutta ja metsän 
rakennetta voi tutkia, erilai-
siin materiaaleihin ja mene-
telmiin sekä ilmiöihin.

Maastoon mentiin Syöt-
teen luontokeskukselle sekä 
Jyrkkäkoskelle. Syötteeltä 
löytyvät jopa yli 300 vuot-
ta vanhat suojellut luon-
nontilaisen kaltaiset metsät. 
Kansallispuistossa on vaa-
rametsiä, joita ainoastaan 
luonnonpalot ja myrskyt 
ovat muokanneet jääkau-
den jälkeen. Vanhojen met-
sien tutkimusmenetelmällä 
huomattiin, että lajisto on ri-
kasta.

Kaupunki omistaa Jyrk-
käkosken ulkoilualueen. 
Sinne kehitetään ns. oppi-
mismetsää, koska se on tar-

Moni opettaja hankki käyttöönsä luupit, jotka suurentavat 
kohteen kahdeksankertaiseksi. Niitä saa edullisesti luon-
tokeskuksesta. Kuvassa sammalia tutkivat Anni Hiltunen, 
Tarja Väisänen ja Marjo Kinnunen.

Luonnon monimuotoisuutta voi havainnollistaa merkitse-
mällä esim. lahopuulle niin monta erilaista lajia kuin löyde-
tään. Lajeja nimeämässä Riitta Nykäsen (keskellä) johdol-
la Virpi Eskola, Eeva Tyni, Tuija Tolonen-Keränen ja Tuuli 
Vetehinen. Kuva Syötteen luontokeskuksen lähimaastos-
ta 23.9.

Metsän rakenteen voi koota maastolakanalle, johon kerätään näytteet pohjakerroksesta 
puihin. Lakanan ruudukolle voi kerätä erilaisia laji- ja värijahteja, järjestellä niitä vaikkapa 
sateenkaaren värien mukaan. Havainnoinnissa tärkeää on, että on riittävästi aikaa ihme-
tellä ja etsiä lumoavia kohteita, leikkimielisyyskään ei ole pahasta. Metsäopetuksen kou-
luttaja Riitta Nykänen ja Tarja Väisänen Jyrkkäkoskella 28.9.

Syötteen luontokeskuksen näyttelyihin ja luontopolkuihin on tarjolla tehtäviä eri-ikäisille 
ryhmille ja niitä ideoitiin lisääkin nuorisoryhmille sekä maahanmuuttajille. Tuija Tolonen-
Keränen, Riitta Nykänen ja Pauliina Toppi.

Muutosta metsässä voi kuvata vetämällä linjoja, kuten tässä suolta kankaalle. Linjan var-
relta merkitään tutkimusruutuja, joista kerätään lajitietoa ja niiden runsautta. Kuva Jyrkkä-
kosken leirintäalueen laidalta 5.10.

peeksi laaja alue ja koulu-
jen saavutettavissa. Siellä on 
hyvät ympärivuotiset ulkoi-
lureitit, tulipaikat, suunnis-
tuskartat ja majoitusmahdol-
lisuudet leirikouluja varten. 
Alueelta löytyvät useimmat 
metsätyypit lehtoa lukuun 
ottamatta. Kaupungin met-
säsuunnitelman tietoja voi 
hyödyntää talousmetsien ja 
metsänhoidon opetuksessa.

Raivaajapitäjä Pudasjär-
ven metsähistoria on mer-
kittävä koko Suomen mit-
takaavassa. Osaran aukeat 
ja sotakorvaushakkuut kau-
pungin pohjoisosissa näky-
vät nyt 70 vuoden metsämai-
semana. Kotiseutumuseossa 
on monipuolinen metsä-
museo, joka esittelee rikas-
ta savotta- ja uittoperinnettä. 
Matkailuyrityksissä voi tu-
tustua elävästi teemaan mm. 
Piilolan pirtissä ja Wirkku-
sen porotilalla.

Hirren tiehen kuuluu 
erottamattomasti prosessi- 
ja sahateollisuus sekä Pu-
dasjärvellä kouluhirsi, jon-
ka Kontiotuote on kehittänyt 
Hirsikampukseen. Ikkunoi-
ta ja ovia on kehitetty Profin 
Oy:ssä. Yritysten toivotaan 
avaavan ovensa koulumaail-
malle yrittäjyyskasvatuksen 
ja teknologiakasvatuksen 
tutustumiskohteina. Hank-
keessa etsitään myös mui-
ta metsäalan yrityksiä, jotka 
ovat kiinnostuneita koulu-
yhteistyöstä. OSAOn pro-
sessipuolen ammatillinen 
koulutus on yhteistyökump-
panina kouluvierailujen ke-
hittämisessä.

Hanke järjestää 10.11. 
opintomatkan Tiedekeskus 
Pilkkeeseen ja sen Mottimet-
sään, jonne on kehitetty tut-
kivan oppimisen menetel-
miä. Kyseessä on maksuton 
koko päivän opintomatka 
kouluille ja niiden yhteistyö-
kumppaneille. Kuhmossa on 
Lauttavaaran koulumetsä, 
jonka materiaaleihin tutus-
tuttiin koulutuksessa. Seik-
kailuakin vielä harjoitellaan 

koulutuksessa 5.11.
Lisätietoa tulevista kou-

lutuksista laitetaan kau-
pungin nettisivuille ja face-
bookkiin sekä lisätietoa saa 

projektipäällikkö Eija Syrjä-
lältä.

