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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Metsänhoitoyhdistys 
Pudasjärvi täyttää

80 vuotta – juhlat 
Hirsikampuksella s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 4.11.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Meiltä vaivattomasti 
Kelan invakuljetukset, omavastuu 25 € 

(kerryttää vuotuista omavastuuta).

Kuljetamme Pudasjärvellä Kela-invakuljetukset 
Kelan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Myös henkilö- ja palvelukuljetukset.

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

Pudasjärven Taksipalvelut Oy

HUOM!

Kelan korvaamat 
HENKILÖ-, INVA- JA 

PAARIKULJETUKSET 
Pudasjärvellä numerosta

Kun kotiudutte sairaalasta, 
on teillä oikeus tilata taksi kotikunnasta.

0100 86 500
"

Pudasjärven taksiautoilijat ry

 www.pikkusyote.fi

Lisätiedot ja varaukset: 
myyntipalvelu@pikkusyote.fi tai 08 815 4000

Tule herkuttelemaan uuden 
keittiömestarimme laatimista 

pikkujouluherkuista 

TARJOLLA PERINTEISTEN 
JOULUHERKKUJEN LISÄKSI 
• Jokirapu-fenkolisalaattia 

• Marinoituja savumuikkuja 
• Karpalo-kinuskikakkua

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

MUISTA ISÄÄ SU 13.11.2016!
79 vuotta ammattitaitoa!

Arvomme 100 euron lahjakortin 6.1.2017.

Kutsu

Merkkipäivän kunniaksi järjestetään 
juhlatilaisuus la 19.11.2016 

klo 10.00 Hirsikampuksen juhlasalissa. 

Ohjelma: 
klo 10-11.45 Tervehdysten vastaanotto ja ruokailu 

klo 12.00 80 -vuotisjuhla, juhlapuhujana 
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila 

Ennakkoilmoittautuminen ruokailua 
varten pe 11.11. mennessä 
puhelimella 020 4137 520 tai 

sähköpostilla paula.suorsa@mhy.fi 

Tervetuloa! 
Mhy Pudasjärvi ry:n hallitus

Metsänhoitoyhdistys 
Pudasjärvi

 täyttää 80 vuotta. 

Normaalihintaisten silmälasien ostajalle toiset lasit kaupan pääl-
le itsellesi tai kaverillesi, tarjoamme edullisemman. Voit valita linssit 
ja aurinkolasit erityismallistosta. Etu koskee uusia tilauksia, ei muita 
alennuksia. S-Etukortilla Bonus tuplana, jopa 10 % kampanja-aikana 
maksetuista ostoksista. Tarjous on voimassa 27.11.2016 asti.

  OSTA  2,
MAKSA 1
Saat toiset silmälasit koko kehysvalikoimasta tai 
merkkiaurinkolasit voimakkuuksilla kaupan päälle.

PUDASJÄRVI Toritie 1, 08 822 416, 
palvelemme ma-pe 9.30-17

Varaa aika optikolle tai silmälääkärille 
08 822 416 tai silmäasema.fi

BONUS TUPLANA

Päätimme jatkaa Tuplapäiviä!
  

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Neste Pudasjärvi
Kalevi Malinen Oy
Pietarilantie, puh. (08) 822 522

ISÄNPÄIVÄLOUNAS 
noutopöydästä 

sunnuntaina 13.11. klo 10-18 

10,50

Lounas noutopöydästä joka päivä. 

- Smetanalohi 
- Riistakäristys
Sis. alkusalaatti, leipä, 
juoma ja jälkiruoka. 

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 9.11., ke 16.11., ke 23.11

www.pudasjarvenoptiikka.fi
Huom! Ma 7.11. liike avoinna klo 9-13 

Pudasjärven seurakunta, Oulunkaaren kuntayhtymä

Omaishoitajien

kirkkopyhä
sunnuntaina 13.11.2016 

klo 10 seurakuntakodissa.
Kahvitarjoilu messun jälkeen.

Kahvitilaisuudessa lauletaan yhdessä 
tuttuja virsiä ja hengellisiä lauluja.

Kaikki ovat tervetulleita 
osallistumaan ja 

laulamaan yhdessä!
Helena Koivukangas         Tuula A Tolkkinen

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

 Pesulapalvelut 
laadukkaasti ja kattavasti 
• matot
• vuodevaatteet
• liinavaatteet
• pöytäliinat
• verhot

• työvaatepesut
• vaatepesut 
  (takit + käyttö-
  vaatteet)
• yms. Ilmainen 

kuljetus!

OULUN PESULAPALVELU
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Matto- ja vuode-
vaatepesut

Tarjous voimassa marraskuun loppuun.

-15%
OULUN PESULAPALVELU

Vastaanottopiste: Perhemarket
Pietarilantie 48, Pudasjärvi

p. (08) 311 7204. www.oulunpesulapalvelu.fi

Rauhallista Pyhäinpäivää 
kaikille lukijoille! Toivoo 

Pudasjärvi-lehden toimitus
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu Sarakylän kappelissa pyhäinpäivänä la 5.11. kello 
10, Rauli Junttila, Tuomo Rahko, kappelikuoro. Jumalanpal-
veluksessa luetaan kaikkien viime pyhäinpäivän jälkeen Sa-
rakylään haudattujen nimet. Muistakaa mahdollisuus käyttää 
kirkkotaksia, omavastuu 5 € edestakainen matka.
Pyhäinpäivän messu kirkossa la 5.11. kello 19, Valtteri 
Laitila, Rauli Junttila, Tuomo Rahko. Jumalanpalvelukses-
sa luetaan kaikkien viime pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden 
pudasjärveläisten ja Pudasjärvelle haudattujen nimet. Tak-
si seurakuntakodilta kirkkoon lähtee 18.30, omavastuu 5 € 
edestakainen matka.
Messu seurakuntakodissa su 6.11. kello 10, Valtteri Laitila, 
Jukka Jaakkola.
Raamattupiiri rippikoulusalissa ti 8.11. kello 18.30 (huom. 
aika), Rauli Junttila.
Kuorot: Kirkkokuoro to 10.11. kello 18. Vox Margarita ke 
9.11. kello 18 ja Sarakylän kappelikuoro la 5.11. kello 12.
Lähetyksen kirpputori avoinna keskiviikkoisin kello 10–13. 
Tuoretta pullaa, kahvia ja arpoja sekä paljon muuta tarjolla.
Ystävänkammari to 10.11.  kello 12.
Omaishoitajat rippikoulusalissa ma 7.11. kello 11.
Retki Yhteisvastuu-starttipäivään Kempeleen seurakun-
taan to 10.11. Lähtö seurakuntakeskuksen pihasta kello 9.15 
ja paluu n. kello 17.00. Retki on ilmainen ja samalla kiitos vii-
me kevään keräyksessä mukana olleille kerääjille ja talkoo-
laisille – ja myös Sinulle, joka olet kiinnostunut toimimaan 
ensi keväänä Yhteisvastuussa.Ilmoittautuminen kirkkoher-
ranvirastoon pe 4.11. mennessä, puhelin (08) 882 3100. 
Juha on varannut ison linja-auton käyttöömme – eiköhän lai-
teta auto taas täyteen, tervetuloa mukaan.
Sauvakävely: ti 8.11. sauvakävelyryhmä kokoontuu Puikka-
riin kello 16.30. Mukaan uimavarusteet.
Lapsen oikeuksien päivä seurakuntakodissa ke 16.11. Ti-
laisuus alkaa kirkkosalissa Lasten kauneimmilla hengellisillä 
lauluilla kello 10, sen jälkeen kahvi- ja mehutarjoilu. Pallome-
ri ja muuta mukavaa tekemistä. Kaikenikäiset ovat tervetul-
leita.
Perhekerho seurakuntakodissa ti 8.11. ja ke 9.11. kello 10-
13, ensi viikolla (viikko 46)  ei perhekerhoja.
Perheretki Kuusamoon: Rovastikunnallinen Lasten kirkko-
pyhä Kuusamossa su 20.11. Lähtö linja-autolla seurakunta-
kodilta klo 8.00 ja paluu takaisin n. klo 16. Matka on ilmainen. 
Perhemessu Kuusamon kirkossa klo 10, messun jälkeen 
ruokailu ja eri toimintapisteitä. Muskarihetki klo 13.30. Ilmoit-
tautumiset ke 9.11. mennessä kirkkoherranvirastoon puh. 08 
8823100.
Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin kello 
9.30–12.00 Ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 743 4896 
tai 040 586 1217.
Siioninvirsiseurat Liepeen väentuvassa pe 11.11. kello 18.
Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat Yli-Livolla Taina ja Pertti 
Luokkasella pe 11.11. kello 18.30 (Jukka Jaakkola). Pyhäin-
päiväseurat Sarakylän koululla la 5.11. kello 19 (Timo Lyy-
tikäinen, Seppo Leppänen). Pyhäinpäiväseurat Kurenalan 
ry:llä la 5.11. kello 15 ja su 6.11. kello päiväseurat kello 13, 
seurat kello 18 (Aslak Pekkala, Pauli Postila).
Kastettu: Juska Andreas Takarautio.
Haudattu: Eino Henrikki Ollila 95 v, Fanni Amanda Hyttinen 
92 v, Väinö Johannes Tumelius 84 v, Irja Liisa Siira 84 v, Mika 
Tapani Pesonen 53 v.

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Mika Tapani
PESONEN

s. 29.1.1963 Kuusamo
k. 19.10.2016 Pudasjärvi

Rakkaudella kaivaten
Salme, Tuuli-Maaria ja

Johanna
Taisto

Sisarukset perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Käy enkeli kanssasi taivaan rantaa, 
on askelees kevyt, jalkasi kantaa.
Ei tuskia tunneta taivaan tiellä,
on monet rakkaat vastassa sielä.

Siunaus on toimitettu 
läheisten läsnäollessa 

pe 28.10.2016.
Suuri kiitos Pudasjärven ja 

OYS:n hoitohenkilökunnalle 
Mikan hyvästä hoidosta.

Lämmin kiitos osanotosta.

Teuvo Tapani Kalliola 
(10.5.1952 – 9.9.2016)

Saimme suruviestin Teuvo 
Kalliolan menehtymisestä 
lomamatkallaan Indonesi-
assa 9.9.2016.

