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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kotityöpalvelujen 
ammattitutkinto

alkaa Pudasjärvellä s. 3

Kurenpojat on kahden 
lajin erikoisseura s. 6-7

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 3.11.2017
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!

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

MUISTA ISÄÄ SU 12.11.2017!
80 vuotta ammattitaitoa!

Arvomme 100 euron lahjakortin 5.1.2018.

Tarjoamme jouluiset vaalikahvit
tortun kera kontorissamme
ma 6.11.2017 klo 12-15.
Tervetuloa!

Edustajiston vaalien
äänestys alkaa!

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 8.11., ke 15.11. ja 22.11.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Etu koskee uusia tilauksia, ei muita alennuksia. S-Etukortilla Bonus tuplana, 
kampanja-aikana maksetuista ostoksista. Tarjous on voimassa 26.11.2017 asti.

Kyllä, kun ostat normaalihin-
taiset silmälasit saat toiset 
lasit kaupan päälle itsellesi 
tai kaverillesi. Tarjoamme 
saman hintaiset kehykset ja 
ohennetut Hyvä-tason linssit 
kovalla ja heijastamattomalla 
pinnoitteella.

1. SILMÄLASIT:  

KATE SPADE KEHYS   199 €   

HYVÄ-TASON  

YKSITEHOLINSSIT   159 €   

OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS       0 € (35 €)  

                  
          YHT.      358 €

SAAT KAUPAN PÄÄLLE:  

CARRERA KEHYS      0 €   (199 €)  
 

HYVÄ-TASON  

YKSITEHOLINSSIT     0 €   (159 €)  

                  
             YHT.   

 

 
 0€

ETUSI  

358 €

    + Bonus tuplana              
      jopa 10 %!

Tuplapäivät 
 jatkuvat

VA R AA A I KA 
O S O I TT EESTA 
S I LM AAS EM A.FI TA I 
S O I TA 0 8 822 41 6

OSTA 2, 
MAKSA 1

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260

K-maatalous on nyt 
Lantmännen Agro

Kysy lisää Timo Ahonen 040 587 0856

TILAA MEILTÄ 
EDULLISESTI 
POLTTOÖLJYÄ
Myös voiteluaineet 

tynnyreittäin!

KIINTEISTÖ-
HARJA REIMA 
SINIVALKOINEN

895
kpl

Laadukas, kotimainen 
kiinteistöharja Suomi 
100 -teeman mukaisesti 
sini-valkoisena.

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

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

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

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

ISÄNPÄIVÄLOUNAS 
noutopöydästä 

sunnuntaina 12.11. klo 10-18 

10,50

Lounas noutopöydästä joka päivä. 

- Porsaan uunifile
- Broilerleike
Sis. alkusalaatti, leipä, 
juoma ja jälkiruoka. 

Onnistumme yhdessä.
ProAgria Oulun Pudasjärven toimiston

AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄ
pe 10.11.2017 klo 10–14 Karhukunnaantie 6
Tule tapaamaan asiantuntijoitamme ja vaihtamaan ajan-
kohtaiset kuulumiset. Paikalla myös uusi maaseutuasia-
mies Jonna Roininen.

Kahvi- ja smoothietarjoilu.

Lisätietoa:  
www.proagriaoulu.fi/ 
avoimet-ovet-pudasjarvi

MUKANA MYÖS BIOTALOUSLEADER 
Oulun Seudun BiotalousLeader -hankkeen infopisteellä 
tavattavissa Taimi Mahosenaho. 

Tule keskustelemaan alueella esillä olleista aiheista:
• maaseudun yritysyhteistyöstä ja pienbiokaasulaitoksista
• luomuvihanneksia jatkojalostukseen – aloita kokeilualasta
• luonnon keruutuotteiden kerääjärenkaasta ja jalosteista
• matkailumaisemanhoidon ja lammastalouden  
  yhdistämisestä
• rahoitusmahdollisuuksista esimerkein

Lisätietoa: 
Avoimien ovien päivä: esko.viitala@proagria.fi, 0400 286 033
Oulun Seudun BiotalousLeader:
taimi.mahosenaho@maajakotitalousnaiset.fi, 040 5517807MYYNTI:

Kuljetuspudas ja 
Pudasjärven Kirjakauppa 

ISÄNPÄIVÄKSI, JOULULAHJAKSI 
Pudasjärven Kuorma-autoilijain 

historiakirja

35€

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu Sarakylän kappelissa pyhäinpäivänä la 4.11. 
kello 10, Timo Liikanen, Keijo Piirainen, kappelikuo-
ro. Jumalanpalveluksessa luetaan kaikkien viime py-
häinpäivän jälkeen Sarakylään haudattujen nimet. 
Muistakaa mahdollisuus käyttää kirkkotaksia, oma-
vastuu 5 € edestakainen matka. Messu on katsotta-
vissa suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisi-
vujen kautta.

Pyhäinpäivän messu kirkossa la 4.11. kello 19, Timo 
Liikanen, Juha Kukkurainen, Keijo Piirainen, Vox Mar-
garita- kuoro. Jumalanpalveluksessa luetaan kaikki-
en viime pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden pudasjärve-
läisten ja Pudasjärvelle haudattujen nimet.

Messu seurakuntakodissa su 5.11. kello 10, Timo Lii-
kanen, Juha Kukkurainen, Jukka Jaakkola, kirkko-
kuoro. Reformaatioviikon juhlamessu. Saarna lue-
taan reformaatioviikkoon liittyen  Martti Lutherin 
kirkkopostillasta. Messu on katsottavissa suorana vi-
deolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. Kirk-
kokahvit.

Virsi-ilta/uskonpuhdistuksen virsiä Sarakylän kap-
pelissa to 2.11. kello 19, Juha Kukkurainen, Keijo Pii-
rainen. Kahvitarjoilu.

Miestenpiiri seurakuntakodin rippikoulusalissa ti 
7.11. klo 17.30, Timo Liikanen.

Kuorot: Vox Margarita  ke 1.11.  ja ke 8.11. kello 18, 
kirkkokuoro to 2.11. ja to 9.11. kello 18, eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 1.11. kello 13, Sarakylän kappelikuoro 
to 2.11. kello 17.30.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin  
kello 10-13.

Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 6.11. kello 11.

Diakoniavastaanotto torstaisin kello 9.15–11.00, to 
2.11. ei diakoniavastaanottoa.

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 9.11. kello 
12.

Lähimmäisten kokoontuminen rippikoulusalissa ke 
8.11. klo 17.30.

Kaiken kansan sauvakävely ti 7.11. kello 17.15, kä-
velylenkin jälkeen kahvia/teetä tarjolla Kanttorilassa, 
lopuksi hiljennymme hartauteen. Voit kävellä myös il-
man sauvoja.

Naisten Pankki Kanttorilassa to 9.11. kello 18.

Kuljen vierellä –konsertti seurakuntakodissa ke 
8.11. kello 13.

Perhekerho: seurakuntakodin perhekerho keskiviik-
koisin kello 10-13 ja maanantaisin iltaperhekerho kel-
lo 17–19. 

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla maanan-
taisin kello 13–15 ja perjantaisin kello 9.30–12.00. Il-
moittautumiset lastenohjaajille p. 040 743 4896 tai 
040 586 1217.

Rauhanyhdistykset: Pyhäinpäiväseurat Kurenalan 
ry:llä la 4.11. kello 15 ja su 5.11. kello 13 ja kello 18  
(Esa Rimpiläinen, Raimo Tornberg). Seurat Saraky-
län koululla su 5.11. kello 12 (Eero Kaski ja Reijo Nis-
silä).

Kastettu: Lyydia Eeva Annikki Hirvasniemi, Minja Irja 
Aurora Manninen, Elmeri Tapio Lauhikari, Netta Alma 
Matilda Kinnula.

Haudattu: Onni Kalevi Ollila 90 v, Matti Viljo Liedes 
82 v, Pirjo Riitta Harjuveteläinen 62 v.

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

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

Pirjo Riitta
HARJU-

VETELÄINEN
os. Keränen 
s. 7.8.1955 

k. 15.10.2017 

Kaipauksella muistaen

Sakari ja Matti 
Sukulaiset ja ystävät 

Niin paljon on poissa 
on vain sanaton suru.

Siunaus toimitettu 
läheisten läsnäolleesa. 

Lämmin kiitos osanotosta.