Teksti ja Kuvat
Eija Syrjälä

Metsässä retkeillään, seikkaillaan ja selviydytään, siellä patikoidaan, hiih-
detään, suunnistetaan, pyöräillään, virkistytään ja rauhoitutaan, kerä-
tään marjat, yrtit ja kävyt talteen ja otetaan askartelu-, koriste- ja ra-
kennustarpeet moneen käyttöön. Kivet, kasvit, eläimet, maannokset ja 
metsätyypit opitaan parhaiten metsässä, siellä voi tutkia jääkauden jäl-
kiä ja etsiä jäkälistä merkkejä ilman laadusta. Terävälakiset harjumetsät 

ovat pohjavesivarastoja sekä usein soranottoalueita. Luonto innoittaa 
taiteilemaan. Kauniit luontoeitit ja tulipaikat tarjoavat paikkoja myös 
luontokirkoille, metsänlaulajaisille ja mietiskelypoluille. Metsästä saa-
daan elanto, kun sitä hoidetaan, puut kaadetaan ja sen hinta arvioidaan 
ja myydään sahoille, metsätehtaille ja kädentaitajille. Puun sivutuotteet, 
niiden uusiokäyttö ja hyödyntäminen on jatkuva tutkimisen kohde.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

* Lukkojen sarjamuutokset
  ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
*Myös varmuuslukot asennettuna

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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

GRILLITUOTTEET JA KAHVIO

KUNTOSALI,  HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Sorat, 
murskeet, 

maa-ainekse
t

MAANRAKENNUSTA

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
mm. seulottua kiveä, seulottua hiekoitushiekkaa.

Rinnesoraa ja hiekkaa.

Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674
m.keskitalo@suomi24.fi

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

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

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

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

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset VARAOSAT

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

TUULILASIT

TUULILASIT
henkilö- ja pakettiautoihin + asennus

Tmi Pudas-Lasi
Teollisuustie 8 Pudasjärvi • Puh. 0400 241 533

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

PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

Leader-tukia hankkeisiin 
Pudasjärvelle

Oulun Seudun Leaderin 
hallitus piti syksyn toisen 
kokouksensa 15.10.2015 
Ylikiimingin asukastuval-
la. Kokouksessa käsiteltiin 
yhdistyksen tavanomaisten 
asioiden lisäksi hanke- ja 
yritystukia.

Myönteisen rahoituspää-
töksen sai muiden muassa 
kaksi pudasjärveläistä han-
ketta. Pudasjärvellä sijait-
sevalle Iinattijärven Nuo-
risoseuran Hampushallin 
peruskorjaukseen myön-

nettiin tukea 62 400 euroa. Li-
säksi Hetekylän Nuorisoseu-
ralle myönnettiin lähes 9500 
euroa valaistun hiekkaken-
tän rakentamiseen ja sinne 
varusteiden hankkimiseen, 
asukkaiden käyttöön.

Oulun lähialueiden yri-
tyksille ja yhteisöille myön-
nettiin tukia yhteensä noin 
375 tuhatta euroa. Tukea sai 
kaikkiaan kuusi yleishyödyl-
listä hanketta sekä kolme yri-
tyksien investointihanketta.

Vielä tämän vuoden puo-

lella Oulun Seudun Leader 
aloittaa Teema-hankkee-
na järjestöille suunnatun 
mahdollisuuden hakea tu-
kea yhdistystoiminnassa 
tarvittaviin pieniin inves-
tointeihin. Tukea myönne-
tään koneiden, laitteiden ja 
kaluston hankintaan. Han-
kinnat voivat olla kustan-
nuksiltaan 1000-8000 eu-
roa. Hakuajasta ilmoitetaan 
erikseen vuodenvaihteen 
jälkeen paikallislehdissä 
julkaistavilla ilmoituksilla.

Karhupajan nuorille pidettiin 
tietoisku Oulunkaaren Oma-
hoito sivustosta. Aiheeksi va-
likoitui tällä kertaa Omahoi-
topalvelu, koska sivustolta 
löytyy paljon tärkeää ja mie-
lenkiintoista asiaa jokaiselle 
kuntalaiselle.

Omahoito on Oulunkaa-
ren kuntayhtymän tarjoama 
kuntalaisten henkilökohtai-
nen terveyssivusto. Palve-
luun pääsee kirjautumaan 
joko verkkopankkitunnuksil-
la tai mobiilivarmenteella. 

Omahoidossa voi kysyä 
neuvoa ja saada ohjausta ter-
veys-, sosiaali- ja vanhuspal-
velujen työntekijältä. Lähetä 

Omahoitosivustosta tietoa
kysymys lääkärille tai hoita-
jalle ja saat vastuksen henki-
lökohtaisesti Omahoitopal-
velun kautta. Mahdollista on 
myös varata aikoja esimerkik-
si laboratorioon, lastenvalvo-
jalle tai suuhygienistille. La-
boratoriotuloksia on helppo 
tarkistaa ja tarvittaessa kysyä 
lisätietoja tuloksista. Myös 
sähköisen lääkemääräyksen 
uusiminen käy käden kään-
teessä, saat viestin matkapu-
helimeesi, kun lääkkeet ovat 
noudettavissa apteekissa.

Henkilökohtaisia terve-
ystietojaan palveluun kir-
jaamalla sekä mittaustulok-
sia päivittämällä voit seurata 

muutoksia kätevästi. Esimer-
kiksi verenpaineen kirjaami-
nen ja seuraaminen onnistuu 
Omahoitopalvelussa. Säh-
köisellä terveystarkastuksel-
la saat osviittaa terveydenti-
lastasi. Uusina palveluina on 
tulossa, neuvolan ja hammas-
hoitolan ajanvaraus.