Teuvo valmistui insi-
nööriksi Jyväskylän tek-
nillisestä opistosta vuona 
1977 ja vuonna 1980 Hä-
meenlinnan opettajaopis-
tosta.

Elämäntyönsä Teuvo 
teki Tornion ammatti-insti-
tuutissa, josta jäi eläkkeelle 
1.4.2016.

Teuvo aloitti harmo-
nikansoiton 17-vuotiaa-
na enonsa innoittamana 
ja opiskeli soittoa useilla 
eri kesäkursseilla. Torni-
on harmonikkakerhon ve-
täjänä hän aloitti vuonna 
1978. Hän opetti harmoni-
kansoittoa myös kansalais-
opistossa, ja Teuvon nuoret 
oppilaat menestyivätkin 
hyvin suomenmestaruus-
kilpailuissa yhtye-  ja orkes-
terisarjoissa. Lisäksi Teuvo 

toimi Tornion peli-
mannien ja kuoron 
ohjaajana ja vetä-
jänä yhdessä Aira- 
vaimonsa kanssa, ja 
he esiintyivät Juta-
jaisissa -70 luvulta 
lähtien. Hän toimi 
useita vuosia myös 
Suomen Harmonik-
kaliiton hallitukses-
sa.

Tornion kaupun-
ki muisti Teuvoa 
kaupungin kulttuu-
ripalkinnolla vuon-
na 1993.

Teuvolle myön-
nettiin director musices - ar-
vonimi vuonna 2003. Suomen 
harmonikkaliiton hopeisen 
ansiomerkin hän sai vuonna 
2002 ja Kuntaliiton kultaisen 
ansiomerkin 2014

Vuonna 2004 Teuvo muut-
ti Aira-vaimonsa kanssa Pu-
dasjärvelle, jossa hän toimi 
kansalaisopiston harmonik-

kapiirin vetäjänä kuole-
maansa saakka.

Me Lappilaiset harmo-
nikansoittajat muistamme 
Teuvon aina hymyilevänä, 
ystävällisenä ja aurinkoise-
na persoonana. 

Seppo Leino
Rovaniemi

Pyhäinpäivä
Huomenna on Pyhäinpäivä. Marras-
kuun alun juhlapäivän tienoilla palavat 
lukemattomat muistokynttilät hauta-
usmaillamme. Pudasjärven hautausmaa 
on hienossa valaistuksessaan sekä kynt-
tilöineen koskettava näky. Pyhäinpäivä-
nä ja erityisesti hautausmaalla käydessä 
monet muistot palaavat mieleen. 

Kirkkomaan hautakivet ja ristit ker-
tovat elämänkulusta. Niihin on kaiver-
rettu tai kirjoitettu vainajan nimi sekä 
syntymä- ja kuolinpäivä. Ne kätkevät 
elämäntarinan joka on alkanut syn-
tymästä ja kaikkien vaiheiden jälkeen 
päättynyt poisnukkumiseen. Mitä ovat-
kaan ne kaikki elämänkohtalot iloineen 
ja suruineen?

1. Sukupolvet ennen meitä vaivan teitä 
 ovat täällä kulkeneet, valossa ja pimen-

nossa,
  ahdingossa uskoneet ja toivoneet.

2. Sukupolvet ennen meitä taivasteitä 
 sanan turvin kulkivat, lampun viimein 

sammuessa 
 Jeesuksessa silmät uneen sulkivat.

3. Nyt on päästy luokse Herran, 
 joka kerran kaikki osti verellään. Hän 

on vienyt seuraajansa 
 armostansa iloon, rauhaan, elämään.

4. Täällä nyt me vuorostamme 
 vaellamme tietä sukupolvien, niin kuin 

lapset aikanansa 
 taivaltansa käyvät meitä seuraten.

5. Johda, Herra uskollinen,
  armollinen kotiin kaikki kulkijat. Mat-

kan jälkeen taivaassasi 
 kiitostasi sukupolvet laulavat.

Olemme juuri nyt osa sukupolvi-
en ketjua. Nyt kirjoitetaan meidän tari-
naamme iloineen ja suruineen. Meidän 
jälkeemme tulevat sukupolvet kulkevat 
sitten haudoillamme. Juuri nyt on tär-
keätä pyytää toisen pyhäinpäivän virren 
sanoin: Auta, Herra, aina meitä elon teitä 
uskossa vain kulkemaan. Auta, milloin tääl-
tä lähden, haavais tähden pyhäin joukkoon 
joutumaan. VK 146:4

Jukka Jaakkola

Rakkaamme

Irja Eliina
KYNGÄS
o.s. Niva
s. 7.2.1941 Haapajärvellä
k. 5.10.2016 Pudasjärvellä

Syvästi kaivaten
Alpo
Tuomas ja lapset
Leija ja Taisto perh.
Hilkka ja Marko perh.
Silvo ja Satu perh.

Sammui silmät ja suu
syksyn lehtien matkaan.
On nyt tuska luopunut kasvoiltasi
       päiväsi hiljaa
             ehyenä kulkee

Vaikka elämän tahtoa ollut ois,
niin vaikea sairaus uuvutti pois.
Vain muistot ja rakkaus jäljelle jäi.

Lapset, lasten lapset ja 
lastenlasten lapset 

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa. 
Kiitos kaikille, jotka olette myötäeläneet kanssamme.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan
myymälä auki tiistaisin klo 9-17

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

KUUKAUDEN KAMPANJAT
TARJOUKSET VOIMASSA

MARRASKUUN AJAN

40€

ACADEMIE MEN

HEMMOTTELUHETKI
MIESTEN -30%

TUOTTEET

(norm. 45€)

´

sis. kuorintaa ja hierontaa
jaloille ja kasvoille

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Ei hätää, sillä siihen on ratkaisu. 
Markku Kemppainen ja Marko Väyrynen 
-kitara- ja lauluduo järjestää lauluillan, 

joka koostuu suomalaisista iskelmistä (Finnhitsejä) 
60-90 -luvuilta ja hauskoista joululauluista. 

Puuttuuko pikkujouluistanne ohjelmaa???

Tuomme mukanamme lauluvihot, jotta jokainen 
voi yhtyä äänellään lauluun. Ohjelman kesto voidaan 

sopia 30-60 minuutin mittaiseksi.
Ota yhteyttä: Markku Kemppainen 040 773 8316 

tai make.kemppainen.mk@gmail.com

lomalla marraskuun loppuun
TERVEYSKESKUKSEN KANTTIINI

Höppänätonttu 
Lasten konsertti K-supermarketissa

Höppänätonttu alias Renne Karppinen.

K-Supermarket järjestää vii-
me vuotiseen tapaan Lasten 
konsertin supermarketilla 
reilun viikon kuluttua sun-
nuntaina 13.11. Esiintyjä on 
sama kuin viime vuonnakin 
eli Renne Karppinen Kajaa-
nista, mutta ohjelma on uusi 
eli nyt mennään Höppänä-
tonttu teemalla. Ohjelma al-
kaa kymmeneltä eli paikalla 
kannattaa olla sitä aiemmin. 
Kaupan ovet ovat avoinna 
tulijoille 9.45 lähtien. Kon-
sertin tiimoilta sunnuntaina 
supermarketin kassat avau-
tuvat tuntia myöhemmin 
kuin normaalisti, eli kello 11. 

-Paikallisena yritykse-
nä haluamme kantaa yh-
teiskunnallisen vastuumme 
ja olemme mukana järjes-

tämässä lähes kaikkia Pu-
dasjärven tapahtumia. Näin 
pidämme paikkakunnan vir-
keyttä yllä. Lapsille on Pu-

Viime vuonna vastaava lasten konsertti oli todella suosittu.

dasjärvellä huolestuttavan 
vähän tapahtumia. Siksi jär-
jestämme jo toista vuotta 
peräkkäin lasten konsertin, 
kertoo kauppias Tommi Nis-
kanen. Hän toivottaa kaikki 
lapset ja huoltajat tervetul-
leeksi konserttiin.

Höppänätontti  
Kovatunturilta
Renne Karppinen alias Höp-
pänätonttu on se tonttu Kor-
vatunturilla, joka on aina 
hauskuttamassa ja autta-
massa muita tonttuja. Jos-
tain syystä Höppänäton-
tulle sattuu kaikenlaisia 
hassuja kommelluksia, mut-
ta ei se vauhtia hidasta, päin-

vastoin. Jokaisellehan meistä 
sattuu kaikenlaista, eikä niis-
tä kannata ottaa pulttia! 

Höppänätonttu on tehnyt 
oman levyn ystävänsä Lei-
jatontun kanssa. Levyn lau-
lut ovat ihan uusia jouluisia 
lauluja, mutta joukossa on 
myös sellaisia, että niitä voi 
kuunnella muulloinkin kuin 
jouluna. Levyn lauluja voi 
käydä kuuntelemassa osoit-
teessa: http://renne.fi/testi-
monials/matka-jouluun/ 

Lauluihin on tehty myös 
omia leikkejä, joita leikitään 
yhdessä Höppänätontun 
konsertissa supermarketil-
la. Höppänätontun suosituin 
leikki on Jääpuikkolaulu. HT

Iijokiseudun verkkolehti on Suomen paras
”Ammattimainen ote paikallisuutisointiin”

Iijokiseutu on voittanut pai-
kallislehtien verkkokilpailun 
kerran viikossa ilmestyvien 
lehtien sarjassa.

Iijokiseudun verkkolehti 
arvioitiin Suomen parhaak-
si Sanomalehtien Liiton Pai-
kallislehtikilpailussa vuon-
na 2016.

Päätoimittaja Martta Oi-
nas-Panuma ja koko lehden 
toimitus iloitsee tunnustuk-
sesta:

– Iijokiseudun uusi verk-
kolehti otettiin käyttöön al-
kukesästä. Nyt on todistettu, 
että uudistus onnistui ja toi-
mitus on ottanut reippaan as-
keleen kohti nykyaikaa.

Tuomariston perustelujen 
mukaan Iijokiseudun verk-
kolehden sivut ovat helppo-
käyttöiset.

– Lehdessä liikkuminen 
on vaivatonta, ja lukijalle tar-
jotaan jatkuvasti lisää luetta-
vaa. Taitto on nykyaikainen 
ja värimaailmaltaan toimiva.