Tällä viikolla on erityisesti muisteltu 500 –
vuotta sitten tapahtuneita asioita. Tällä vii-
kolla on tullut kuluneeksi tuo aika siitä, kun 
Martti Luther kirjoitti 95 teesiä ja sysäsi 
kirkon muutoksen liikkeelle. Hänen ajatuk-
senaan ei ollut luoda uutta kirkkoa, vaan 
puhdistaa katolisen kirkon opista sellaista, 
joka hänen raamatuntulkintansa mukaan ei 
sinne kuulunut. Erityisesti hän näissä tee-
seissä vastusti anekauppaa, jossa ihmisten 
pelastusta voi edesauttaa maksamalla kir-
kolle rahaa. Katolisen kirkon vastustami-
nen vaati Martilta rohkeutta, mutta hän ha-
lusi puhdistaa ylimääräisiä asioita pois. Hän 
kehotti ihmisiä pistämään turvan ja toivon 
Jumalaan ja Hänen Poikaansa. Oikeastaan 
juuri se onkin luterilaisuudessa tärkeää. Ju-
mala ja yksin Hän voi meidät pelastaa vai-
keistakin paikoista. 

Martti Lutherin tunnetuin virsi lienee 
virsi 170, Jumala ompi linnamme. Virren 
teksti perustuu psalmiin 46 ja osaltaan sii-
tä löytyy Lutherin omaa tekstiä.  Psalmis-
sa sanotaan: 

Jumala on turvamme ja linnamme, autta-
jamme hädän hetkellä.

Sen tähden emme pelkää, vaikka maa 
järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyk-

siin.
Meret pauhaavat ja kuohuvat, vuoret vapi-

sevat Jumalan suuruuden edessä.
Virta ja kaikki sen haarat ilahduttavat Ju-

malan kaupunkia, Korkeimman pyhiä asuin-
sijoja.

Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupun-
ki ei järky. Hän auttaa sitä, kun aamu valke-
nee. (Ps.46:2-6)

Virttä 170 on veisattu erilaisissa his-
torian taitekohdissa niin meillä Suomes-
sa kuin myös maailmalla. Kun vuonna 1939 
Suomen neuvottelijat lähtivät Moskovaan, 
virsi oli lähtölauluna heidän matkalleen. 
Kerrotaan myös, että ensimmäiset lähetys-
saarnaajat lähtivät Suomesta vuonna 1868 
kohti nykyistä Namibian aluetta tämän vir-
ren saattamana. Joulurauhan julistukseen 
tämä virsi on kuulunut vuodesta 1903.

Virsi onkin Jumalaan luottavan veisaajan 
virsi. Toisaalta virsi antaa apua myös sinulle, 
joka olet epäröivällä mielellä. Vaikka mitä 
tulisi vastaan, niin Jumala voi nostaa, kan-
taa ja pelastaa. Esimerkiksi virren toises-
sa ja kolmannessa luetellaan vihollisia, jot-
ka voivat käydä meitä vastaan: Vääryyden ja 
turman vallat ja valheen enkelit nöyrtyvät 
Jumalan edessä. Virsi toteaa asian jopa näin 

suoraan: ”Ne yksi sana kaataa.”
Tulevana sunnuntaina vietetään Uskon-

puhdistuksen muistopäivää. Silloin koko 
kirkkokansa pääsee veisaamaan tuota Lut-
herin virttä. Toivottavasti Jumala saa olla 
turvamme myös tulevina aikoina.

170:1 Jumala ompi linnamme
ja vahva turva aivan,
on miekkamme ja kilpemme
ajalla vaaran, vaivan.
Se vanha vainooja,
kavala, kauhea,
on kiivas, kiukkuinen
ja julma, hirmuinen.
Vain Herra hänet voittaa.

 4.Se sana seisoo vahvana,
ne ei voi sitä kestää.
Kun kanssamme on Jumala,
ken meiltä voiton estää?
Jos veis he henkemme,
osamme, onnemme,
ne heidän olkohon,
vaan meidän iät on
Jumalan valtakunta

Keijo Piirainen  

Jumala on turvamme ja linnamme

Rakkaamme

Arja Aila
KÄLKÄJÄ

os. Salonpää 
s. 02.03.1966
k. 03.10.2017

Kaivaten ja ikävöiden

Erkki
Silja, Sami ja Satu

Sukulaiset ja ystävät

Vaikene sydän, kuuntele hiljaa
on kuolema niittänyt kauneinta viljaa.

Heittäkää varovasti arkulle multaa
siellä on äiti – siellä on kultaa!

Siunaus toimitettu
    läheisten läsnä ollessa.

  Lämmin kiitos osanotosta.

Opettajaksi 
kansalaisopistoon?
Koillis-Suomen kansalais-
opistoilla – Kuusamon, Po-
sion, Pudasjärven ja Taival-
kosken kansalaisopistoilla 
on yhteinen Opetushallituk-
sen rahoittama laatu- ja ke-
hittämishanke KOPPI – Koil-
lisen opettajat oppiin, mikä 
osaltaan pyrkii helpottamaan 
opistojen opettajapulaa. Kei-
noina hankkeessa ovat ny-
kyisten opettajien taitojen 
monipuolistaminen kurssien 
avulla, mutta myös uusien 
opettajien saaminen pitkän 
linjan harrastajista tarjoamal-
la heille mm. ohjausvalmiuk-
sia kehittävää koulutusta. 

Ensimmäinen yhteinen 
koulutus toteutetaan Taival-
kosken yläkoulun auditorios-
sa, Urheilutie 4 A, lauantaina 
18.11. kello 10-16. Koulutta-
jat tulevat Oulun ammatti-
korkeakoulun ammatillisesta 
opettajakorkeakoulusta. Päi-

vän aikana paneudutaan oh-
jausvalmiuksien kehittämi-
seen teemoilla Näkökulmia 
aikuis- ja ammattipedago-
giikkaan, ohjaus ja ohjaajan 
rooleja, laadukkaan oppimis-
prosessin suunnittelua ja oh-
jausta sekä arviointi ja palau-
te oppimisen tukena. 

Luentopäivä on maksuton 
ja tarjolla kaikille, jotka ovat 
kiinnostuneet ohjaustaitojen-
sa kehittämisestä tai ylläpi-
tämisestä. Osallistuminen ei 
sido vielä mihinkään. Pitkä-
matkalaisille maksetaan mat-
kat ja lounas tarjotaan kaikil-
le osallistujille.  

Ota yhteyttä alueesi kan-
salaisopistoon ja ilmoittaudu 
mukaan 10.11. mennessä.

Pasi Kemppainen 
Pudasjärven kansalaisopis-
to, koulutussuunnittelija

Pauli Harjun virkavapaa on päättynyt ja hän on pa-
lannut maakuntajohtajaksi 1.11. alkaen.

Samalla Jussi Rämet siirtyi takaisin suunnittelu-
johtajan tehtäviin.

Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala toimii vs. ke-
hitysjohtajana 30.11.2017 saakka.

P-P tiedotus

Harju palannut maakuntajohtajaksi
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Lähiruoan hankinta ja 
käyttö Pudasjärven ruokapalvelussa
Pudasjärvellä on hankit-
tu lähiruokaa ruokapalve-
luun vuosien saatossa. Uusi 
Pudasjärven kuntastrategia 
edellyttää lähiruoan käyttöä 
ja sen lisäämistä. Teknisten 
ja ympäristötoiminnan teh-
täväalueelle kuuluvat ruo-
kapalvelut ja niistä vastaa-
minen. 

Tänä syksynä ruokapal-
velussa kokeiltiin uutta toi-
mintamallia, joka pitkälti 
perustuu meidän yhteiseen 
hankkeeseen Sodankylän 
kunnan ruokahuollon kans-
sa. Hankkeessa haetaan 
mallia kunnallisen ruoka-
huollon mahdollisuuksista 

edistää lähiruoan menekkiä. 
Aikaisemmin hankintoja 

on tehty vanhojen verkosto-
jen kautta, mikä ei enää ny-
kyisin vastaa yhdenvertaista 
ja tasapuolista kuntalaisten 
kohtelua elintarvikkeiden 
hankinnassa. Kesän edetes-
sä pitkälle, päätin pyytää 
ruokahuoltoa kokeilemaan 
puolukan hankinnassa So-
dankylässä tehtyä mallia 
muuten, mutta laittamaan 
rajoituksen puolukan ko-
konaismäärälle. Meille toi-
mittivat marjoja noin 70 eri 
henkilöä ja tarvittava mää-
rä saatiin kahdessa päiväs-
sä kasaan. Ostohintana käy-

tettiin Sodankylän mallia eli 
tukkuhintaa, mutta ei siten 
kuten Sodankylä, joka mak-
saa vielä reipasta lisää tuk-
kuhinnan päälle ja kuule-
mani mukaan rajattomasti 
marjaa.

Olemme saaneet kiitos-
ta tästä marjan ostosta ja tu-
lemme nyt syksyllä ja talvel-
la rauhassa tutkimaan mitä 
tuotteita pystymme jatkos-
sa ostamaan suoraan kun-
talaisilta. Myös hinta tulee 
olemaan suhteessa pienem-
pi kuin kokeilujaksolla. Mei-
dän pitää hinnoittelussa 
katsoa säilytyspaikat, säily-
tysaika ja muut kulut, jotka 

vaikuttavat tuotteiden hin-
taan raaka-aineen lisäksi.