Kokeile rohkeasti! Tarvit-
taessa saat henkilökohtaista 
ohjausta omalta terveysase-
maltasi.

Mari Laakkonen
Karhupajan  
lähihoitajaopiskelija
Lähde ja osoite:  
www.oulunkaarenomahoito.com
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/osta-
mista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on 
maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava 
lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pit-
kistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi 
tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) 
soitetuista ilmoituksista maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. 
Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Paavo, p. 0400 198 700
Bussi kulkee 2-viikon välein

parillisella viikolla.

LAIHDU TEHOKKAASTI AMMATTITAITOISEN
VALMENTAJAN TUELLA!

Pudasjärvi ABC 07-11.00klo
MAANANTAINA 14.9.

Vanhat ja uudet asiakkaat Tervetuloa!

Ilmainen INFO! Ei aloitusmaksua. 
(Säästö jopa 25-35 €).

MAANANTAINA 26.10.

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

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

VUOKRATTAVANA

Lokakuun kesselikirje
Seppo Huitsi kävi lastenkodilla viettämässä ystävälapsensa Alo-
nan 13 vuotissynttäreitä Tanja Lapinlahden toimiessa tulkkina. 
Samalla sai 13 vuotissynttärilahjan Alonan veli, Vanja, Huitsin Pa-
sin perheeltä. 

– Samalla selvisi sekin, että lastenkoti ei mielellään ota käytet-
tyjä vaatteita vastaan, kertoi Seppo ja jatkoi, että Kostamukses-
sa on paikka, johon voi viedä vaatteita. Sieltä voi hakea ilmaisek-
si, ketkä tarvitsevat. Paljon vaatteita meni Sepon matkassa, osa 
lastenkotiin ja osa Tanjan serkun lapsille. Lahjoituksia olivat anta-
neet: Teija Sarajärveltä lapasia, pipoja, vaatetta yms., Anton ja Mia 
Jaakolalta potkulaudat ja frisbee lastenkotiin,  Annika Holapalta 
vaatetta tytöille, Isabella Silvanderilta vaatteita pojille ja Heini-
kosken perheeltä hyviä vaatteita.

Kostamuksen koulu numero 1:ssä oli suomenkielen koulu-
laisille ja opiskelijoille tarkoitettu stipenditilaisuus. Oli edustajat 
Kuhmon Suomi-Venäjäseurasta, Kuhmolainen-lehdestä, Kajaanin 
ja Sotkamon SVS:sta ja Kesselistä, jotka jakoivat 13 stipendiä yh-
dessä koulun vararehtorin Ludmila Petrasovan kanssa. Koululai-
set esittivät ensin ohjelmaa suomenkielellä. Kesselin stipendit 
saivat:  Anastasia Aktsenina,  Alina Ukkojeva ja Nikita Soldatov. 
Lopuksi oli teetarjoilu. Sain siellä hyvän tarjouksen: Tule meidän 
mökille, jos tarvitset yösijaa kesällä. Jos olemme Keski-Venäjäl-
lä, niin voit silti tulla. Sanon äidilleni, että ottaa sinut vastaan. Kiit-
telin tarjouksesta.

Sain kuulla majapaikassani, että Jyskyjärven kulttuuritalon 

(8.5.) oli sytyttänyt tahallaan kulttuurijohtajan mies! Perttuset oli-
vat nähneet savua ja hälyttäneet kyläläisiä apuun. Läheisestä ojasta 
kannettiin vettä palopaikalle. Kyläpäällikkö Marina oli soittanut Pet-
roskoita myöten, että Borovoin paloauto on saatava HETI paikalle. 
Yleensä 20 km:n matkaan menee lorvaillessa tunti, mutta nyt taisi 
tulla ennätys, vain puoli tuntia! Tuli ehti tuhota kuitenkin salin sei-
nät, katon, osan lattiasta, kaikki musiikkilaitteet ja lahjoittamamme 
lumikolan. Onneksi kangaspuut säilyivät takahuoneessa. Kyläläiset 
alkoivat heti keräämään rahaa remonttia varten ja ovat olleet sii-
voilemassa paikkoja. Mies ei ole saanut tuhotyöstä vielä mitään ran-
gaistusta. On kuulemma uhannut polttaa kulttuuritalon uudestaan?!

Aamulla vierailin Jyskyjärven koululla, karjalankielen oppitunnil-
la. Tuttuja lapsia. Kysyivät jo kesäleiristä! Tunti meni vain liian nope-
asti. Sitten kulttuuritalolle keskustelemaan mahdollisesta Kesseli-
avusta. 

– Tarvetta olisi kahdesta väliovesta, sähköhellasta ja siitä lumi-
kolasta, kertoi Tanja. 

Rutistin Olgaa pitkään ja hartaasti. Ihan senkin vuoksi, että saisin 
viestitettyä hänelle osanottoni ja tukeni.

Sitten Kepalle viemään maaleja (40 litraa) Anatolin kanssa. Hä-
nelle tuli paha olo matkalla. Hiki ja rystyset menivät sinisiksi. Pysäh-
dyimme pari kertaa. 