Raadin mukaan uutis-
ten jaottelu etusivulla on on-
nistunut. Kiitosta annettiin 
myös siitä, että some-kana-
via tuodaan verkkolehdes-
sä esiin ja lukijoita kannus-

tetaan osallistumaan sisällön 
tuotantoon.

Samalla kun verkkoleh-
den ulkoasu uudistui täysin, 
myös toimitus muutti työs-
kentelytapojaan. Uutisia päi-
vitetään nettiin päivittäin ja 
ajankohtaisia asioita seura-
taan. 

– Olemme yhteisöllinen 
paikallismedia, joka on pal-
jon muutakin kuin kerran 
viikossa ilmestyvä printti-
lehti. Netti tarjoaa mahdolli-
suuksia vaikka mihin! Oinas-
Panuma miettii.

Tuomaristo toteaa myös, 
että Iijokiseudulla on ammat-
timainen ote paikallisuuti-
sointiin.

Päätoimittajan mukaan 
hyvien uutisten ja keskuste-
lua herättävien juttujen te-
keminen on lehdelle kunnia-
asia:

– Teemme toimitustyötä 
lukijoitamme varten. On hie-
noa, että he myös ovat yhtey-
dessä toimitukseen. 

Verkkolehden kävijämää-
rä onkin ollut tasaisessa kas-
vussa. Juttujen lisäksi sivuilla 
on muun muassa mielipide-
kirjoituksia, lukijoiden ku-

via, ilmoituksia, kuvagalle-
rioita ja erillisiä teemalehtiä.

Parhaat paikallislehdet 
valitaan vuosittain. Vähin-
tään kolme kertaa viikossa il-
mestyvien lehtien verkkokil-
pailun voitti kuusamolainen 
Koillissanomat.

Verkkokilpailun raadis-
sa oli viisi journalistiopiskeli-
jaa Haaga-Helia ammattikor-

keakoulusta. Verkkoraadin 
työtä ohjasi toimittaja Ant-
ti Järvi. 

Paikallislehtikilpailuun 
osallistui 88 lehteä ja 33 verk-
kopalvelua. Parhaat paikal-
lislehdet niin printti- kuin 
verkkosarjassa palkittiin Sa-
nomalehtien Liiton Suurilla 
lehtipäivillä Porvoossa tors-
taina. 

SIIVOUSTOIMET
Teemme erilaisia siivouksia 

asiakkaiden toiveiden mukaisesti
 -  kodeille
 -  mökeille
 -  yrityksille
 -  erilaisia pieniä kotipalvelutehtäviä

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

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Puh. 050 386 8660

Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto Ma-Pe 10-17 

www.AarreKauppa.net

10 150

Iijokiseudun verkkolehti arvioitiin Suomen parhaaksi Sano-
malehtien Liiton Paikallislehtikilpailussa vuonna 2016.
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Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi täyttää 
80 vuotta – juhlat Hirsikampuksella

80-vuotisjuhlaan saapuva MTK:n metsävaltuuskunnan pu-
heenjohtaja Mikko Tiirola on vieraillut usein Pudasjärvel-
lä. Kuvassa hän käyttää puheenvuoroa Pudasjärven Met-
säpäivillä. 

Puukauppa vetää, mutta pinnan alla väreilee
Puun ostajat yrittävät ky-
seenalaistaa metsänhoi-
toyhdistysten ammattiavun 
puun myynnissä. 

- Harva myy asuntoaan 
tai metsäpalstaansa omatoi-
misesti suoraan. Välittäjän 
ammattitaitoa tai käyttämis-
tä ei kukaan kyseenalaista, 
miksi sitten puukaupassa, 
ihmettelee Mhy:n Pudasjär-
ven 80-vuotisjuhlaan saapu-
va MTK:n metsävaltuuskun-
nan puheenjohtaja Mikko 
Tiirola.

Metsäalan markkinatilan-
ne on kokonaisuutena hyvä. 
Sellua, kartonkia ja sahata-
varaa viedään ennätystah-
tiin. Puuvaroja riittää kaik-
kien suunnitteilla olevien 
investointien toteuttami-
seen. Yhteen hiileen puhal-
tamisen konkreettisin ja tois-
taiseksi viimeisin esimerkki 

on yhteisen sähköisen puu-
kauppapaikan perustamis-
päätös. 

- Puukaupan luottamus-
ta tukenut ilmapiiri on va-
litettavasti murenemassa. 
Välinpitämättömyys met-
sänomistajien metsänhoi-
toyhdistykselle myöntämiin 
puukaupan valtakirjoihin 
ja hankintapuun hyljintä on 
osoitus tästä. Metsänomista-
jat saavat ostomieheltä usein 
kuulla kysymyksen: ”Etkö 
osaa itse myydä puitasi?” 
Mitä vikaa ammattilaisen 
tai välittäjän käyttämisessä 
puukaupan yhteydessä on, 
ihmettelee Tiirola.

Metsänhoitoyhdistys-
ten 40 prosentin valtakirja-
kauppaosuudella ylläpide-
tään hintatasoa ja kilpailua 
puumarkkinoilla. Mielel-
lään puun ostajat mainosta-

Tervanpoltto oli aikanaan Pudasjärvelläkin merkittävä metsien käyttömuoto. Kuva Östen 
Elving Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmat. 

Metsänhoitoyhdistys Pudas-
järvi ry täyttää tänä vuonna 
80 vuotta, juhlat ovat lauan-
taina 19.11. Hirsikampuksel-
la. Juhlapuheen saapuu pitä-
mään MTK:n puheenjohtaja 
Juha Marttila ja tervehdys-
puheenvuoroja esittävät 
MTK:n metsävaltuuskunnan 
puheenjohtaja Mikko Tiiro-
la, kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen ja Suomen Metsä-
keskuksen aluejohtaja Arto 
Sorri. 

Avauspuheenvuoron 
käyttää valtuuston puheen-
johtaja Hannu Nissi ja pää-
tössanat lausuu hallituksen 
puheenjohtaja Matti Alata-
lo. Juhlassa muistetaan an-
siomerkein ja huomion-
osoituksin ansioituneita 
henkilöitä sekä tahoja. Muis-
tamisia varten on avattu tili 
4H-yhdistykselle ala- ja ylä-
kouluikäisten oppilaiden 
metsätietoisuuden lisäämi-
seen opetusta monipuolista-
malla. 

Juhlassa julkistetaan 
”Metsän omistajan asial-
la 2016” -historiakirja, jonka 
on toimittanut pudasjärve-
läisille tuttu, FM Erkki Tas-

kila Iistä. Juhlivan yhdistyk-
sen hallitus päätti syksyllä 
2015, että 80-vuotinen taival 
on saatava kirjalliseen muo-
toon kunnioittamaan met-
sänomistajien omaehtoista 
toimintaa perhemetsätalou-
den säilyttämiseksi ja edel-
leen kehittymiseksi yhä pa-
rempaan suuntaan. Samaa 
mieltä hallituksen päätök-
sestä on historian teossa tii-
visti mukana ollut toimin-
nanjohtaja Antti Härkönen. 

-Metsänhoitoyhdistyk-
sien toimintaa metsäasioi-
den käytännön kehittämises-
sä ei voi kukaan tai mikään 
taho aliarvioida eikä sivuut-
taa. Yhdistykset ovat pysy-
neet ajassa mukana. Metsän-
hoitoyhdistys Pudasjärven 
pitkä ja ansiokas taival met-
sänomistajien ainoana pi-
täjätason edunvalvojana ja 
yhtenä tärkeänä lenkkinä 
valtakunnallisen edunval-
vonnan kentälle viejänä sekä 
johtavana metsäpalvelujen 
tuottajana ansaitsee tämän 
laajan historiakirjan, toteaa 
Härkönen.

Historian kirjan juhlassa 
esittelevän Taskilan mukaan 

Pudasjärvellä koettiin met-
sänomistajien yhteistoiminta 
tärkeäksi, koska yhdistystoi-
mintaa on yritetty aloitella jo 
vuonna 1930 tai 1931. Asia-
kirja-aineistoa on tältä ajal-
ta hyvin vähän, vain yksi 
kokouspöytäkirja ja jäsen-
hakemuslomakkeita, joten 
kovin pitkälle meneviä joh-
topäätöksiä ei voida näiden 
perusteella tehdä. Kuiten-
kin jäsenhakemuslomakkei-
den päiväysten perusteella 
voidaan päätellä, että yhdis-
tyksen toiminnan käynnistä-
miseen liittynyt kokous on 
pidetty Ylä -Pietarilassa 4. 
huhtikuuta 1931.

Vuoden 1936 lokakuus-
sa pidettiin Pudasjärven 
Osuuskaupan Pirtissä neu-
vottelukokous, jossa puheen-
johtajana toimi maanviljelijä 
Kalle Sarala ja pöytäkirjan-
pitäjänä Arvo Isomursu. Tä-
män kokouksen pöytäkirjas-
sa ei mainita mitään vuoden 
1931 toiminnasta, vaan tode-
taan yksiselitteisesti: ”Pää-
tettiin jatkaa yhdistyksen pe-
rustamistoimenpiteitä ja sitä 
varten valittiin toimikunta, 
johon tulivat valituiksi var-

sinaisina B. Holmström, K. 
Sarala, T. Koivukangas, Eino 
Pelttari, K. Valkola ja Adam 
Turpeinen. Kokoonkutsu-

jaksi nimettiin Arvo Isomur-
su, varalle Kalle Kellolam-
pi, Adam Herukka ja Huugo 
Santanen. Jäsenkerääjäksi Hj. 

Ekdahl, Antti Jussila, E. Nie-
melä ja Samppa Viuhkola.” 

Heimo Turunen

vat hintatakuuta, mutta ei-
vät kerro, että kilpailullinen 
hintataso muodostuu ensisi-
jaisesti yhdistysten valtakir-
jakaupoista.