Olen kuullut, että täs-
tä kokeilusta liikkuu mo-
nenlaista mielipidettä. Ruo-
kapalvelupäällikkö ja minä 
vs. tekninen johtaja olem-
me olleet vastuussa tästä 
hankinnasta ja jos palautet-
ta tulee, otamme ne vastaan, 
myös mahdolliset kieltei-
set. Tulemme jatkossa suo-
rittamaan hankintoja ja il-
moitamme paikallislehdissä 
raaka-aineista, joita Pudas-
järven kaupunki haluaa 
hankkia kuntalaisilta.

Eero Talala

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto 
alkaa Pudasjärvellä
Pudasjärvellä on mahdol-
lisuus suorittaa kotityöpal-
velujen ammattitutkinto 
marraskuun puolessa vä-
lissä alkavassa koulutuk-
sessa. OSAOn Pudasjärven 
yksikössä järjestettävään rei-
lun vuoden mittaiseen kou-
lutukseen voi ilmoittautua 
6.11. saakka. Kotityöpalvelu-
ala on nopeasti kasvava pal-
velutuotannon ala, joka tar-
joaa lähivuosina työpaikan 
yhä useammalle. Kotityö-
palvelujen ammattilainen 
työskentelee työntekijänä 
asiakkaiden kodeissa joko 
palveluja tuottavan yrityk-
sen, yhdistyksen tai julkisen 
työnantajan yrityksessä, yk-
sityisenä yrittäjänä tai itse-
näisenä ammatinharjoittaja-
na.

Kotityöpalvelujen am-
mattilainen tekee ammatti-
maisesti ja laadukkaasti eri-
laisia kodin arjen töitä ja 
tehtäviä asiakaskodeissa tai 
kodinomaisissa laitoksissa. 
Kotityöpalvelujen tehtäviä 

Tutkinnossa suoritetaan ja valmistavassa koulutuksessa perehdytään kotisiivouspalve-
lujen tuottamiseen, kodin ruokapalveluihin sekä avustamis- ja asiointipalvelujen tuotta-
miseen.
ovat esimerkiksi kodin siivo-
us, tekstiili- ja vaatehuolto, 
ruoanvalmistus, asiakkaan 
avustaminen ja tukeminen 
päivittäisissä toiminnois-
sa. Työnkuvaan voi kuulua 
myös asiointitehtäviä sekä 
mahdollisesti virike- että 
harrastustoiminnan järjes-
tämistä. Alalla edellytetään 

oma-aloitteisuutta, työhön 
sitoutumista, luotettavuutta 
ja vastuuntuntoisuutta sekä 
hyvää työkykyä.

Tutkinnossa suorite-
taan ja valmistavassa kou-
lutuksessa perehdytään 
kotisiivouspalvelujen tuot-
tamiseen, kodin ruokapal-
veluihin sekä avustamis- ja 

asiointipalvelujen tuottami-
seen. Tutkintoon liittyy lä-
hiopetusta, työssäoppimista 
sekä ohjattuja itseopiskelu-
tehtäviä. Osaaminen osoite-
taan käytännön työtehtävis-
sä työpaikoilla. 

Kaisu Möttönen, OSAO 
Pudasjärven yksikkö

Timo Tiirolan 
Uusi kirja 
myynnissä 

M-Tavaratalossa 
Pudasjärveläislähtöisen 

Timo Tiirolan 
Elämänkertaromaani 
POIKA on ilmestynyt. 

Tiirolan muita kirjoja on myös 
saatavilla edulliseen hintaan!
Aikaisemmin omiin kokemuksiin 
perustuva Romaanitrilogia Yrittämisestä:
- Sahaajakisälli 2015
- Sukellusveneseikkailu 2016
- Uusi elämä 2016

Kirjailija on itse esittelemässä kirjoja 
M-tavaratalossa maanantaina 6.11. 

iltapäivän ajan klo 12 alkaen. 

25 €

Kirja kertoo kasvunvuosista Pudasjärvellä 1950 ja 
-60 luvulta, jolloin sodasta selvinnyt kansakunta 

uutterasti jälleen rakensi maata. Silloin pyhitettiin 
lepopäivät, käytiin seuroissa ja pidettiin tiivistä yhteyttä 
naapureihin ja sukulaisiin. Työnteko oli olennainen osa 

myös pojan lapsuutta. 
Kirjassa on 376 sivua. 

YRITTÄJIEN ILTAKAHVIT 
 

TERVETULOA KESKUSTELEMAAN JULKISISTA HANKINNOISTA JA OMISTAJANVAIHDOKSISTA! 
Tilaisuudessa jaetaan käytännönläheisiä 
vinkkejä, joita yrittäjä voi käyttää edistääkseen 
omaa liiketoimintaa. 

Hankinta-asiamiespalvelu auttaa yrittäjää 
julkisten hankintojen haltuun ottamisessa. 
Mukana tilaisuudessa on Pudasjärven 
kaupunki kertomassa mm. tulevista 
hankinnoista. 

Omistajanvaihdospalvelua kannattaa käyttää 
kun on myymässä tai ostamassa yritystä. Saat 
vastauksen kysymyksiin miten yritys laitetaan 
myyntikuntoon ja mitä yrityksen ostamisessa 
kannattaa huomioida. 

Tule kuulemaan, keskustelemaan ja 
nappaamaan tarpeelliset palvelut käyttöön! 

 

16. marraskuuta 2017 klo 17:00-19:00 
Pudasjärven Hirsikampus, Iso neuvottelutila, Nyynäjäntie 5  
 
 
 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot TÄSTÄ. 
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To 16. marraskuuta 2017 klo 17.00-19.00
Pudasjärven Hirsikampus, Iso neuvottelutila, Nyynäjäntie 5

Ilmoittautumislomake löytyy:
www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat ja lisätietoja: 
Paula Pihlajamaa, 050 439 9808, paula.pihlajamaa@yrittajat.fi

Tule kuulemaan, keskustelemaan ja  
nappaamaan tarpeelliset palvelut käyttöön!

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

Syötteen yritysten ja Pudasjärvi-lehden kanssa
yhteistyössä toteuttama 

Jouluinen Syöte- ja Yrittäjä-teemalehti ilmestyy 
pe 1.12.2017 Pudasjärvi-lehdessä. 

JOULUINEN SYÖTE

Vuonna 2016 Jyrkkäkoskel-
la Timattista Jyystöä- Ret-
robileissä pankin räjäyttä-
nyt Matti Airaksinen saapuu 
uudelleen ensi kesänä Jyrk-
käkosken Retrofestareil-
le. Pudasjärven Urheilijat 
järjestävät ensi kesänä 9.6. 
Retrofestarit Jyrkkäkoskel-
la. Esiintyjäksi on varmistu-
nut Matti Airaksinen, joka 
esiintyy ensi kesänä vain 
kolmilla festareilla. Toimin-
nanjohtaja Marko Koivulan 
mukaan suositun ulkolaisen 
yhtyeen kanssa on neuvot-

telut meneillään ja nimi var-
mistuu lähiaikana. Lisäksi 
on esiintymässä kaksi lähi-
paikkakuntalaista yhtyettä, 
joista osallistumisen on var-
mistanut pudasjärveläisläh-
töinen Moskah.  

Pudasjärven Osuuspank-
ki tarjoaa festariväelle ilmai-
sen kuljetuksen Kurenkoski-
Jyrkkäkoski välille.  

-30 euron hintaisten lip-
pujen myynti tiketti.fi al-
kaa maanantaina 6.11. kel-
lo 9. Tämän vuoden puolella 
myydään tuohon hintaan 

1000 lipun erä. Ensi vuo-
den alussa myydään toi-
nen 1000 erä hintaan 40 eu-
roa, kertoo Koivula.  Lippuja 
myydään kaiken kaikkiaan 
maksimissaan 2000 kappa-
letta. Facebookissa tapahtu-
man sivuilla on ollut jo ko-
vaa vilskettä torstaina klo 
12.00 jälkeen kun Matti Ai-
raksisen keikka julkistet-
tiin. Facebooksivulle pää-
set: www.facebook.com/
events/175984376313323. 
HT

Matti Airaksinen oli suosittu 
esiintyjä vuoden 2016 Jyrk-
käkosken festareilla.

Matti Airaksinen palaa takaisin 
nostalgiselle Jyrkkäkosken lavalle! 
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ProAgrialla avointen ovien päivä
ProAgria Oulu järjestää 
avointen ovien päivän Pu-
dasjärven toimistolla Kar-
hukunnaantiellä perjantaina 
10.11. kello 10-14. Muka-
na on myös Oulun Seudun 
BiotalousLeaderin infopis-
te. Päivän aikana voi tulla 
tapaamaan ProAgria Oulun 
ja maa- ja kotitalousnais-
ten asiantuntijoita ja vaih-
tamaan ajankohtaisia kuu-
lumisia. Paikalla on myös 
Pudasjärven asioita hoitava 
uusi maaseutuasiamies Jon-
na Roininen Oulun yhteis-
toiminta-alueelta.  