– Jossakin näillä main näin kontion, selosti Anatoli. 
Valja-mummo Kepalla tarjosi tsaijut ja Sonja-tyttö tuli yskään 

(syliin). 
– Voi että, kun olet suloinen pikkutyttö!
Illalla kello 17 olikin sitten Kesselinaisten kokous. Paikalle pää-

sivät: Anni, Maasha, Maria ja Soija. Naiset päättivät antaa Kesseli-
naisten budjetista 4000 rpl kulttuuritalon avustamiseen. Lisäksi he 
päättivät antaa rahaa, että eräs Andrei-poika saisi ruokaa. Äiti ei vä-
litä pojastaan. 

Sitten Uuteen Jyskyjärven Kesselinaisten kokoukseen, jossa pai-
kalla olivat: Nadja,  Anja, Irina, Marina, Ludmila sekä Anni, Anato-
li ja Ape. Mitattiin porukalla kulttuuritalon lattian pinta-ala. Kesselin 
budjettiin on varattu rahaa uuden lattiamaton ostoon. Monenlai-
sia asioita kokouksissa käsiteltiin mm. leirin ajankohdat. Kello oli jo 
22.30, kun Perttusten kaivolla meitä odotti poika. 

– Voisitteko antaa ruokarahaa? Keskustelimme pojan kanssa. Ky-
selin perheen tilanteesta ja erityisesti äidin alkoholin käytöstä.

– Viikko sitten lopetti. Mistä saatte ruokaa? 
– Otamme kaupasta velkaa? Lupasimme laittaa aamulla kaup-

paan ruokarahaa.
Lähtöpäivänä maksoimme yhdyshenkilömme kanssa päiväker-

homaksuja Borovoin pankkiin. Pankissa oli kolme tuttua:  Vitali,  
Volotja ja Nastja. Mukavaa. Nastja kutsui tsaijulle. Pyysi lapsilleen 
lenkkikengät. Volotjalle annoin ulkowc:n istuimen. Aksannalle toin 
vauvanvaatteita yhdyshenkilömme pyynnöstä.

Kesseliterveisin 
Ape Nieminen

Jyskyjärven kulttuuritalo yritettiin tuhopolttaa, mutta 
Perttusen pariskunta huomasi palon heti alkuvaiheessa, 
joten todella suurta vahinkoa ei onneksi tullut.

Uuden Jyskyjärven Kesselinaiset ovat innolla mukana 
mm. leiripäivätoiminnassa.

Stipendien jakoa Kostamuksen koulussa.

Tilauksesta valikoitua ruokape-
runaa 25 kg säkki 20 €. P. 046 
578 2334.

Volvo S80 2.0T vm. 2000. Aj. 
388 tkm. Autolla huoltohistoria. 
H. 2500 €. P. 040 5066 417.

Hyväkuntoinen Nissan Sunny 
vm. 1987, ikäisekseen hyvä-
kuntoinen, hyvät kesärenkaat, 
ei ruostetta. Katsastus voimas-
sa 4/2016 saakka. Hinta 600 €. 
P. 0400 724 312.

1 1/2 kerroksinen rintama-
miestalo Iijoen pohjoispuolelta 
lähellä uutta hirsikoulua, oma 
tontti 3 000 m2.. P. 050 308 
4958.

Mopoauto Bellier vm. 2011 
ajettu 73000 km. p. 040 5917 
967.

Korennolla Korentojärven ran-
nalla 1-h+keittiö 35 m2. P. 0400 
512 997.

Korennolla Korentojärven ran-
nalla 2-h+keittiö 42 m2. P. 0400 
512 997.

Yksiö Pudasjärven keskustas-
sa oh+k+kh tilava alkovi. 35 
m2, heti vapaa. Vuokra 350 € 
kk+vesi ja sähkö kulutuksen 
mukaan. Luottotiedot tarkist. 
Vuokraennakko 1 kk vuokra. P. 
050 349 4439.

Pudasjärven terveysase-
man vastaavan terveyskes-
kuslääkärin virkaan on va-
littu oululainen Marianne 
Riekki. Hän on työsken-
nellyt aiemmin muun mu-

assa osastonlääkärinä Ou-
lun kaupunginsairaalassa 
ja OYS:ssa sekä terveys-
keskuslääkärinä Oulun ter-
veyskeskuksessa.

Riekki aloittaa virassaan 

tammikuun alussa. Siihen 
asti tehtävää hoitaa Oulun-
kaaren terveyspalvelujoh-
taja Tuula Saukkonen.

Vastaavaksi lääkäriksi 
Marianne Riekki

Pudasjärven torilla
ke 28.10. alk. klo 12.

Kedon Kukka ja Marja
puh. 041 472 4390.

Ostetaan karpaloa.
Myynnissä kotimaista Lopo omenaa.

Kylmäpuristettuja täysmehuja.

VUOKRATAAN

Halutaan vuokrata omako-
titalo, rivitalo tai kerrostalo 
asunto 6-henkiselle perheelle. 
4-6h+k+s. Vähintään vuoden 
vuokrasopimuksella. P. 040 
4195 310/Henna tai 046 5766 
724/Olli

TYÖPAIKKOJA

Jukolan Pirtti hakee kahta am-
mattitaitoista tarjoilijaa ja kahta 
kokkia. P. 044 345 5353.

SEKALAISTA
Noudetaan käytöstä poistetut 
akut (esim. autot, traktorit). P. 
046 844 6132

OSTETAAN

Finlux Sky Desing - television 
toimiva kaukosäädin (1980-
1990- luvun putki-tv). P. 0400 
724 312.