- Suurta kalaa on hanka-
la pyytää yhdessä, eikä tois-
ta osapuolta pidä yritetään 
jatkuvasti kammeta tuhdol-
ta veneen reunan yli, Tiiro-
la muistuttaa. - Pelaaminen 
tukin latvaläpimitan kans-
sa tai ennakkorahoitusmal-
lit, joissa metsänomistajan 
pitäisi maksaa saadakseen 
puukaupparahansa tai kan-
tokäsittelykustannusten siir-
täminen metsänomistajien 
maksettavaksi satavat kaik-
ki metsänhoitoyhdistysten 
puukaupallisen edunval-
vonnan laariin. Katkonnan 
vaikutuksen ennustaminen 
ratkaisee puukappatilin ja se 
vaatii osaamista.

-  Toisaalta hyvä, että 
markkinoille tulee erilaisia 
palveluita, mutta puunosta-
jien tarjousvertailusta on tul-
lut niin monimutkaista, että 
niissä tarvitaan metsänhoi-
toyhdistysten ammattilais-
ten apua enemmän kuin kos-
kaan, toteaa Tiirola. 

Puukaupan kehittämisen 
nimissä tehdyt avaukset kui-
tenkin hämmentävät met-
sänomistajia.

- Puunostajilla tuntuu 
olevan halua lähteä muutta-
maan jo vakiintuneita puu-
tavaralajimääritelmiä ja 
sekoittaa puukauppatilas-
toja. Metsänhoitoyhdistys-
ten puumarkkinaedunval-
vonnalla näyttääkin olevan 
myös tulevina vuosina rut-
kasti työtä, kun kuitupuun 
kysyntä lisääntyy, Tiirola 
ennustaa.

METALLIROMUT
KIERRÄTYKSEEN 

Noudamme paikan päältä. Nopea palvelu. 

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

- romuautot, maatalouskoneet, 
kuparit, kaapelit ym. ym. 

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

0400 198 382
AUTOKORJAAMO PASI KUMMALA

www.autokorjaamokummala.fi

TALVIRENKAITA 
HETI VARASTOSTA 

mm. Pirelli, Triangle, 
Nankang 

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

jo torstai-iltana!



4 5nro 44PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti4.11.2016 4.11.2016nro 44

Lestadiolainen kristillisyys 
Pudasjärvellä kirja valmistunut

”Iloitkaa aina Herrassa”

Pudasjärveläissyntyinen ro-
vasti Erkki Piri toimitti les-
tadiolaisesta kristillisyydes-
tä Pudasjärvellä kertovan 
kirjan. Varsinaisesti kirjan 
taittamisen hän aloitti kol-
me vuotta sitten. Alkujuu-
ret kirjalle ovat kuitenkin 
jo 30 vuoden takaa, jolloin 
käynnistettiin aineiston ke-
räys, tavoitteena saada Pu-
dasjärven lestadiolaisuus 
yksien kansien väliin. Teh-
tävä on vaatinut valtavasti 
työtä, sillä parhaimmillaan 
paikkakunnalla toimi 30 eri 
rauhanyhdistystä. Vanhin 
yhdistys oli vuonna 1917 pe-
rustettu Kollajankylän rau-
hanyhdistys. Mainittakoon, 
että Pudasjärven rauhanyh-
distys on perustettu vuonna 
1932. Nykyään paikkakun-
nalla on toiminnassa kuusi 
rauhanyhdistystä. 

-Kirjan runkona on pu-
dasjärveläissyntyisen kirk-
koherra Timo Liikasen vuon-
na 2005 Joensuun yliopiston 
teologiseen tiedekuntaan jät-
tämä pro gradu- tutkimus, 
joka käsittelee rauhanyh-
distysten organisoitumiske-
hitystä Pudasjärvellä 1917- 
1982. Liikasen tutkimus on 
tämän teoksen runko, johon 
on ”oksastettu” muuta ma-
teriaalia, niin että jokaises-
ta yhdistyksestä on sanottu 
jotain. Tähän oksastamiseen 
on ollut Liikasen lupa ja tuki, 
kertoi Piri.  

Pirin mukaan kirja on py-
ritty kirjoittamaan niin kan-
santajuisesti, että ”Puhoksen 

mummokin pystyy sitä luke-
maan”. 

Kirja ei ole Pirin mukaan 
pelkästään uskonnollinen tai 
”lestadiolainen” teos, vaan 
pyrkii tuomaan esille myös 
muuta Pudasjärven ja Suo-

men historiaa. 
Kirja on Suomen Rauhan-

yhdistysten Keskusyhdis-
tyksen historiakirjojen jul-
kaisusarjaa. ”Iloitkaa aina 
Herrassa” -otsikko on saa-
tu Pudasjärven suviseurojen 

1998 tunnuslauseesta. Viros-
sa painetut kirjat saapuivat 
Pudasjärvelle lokakuun vii-
meisinä päivinä. Painos 
on 600 kappaletta ja 25 eu-
ron hintaisia kirjoja voi ru-
veta ostamaan sunnuntaina 

20.11. Pudasjärven Rauhan-
yhdistys ry:n Kiitosjuhlassa. 
Samalla juhlistetaan toimi-
talon 40-vuotistaivalta ja ku-
luneen kesän ja syksyn ajan 
tapahtuneen remontin val-
mistumista. 

Seurat koko kylän 
tapahtuma
Lestadiolainen herätys sai al-
kunsa pohjoisimmassa Ruot-
sissa toimineen Lars Levi 
Laestadiuksen (1800-1861) 
vaikutuksesta, hänen oma-
kohtaisesta kääntymyskoke-
muksestaan talvella 1844 La-
pin Marian kanssa käydyn 
keskustelun jälkeen Laesta-
diuksen lakisaarnat muut-
tuivat ”armollisiksi” ja herä-
tykset puhkesivat.

 ”Lumessa alkoi palaa”. 
Herätyssanoma eteni nope-
asti henkilökohtaisella tasol-
la; ”hengellisen pappeuden 
käsite” lestadiolaisuudessa 
tarkoitti silloin ja tarkoittaa 
yhä sitä, että parannuksen 

tehneet alkoivat puhutel-
la ”suruttomia” ja herätyk-
sen tuli levisi pian koko Suo-
meen, Skandinaviaan ja 
siirtolaisuuden matkassa 
Pohjois-Amerikkaan.

Pudasjärvelle lestadio-
laisuus tuli luultavasti jo 
1850-luvulla, ensimmäisiä 
kirjallisia tietoja on 1860-lu-
vulta. Pudasjärven seura-
kuntaan kuului tuolloin 
Taivalkoski, osa Ranuaa ja 
Posiota. Ennen organisoi-
tumista eli rauhanyhdistys-
ten perustamisia, lestadio-
laisuus oli tavoittanut lähes 
puolet seurakuntalaisista. 
Tunnusomaista oli, että esi-
merkiksi ns. ”isoihin seuroi-
hin”, joita järjestettiin kesäl-
lä, kokoontuivat kaikki eli 
seurat oli koko kylän tapah-
tuma. Esimerkiksi vuonna 
1929 Juutisen talossa Livol-
la oli seuroissa mukana yli 
1000 henkeä. 

Heimo Turunen

Kirjassa on runsaasti valokuvia muun muassa Livon ensimmäisiltä isolta seuralta kesällä 1929, jotka pidettiin Juutisen pihalla.

Erkki Piri kertoi Pudasjärven lestadiolaisuudesta kertovan kirjan kirjoittamisen vaiheista Pudasjärven Yrittäjien Senio-
riyrittäjien lounaalla keskiviikkona 2.11. Esityksensä välillä hän näytti liikennöitsijä Pekka Nevakivelle 1950-luvulta kuvaa 
kirkkoherra Paul Honkasalon kantikkaasta autosta, jota kutsuttiin sen muodon vuoksi virsikirjaksi.

● Erkki Piri syntynyt Pudasjärvellä 1945 
● Erityisopettaja Pudasjärvellä vuoteen 1987
● Pappina Pattijoella ja Kiimingissä 1987-1990
● Taivalkosken kappalainen 1990-2001
● Piippolan ja Siikalatvan kirkkoherra sekä 
 Raahen rovastikunnan lääninrovasti 2002-2013
● Eläkepäiviä viettää paljon Pintamolla sijaitsevassa 
 vapaa-ajan asunnossa.
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Elettiin vuotta 1956, kun kävin ensi kerran Sarapirtin 
Römppätansseissa. Olin tuolloin vasta 15 vuotias, mut-
ta olin ko. vuoden aikana alkanut tanssia, vaikka silloin 
oli ohje, että piti olla rippikoulun käynyt ensin. Muu-
tamia meitä oli liian aikaisin aloittaneita. Ei kuitenkaan 
pois käsketty, koska oltiin kyläläisiä. 

Römppä oli vanhaan aikaan piikojen ja renkien lo-
maviikko ja saivat vaihtaa tuolloin taloa, jos niin halusi-
vat. Minun aikana ei ollut enää renkiä eikä piikoja. 

Tanssit aloitettiin jo torstai-iltana ja jatkuivat sun-
nuntai-iltaan. Tanssi-aika oli tuolloin kello 20.-24.. Sara-
pirtti oli siihen aikaan pienempi, saliltaan noin 3-4 met-
riä. Tuossa tilassa sijaitsi näyttämö, myöhemmin taloa 
jatkettiin nykyisellä näyttämöllä.

Miten sitten kuljettiin. Talvi oli alkanut ja pyöräilyke-
lit kehno, joten ainut vaihtoehto oli taksi. Ei ollut pirtin 
pihalla kuin 5-7 taksiautoa Livojoki varrelta ja Ranual-
ta. Väkeä siirtyi autoilla runsaasti, silloiset popetat oli-
vat 10-15 hengen autoja. Muutama lasti autoa kohti, niin 
jopa täyttyi tanssipaikka ja ihan lähiasukkaat tulivat jal-
kaisin. Minun tanssikulut olivat kyytiin 200 markkaa ja 
pääsylippu 100 markkaa. Torstai-ilta ja sunnuntai olivat 
hieman hiljaisempia. Tosin väkeä riitti noinakin iltoina. 

Pukeutuminen oli silloin tärkeää. Miehillä oli puku 
päällä ja vaalea paita ravatin kera. Naisilla paras mek-
ko, saumanailonit ja tietenkin korkokengät. Näin tuli 
näyttävät römppätanssit. Päällysvaatteet vain narik-
kaan, vilkaisu peiliin, että oliko kaikki kunnossa ja tans-
simaan. 