Asiantuntijat esittelevät 
muun muassa maatilojen 
neuvontajärjestelmä Neu-
vo 2020, joka tarjoaa maati-
lalle mahdollisuuden käyt-
tää asiantuntijapalveluja 7 
000 euron edestä ohjelma-
kaudella 2015–2020.  Neu-
vo 2020 -palvelut laajenevat 
alkusyksystä 2017 maatilan 
nykyaikaistaminen ja kil-
pailukyvyn parantaminen 

-osiolla. Muut aiheet voivat 
liittyä maatilan ympäristö-
kysymyksiin, kasvinsuoje-
luun, eläinten hyvinvointi- 
ja terveysasioihin, maatilan 
energian käyttöön ja luomu-
tuotantoon.   

Neuvonta tukemassa 
kuntastrategiaa 
Neuvonnan aiheet kosket-
tavat Pudasjärveä laajem-
minkin, sillä uudessa kun-
tastrategiassa 2017-2020 
tulevaisuuden teemana on 
tehdä Pudasjärvestä Luon-
nonmukaisin kasvukaupun-
ki. Siihen liittyy sekä ympä-
ristöasiat huomioiva vahva 
maatalous kuin myös luon-
non antimien hyödyntämi-
nen. Puurakentaminen on 
alueen vahvuus Suomen hir-
sikaupunki teemalla. Pudas-
järven vahva voimavara on 
matkailu, jonka lähtökoh-
ta on alueen mahtava luon-
to, maisemat ja ympäristö. 

Tähän teemaan liittyy vah-
vasti myös lammastalouden 
edistäminen ja siihen liittyvä 
maisemanhoito, lähiruoka ja 
lampaasta saatavat käsityö-
tuotteet. Nämä ovat muka-
na maa- ja kotitalousnaisten 
sekä hankkeiden toiminnas-
sa. Energiakysymykset ovat 
Pudasjärvellä tärkeitä ja se 
on vahvasti mukana myös 
ProAgria Oulun asiantunti-
jatyössä. Myös karjan ruo-
kinta-asiat ovat olennainen 
osa-alue. 

Maaseudun  
mahdollisuuksia 
esille
Avointen ovien päivässä 
on Oulun Seudun Biotalo-
usLeaderin infopiste, jossa 
on tavattavissa Taimi Ma-
hosenaho. ProAgria Oulun 
ja maa- ja kotitalousnaisten 
hanketoiminnan puitteissa 
on Pudasjärvelläkin järjes-
tetty kymmeniä tapahtumia. 

Pudasjärven infotilaisuuksissa on ollut keskeisenä myös 
lammastalouden edistäminen ja siihen liittyvä matkailu-
maisemanhoito, lähiruoka ja lampaasta saatavat käsityö-
tuotteet.

Keskustelua on käyty muun 
muassa maaseudun yritys-
yhteistyön ja pienbiokaasu-
laitosten mahdollisuuksista. 
Luomuvihannesten kasvat-
tajia kaivataan lisää jatkoja-
lostuksen tarpeisiin. Vilje-
lyn voi aloittaa pienemmästä 
kokeilualasta, vaikka per-
heen nuorison voimin. Ta-
pahtumissa nousi esille ren-
kaan perustaminen, josta 
olisi hyötyä laitehankinnois-
sa, koordinoinnissa ja tiedon 
hankkimisessa. Koko maati-
lan ei ole pakko siirtyä ker-
ralla luomuun, vaan aluksi 
tarkastuttaa vain kyseinen 
ala. Toki luomutuotantoon 
siirtymisen mahdollisuudet 
kannattaa kartoittaa vaikka-
pa Neuvo 2020 käynnin yh-
teydessä. Metsien ja niitty-
jen luonnon keruutuotteiden 
kerääjärenkaaseen on edel-
leen täydennystarvetta. Pu-
dasjärvellä on merkittävää 
jalostustoimintaa niin luon-
nonyrteistä kuusenkerkkiin 

ja muihin keruutuotteisiin.  
Matkailumaisemanhoidon 
ja lammastalouden yhdistä-
misestä on jo valtakunnalli-
sestikin esillä olleita hyviä 
esimerkkitiloja ja kohteita. 
Ensi kevään tukihaun osalta 
odotamme parasta-aikaa tie-
toa maisemanhoidon rahoi-
tuksista. Myös pienyritys-

toiminnan osalta kerromme 
esimerkkejä rahoitusmah-
dollisuuksista. Tapahtu-
massa on tuttujen tapaami-
sen ja keskustelun ohessa 
tarjolla myös kahvittelua ja 
smoothieta.

Taimi Mahosenaho

Vaeltajat- Valokuvia tunturiylängöiltä

Pudasjärven kaupungin Kult-
tuuritoimi kutsui tunnetun 
luontovalokuvaajan ja myös 
kirjailijana tunnetun Jorma 
Luhdan vierailemaan Pudas-
järvellä. Lopputuloksena on 
Vaeltajat- Valokuvia tunturi-
ylängöiltä valokuvanäyttely, 
jonka avajaiset ovat Taidehuo-
ne Pohjantähdessä tulevana 
viikonloppuna. Näyttely ava-
taan yleisölle lauantaina 4.11. 
ja se kestää 27.12. saakka.

Muun muassa Metsoai-
heisista valokuvista ja lukui-
sista luontoaiheisista valoku-
vakirjoistaan tunnettu Luhta 
kertoi, että Vaeltajat-nimellä 
kutsuttu näyttely on saman-
nimisen vuonna 2014 ilmes-
tyneen kirjan kuvitusnäyt-
tely. Näyttelyssä on esillä 35 
luontoaiheista valokuvaa La-
pista, pääasiassa Utsjoen tun-
turiylängöillä. Näyttelykuvi-
en aiheina on muun muassa 

sattumalta tapahtuneiden, 
retkeilijän ja tunturiluonnon 
harvinaisten eläinten sekä lin-
tujen kohtaamisia. Sattumuk-
sista poiketen eräs valokuva, 
joka otettiin naalista noin 10 
metrin etäisyydeltä, onnistui 
kun kuvaaja itse tuoksui pa-
halle, mutta Naalin mielestä 
poikkeuksellisen hyvälle, tun-
nusti Luhta. 

Pertti Kuusisto

Pudasjärveläisillekin tutun luontovalokuvaajan ja kirjailijan Jorma Luhdan valokuvanäyt-
tely esittelee Lapin tunturiylänköjen luontomaisemia ja harvinaisia lintuja sekä eläimiä.

Ehkäisevän päihdetyön viik-
koa vietetään viikolla 45, 6.-
12. marraskuuta. Tänä vuon-
na EPT-viikon teemana on 
ikääntyneiden päihteiden-
käytön puheeksiotto. 

Ikääntyneiden alkoholin-
käyttö on lisääntynyt viime 
vuosina. Liiallisen alkoholin-
käytön taustalla voi olla esi-
merkiksi yksinäisyyttä, tar-
peettomuuden tunnetta tai 
kokemus elämän mielekkyy-
den katoamisesta.

Monet ikäihmiset käyttä-
vät myös säännöllisesti lääk-
keitä, ja alkoholin ja lääkkei-
den yhteisvaikutukset voivat 
aiheuttaa terveydelle vaka-
viakin haittoja. Edes kohtuul-
linen alkoholinkäyttö yhdes-
sä lääkkeiden kanssa ei ole 
aina turvallista.

Yli 65-vuotiaille onkin 
määritelty omat riskitasot al-

Ikäihmisten päihteidenkäyttö 
huolestuttaa

koholin käytölle: enintään kaksi 
annosta kerralla ja enintään seit-
semän annosta viikossa.

Ehkäisevän päihdetyön vii-
kolla kannustetaan niin am-
mattilaisia kuin ikääntyneiden 
läheisiä, ystäviä ja perheenjä-
seniä ottamaan päihteet roh-
keasti puheeksi. Viikon slogan 
on Koska on hyvä hetki – Ota 
päihteet puheeksi.  

Tänä vuonna EPT-viikon 
tapahtumia julkaistaan myös 
tapahtumakalenterissa osoit-

teessa www.kysyminenkan-
nattaa.fi 

Teemaviikon järjestää Eh-
käisevän päihdetyön järjes-
töverkosto ja viikon koordi-
noinnista vastaa Ehkäisevä 
päihdetyö EHYT ry yhteis-
työssä Suomen Punaisen Ris-
tin päihdetyön kanssa.