.243 win kiväärin hylsyjä. P. 
040 7226 101.KADONNUT

Kellokankaalla vuosi sitten ka-
donnut nuori keltainen poika-
kissa p. 045 357 4399.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 25.10.2015 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO 

Pääpalkintona 250 euron ostokortti.
Palloraja 54.

Tervetuloa!

Metsä, josta itseni löysin -valokuvanäyttely esillä Syötteen 
luontokeskuksessa 10.9. alkaen lokakuun loppuun saakka. Luontokes-
kus on avoinna 24.10. saakka keskiviikosta sunnuntaihin. 
Suohpanterror - Propaganda posters from Sápmi 6.10.-28.10. 
Näyttely avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. 
Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä su klo 18-19 lähtö Puikkarin pihalta, kävellään, 
juostaan, hölkätään yhdessä. 
Bingo Nuorittalla pe 23.10. klo 18.45, Nuoritantie 76 Ylikiiminki.
Bingo Taivalkosken urheiluhallila su 25.10. klo 18, Urheilutie 8.
Pudasjärven Urheilijat ry:n 70-vuotisjuhlallisuudet su 25.10. 
klo 14. Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4. 
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 26.10. klo 
9-9.15. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Pudasjärven Martat ti 27.10. Keitot, Yläkartano.
Virtapiiri ti 27.10. klo10,30 Sarakylän koululla. Vieraana Anni-Inkeri 
Törmänen.
Tanssit Möykkälässä 31.10. Tanssit alk. klo 20.30, Näljängäntie 
1391. Esiintyy Trio Selena.
Tanssit Siuruan työväentalolla la 31.10. klo 21 Siuruan työväen-
talo, Siuruantie 2941.
Match show-hevosnäyttely su 1.11. klo 10.  sekä talutusratsastus-
ta ja keppihevosnäyttely, OSAO Pudasjärvi Jyrkkäkoskentie.
Kuntalaisten kyselytunti ke 4.11. klo 18. Kaupungintalo, Varsitie 7.
Kirjallisuuspiiri kirjastossa to 5.11. klo 17.30 Pudasjärven kirjasto, 
Tuulimyllyntie 4.
Kaamos kaatuu to 19.11. klo 18 OSAO:n Pudasjärven yksikkö.

Tervetuloa jäsenet 
perheineen, kyläläiset, sekä 

maanvuokraajat!

Ruuhensuon 
Metsästysseura ry:n

PEIJAISET
pidetään la 24.10.2015 

klo 11 VIRKISTYKSELLÄ.

Tapahtuma järjestetään OSAO Pudasjärven 
maneesissa, Jyrkkäkoskentie 18 A.

Näyttelyssä on eri luokkia eri rotuisille ja 
ikäisille hevosille. Myös lapset on huomioitu 

keppihevosluokalla, johon kuuluu pukukilpailu. 

Jyrkkäkoskella ammattiopistolla järjestetään 
toisen vuoden opiskelijoiden johdosta 

su 1.11. klo 10 alkaen Halloweenin kunniaksi 

match show -hevosnäyttely. 
Kaikki ovat tervetulleita katsomaan ja 

kilpailemaan. Sisäänpääsy on ilmainen.

Opiskelijat haluavat kiittää kaikkia Pudasjärven yrittäjiä, jotka ovat olleet 
mukana auttamassa sponsoroimalla tapahtumaa. Kaikki tapahtumasta 

tuleva tuotto menee hevosalan opiskelijoiden opintoretkikassaan.

Ammattiopiston hevonen Last Waltz, 
kuvaaja Roosa Luiro

Näyttelyn lisäksi luvassa 
ratsastussimulaattorin 

esittelyä, pienimuotoinen tulen-
puhallusesitys, talutusratsastusta, 

arvontaa sekä erittäin kattava 
kanttiini, josta löytyy esimerkiksi 

kaikkien rakastamia muurinpohja-
lettuja. Myös Oulun Ratsumesta-
reiden myyntikoju paikanpäällä.

Opiskelijat haluavat kiittää kaikkia Pudasjärven yrittäjiä, jotka ovat olleet 
mukana auttamassa sponsoroimalla tapahtumaa. Kaikki tapahtumasta 

tuleva tuotto menee hevosalan opiskelijoiden opintoretkikassaan.

Ammattiopistolla tapahtuu

Jyrkkäkosken ammattiopiston 
hevospuoli Halloweenin kourissa!

Tervetuloa!

HIRVIPEIJAISET
Su 1.11.2015 klo 12-15 

seuran majalla. 
Seuran jäsenet, maanvuokraajat ja 

kyläläiset perheineen.
Tervetuloa!

Kipinän Metsästysseura ry:n

Hirviporukka

Pelttarinseudun Metsästysseura ry:n
HIRVIPEIJAISET

la 31.10. klo 12-15 metsästysmajalla.
Tervetuloa 

maanvuokraajat, 
jäsenet ja 

kyläläiset perheineen. 
Hirviporukka

KEMIN CUMULUKSEEN 
la-su 5.-6.12.2015.

PAM Pudasjärven
os. 208 järjestää

Tervetuloa jäsenet viettämään rentouttavaa pikkujoulua!

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET Paulalle tekstiviestillä
p. 040 586 0572, paikkoja rajoitetusti, toimi nopeasti.

Ystävä mukaan, omavastuu 30 €.