Alkuillasta sopi hyvin pyörähtelemään, mutta kohta 
tuli tungosta. Ei tarvittui orkestereita, rammari soitti pe-
lit. Tuolloin oli jo kovaääniset, joten soitto kaikui kaikki-
en korviin. Soittokopissa kävi moni toiveita esittämässä, 
mutta valitettavasti valikoima oli aika suppea ja se aihe-
utti pulinaa. Koin tämän ollessani tuuraamassa kaveria. 
Mitä sitten soitettiin: Hiljainen kylätie, kylmät huulet, 
cuapita, pieni polku, jenkkaa sirkkojen tanssin tahtiin, 
tango oli soitetuin musiikki ja soi melkein tauotta sen 
rikkoi soittajan käsky, naisten peli. Silloin miehet jän-
näsivät kovasti, kävisikö tuuri. Moni mies jäi istumaan 
penkkiin, naisia kun oli vähemmän. Sitten kiitospeli, 
miehet hakivat daaminsa toiseen jaksoon, siinä saattoi 
syntyä vaikka pieni romanssin alku.

Eihän kaikki olleet salin puolella, piti käydä nur-
kan takana vettä heittämässä ja nestettä monomenoksi. 
Vaikka tanssikengät olivat nahkapohjaiset, lattia oli so-
pivan liukas ilman lisäaineitakin. 

Kuitenkin ilta sujui mukavasti, ei ollut häiriköitä tai 
riitoja ja joskus saattoi poliisi tulla vierailulle ja aina siel-
tä joku löytyi mustaan maijaan ja tuli putkareissu. Eivät 
tainneet koskaan tyhjänä palata. Kuulin hauskan kes-
kustelun, kun minulle tuttu mies käveli mutkikkaasti, 
niin kuului: Mitä Paavo, ootko humalassa. Paavo vas-
taa: Mitä Hanski, moro, oonhan minä. Mies autoon ja 
ovella tuumasi: Pääsipä Kurenalla käymään. Kyllä nii-
tä pulloja oli monen povitaskussa ja mikä oli kulettais-
saan, kun oli tilava puvun takki päällä ja toiset veivät 
ulos puun juurille tai nurkan alle, vaikka omat juomat 
piti olla huvipaikan ulkopuolella. 

Kun olin vasta-alkaja, niin sitä tuli paljon uusia tutta-
via, varsinkin naisia, joidenka kanssa tanssi ja keskuste-
li. Olin aika arka vieraamman kanssa ja piti sitä yrittää 
puhua, noloa se oli tuppisuunakin olla. Illan alkaessa 
mennä loppua kohti ja salin tyhjentyessä täytyi alkaa 
miettimään, missä vaiheessa hyppäisi taksin kyytiin, 
kun jokainen viivytti lähtöä viime tippaan. Sitten sai 
odotella tanssien jälkeen tovin, ennenkuin pääsi autoon. 
Paras kyyti kohdallani sattui olemaan viimeinen lasti, 
taisi olla 15-henkeä kyydissä ja jouduin takapenkille ali-
maiseksi. Juuri pystyin muutaman hengen vedon ve-
täisemään kahdeksan kilometrin matkalla. Sitten vielä 
kotimatka järven yli suksella. Kengät piti vaihtaa, että 
pystyi hiihtämään, toisinaan kävellen. Lumi ei mennyt 
tanssikenkiin, kun nilkat oli suojattu tamaskeilla. Raksi 
kengän pohjaan ja päälle tuli vahva vaate kiinni näppä-
reillä ja samalla suojasi nilkkaa. Ne saattoivat olla jalas-
sa, vaikka koko tanssireissun ajan.

Neljänä iltana peräkkäin, kyllä sitä silloin jaksoi ja 
silloin oli paljon asukkaita kylillä. 

Muistojaan kertoen 60 vuoden takaa, 
Kauko Kuukasjärvi

Römppätanssit 
60 vuotta sitten

MTK Pudasjärven syysko-
kouksessa keskiviikkona 
2.11. valittiin uutena joh-
tokuntaan Marko Kälkäjä. 
Johtokunnan kokoonpano 
vuodelle 2017 on kokonai-
suudessaan seuraava: Pu-
heenjohtaja Juhani Jurmi, 
varapuheenjohtaja Timo 
Vähäkuopus, sihteeri Eero 
Hyttinen sekä jäsenet Sirk-
ka Pankinaho, Ulla Rissa-
nen, Heikki Putula, Henna 
Kosamo, Urpo Puolakan-
aho, Raili Laakkonen sekä 
uutena Marko Kälkäjä. 

Ensi vuoden porovahin-
kojen arviomiehet ovat Arto 
Kosamo, Pekka Törmänen, 
Arto Tuominen, Arto Veste-
ri, Heikki Putula, Janne Oi-
nas, Alpo Kantoniemi ja Ju-
hani Jurmu.

MTK Pohjois-Suomen 
kokousedustajiksi nimettiin 
Heikki Putula, Sirkka Pan-
kinaho, Timo Vähäkuopus 
ja Juhani Jurmu. 

MTK:n juhlaliittokoko-
uksessa Pudasjärveä edus-
taa Juhani Jurmu. 

Kokouksen avannut yh-
distyksen puheenjohtaja Ju-
hani Jurmu kertoi viljelijöil-
lä olleen ilmojen ja sadon 
suhteen hyvä kesä, sateita-
kin oli viime vuoden kesäs-

tä poiketen sopivasti. Nyt 
pidetään kokous ihan omal-
la väellä, kun MTK Poh-
jois-Suomen edustajat ovat 
ottaneet käytännökseen vie-
railla paikallisyhdistyksissä 
vain kerran vuodessa. 

Sääntömääräisten asioi-
den lisäksi herätti keskuste-
lua jäsenmaksun nousu lii-
tolle. 

Metsähehtaarimaksun 
poistaminen on aiheuttanut 
yhdistykselle vajetta talou-
dessa, joten tuottajien jäsen-
maksuun päätettiin tehdä 
pieniä korjauksia. Aiemmin 
tuottajan perusmaksu oli 35 
euroa, ensi vuonna se on 50 
euroa ja yritysjäsenmaksut-
kin nousivat sekä tuottajien 
maksukatto nousi 400 eu-
rosta 450 euroon. 

Näin korotukset kos-
kevat lähinnä pelkästään 
tuottajia, koska tuottajien 
etujärjestöstähän tässä on 
kysymys. Korotus ei täy-
sin kata metsähehtaarimak-
sun poistoa, mutta kovalla 
työllä ja talkoohengellä py-
rimme saamaan tappion mi-
nimoitua. Jäsenetuja tai pal-
veluja ei aleta karsimaan, 
sillä mielestämme nämä 
kuuluvat edunvalvontajär-
jestön velvollisuuksiin.

Tuottajayhdistys saa nyt 
huomattavasti vähemmän 
jäsenmaksutuloa, mutta yh-
distyksen jäsenmaksu liit-
toon on vain kasvanut. Näin 
tuottajayhdistys päätti alkaa 
toimenpiteisiin liiton jäsen-
maksun pienentämiseksi. 
Syyskokouksen päätteeksi 
valmisteltiin liiton syysko-
koukseen esitys/vaatimus 
jäsenmaksun alentamiseksi 
metsähehtaarimaksun ver-
ran sekä päätettiin pyrkiä 
saamaan esityksen taakse 
myös Taivalkosken ja Kuu-
samon MTK:n paikallisyh-
distykset. 

Lähiajan toimintana on 
muun muassa lähiruokata-
pahtuma ennen joulua, pik-
kujoulu sekä perinteinen 
puurojuhla. Toimintasuun-
nitelmassa oli muun mu-
assa seinäkalenterin teko 
vuonna 2018 sekä lähiruo-
katietoisuuden levittämisen 
jatkaminen. 

Kehittämis- 
keskusteluja tarjolla
Yritysrahoituspäällik-
kö Elias Rask Pudasjärven 
Osuuspankista kertoi yri-
tystilin käyttöön ottami-
sesta tuottajille, josta herä-
si myös keskustelua, muun 

Marko Kälkäjä uutena 
MTK Pudasjärven johtokuntaan

Syyskokouksessa oli mukavasti porukkaa. 

muassa epäiltiin palvelu-
maksujen nousua ja lisää 
paperitöitä. 

Energia ja talousasian-
tuntija Esko Viitala, että 
ProAgria on huomioinut 
tuottajien talousvaikeudet 
tarjoamalla kehittämiskes-
kusteluja ilmaiseksi. Viita-
la suositti budjetointia te-
hokkaana keinona seurata 
omaa talouttaan. 

Mari Kälkäjä kertoi lomi-
tusasioiden tulevaisuuden 
näkymistä, jossa työaikoja 
on lyhennetty, mikä näkyy 
lomittajien rasittumisena. 
Lomittajan tulee tehdä tule-
vaisuudessa samat työt en-
tistä nopeammin. 

Kokouksen puheenjoh-
taja Matti Alatalo kertoi 
Metsänhoitoyhdistyksen 
olevan hyvä apu puukaup-
pojen tekemisessä kilpai-
luttamalla ja saada metsän-
omistajalle parhaan hinnan.

Urpo Puolakanaho pai-
notti, että tuleviin kunta-
vaaleihin tulisi saada tuot-
tajia ehdokkaiksi. 

Kokouksen puheenjoh-
tajana toimi Matti Alatalo ja 
sihteerinä Eero Hyttinen.

Heimo Turunen

Lumihiutaleet leijailevat, kun kävelen ajokoiran
kanssa kohti metsää. Ensilumi on saanut
jänikset aroiksi. Jäljet näkyvät, mutta
ne ovat tuoreen lumen peitossa.

Kävelemme päivä lenkillä metsässä.
Nautin hiljaisuudesta. Ihmettelen, kuinka 
taas on ensilumen aika. Aika kuluu, niin nopeasti.

Kun yhtäkkiä ajokoira alkaa haistelemaan lunta.
Jäljet eivät ole tuoreet, mutta hyvän hajuiset.
Ajokoiralla on kuono valkoisena lumesta.
Kun se innostuu puksahtelemaan.

Ihailen postikorttimaisemaa. Ajokoira on
kiinni juoksuvyössä. Kun yhtäkkiä jänis pomppaa
ihan vierestä. Ajokoira kiljaisee 
jäniksen perään. Vetää minua
lujalla otteella jäniksen meno suuntaan.