Tarja Väisänen 
Monialaisen ehkäisevän 
päihdetyön työryhmän pj.

Pudasjärven Osuuspankin 
Toritien puoleiselle parkki-
paikalle on asennettu säh-
köautojen latauspiste. La-
tauspisteellä voi ladata 
kaksi autoa yhtä aikaa. La-
tauspiste on asennettu yh-
teistyössä Fortumin kanssa, 
joka on myös vastannut nii-
den rakentamisesta. 

Pankin toimitusjohtaja 
Pertti Purolan mukaan OP 
ja Fortum rakentavat yhdes-
sä noin 100 sähköautojen la-
tauspistettä eri puolille Suo-
mea. Yhteistyön alussa on 
sovittu latauspisteiden si-
joittamisesta yhteensä noin 
kahdeksallekymmenelle eri 

paikkakunnalle. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa noin 
kolmanneksen lisäystä jul-
kisten latauspisteiden mää-
rään Suomessa.  

-Sähköautoilun edistä-
minen latauspalveluita tar-
joamalla on Pudasjärven 
Osuuspankille erinomainen 
tapa toteuttaa yhteisöllistä 
roolia paikallisella tasolla. 
Haluamme edistää sähkö-
autoilun kasvua Suomes-
sa ja tehdä sähköautoilusta 
helppoa uusien palveluiden 
avulla. Latausverkoston ra-
kentaminen osuuspankkien 
yhteyteen edesauttaa myös 
Kulku-palvelun laajenemis-

ta, totesi Purola. 

OP Kulku-palvelu  
laajentumassa
Yksi OPn uusista painospis-
tealueista on liikkuminen. 
Vuoden 2016 lopussa lan-
seerattu OP Kulku -palve-
lu oli OPn ensiaskel liikku-
misen palveluissa. Palvelu 
tarjoaa kuluttajille ja yrityk-
sille mahdollisuuden säh-
köautoiluun kuukausimak-
sulla ilman omistamiseen 
liittyvää huolta. Kulku-pal-
velu laajenee loppuvuoden 
aikana pääkaupunkiseu-
dulta myös useisiin muihin 

suomalaisiin kaupunkeihin. 
Ensimmäisenä palvelu laa-
jentui 20.4. Tampereelle ja 
sen lähiseuduille. 

Sähköisen liikenteen pal-
velut ovat myös Fortumil-
le osa uusien digitaalisten 
palveluiden kehittämistä ja 
samalla osa yrityksen pit-
käaikaisen kilpailukyvyn 
turvaamista energiasektorin 
muutoksessa. Fortumilla on 
laaja kokemus latausasemi-
en asentamisesta ja lataus-
verkkojen operoinnista. La-
tauspisteiden rakentaminen 
osuuspankkien toimipistei-
den yhteyteen käynnistyi 
toukokuun lopussa. 

Uusista osuuspankki-
en yhteyteen rakennettavis-
ta latauspisteistä tulee osa 
Fortumin Charge & Drive –
verkostoa. Verkostossa on 
Pohjoismaissa jo yli 1 200 la-
tauspistettä, joista 450 on pi-
kalatausasemia. Suomessa 
Charge & Drive -latauspis-
teitä on runsaat 90, joista 
35 on pikalatausasemia (50 
kW).   HT

Osuuspankin parkkipaikalla oleva latausasema on suoma-
lainen Ensto EVF200, jossa on kaksi latauspistettä. Lata-

usaseman teho on 2 x 11 kW Sähköautoa lataa noin 61 km 
tai suuremmalla teholla 122 km tunnissa. Lataus tapahtuu 

autoilijan omalla Type 2 -johdolla.

Sähköautojen latauspiste Osuuspankin parkkipaikalla
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TEKSTIILIOSASTOLTA
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kpl

pkt

2 kg/
talous2 prk

3 pkt

1095

1995

9990

4995

45,-

3 prk

1690

1550

2190

695

1790

2890

350

3 kg/
talous

PERJANTAI 3.11. MAANANTAI 6.11.

Snellman 
Maatiaispossun
UUNIKASSLER

n. 1 kg/kpl
suolattu

Atria perhetilan
BROILERIN
FILEELEIKE

450 g, merisuola-chili tai 
grillimaustettu

Atria Kytösavu
MEETVURSTIT

175-200 g

Oululainen
PULLAVA
TÄYTEPITKOT
400-420 g

Kotimainen
tuore 
KIRJOLOHI
raj. erä

MAALAISPALVI-
KINKKU
palana ja siivuina

TIISTAI 7.11.

PE-TI 3.-7.11.
Meira
SALUDO
KAHVI
450 g

Atria kunnon arki 
SIKA-NAUTA 
JAUHELIHA
400 g

HK
UUNILENKKI
400 g

Snellman
MAATIAIS-
POSSUN LIHA-
SUIKALE 400 g

Tuore
SILAKKA
kokonainen
raj.erä

Olvi
LIMSAT

0,95 l
sis. pantin 0,20

Atria MAKSA-, LIHAPE-
RUNASOSE-, MAKA-
ROONILAATIKKO tai 
MEKSIKOLAINEN 
LASAGNETTE 350-400 g

Naudan
PALAPAISTI

RAUTAOSASTOLTA

PullaPirtti
OHRARIESKA
3 kpl/450 g

AVAIMENTEKO, 

MYÖS MUSTAPÄINEN 

JA LUKKO-
TARVIKKEET

Atria VIILI, 
KEVYTVIILI tai 
1% VIILI 200 g

Mustang
KAMIINA

199,-

JAUHELIHA 
SIKA-
NAU-
TA

Eldorado
KIVENNÄISVEDET 
tai  VICHY 0,95 l 
sis. pantin 0,20

KIRSIKKA-
TOMAATTI

250 g
Hollanti

Tekninen
MICROFLEECE 
VÄLIASU

1990
Prego
TUHKA-
IMURI

3995

SAVU-
LUUT

KLEMENTIINI
PUSSI

1 kg
Espanja

HK
SINISET 
LENKIT
500-580 g

Saarioinen HERKKU 
RÄISKÄLEET,
PINAATTI-, tai 
NORMIOHUKAISET
HILLOLLA 200 g

Tuore porsaan
ETU-
SELKÄ
tai LAPA

Ingman 
CREAMY HERKKU-

JÄÄTELÖT
0,85 l

Vip
APPELSIINI 
TÄYSMEHU
1 l

Voimassa 7.11.2017 saakka.

-KAUPAN 
SUPERETUKUPONKI

" 139
pss

3 pss/talous

Risella
PUURORIISI
1 kg

Milletti
RUOKA-
HERNE 
500 g

Paistovalmiit
PORSAAN-
LEIKKEET

Kartanon
PERUNALASTUT
180 g

Carman
AUTON 
PUOLIPEITE 

ÖLJY-
TÄYTTEISET 
LÄMPÖPATTERIT
Esim. 600 W

Black&Decker 
AKKUPORAKONE 
SARJA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

Tikkivuori 
TYÖTAKKI

Vuorelliset 
TYÖHOUSUT

Tumma 
siemenetön 
RYPÄLE 
500 g

Timo Tiirolan 
Uusi kirja myynnissä 

M-Tavaratalossa 
Kirjailija on itse esittelemässä 

kirjoja M-tavaratalossa 
maanantaina 6.11. 

iltapäivän ajan klo 12 alkaen. 

25 €

MUISTA 
ISÄNPÄIVÄ 12.11.

Luhta Home
KYLPYPYYHE
100x150 cm

70x140 cm

KÄSIPYYHE
50x70 cm

Harald Hirmuinen
MIESTEN 
SHORTSI-
PYJAMA
Harald Hirmuinen
MIESTEN PITKÄT 
ALUSHOUSUT

Tokyo Laundry
LAHJA-
PAKKAUS
sis. boxerit ja sukat

KÄSIPYYHE
30x50 cm
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Kurenpojat on kahden lajin erikoisseura

Futsalin tietolaari
•  Kehittynyt 1930-luvulla Uruguayssa ja alkoi kasvaa hyvin nopeasti erityisesti Brasiliassa. 
•  Eurooppaan futsal 1960-luvulla
•  Suomessa sisäjalkapalloa on pelattu jo 1980-luvulla, mutta varsinaisesti futsalia alettiin pelata 

opiskelijoiden toimesta 90- luvun puolivälistä.
•  Suomen futsalmaajoukkue tunnetaan lempinimellä Saliharrit.
•  Harrastajia lasketaan olevan maailmassa yli 25 miljoonaa. 
•  Rekisteröityneitä pelaajia on yllättäen eniten suurissa jalkapallomaissa, kuten Espanjassa, Italias-

sa, Brasiliassa sekä Venäjällä ja Japanissa. 