- kyydin
- yöpymisen hotellissa
- runsaan joulupuffetin

- aamiaisen
- orkesteritanssit 
  (Jettiset)

Lähtö linja-autoasemalta la 5.12. klo 16, paluu su 6.12.
Menomatkalla järjestetään arpajaiset.

Omavastuu 30 €/hlö, sisältää:

Pikkujouluretken

...jouluruokaa tarjoo kunnon väki...

TEHOKÄVELY 
    su 25.10. klo 18 Puikkarin piha (huom. lähtöpaikka) 

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Osallistumismaksu 4 €/kerta, laskutus lukukauden 

lopussa osallistumiskertojen mukaan.  
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

Yli-Siuruan Metsätyssera ry:n

HIRVIPEIJAISET 
la 31.10. klo 12-14 Hirvipirtillä.
Hirvenlihan huutokauppa alkaa klo 14.

Tervetuloa jäsenet, 
maanvuokraajat ja 
kyläläiset hirvikäristykselle. Hirviporukka

Malisen erä ry 
HIRVIPEIJAISET
la 31.10.2015 klo 12.00-14.00

Korpisenkylätalolla. 
Maanvuokraajat, jäsenet, 

kyläläiset ja 
mökkiläiset tervetuoa!  hirviporukka

Jongun Metsästysseuran  
HIRVIPEIJAISET 
pidetään la 31.10. klo 12-14 

Jaalangan pirtillä.
Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 
kyläläiset perheineen tervetuloa!

Hirviporukka

la 31.10. Saarenkylän 
NS Rovaniemi klo 20-24

Tanssimatka
Shannel Four

Lähtö klo 18 S-market linja-autopysäkki.
Matkan hinta 20 €, tanssilippu 14 €.
Ilmoittautumiset: (miel. tekstiviesti)

Eija Pihlaja 0400 765 180
Heimo Turunen 0400 385 281, 
heimo.turunen@vkkmedia.fi

(Nuorittantie 76)
pe 23.10. klo 18.45

Bingo Nuorittalla

Päävoittona 200 €:n ostokortti.
Tervetuloa!

Seuran YLEINEN SYYSKOKOUS
su 8.11. klo 14.00 alkaen. 

Kaikki mukaan suunnittelemaan seuran toimintaa!

La 24.10.  WOYZECK 
Pe 30.10.  RAINER BOLLSTRÖM
Pe 6.11. SKANDINAVIAN HUNKS
La 21.11.  JORE SILTALA
Pe 27.11.  M & M
La 5.12.  ÄSSÄT
Pe 11.12.  RAINER BOLLSTRÖM
La 12.12.  PETRI NYGÅRD
Pe 18.12.  JARKKO HONKANEN

KURENKOSKI

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Aukioloajat:
ma-ti 13-20 • ke 13-01 • to 13-21 • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-20

HOTELLI-RAVINTOLA

TULOSSA:

Viime lehden kirkkoval-
tuuston kokouksen kuvas-
sa oikean puoleinen  henki-
lö oli Tuulikki Timonen, ei 
Tuulikki Tihinen, kuten ku-

Oikaisu kuvatekstiin
vatekstissä virheellisesti oli 
mainittu. Pahoittelemme 
virhettä.

Toimitus

MUISTOKRANSSIEN 
MYYNTIPÄIVÄ

Pudasjärven työkeskuksessa, Kauralantie 3 
perjantaina, pyhäinpäivän aattona 

30.10.2015, klo 10–13

• Tehty kanervasta, sammaleesta, 
Puolukanvarvusta ja katajasta

• Kaikki kranssit 10 €
• Vain käteismaksu 

Myymälä avoinna 
ma-to klo 9-15, pe 9-14. 

Tervetuloa!

Piipahda mukaville 

ostoksille 

työkeskuksessa!
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Karhupajalla tehtäviään hoitavan yksilövalmentaja Soin-
tu Veivon työpanos kaupungin nuorten hyväksi ja palve-
lemiseksi voidaan laajentaa käsittämään Karhupajan nuor-
ten lisäksi kaikkia alle 29-vuotiaita kuntalaisia. Tarvittaessa 
palvelu suuntautuu vanhemmillekin neuvontaa, ohjausta ja 
tukea tarvitseville ihmisille. Yksilövalmentajan kanssa voi 
suunnitella, kehittää ja toteuttaa kaikilla mahdollisilla elä-
män alueilla näyttäytyviä ideoita, innostuksia ja haaveita. 
Vaikeita ja erityisiä toimenpiteitä vaativia asioita selvitel-
lään ja ratkotaan yhdessä muistaen salassapito- ja vaitiolo-
velvollisuusohjeet.

Tapaamisten ja keskustelujen aikana pohditaan kou-
lutukseen, työhön, terveyteen, päihdeongelmiin, armei-

jaan menoon, asunto- tai velka-asioihin, arjenhallintaan ja 
yleensäkin elämän tuomiin tilanteisiin ja kokemuksiin liit-
tyviä juttuja. Yhdessä tehdään suunnitelmia tätä päivää ja 
tulevaisuutta varten. Yksilövalmentaja ei ole ELMO, joka 
hallitsee kaikki asiat suvereenisti, mutta hänellä on ääret-
tömän laaja ja asiantunteva verkosto ympärillään. Verkos-
ton taitavuus ja taipuvuus voidaan laittaa käyttöön nope-
asti jonottamatta isoja aikoja. Yksilövalmentaja on valmis 
lähtemään kanssakulkijaksi vaikka työ- tai koulutuspaikkaa 
kyselemään, KELA:n toimistoon, verotoimistoon, TA:lle, 
tai mihin muuhun tahansa paikkaan, johon yksin menemi-
nen ei tahdo luonnistua.