- Olemme päivälenkillä, sanon ajokoiralle.
- Eihän minulla ole edes jahtivaatteita, 
sanon samalla rapsuttaen
ajokoiraa, että se unohtaisi jäniksen.

Vesi herahtaa kielelleni, kun mietin.
Kuinka ihanaa olisi jäniskäristys perunamuusilla
kera puolukkahillon.

Jatkamme matkaa kohti kotia. Kirkas aurinko paistaa.
Luoden raikkaan talvisen maiseman, joka on, kuin postikortti.
Nautin raikkaasta ulkoilmasta.
Minulla on onnellinen mieli. Kun ajokoira osaa etsiä
ja toimii metsässä itsenäisesti.

-Anna-Riikka Huhta-

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

0,99
pkt

4,99
pkt

9,50
pkt

3,99
pkt

4,20
pkt

6,99
pkt

6,99
pkt

Polar
lyhty-

kynttilä 
14h 5 kpl

havi
lyhty-

kynttilä 
iso 22h 6 kpl

Polar
Pyhäin-
Päivän 

kynttilä 
82h 4 kpl

Polar
hauta-

kynttilä 
20h 6 kpl

Polar
hauta-

kynttilä 
60h 5 kpl

Polar
öljy-

kynttilä
Pieni 

55h 12 kpl

Polar
öljy-

kynttilä
iso

80h 6 kpl

PYHÄINPÄIVÄÄN KYNTTILÄT:

NYT MEILTÄ
RALLY

FORMULA
ÖLJYT!

kota
lintulauta

9,90

orthex
lumen-
työntyri

Pakaste-
arkut

199,-
Pyykin-
Pesukoneet

299,-

liedet

299,-
luxor
led tv
32”

299,-

Polttomoottori
Puun-
halkaisukone

595,-
säilykePurkki 
+ kansi

0,75

auringon-
kukansiemen
10 kg

9,95
auringon-
kukansiemen
20 kg

19,90
orthex
lumilaPio

9,90

Franke
liesituuletin
50 cm, mukana 
hiilisuodatin

99,50

Carman auton
sisätila-
lämmitin

9,95

alkaen

alkaen

alkaen

säkki

säkki

9,90
orthex
Postilaatikot 
värit: punainen, vihreä ja 
harmaa

19,90
lumilingot

395,-
alkaen

tiskikoneet

299,-
alkaen

novitan 
miesten
PiPo

Meiltä 
myös 

lahjakortit!
Muista Isää, Pappaa, Ukkia su 13.11.Hyvää

Isänpäivää 
kaikille isille!

mtv jamming 
vibe 30 ml ja 
mtv man edt 30 ml

9,90
pkt

heat holders 
sukat
alkaen

9,90
miesten
nahka-
sormikkaat

luhta home
käsi-
Pyyhkeet
isä ja pappa tekstillä

6,90

miesten novita
kerrasto

18,90

FleeCe-
rukkanen

7,95

Hyvää Pyhäinpäivää 
asiakkeillemme!

miesten
toPPa-
takki

49,50
9,90

bruno banani
tuoksu-
Pakkaus 
edt30+deo

24,90
pkt

pss

Palvirouhe
250 g

ruisPalat 
9 kpl/500 g

vaalea tai 
ruskea 

PirttiPiPari
500 g

lePPä-
savulenkki 

350 g

veri-, Pinaatti- tai 
Porkkana-

ohukaiset 400 g

3,99
ras

1,00
pss

1,99
pkt

1,49
ras

1,00

Palvelemme 
PyhäinPäivänä 
la 5.11. klo 11-18!
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

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

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

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

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

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 050 462 6512

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Kirkkokatu 17 C 28, 90100 Oulu
minna.laine@eijaheikkinen.fi

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

TERAMERI

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

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti itse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640
Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

RAKENTAMINEN, REMONTIT

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

Parturi ja Klassiset Ripsipidennykset

Avoinna ti-pe klo 10-17 
parturiin myös ilman 

ajanvarausta

P. 040 735 2709 
Kauppatie 2, 

Anon Aseen talo

PARTURI ja RIPSIPIDENNYKSET

EDULLISTA ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

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

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

OSTETAAN

Maalaamaton hirsitalo, aitta ja 
lato. Pentti Parviainen. P. 050 
5740 690.

Moottorikelkka, malliltaan työ- 
tai retkikelkka, h. 100-1000 €. 
P. 040 500 6985.

VUOKRATAAN

Halutaan vuokrata rivi, kerros, 
omakotitalo uuden Hirsikam-
puksen läheisyydestä tai kes-
kustasta. Asunnossa toivomuk-
sena 2-3 mh. Yhteydenotot p.  
040 749 2696.

Halutaan vuokrata saunallinen 
rivitalokolmio keskustasta. P. 
040 765 4160 klo 17 jälk.

MAANRAKENNUSTA PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

Liikunnan riemua koululaisten
syyslomaturnauksessa 

Syyslomaviikon keskiviik-
kona Tuomas Sammelvuo 
- salille saapui noin kuusi-
kymmentä alle kahdeksan-
toistavuotiasta nuorta miestä 
kamppailemaan salibandy-
turnauksen merkeissä. Pu-
dasjärvellä järjestetyllä syys-
lomaturnauksella on pitkät 
perinteet. Aiemmin kaupun-
gin puolesta järjestettyä sa-
libandyturnausta on pelat-
tu oman muistini mukaan jo 
toistakymmentä vuotta. Vaik-
ka turnausmuoto ja pelaajien 
sekä joukkueiden lukumäärä 
on vaihdellut, niin sählytur-
naus on säilyttänyt pitkään 
suosionsa nuorten keskuu-
dessa. Liikunnan riemu on 
ollut turnauksissa aina pääl-
limmäisenä esillä ja näin oli 
myös tällä kertaa.

Tänä vuonna Liiko – Lii-
kuntapalveluiden järjestä-
mässä turnauksessa jokainen 
joukkue sai pelata toisiaan 
vastaan. Mukana oli yhteen-
sä kuusi joukkuetta. Pudas-
järveltä mukana olivat PPH, 

Pudasjärvellä järjestetyllä salibandyn syyslomaturnauksel-
la on pitkät perinteet.

ÄSPEE ja Eräjormat, Yli – Kii-
mingistä SBT Yki, Iistä/Yli 
– Iistä Nutipäät ja Kiimin-
gistä Tsikako. Pelaajien ikä-
jakauma oli 12 – 17 vuotta, 
jonka lisäksi jokaisessa jouk-
kueessa sallittiin yksi täysi – 
ikäinen pelaaja. Yli kahdek-
santoistavuotiaita pelaajia ei 
kuitenkaan kentällä juuri nä-
kynyt, vaikka joukkueet oli-
sivat voineet vanhemmista 
pelaajista menestyksen kan-
nalta hyötyäkin. Tämä osoit-
taa mielestäni hyvin sen, että 
tärkeintä nuorille ei turnauk-
sessa ole menestyminen, vaan 
yhdessä kavereiden kanssa 
pelaaminen ja hauskanpito.

Turnauksessa nähtiin hy-
vin erilaisia pelejä. Oli tasai-
sia, kovia vääntöjä, mutta 
myös hieman epätasaisempia 
taistelupareja. Loukkaantu-
misiltakaan ei vältytty. Tuo-
marin näkökulmasta peli oli 
kuitenkin pääosin siistiä ja 
ylilyönneiltä vältyttiin. Se, 
mikä oli positiivista, niin jo-
kaiselle joukkueelle löytyi 

vähintään yksi tasainen vas-
tustajajoukkue, vaikka tur-
nauksen voittajan, Nutipäät, 
ja häntäpään, Eräjormat, ta-
soero olikin vielä suuri. Ot-
telut, joissa ”päävastustajat” 
kohtasivat toisensa, oli eniten 
tunnetta mukana ja joukku-
eiden pelaajat selvästi naut-
tivat pelaamisesta. Kokonai-
suudessaan syyslomaturnaus 
oli onnistunut ja liikunnan 

tärkeimmät arvot täyttyivät. 
Kiitos kaikille turnauksessa 
mukana olleille pelaajille, kat-
sojille sekä kaupungin liikun-
tatoimelle. Erityiskiitos pe-
laajien vanhemmille, koska 
ilman teidän huolto-/kyydi-
tysapua olisi useamman nuo-
ren sählyturnaus voinut jäädä 
pelaamatta.

Juho Koivukangas

Ruokaryhmä, sohvakalusto 
ym. Myös kirpparivaatteita, 
kotitaloustavaroita ym. Lauan-
taina Mursuntie 7, p. 040 723 
7856 ja 0400 212 377.

Halutaan vuokrata 
PIENEHKÖ LIIKETILA / TOIMISTO 

Pudasjärven keskustan tuntumasta. 
Cambridge-valmentaja 

Helinä Koski. 
P. 040 821 3884

Iltatapahtumat ja huvit
Pudasjärvellä

Tulevana viikonloppuna, römp-
pänä, on runsaasti meno- ja 
osallistumismahdollisuuksia 
muun muassa monet hirvipo-
rukat järjestävät hirvikeittotilai-
suuksia. 

Lauantai-iltana 5.11. on Pu-

Vilkas tanssiviikonloppu
dasjärvi-lehden tanssi-ilmoitusten 
mukaan paikkakunnalla ainakin vii-
det eri tanssit sekä tanssit myös 
naapurikunnassa Taivalvaaralla. 

Siuruan Työväentalolla lau-
antaina 5.11. kello 21-01 soittaa 
tanssiorkesteri Selena perinteistä 

tanssimusiikkia ja iskelmää. Krista 
Martikainen laulaa ja soittaa koske-
tinsoittimia, Tero Kähkönen soit-
taa hanuria ja vastaa midilaitteista 
sekä Kari Kinnunen on rummuis-
sa ja laulaa.

Hetepirtillä Römppätans-
seissa lauantaina 5.11. kello 21-01 
tanssitaan haukiputaalaisen koke-
neen muusikon Jorma ”Jore” Sil-

talan tahdeissa. Hän on julkaissut 
uuden pitkäsoiton, jossa kaikki sä-
vellykset ja sovitukset ovat Jore Sil-
talan. Sanoitukset on tehnyt Kauko 
Greus. CD sisältää 13 kappaletta.