Kurenpojat futsal-seurana

Kurenpoikien suhteellisen tuoreesta futsalhistoriasta huolimatta seuran pelaajat ovat 
näyttäneet vahvaa osaamistaan lajin parissa. Edellisellä kaudella P13 mestaruussarjan 
sekä miesten Kolmosen pistepörssin voitto tulivat Kurenpoikien pelaajille, Arttu Nieme-
lälle ja Ali Akbar Modareszadehille. Kaksi seuran pelaajaa, Eetu ja Arttu Niemelä, valittiin 
myös U18 piirijoukkueturnaukseen.   Aiempina vuosina seuran kasvateista futsalin liigata-
solla ovat pelanneet maalivahti Matti Rissanen Oulun Tervareiden riveissä sekä Jani Sara-
järvi Sievi Futsalissa, jossa toimi myös samalla joukkueen vastuuvalmentajana.

Kurenpoikien kaikkien toi-
mintaan vuonna 2017 
osallistuneiden yhteinen 
jalkapallokauden päätösti-
laisuus pidetään 19.11. Ti-
laisuudessa palkitaan kaik-
ki mukana olleet juniorit. 
Tuttuun tapaan joka ikäluo-
kan ahkerimmat harjoitteli-
jat, kehittyneimmät pelaajat 
ja Fair Play- henkeä osoit-
taneet joukkuekaverit pal-
kitaan erityispalkinnoin. Ti-
laisuuden yhteydessä voi 
seurata molempien mies-
ten joukkueiden otteita sar-
japeleissä kioskin antimista 
nauttien.

jolloin virheiden määrä las-
ketaan puoliaikakohtaisesti. 
Liialliset virheet johtavat ri-
kotun joukkueen potkaise-
maan rangaistuspotkuun 10 
metrin etäisyydeltä.

Futsal on joukkuetaktiik-
kaa korostava taitolaji. Pie-
nessä tilassa pallokosketus-
ten määrä on suurempi ja 
peli on teknisempää. Mo-
net jalkapallotaiturit, kuten 
Lionel Messi, Ronaldinho 
ja Coutinho, ovatkin kehit-
täneet teknistä osaamistaan 
futsalin parissa ennen jal-
kapalloon siirtymistä. La-
jin hienouksiin kuuluvat eri-
laiset kuviot ja tekniikat ja 
palloa käsitellään paljon jal-
kapohjalla. Yleisimmässä 
pelikuviossa neljä pelaajaa 
asettuvat timantin muotoon, 
jolloin pohjapelaajan lisäksi 
kentällä ovat laitapelaajat ja 
kärkipelaaja, josta käytetään 
roolinsa mukaisesti nimitys-
tä pivot tai target. Pelaajat 
kiertävät erilaisissa rotaati-
oissa, jolloin pelaajien paikat 
vaihtuvat jatkuvasti. Jalka-
pallosta poiketen futsalissa 
ei ole paitsiosääntöä.

FC Kurenpojilla on kunnia-
kas historia paikkakunnan 
ainoana jalkapalloseurana. 
Jalkapallo on maailman pe-
latuin peli, Suomessa har-
rastajamäärä jalkapallossa 
on kaikista lajeista suurin. 
Pudasjärvellä harrastaja-
määrä on viime vuosina 
koko ajan kasvanut, vaikka-
kin olosuhteiden takia lajin 
ympärivuotinen harrasta-
minen on mahdotonta.

Pudasjärvellä, kuten mo-
nilla muilla pienemmil-
lä paikkakunnillakin, tal-
vikaudeksi on siirrytty 
saliolosuhteisiin. Aiemmin 
talvikaudella harjoiteltiin 
salissa jalkapalloa, mutta 
Suomessa suhteellisen tuo-
re laji, futsal, on löytänyt 
tiensä myös Pudasjärvelle. 

Futsal ei ole tänä päivänä 
enää vain jalkapallon korvi-
ke talvella, vaan sitä harras-
tetaan monissa seuroissa jo 
ympärivuotisesti. Kurenpo-
jistakin on kasvanut noin 
kahden sadan pelaajan jal-
kapallo- ja futsal- seura.

Suomen korkein sarjataso 
on Futsal- Liiga ja sen ala-
puolella Suomen Ykkönen. 
Seuraavat sarjatasot 2-5 pe-
lataan piirien alaisuudes-
sa. Kurenpojat nousi viime 
kaudella Pohjois-Suomen 
piirin korkeimmalle sarjata-
solle Kakkoseen. Harrasta-
jien runsauden ansiosta Ku-
renpojilla on tällä kaudella 
piirisarjoissa kaksi miesten 
joukkuetta, joista toinen pe-
laa Nelosta. 

FC Kurenpoikien futsal-
toiminta on vilkasta, ja juni-
orijoukkueita piirisarjoissa 
pelaakin alkavalla kaudel-
la neljä: P14 pelaa niin ikään 
Pohjois-Suomen piirin kor-
keinta sarjatasoa Mestaruus-
sarjaa, P12 ottelee ensim-
mäistä kauttaan Ykkösessä 
ja tyttöjen joukkue jaettiin 
tällä kaudella kahteen sar-
jaan, T13-12 ja T11-10. Futsal 
liikuttaa laajasti eri ikäryh-
miä Pudasjärvellä. Harras-

tustoimintaa on piirisarjatoi-
mintaan osallistuvien lisäksi 
6-7 ja 8-10- vuotiailla lapsil-
la, naisilla sekä ikämiehil-
lä. Harrastejoukkueet pelaa-
vat erilaisia alueen muiden 
joukkueiden kanssa yhdessä 
järjestettyjä turnauksia. 

Teksti ja pelaajakuvat 
Teija Niemelä. 
Kuvat Tuula Iinatti

Mikä ihmeen futsal?
Futsal muistuttaa jalka-
palloa, mutta on kuitenkin 
täysin oma lajinsa. Erityi-
sen suosittua futsal on Ete-
lä-Amerikassa, oletettavas-
ti ei kuitenkaan kehnojen 
olosuhteiden vaan lajin hie-
nouden ansiosta. Futsalis-
sa kentän alusta on kova ja 
pallo on pienempi ja pomp-
pii vähemmän kuin jalka-
pallossa. Jalkapallon ja fut-
salin säännöt muistuttavat 
toisiaan, mutta olennaisia 
eroja löytyy jo pelaajien lu-
kumäärästä alkaen. Pelaajia 
on futsalissa kentällä kerral-
laan vain neljä ja maalivah-
ti, eikä vaihtojen määrää ole 
rajoitettu.  Jalkapallosta tut-
tujen sivurajaheittojen tilalla 
on rajapotkut ja maalipotku-
jen tilalla maaliheitot. Peli-
aika on futsalissa lyhyem-
pi, aikuisilla 2x20 minuuttia, 
mutta se pelataan jääkiekos-
ta tutulla tehokkaalla peli-
ajalla, jolloin kello pysäy-
tetään aina kun pallo ei ole 
pelissä. Futsalissa on käy-
tössä kumuloituvat rikkeet, 

Kurenpojat nousi Kakkoseen kauden 2016-2017 lopussa voitettuaan kotisalissaan myös 
nousua tavoitelleen AS Moonin. Kurenpoikien osalta sarjakauden avaus Kakkosessa al-
kaa tulevana sunnuntaina kotipelillä OsPaa vastaan.
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5.11.  klo 15.00  FC Kurenpojat – OsPa, TS-Sali, Pudasjärvi
11.11.  klo 17.30  FC Köyhät – FC Kurenpojat, Urheilutalo, Oulu  
19.11.  klo 15.00  FC Kurenpojat – Hercules, TS-Sali, Pudasjärvi
26.11.  klo 16.00  MBKU – FC Kurenpojat, Urheilutalo, Oulu
3.12.  klo 16.30  FC Kurenpojat – ToPV, TS-Sali, Pudasjärvi
9.12.  klo 16.30  FC OPA – FC Kurenpojat, Urheilutalo, Oulu

7.1.  klo 14.45  OsPa – FC Kurenpojat, Urheilutalo, Oulu
21.1.  klo 18.00  FC Kurenpojat – FC Köyhät, TS-Sali, Pudasjärvi
27.1.  klo 18.00   Hercules – FC Kurenpojat, Urheilutalo, Oulu
4.2.  klo 15.00  FC Kurenpojat – MBKU, TS-Sali, Pudasjärvi
10.2.  klo 14.00 ToPV – FC Kurenpojat, Putaan liikuntahalli, Tornio
18.2.  klo 15.00  FC Kurenpojat – FC OPA, TS-Sali, Pudasjärvi

Edustusjoukkue pelaa Pohjois-Suomen 
korkeimmalla piirisarjatasolla

Futsal on nopea ja näyttävä laji, jossa voi syntyä paljonkin maaleja. Tästä syystä ottelut 
tarjoavat lajista vähemmänkin ymmärtävälle vauhdikasta viihdettä. Jo viime kaudella Ku-
renpoikien kotiotteluissa Tuomas Sammelvuo- salin katsomot vetivät väkeä, ja täysiä kat-
somoita odotetaan alkavaltakin kaudelta.