Karhupajalla työkokeilussa sinulla on mahdollisuus 

saada käyttöösi kaikki yksilövalmennuksen ohjaus- ja tu-
kemismahdollisuudet. Tämän lisäksi saat ammattitaitoista 
työnohjausta, työkokemusta, arjessa selviämisen taitojen 
vahvistamista ja mahdollisuuden tuettuna päästä tavoit-
teeseesi. Eikä saamasi työtodistuskaan hassumpi asia ole.

Jos Karhupajalle keskustelemaan saapuminen tuntuu 
vaikealta tai mahdottomalta, ei siihen tarvitse hirttäytyä. 
Yksilövalmentajalla on toimivat jalat ja pelittävät rattaat 
käytössään saapua yhteisesti sovittuun tapaamispaikkaan. 
Ainoa asia, jota yksilövalmentaja sinulta itseltäsi tai lähei-
seltäsi odottaa on YHTEYDENOTTO. Rohkaise itseäsi 
yksilövalmentajan ”hyväksikäyttöön” asiasi kehittämisek-
si ja hoitamiseksi.

Sointu Veivo
Yksilövalmentaja, Karhupaja

040 826 6590, 
sointu.veivo@pudasjarvi.fi

Tänä vuonna 18 vuot-
ta täyttänyt Pudasjärvellä 
perustettu bilebändi Wo-
yzeck esiintyy lauantai-
na 24.10. Hotelli Ravinto-
la Kurenkoskessa, jonne 
bändi tuo erityisen shown. 
Bändi soittaa kaksi noin 
tunnin mittaista settiä. Il-
lan ensimmäinen setti soi-
tetaan ex-miehistöllä ja il-
lan päätteeksi bändi vetää 
omien sanojensa mukaises-
ti ”potut kellariin” ja näyt-
tää nykyisen kokoonpanon 
timantinkovan keikkakun-
tonsa. 

Mukana on niin ikään 
Pudasjärveltä kotoisin ole-
va ex-soolokitaristi. 10 
vuotta sitten bändissä vai-

Woyzeck esiintyy Kurenkoskessa lauantaina. Kuva viime 
kesän keikalta Kalajoella.

Woyzeck esiintyy Kurenkoskessa
kuttanut ex-Urpo on värvätty 
mukaan muutamalle loppu-
vuoden keikalle.

Bändi aloitti 18-vuotisjuh-
lakiertueen elokuussa Kalajo-
elta ja kiertue jatkuu kevääl-
le 2016. Syystalven keikat on 
jo buukattu, mutta alkuvuo-
den keikkakalenteria viila-
taan vielä. 

Bändi on sovittanut keik-
katahdin hetkeen sopivaksi, 
perheet ja leipätyöt antavat 
toiminnalle raamit. Vaikka 
keikkoja ei pystytä joka vii-
konloppu tekemään, on pik-
kujouluaikaan sopivasti tohi-
naa.  Kymmenkunta keikkaa 
loppuvuoden aikana urakoi-
va bändi esiintyy joulukuus-
sa jopa kahdessa eri paikassa 

Iltatapahtumat ja huvit
Pudasjärvellä

samana iltana. Tämän mah-
dollistaa ammattitaitoinen 
tekniikkaryhmä ja useampi 

käytettävissä oleva kalusto.  

Janne Soronen

Onnittele
isää, ukkia, pappaa, vaaria...

Isänpäivänä 
su 8.11.2015

Hyvää Isänpäivää
maailman parhaalle Isälle!

 Milla ja Malla  Milla ja Malla

Onnea
sylintäydeltä

Iskälle!

Yllätä isä iloisesti 
perjantain 6.11.2015 
Pudasjärvi-lehdessä.
Ilmoituksen 
hinta 15 € sis. alv. 24%
Koko 2x30 tai 1x60
omavalintaisella tekstillä.

Voit jättää ilmoituksesi:
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
tai p. 040 195 1732
viimeistään ke 4.11. mennessä

Hinta vain

15 €
sis. alv 24%

Hinta vain

15 €
sis. alv 24%

Pudasjärven 
Eläkeläiset ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS  
palvelukeskuksessa 

tiistaina 3.11.2015 kello 14.30.
Terveydenhoitaja Helena Kokko 
tulee keromaan muistiasioista.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS 

pidetään to 12.11.2015 
klo 18.00 Jukolan Pirtissä.  

Tervetuloa!

MLL Pudasjärven 
yhdistyksen

Hallitus kokoontuu klo 17.00.

TYÖPETARI ry jakaa
EU-RUOKAPAKETTEJA 

Perjantaina 30.10.2015 klo 9.00-14.00 
Suojalinnalla 
Urheilutie 2

Paketteja jaetaan, niin kauan kuin niitä riittää.
Samalla voi tehdä edullisia kirpputorilöytöjä 

Asukastuvalla.
Ei puhelinvarauksia.

Tiedustelut puh. 044 082 2138, 044 082 2130

Pudasjärven vesihuollon kehittämis-
suunnitelma
Pudasjärven tekniset palvelut ja Sweco Ympäristö Oy ovat 
yhteistyössä laatineet Pudasjärven vesihuollon kehittämis-
suunnitelman. Pohjana on käytetty vuoden 2003 Pudasjärven 
vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Vesihuollon kehittämis-
suunnitelma on kaupungin vesihuollon tavoitteita määrittelevä 
asiakirja, jolla ei ole oikeusvaikutusta. Kehittämissuunnitelma 
on tarkoitettu kaupungin vesihuollon suunnittelun välineeksi ja 
vesihuollon tavoitteita määritteleväksi asiakirjaksi.