Möykkälässä Puhoksel-
la tanssittaa lauantaina 5.11. kel-
lo 20.30-01 kylän oma tyttö Anne 
Pääaho yhtyeineen. Anne on esiin-
tynyt oman kylän tanssipaikassa 
jo useita kertoja, joten kokemus-
ta on karttunut lisää joka kerran 
pari vuotta sitten laulu-uran aloit-

taneelle muusikolle. 
Sarapirtin tansseissa lauantai-

na 5.11. kello 21-01, tanssittaa ou-
lulainen Tapani Nevala. Yli 30 vuot-
ta keikkaillut muusikko kertoo 
suunnanneensa musiikkinsa vart-
tuneille iskelmän harrastajille. Al-
bumi Kuutamotie julkaistiin viime 
vuonna. 

Kurenkoskessa esiintyy lau-
antaina 5.11. haukiputaalaissyntyi-
nen Jukka Poika, oikealta nimeltään 
Jukka Rousu. Hänen musiikkityy-

linsä on reggae ja pop musiikki. 
Rousu aloitti musiikillisen uran-
sa Soul Captain Band -yhtyessä 
2000-luvun alussa ja on sen jäl-
keen toiminut useissa yhtyeissä. 
Pudasjärvelle hän saapuu yhdes-
sä DJ Stormyn kanssa. 

Taivalkosken Taivalkaa-
rella Väliyön tansseissa lauan-
taina 5.11. kello 21-02, esiintyy 
Trio Tuovila Kuusamosta joka 
soittaa monipuolista tanssimu-
siikkia yleisön ehdoilla. 
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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 6.11.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

KINKKUBINGO

Kinkkubingot alkavat ja sen kunniaksi pelataan
6-osainen pelivihko 5-sivuisen hinnalla.

Pääpalkintona 10 kg kinkku.
Tervetuloa pelaamaan!

TAIVALKAARELLA

Lippu 12 euroa. Olutoikeudet! TERVETULOA!     
(korttimaksut eivät käy, vain käteinen) Järj. Taku

Väliyön tanssit

esiintyy 
Trio Tuovila

La 5.11.2016 
klo 21.00–02.00

Poromiehet - Matti A. Pitkäsen valokuvia 12.10.-9.11. Näyttely 
avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Taidehuone 
Pohjantähti, Teollisuustie 1.
”Pohjoista luontoa” Tuula Hakosalon taidetta Syötteen luonto-
keskuksella 3.11.-28.1. klo 10-16.
Tanssit Sarapirtillä la 5.11. klo 21-01, Sarakyläntie 4661.
Tanssit Siuruan Työväentalolla la 5.11. klo 21-01, Siuruantie 2941.
Römppätanssit Hetepirtillä la 5.11. klo 21-01, Hetekyläntie 931.
Tanssit Möykkälässä la 5.11. klo 20.30-01, Näljängäntie 1391.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 7.11. klo 9-9.15 
Karhupaja, Teollisuustie 12.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Nevalalla to 10.11. 
klo 18.
Futsal Kolmonen miehet: FC Kurenpojat - JuNsU la 12.11 klo 18.30 
Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Kokemuksia kaamoksessa; seminaari erilaisuudesta Pikku-Syötteel-
lä la 22.11. klo 10-22 ja su 23.11. klo 7.45-14.30.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 14.11. klo 9-9.15 
Karhupaja, Teollisuustie 12.
Omaishoito to 17.11. klo 17-18.30. Kaupungintalo, valtuustosali, Var-
sitie 7.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 21.11. klo 9-9.15 
Karhupaja, Teollisuustie 12.
Seuran verotus -koulutus ma 21.10. klo 17.30-20.30. Virkistysuimala 
Puikkari, Tuulimyllyntie 4.
Kirjailijavieraana Minna Rytisalo ti 22.11. klo 17-19 Kaupunginkir-
jasto, Tuulimyllyntie 4.

MA 7.11.

ELOKUVA 
ILTA

Pohjantähdessä

● Klo 16.00 
KANELIA 

KAINALOON, 
TATU JA PATU

K-7- LIPPU 8€
● Klo 17.30 ja 19.30  

LUOKKA-
KOKOUS 2
K-12- LIPPU 10€

www.moviecompanyalatalo.fi 

Lippu 10 €, käteismaksu. 
Tervetuloa!

La 5.11.2016 klo 21.00-01.00 

Siuruantie 2941, 93187 Ala-Siurua.

TANSSIT 
Siuruan Työväentalolla

Soittaa 
TANSSI-

ORKESTERI 
SELENA 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS 
lauantaina 19.11.2016 

kaupungintalolla kello 12.00.

Vasemmistoliitto 
Pudasjärven osasto ry:n

Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

Sarakylän metsästyseuran 
HIRVIPEIJAISET 

su 13.11.2016 klo 11-13 Sarakylän koululla. 
Peijaisten lopussa hirvenlihan huutokauppa.

Hirviporukka

Maanvuokraajat, seuran jäsenet, 
kyläläiset perheineen tervetuloa!

Lippu 12 €, 
Muistathan että Hetepirtillä 
voi maksaa vain käteisellä.      

Hetekyläntie 931, 
93160 Hetejärvi

Järjestää hns

Jore Siltalan 
tahtiin!

Kioskista kahvia ja makkaraa.
Tervetuloa 

tansseihin! 

RÖMPPÄTANSSIT  Hetepirtillä  
    la 5.11.2016 klo 21-01

Möykkälässä TANSSIT

Maksu vain käteisellä.
Ravintolaan vapaa pääsy.

Soittaa

Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

Puhoskylän Kyläseura ryLippu 12€

La 5.11. klo 20.30-01 

TERVETULOA!

ANNE PÄÄAHO 
yhtyeineen

Kurenalan Kyläyhdistys ry
SYYSKOKOUS 

ma 21.11.2016 klo 18 kaupungintalolla.
Esillä sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat. 

HallitusTervetuloa!

Pudasjärven kesätorin 
KIITOSKAHVITUS

        täytekakun kera klo 17.30 ja jatkuu kokouksella klo 18. 
:lla KerttuTervetuloa runsain joukoin!

PIKKUJOULU
su 20.11.2016 klo 14.00 Palvelutalossa 

(Kauppatie 25). 
Jouluruokailun hinta: 

Jäsenet 10 euroa, ei jäsenet 18 euroa. 
Sitovat ilmoittautumiset 15.11.2016 mennessä:

Aino  040 578 6912, Kaisa 044 338 1717
Tervetuloa!

Ken lahjan tuo hän lahjan saa.

Pudasjärven syöpäkerhon

Viinikosken Erä ry:n
HIRVIPEIJAAT

sunnuntaina 13.11.2016 klo 12.00
seuran metsästysmajalla. 

Maanomistajat ja seuran jäsenet 
perheineen tervetuloa!

HirviporukkaLopussa hirvenlihan huutokauppa.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Sydämellisesti tervetuloa!

Su 6.11. klo 11  Aila Pyörälä ja 
 Vesa Asikainen
Su 13.11. klo 11  Jouni Vikström
Tiistaisin rukous ja sana klo 18 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Pudasjärven Kajastus ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 

ke 16.11. Osviitan tiloissa (Kauralantie 3). 
Hallitus klo 14 ja yleinen kokous klo 15. 

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenien vaalit.

Kokouksen jälkeen Jaakko Tuovilan 3-ottelun 
mitalikahvitus (kultaa Mtkl:n urheilukisoissa Imatralla).

Pikkujoulu pe 9.12. klo 16 Osviitan tiloissa. 
Jouluherkut. Ken lahjan tuo, se lahjan saa. 

Ennakkoilmoittautuminen pe 2.12. mennessä, Ari p. 044 213 8111. 

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

Aukioloajat:
ma-ti 14-20 (-02) • ke 14-02 • to 14-20 (-02) • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19 (-02)

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  
1 hlö 70€ 
 2 hlö 85€ 

Perjantaina 4.11.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Lauantaina 5.11. 

TU
LO

SS
A:

JUKKA POIKA
lippu ennakolta 18 €, ovelta 22€

Tervetuloa!
Keskiviikkona 
9.11. musavisa

Pe 11.11. Naseva
La 19.11. Jore Siltala
La 26.11. Tanssit 
La 3.12. ÄSSÄT

La 10.12. Tanssit 
La 17.12. Nikke Ankara

PIKKUJOULUT
lauantaisin 19.11.-10.12. 

Hän, 
joka sinulle on ollut rakas, 

ei koskaan
kuole sydämestäsi.

Niin kauan kuin elät,
kannat hänen 

sytyttämäänsä valoa 
sielusi joka sopessa.

–Anja Porio-

Pyhäin-
päivänä
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Influenssarokotukset
Pudasjärvellä

oulunkaari.com

Neuvolassa, Juhontie 8: to 10.11. klo 9-16, ke 
16.11. klo 9-16, ke 23.11. klo 9-16, to 8.12. klo 
9-16 ja ke 15.12. klo 9-16
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeu-
tettuja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuol-
lon henkilöstö, raskaana olevat naiset, kaikki 65 
vuotta täyttäneet (v. 1951 tai sitä ennen syntyneet), 
kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset, sairautensa 
tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat, vakavalle 
influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri, varus-
miespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoi-
seen asepalvelukseen astuvat naiset
Jos ei ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, voi 
ostaa rokotteen apteekista reseptillä.
Kela-kortti mukaan rokotuskäynnille. 

Influenssarokotukset
Pudasjärvellä

oulunkaari.com

Neuvolassa, Juhontie 8: to 10.11. klo 9-16, ke 
16.11. klo 9-16, ke 23.11. klo 9-16, to 8.12. klo 
9-16 ja ke 15.12. klo 9-16
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeu-
tettuja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuol-
lon henkilöstö, raskaana olevat naiset, kaikki 65 
vuotta täyttäneet (v. 1951 tai sitä ennen syntyneet), 
kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset, sairautensa 
tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat, vakavalle 
influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri, varus-
miespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoi-
seen asepalvelukseen astuvat naiset
Jos ei ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, voi 
ostaa rokotteen apteekista reseptillä.
Kela-kortti mukaan rokotuskäynnille. 

hakee 
SAIRAANHOITAJAA 

Pudasjärven yksikköön 
vakinaiseen virkasuhteeseen.