5.11. Miehet, Kakkonen  15.00 Kurenpojat – OsPa 
18.11. P12 Ykkönen:  11.30 Ajax – Kurenpojat  
 14.30 Kurenpojat – KajHa 
              16.30 Kurenpojat – FC Raahe
19.11. Seuran jalkapallokauden päättäjäiset ja  
futsalkauden avaus klo 13.30.
 15.00  Miehet, Kakkonen Kurenpojat – Hercules
 17.30 Miehet, Nelonen  
  Kurenpojat2 – Santa Claus Rokokoo 

25.11. Miehet,  Nelonen 17.00 Kurenpojat2 – Hercules/Herkku Old Boy 
3.12. Miehet, Kakkonen  16.30 Kurenpojat – ToPV 
10.12. Tytöt11-10: 12.00 Kurenpojat – Limingan Kiekko 
 14.00 Kurenpojat – HauPa07
 16.00 Kurenpojat – FC Wimma 
10.12. Miehet, Nelonen  18.00 Kurenpojat2 – FC OPA/ Retro Stars
16.12. Pojat14, mestaruussarja 14.00 Kurenpojat – HauPa05 
 16.30 Tervarit-j 05 – Kurenpojat 
6.1. Miehet, Nelonen  15.00 Kurenpojat2 – KemPa

21.1. Tytöt13-12 11.30 Kurenpojat – ToJK pun 11.30
 13.30 Kurenpojat – Ajax 
 15.30 Kurenpojat – LiKi Pallokarhut
 16.30 Kurenpojat – ToJK valk
21.1. Miehet, Kakkonen 18.00 Kurenpojat – FC Köyhät
4.2. Miehet, Kakkonen 15.00 Kurenpojat – MBKU
18.2. Miehet, Kakkonen 15.00 Kurenpojat – FC OPA 
10.3. Miehet, Nelonen 15.00 Kurenpojat2 – Santa Claus Futsal
17.3. Miehet, Nelonen 12.30 Kurenpojat2 – Tervarit/Joga Bonito

Tuomas Sammelvuo- salin kotipelit

8 Mikko Huhta.
20 Teemu 
Torvinen.19 Eetu Niemelä.

15 Joonas 
Pahkala.

99 Arttu Niemelä.65 Taneli Lukkari.55 Mikko Hemmilä.36 Jomeh Hatami. 91 Henri Lahtela.
Moha Abdulqadir 
Mohamed.

Edustusjoukkueen pelaajat ja otteluohjelma

Valmentaja Albert 
Olamba N’Djeka. 4 Jaakko Juusola.

1 Markus 
Luukkonen.

9 Toni 
Kuopusjärvi.

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

Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa 30.11.2017 asti.

Apteq vita 
Fluzinc
24 tabl.

9,90€
(norm. 12,26)

Apteq vita 
Fluzinc
72 tabl.

15,90€
(norm. 19,01)

Opi, innostu, työllisty
Kotityöpalvelujen ammattitutkinto 
alkaa 15.11. ilmoittaudu 6.11. mennessä

Prosessinhoitaja (sahateollisuus)
Prosessiteollisuuden perustutkinto

Matkailupalvelujen tuottaja
Matkailualan perustutkinto

Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja
Hevostalouden perustutkinto

LISÄTIETOJA
• Liisa Lehto, opinto-ohjaaja,  
 liisa.lehto@osao.fi, p. 040 512 1304.
• Kaisu Möttönen, 
 aikuiskoulutussuunnittelija, 
 kaisu.mottonen@osao.fi,  
 p. 050 573 2584.

KOULUTUKSIIN 
HAKEUTUMINEN
Lisätietoja koulutusten sisällöistä, 
toteutuksista ja hakeutuminen 
osoitteessa
www.osao.fi/koulutuskalenteri

Kysy opiskelupaikkaa Pudasjärven yksiköstä

Kotityöpalvelujen 
ammattitutkinto
alkaa 15.11.2017 

Ilmoittaudu 6.11. mennessä.
Lisätietoja Kaisu Möttöseltä 

p. 050 573 2584.

PUDASJARVI.FI

klo 15-16 teemalla Otetaan päihteet puheeksi
Kahvilla mm. päihdeohjaaja Petri Lasanen
palveluesimies Aila Tauriainen-Lohvansuu
työhönvalmentaja Outi Karjalainen
kaupunginhallituksen edustaja Onerva Ronkainen
valtuutettu Tuula Kuukasjärvi
eläkeläinen Annikki Panuma
vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja Esko Ahonen
nuorten edustajat Eveliina Jaakkola ja Tero Pekkala
nuorten valtuuston edustaja Tiia Särkelä … ja muita…

 OTETAAN
PÄIHTEET
PUHEEKSI

-tapahtuma Vanhusten palvelukeskuksessa, 
Kauppatie 25, 93100 Pudasjärvi
maanantaina 6.11.2017 klo 14-17.
Tervetuloa kaikki!
Lisätietoja Tarja Väisänen/nuorisopalvelut, 040 5262765

 UNELMA-BINGO alkaen klo 14.15 
 ILTAPÄIVÄN JULKINEN
KAHVIKESKUSTELU

Riippuvuusongelmiin saa apua ja hoitoa mm. sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluissa ja erityispalveluissa.

Tapahtuman liittyy valtakunnalliseen ehkäisevän päihde-
työn viikon teemaan Koska on hyvä hetki - Ota päihteet pu-
heeksi.  Yhteistyössä moniammatillinen ehkäisevän päih-
detyön työryhmä, Pudasjärven kaupunki ja Oulunkaaren 
kuntayhtymän sote-palvelut, järjestöt ja muut toimijat.

APUA ON TARJOLLA – MARKKINAT
klo 16-17 

Tapahtuman liittyy valtakunnalliseen ehkäisevän päihdetyön viikon tee-
maan Koska on hyvä hetki - Ota päihteet puheeksi.  Yhteistyössä moniam-
matillinen ehkäisevän päihdetyön työryhmä, Pudasjärven kaupunki ja Ou-
lunkaaren kuntayhtymän sote-palvelut, järjestöt ja muut toimijat.

_
É

É

Kirkkoneuvosto hyväksyi 
30.10. kokouksessaan kirkon 
energiakorjaukseen liittyvät 
LVIA-, S- ja RAK-suunnitel-
mat, jotka on laatinut Sweco 
Talotekniikka ja Sweco Ra-
kennetekniikka Oy. Lisäksi 
energiakorjauksen koordi-
naattorina toimiva arkkiteh-
ti SAFA Anita Yli-Suutala 
on ollut mukana suunnitte-
lutyössä. Suunnittelutyön 
tavoitteena on ollut löytää 
kokonaistaloudellisesti kat-
soen sopivin lämmitysjär-
jestelmä yhdessä muiden 
energiakorjausten kanssa. 
Pudasjärven kirkkoon ra-
kennetaan maalämmityk-
seen perustuva vesikiertoi-
nen lämmitysjärjestelmä. 
Lämmitysjärjestelmän muu-
toksen yhteydessä kirkos-
sa tehdään hirsirakenteiden 
tiivistyskorjauksia. Suunni-
telmat lähetetään lausunnol-
le Museovirastoon. Mikäli 

Museovirasto suhtautuu asi-
aan myönteisesti, tulee kirk-
koneuvosto loppuvuodesta 
päättämään rakennusavus-
tuksen hakemisesta Kirkko-
hallitukselta. 

Oiva Kuha, ym. allekir-
joittaneet ovat lähettäneet 
kirkkoneuvostolle 19.9. päi-
vätyn kirjeen, jossa he ilmai-
sevat mielipiteenään vas-
tustavansa Riekinkankaan 
hautausmaan E-alueen hau-
takumpujen päällystämis-
tä varvikkoistutuksella. Kir-
jeessään he tuovat lisäksi 
esille, että kynttilöiden ja 
muistoesineiden tuominen 
haudalle on tärkeää surun 
hoitoa omaisen menettämi-
sen jälkeen.

Kirkkovaltuusto on hy-
väksynyt Riekinkankaan 
hautausmaan E-alueen käyt-
tösuunnitelman 9.5.1980. Sil-
loin on hyväksytty E-alue 
hoidettavaksi varpukasvi- ja 

metsäturvepintaisena.
Kynttilöiden ja muistoesi-

neiden tuomista haudalle ei 
ole kielletty. Kylläkin käyt-
tösuunnitelman kohtaan 9. 
Yleinen järjestys on kirjat-
tu seuraavasti: ”Irtonaisten 
koriste-esineiden tuominen 
haudalle ei ole suositelta-
vaa. Tuulikellot ym. puihin 
ripustettavat koristeet eivät 
ole sallittuja. Hautakivien 
taustaa ei saa pitää tavaroi-
den säilytyspaikkana. 