Pudasjärven vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnos on 
yleisesti nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä ja 
kaupungin nettisivuilla 21.10.-6.11.2015. Kannanotot on toi-
mitettava nähtävillä oloajan päättymiseen mennessä kaupun-
gintalon kirjaamoon, osoite PL 10, 93101 Pudasjärvi tai sähkö-
postitse kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärven kaupunki, tekniset palvelut

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

Yksilövalmennusta saa ja kannattaa käyttää - monen ikäisille
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KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas
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puukattilat ja varaajat

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä tarvikkeet ammattitaidolla

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

-maalämpöjärjestelmät

1945

Pu

U

70 v.
70 vuotta työtä

Pudasjärven nuorison hyväksi

Ohjelma:
Kello 10  Juhlajumalanpalvelus seurakuntakoti
Kello 12.30-13.30 Tervehdysten vastaanotto ja juhlanäyttelyyn 

tutustuminen Tuomas Sammelvuo -sali.

Klo 14 alkavan juhlan ohjelma:
Lukion ja 
yläkoulun kuoro     Johtaa ja säestää Keijo Piirainen
Tervehdyssanat     Seppo Sammelvuo, PuU:n puheenjohtaja
Hikimajan huvit      Maarit Hallikainen, Suvi Kipinä ja tanssi-

ryhmä
Let the fun begin     Voimistelujaosto
Juhlapuhe  Risto Nieminen, Suomen  

Olympiakomitean ja Valon puheenjohtaja
Kaikki on kivaa     Laulu Silja Alahäivälä,  

säestää Kirsi Alahäivälä
3-2-1-GO!      Voimistelujaosto
Ansiomerkit ja huomionosoitukset
Lukion ja 
yläkoulun kuoro     Johtaa ja säestää Keijo Piirainen
Päätössanat     Tuomas Sammelvuo, päävalmentaja
Maakuntalaulu     Kymmenen virran maa

Kaikki tervetuloa!

Mahdolliset onnittelut juhlarahastoon 
vähävaraisten nuorten liikuntaharrastuksen tukemiseen.

Tilinumero: FI77 5360 0420 0042 96

Kahvitarjoilu klo 12.00 alkaen.

Pudasjärven Urheilijat ry:n

70-vuotisjuhla
sunnuntaina 25.10.2015 klo 14

Tuomas Sammelvuo -sali.
Rantaraitti katkaistu 
28.10. alkaen
Lonikantiellä sijaitsevan palveluta-
lon rakennustyömaan vuoksi Ranta-
raitti on katkaistu turvallisuussyistä 
työmaan kohdalta 28.10.2015 al-
kaen vuoden loppuun saakka.

Rantaraittia kulkevien tulee tuona 
aikana kiertää työmaa Kauppatien 
kautta.

Pudasjärven kaupunki,  
tekniset ja ympäristöpalvelut

 www.pudasjarvi.fi

Lonikantie

PuomiPuomiX X

Työmaa-alue

Kauppatie

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Täydellä linja-autolla 
Superparkkiin

Pudasjärvellä koululaiset 
ovat saaneet tällä viikolla 
nauttia syyslomasta ja sen 
ohjelmistosta. Kaupungin 
liikunta- ja kulttuuripalve-
lut, Nuorten tuki ry ja Per-
hekeskusyhdistys ry järjes-
tivät tiistaina 20.10. reissun 
Ouluun ja matkalle läh-
ti täysinäinen 60 henkilön 
linja-auto. Superparkissa 
riitti monenlaista touhua ja 
yli kolmen tunnin aika ku-
lui lapsilla hyvin.

- Ruokailimme myös 
Superparkissa sijaitsevas-
sa ravintolassa. Muutim-
me kulttuuriosion suunni-

telmia ja taidemuseon sijaan 
matka taittuikin Kierikkikes-
kukseen. Paikka oli osalle 
tuttu, osalle täysin uusi ko-
kemus. Kivikauden muse-
ossa näimme kivikauden ai-
kaan herättelevän videon ja 
pääsimme tutustumaan itse 
museoon ja ulos kivikauden 
kylään, jossa saimme kokeil-
la jousiammuntaa, tehdä ki-
vikoruja ja kurkistaa kylän 
tunnelmallisiin taloihin, ker-
too Pauliina Toppi.

Touhumaa järjestettiin 
keskiviikkona 21.10. Tuo-
mas Sammelvuo -salissa. Va-
paalla temppuilualueella sai 

muun muassa hyppiä volt-
timatolla, taiteilla sirkusvä-
lineillä sekä roikkua ja kiik-
kua renkailla. Lisäksi oli 
ohjattua ohjelmaa: askarte-
lua, jalkapalloa, rivi- ja af-
rotanssia. Touhumaassa oli 
iloista tekemisen meininkiä 
eikä hiljaista hetkeä ollut. 
Siellä vieraili yhteensä noin 
80 henkilöä. Touhumaa jär-
jestettiin yhteistyössä kau-
pungin liikunta- ja kult-
tuuripalveluiden, Nuorten 
tuki ry:n ja FC Kurenpoi-
kien kanssa.

Kuvat Pauliina Toppi