Tehtävän tarkoituksena on huolehtia turvapaikan-
hakijoiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaanot-
tolain (746/2011) määrittämällä tavalla. Tehtävässä 
vaaditaan terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 
säädetyn lain (559/1994) mukaista pätevyyttä. 
Lisätiedot ja hakeminen osoitteessa 
www.valtiolle.fi, ID-numero 26-718-2016. 
Viran hakuaika päättyy 15.11.2016 klo 16.00.

Oulun 
vastaanottokeskus

Ota yhteyttä: 
Merita Gastri p. 044 553 1494.

Pizzojen ja kebab-ateroiden 
valmistuksen taitavalle

Kokille töitä
vuoden vaihteen tienoilla 
Pudasjärvelle avattavaan 

pizzeria-kebab ravintolaan.

Kaamoksen ajan pimey-
teen tarjoaa valoa Syötteen 
luontokeskuksen vaihtu-
va näyttely ”Pohjoista luon-
toa”. Haukiputaalainen tai-
teilija Tuula Hakosalo tuo 
esille luontoaiheisia maa-
lauksiaan, joissa kohtaavat 
luonnon monimuotoisuus 
sekä yksityiskohtien kaune-
us.  

Maalausten aiheissa nä-
kyy taiteilijan oma kiinnos-
tus luontoa kohtaan. Luon-
nosta löytyy lukematon 
määrä aiheita, värejä ja kau-
niita yksityiskohtia. Taitei-
lija toteaakin: ”Inspiroidun 
eniten väreistä ja siksi työni 
ovatkin hyvin värikkäitä. 
Töilläni haluan tuoda ihmi-

Pohjoista luontoa 
-taidenäyttely luontokeskuksella

sille iloa sekä hyvää mieltä.”
Tuula Hakosalo on kou-

lutukseltaan artesaani. Hä-
nen harrastuksiinsa on jo 
pitkään kuulunut ympä-
ristön tarkkaileminen sekä 
luonnon valokuvaaminen. 
Yksityiskohtien kauneus 
sekä erilaiset pintamateriaa-
lit kiinnostavat häntä. Tau-
lujen maalaamisen Tuula on 
aloittanut vuonna 2004. Kii-
minkijoki-opiston sekä Ou-
lun-opiston maalauskurs-
seilla hän on käynyt jo 12 
vuotta säännöllisesti. 

”Pohjoista luontoa”- tai-
denäyttely on esillä 4.11.2016 
-28.1.2017. 

Annu Tuohiluoto
Tuula Hakosalon luontoaiheisissa maalauksissa kohtaavat 
luonnon monimuotoisuus sekä yksityiskohtien kauneus.  

Kuntalaisten kyselytunti 
torstaina 24.11.2016 kaupungintalolla 
aiheena yksityistiet

Klo 17.30-18.00 tietoisku yksityistieasioista ja osallistavan  
budjetoinnin käyttömahdollisuudesta

Klo 18.00-20.00 kuntalaisten kyselytunti yksityistieasioista

Kysymyksiä 16.11.2016 mennessä voi lähettää ennakkoon kau-
pungin nettisivujen kautta tai sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi.  
Kysymyksiä voi esittää myös tilaisuudessa.

Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Tervetuloa!

Pudasjärven kaupungin tekniset palvelut

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

MTK Pohjois-Suomi ava-
si syyskokouskierroksensa 
torstaina 3.11. Haapaveden 
yhdistyksen kokouksen yh-
teydessä. Pudasjärvellä eh-
dittiin jo pitää syyskokous 
kahta päivää virallista avaus-
ta aiemmin. 

MTK järjestönä ja MTK 
Pohjois-Suomi tuottajaliitto-
na viettävät molemmat ensi 
vuonna 100 vuotisjuhliaan 
yhdessä 100 vuotta täyttävän 
Suomen kanssa. Juhlavuo-
teen kuuluu koko maassa ja 
paikallisesti lukuisia juhla-
tapahtumia. Järjestön pää-
juhla on Helsingissä MTK 
100-vuotisliittokokous, johon 
liittyy työhevos-, maa-talous-
kone- ja traktorikavalkadi ja 
kansanjuhla sekä juhlanäy-
telmän ensiesitys. Järjestö on 
tilannut juhlavuoden kun-
niksi videotaideteoksen tai-
teilija Teemu Lehmusruu-
sulta. Videotaideteos kiertää 
juhlavuoden aikana ympäri 
maan ja sitä esitetään ulko-
tiloissa projisoituna. Toinen 
merkittävä koko maan katta-
va juhlatapahtuma tulee ole-
maan 26-28.8.2017 maailman 
suurimmat kyläjuhlat eli 
Syödään Yhdessä –tapahtu-
ma. Tarkoituksena on koota 
koko kansa syömään yhdes-
sä kotimaista ja lähiruokaa. 

100 vuoden virstanpaa-
lun saavuttaminen on järjes-
tölle merkittävä juhlan aihe. 

MTK valmistautuu juhlavuoteensa 
maatilojen määrän vähentyessä

Samaan aikaan maa- ja met-
sätalous elää murroksessa, 
johon liittyy sekä uhkia että 
mahdollisuuksia. Maatiloille 
tehdyn tuoreen kyselytutki-
muksen mukaan MTK Poh-
jois-Suomen kahden maa-
kunnan alueella maatilojen 
määrän ennakoidaan laske-
van vuoden 2015 4470 tilas-
ta 3200 tilaan vuonna 2022. 
Maitotiloja alueella olisi 650 
vuonna 2022. Samaan aikaan 
esimerkiksi maidon ja nau-
danlihan tuotantomäärien 
ennakoidaan kuitenkin py-
syvän lähes nykyisellä tasol-
la. Tilakoon kasvu siis jatkuu 
ripeänä.

Keväällä järjestetty trak-
torimarssi onnistui hyvin ja 
sai myös kansalaisilta hy-
vän vastaanoton. Poliittiset 
toimet maatalouden tuka-
lan tilanteen helpottamisek-
si kuitenkin antoivat odottaa. 
Syksyn lisäbudjetissa val-
tio pystyi viimein tekemään 
merkittävämmän vastaan-
tulon. EU ja Suomi ovat nyt 
päätyneet pyrkimään tukitoi-
mi-en avulla saamaan maitoa 
pois markkinoilta. Viljelijöil-
le tarjotaan määräaikaista tu-
kea heidän vähentäessään 
tuotantoaan. Lakivalmiste-
lut valtion takauksen mah-
dollistamiseksi viljelijöiden 
maksuvalmiuslainoille sekä 
valtion- ja korkotukilaino-
jen takaisinmaksuehtojen lie-

ventämiseksi ovat menossa. 
Viimeksi mainitut toimenpi-
teet ovat jo pitkään ovat ol-
leet MTK:n esittäminä esillä. 
Viljelijöiden jaksamiseen ja 
hyvinvointiin liittyvät huo-
let ovat sikäli saaneet vas-
takaikua, että lomituksen 
viljelijämaksuja ollaan mää-
räaikaisesti alentamassa ensi 
vuoden ajaksi. 

MTK Pohjois-Suomi on 

Toiminnanjohtaja Tarja Bäckman vieraili Pudasjärvellä mm. 
viime vuoden kevätkokouksessa. Kuvassa myös MTK Pu-
dasjärven sihteeri Eero Hyttinen. 

tyytyväinen, että valtio ja EU 
ovat nyt selkeämmin otta-
neet vastuuta nykyisen elin-
tar-vikekriisin seurauksista, 
mutta kuitenkin nyt saadut 
kompensaatiot ovat vain 
murto-osa kriisin todellisista 
kustannuksista elinkeinolle. 

Tarja Bäckman 
toiminnanjohtaja

Puita ja pensaita
Haapa on kuuluisa tulitikkupuu.
Mänty joskus hongaksi kelottuu.

Pajunkissat ei kelpaa lemmikiksi.
Katajanmarjat oiva mauste, siinäpä niksi.

Tervalepästäkö puukengät valmistuu.
Koivu taas on meidän rakas pihapuu.

Pihlaja ja punatulkku, näky kaunis on.
Kuusi tupaan tuodaan, on joulu verraton.

Tuomi ja sen ihanien kukkasten tuoksu.
Lehmuskuja ja vaikkapa kilpajuoksu.

Tammenterhoista tykkäsi Tiku ja Taku.
Tyrnipensaasta terveellisten marjojen haku.

Pyökistäkö pöytä jykevän niin.
Ruusupensaasta ruusuja taitettiin.

Sisko Illikainen
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

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

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

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

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

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

Puh. (08) 821 185
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Suomen luotetuin vitamiinimerkki
jo 16 vuoden ajan
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Tarjous on voimassa niin kauan kuin tarjouserää riittää enintään 30.11.2016 asti CONSUMER HEAL
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Markkinoiden monipuolisin perus-
monivitamiinivalmiste sopii koko 
perheelle, lapsille 7-vuotiaasta eteenpäin.
Sisältää 13 välttämätöntä vitamiinia
ja 8 kivennäisainetta.
Multi-tabs on Suomen luotetuin
vitamiinimerkki!

www.multi-tabs.fi

20,90€
(norm. 25,65)

/190 tabl.

10,90€
(norm. 13,73)

/90 tabl.

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

Ranuan Kenkätalo

ISÄNPÄIVÄ SU 13.11.2016

37,50
MIESTEN
PYJAMA
koot, S-XXL

             HOPEA-
LANKASUKKA 12,95

7,90
MIESTEN
KIRISTÄMÄTÖN
SUKKA kotimainen

MUISTA ISÄÄ
LAHJAKORTILLA!

HYVÄ VALIKOIMA
PIIKKIPOHJA-
KENKIÄ 79,50

Alkaen

TARJOUS! TARJOUS!
MIESTEN SUKAT

3,90
FLANELLIPAITA

19,90 (norm. 24,50)

MIESTEN 
KERRASTO

18,50

”SAULI”
AAMU-
TOSSUT

18,50

16,95MIESTEN
NAHKAKÄSINE

MUISTA ISÄÄ...