Koska E-alue on jo suu-
rimmalta osaltaan käytössä 
ja sitä on hoidettu varpukas-
vi- ja metsäturvepintaise-
na jo vuodesta 1980 lähtien, 
ei ole tarkoituksenmukaista 
lähteä muuttamaan alueen 
yleisilmettä muuhun suun-
taan. Oiva Kuhan ym. alle-
kirjoittama esitys katsottiin 
seurakuntalaisten jättämäk-
si muutosaloitteeksi Rie-
kinkankaan hautausmaan 

käyttösuunnitelmaan. Kirk-
koneuvosto päätti esit-
tää kirkkovaltuustolle, että 
muutosaloite ei anna aihet-
ta muuttaa voimassaolevaa 
lainvoimaista hautausmaan 
käyttösuunnitelmaa.

Tässä yhteydessä kirkko-
neuvosto keskusteli myös 
haudoilla olevista muisto-
esineistä. Pöytäkirjaan kir-
jattiin, että haudoilla olevien 
muistoesineiden tulisi olla 
teemaltaan ja kooltaan hau-
tausmaamiljööseen sopivia 
esineitä (esim. enkelit).

Pudasjärven seurakun-
nan toiminnasta päätettiin 
ilmoittaa edelleen Iijokiseu-
dussa ja Pudasjärvi-lehdes-
sä. 

Hyväksyttiin seurakun-
nan henkilöstöstrategia ja 
henkilöstön koulutusohjel-
ma.

Kirkon energiaremonttiasioita kirkkoneuvostossa

Leijonilla hirviarpajaiset
LC Pudasjärvi toteuttaa 
hirviarpajaiset, jossa voit-
toina ovat aikainen puoli-
kas hirvi, aikaisen hirven 
paistiosa ja aikaisen hir-
ven lapaosa. Palkintojen 
arvo on 2000 euroa. Ar-

poja myydään viiden euron 
hintaan lokakuusta mar-
raskuun loppuun. Arpa-
jaistuotto käytetään pudas-
järvisten sotaveteraanien, 
puolisoiden, leskien ja lot-
tien perusavustuksiin ko-

tiin tuotujen palvelujen ja 
virkistystoiminnan kustan-
nuksiin. 

Arvonta suoritetaan po-
liisiasemalla 4.12., jonka jäl-
keen voitoista ilmoitetaan 
puhelimitse ja lisäksi voitta-

jat julkaistaan Pudasjärvi-
lehdessä. 

Timo Kerälä 
Presidentti 
LC Pudasjärvi 
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

3 PSS 5 TLK

HAUDOILLE:

MEILTÄ MYÖS ÖLJYKYNTTILÄT, HAUTALYHDYT

PYHÄINPÄIVÄ
KYNTTILÄ
4-pack, 
paloaika 82 h

Polar
HAUTAKYNTTILÄ
6-pack, paloaika 20 h

Polar
LYHTYKYNTILÄ
5-pack
valkoinen tai punainen

8,50 pkt

3,99
pkt 0,95

pkt

4,95
kpl

Polar
HAUTAKYNTTILÄ 
paloaika 65-80 h

JOULUTORTTU
4 kpl/200g

NAUTA 
JAUHELIHA 15% 

400 g

pkt
3,69 pss

0,89

RUISVARRAS
230 g

ras
2,99

HIILLOS
GRILLIMAKKARA 

400 g

pkt
1,69

KULINAARI
härkä tai kinkku100 g

5,002 PKT

SÄILYKEPURKIT
325 g
48 purkkia + kannet

24,95
ltk

PELLETIN
POLTTOKORI

19,90

BENSAKANISTERI
10 litran
kaatonokalla

9,95

ROMA
SISUSTUSTAKKA

299,-

KAASULÄMMITIN
4,2 kW
sopii 11 kg kaasupullo

89,-Metsästäjät
ELINTARVIKE-
LAATIKKO
52 litraa

9,90
kpl

OKSASAHA
TELESKOOPPI-
VARRELLA

39,50

KAMINA
SISUSTUSTAKKA

129,-

Spector
KAASULÄMMITIN/
RETKIKEITIN

34,90

Hornet
KAASULIESI
50 cm

299,-LED
LAMPUT
10 kpl
7 W, 10 W, 11 W

19,90
pkt

VESIASTIA
10 litran
hanalla

9,95

INARI
SISUSTUSTAKKA

199,-

KAASULÄMMITIN
4,1 kW
sopii 5 kg kaasupullo

69,-

Demetic
KAASU-
JÄÄKAAPPI

399,-

HOX!

UUTUUS!

ISÄLLE su 12.11.2017
- Koti ISÄMUKI
- TUOKSULAHJAPAKKAUKSIA 
  useita erilaisia
- PÖRRÖSUKKIA
- KERRASTOJA
- PYJAMIA

PALVELEMME:
Pyhäinpäivänä
la 4.11.   11-18
su 5.11.  11-18
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Arlas orkesteri tanssittanut jo 40 vuotta

Puhoskylän Möykkäläs-
sä kekrin aattoiltana perjantaina 
3.11. tanssitaan Pohjosen tähden 
tahtiin solistinaan Raimo Laama-
nen & Jukka Sorsa. Puolankalai-
nen pitkän keikkarundin tehnyt 
Raimo Laamanen kiertää ympä-
ri Suomea ja esiintyy joko yksin, 
duona, triona tai jopa kvartettina 
asiakkaan tarpeen mukaan. Laa-
maselta on ilmestynyt kaikkiaan 
neljä pitkäsoittoa 2000 -luvulla. 
Raimo on tykätty, rento esiintyjä 
ja useimmiten keikalla sovitaan-
kin jo uudesta esiintymisestä. 

Hotelli Ravintola Ku-
renkoskessa tanssittaa ke-
kriaattona perjantaina 3.11. 

Jarkko Honkanen & Taiga. Hon-
kanen on laulaja-lauluntekijä La-
pista. Hän on ilahduttanut tans-
sipaikoilla mukaansatempaavalla 
ja läsnä olevalla esiintymisellään 
jo vuodesta 2004, jolloin hänen 
ensimmäinen singlensä Rakkau-
den Kellot julkaistiin. Ennen kuin 
aamu koittaa -albumi ilmestyi 
2012 ja Taiga -yhtyeensä kanssa 
tehty Kaipuun kyyneleitä -albu-
mi julkaistiin 2016 vuoden alussa 
ja viimeisin Vaeltaja toukokuus-
sa 2017.

Taiga- yhtyeen kanssa Hon-
kanen on keikkaillut vuodes-
ta 2005. Yhtyeen ohjelmistoon 
kuuluu tanssittavimpia kappa-

leita kautta aikojen omintakei-
silla ja uusilla sovituksilla. Koke-
musta laulajan ammatista Jarkko 
on kartuttanut useiden erilais-
ten kokoonpanojen kautta Suo-
mirockista rautalankaan, pääty-
en lopulta iskelmän esittämiseen. 
Suuri yleisö tuntee Honkasen 
Kemijärvelle sijoittuvasta, suo-
situsta Taivaan tulet TV-sarjasta 
sekä Tangomarkkinat –2014 lau-
lukilpailusta, jossa hän pääsi kar-
sintojen kautta loppukilpailuun 
ainoana pohjois-suomalaisena. 

Sarapirtillä esiintyy kekri-
lauantaina 4.11. Trio Tuovila Kuu-
samosta. Yhtyeen muodostavat 
jo yli 40 vuotta tanssiorkeste-

reissa soittanut ja laulanut Mauri 
Tuovila. Hänen poikansa Juho on 
ollut mukana vuodesta 1990 ja 
soittaa kosketinsoittimia ja bas-
soa. Yhtyeen nuorin jäsen, Juhon 
19-vuotias poika Niko on ollut 
mukana yhtyeessä 13-vuotiaas-
ta lähtien ja on taitava haitarin ja 
kitaran soittaja sekä toimii taus-
talaulajana, kuten isänsä Juhokin. 
Tuovilat kertoivat kiertävänsä 
ympäri vuoden lähiseudun tans-
silavoja ja ravintoloja. Joka kei-
kalla yhtye soittaa omilla levyillä 
olevat Rakkauden pyörremyrs-
ky -jiven ja Lapin kutsu –valssin. 
Tuovilat kertoivat soittavansa 
tanssikansan suosimia tanssitta-

via kappaleita, toki rautalanka-
musiikkiakin soitetaan välillä.

Siuruan työväentalol-
la tanssitaan lauantaina 4.11. 
Aino&Tanssiyhtye Pataässien 
tahdittamana. Pataässä on tans-
simusiikkia soittava yhtye Oulun 
seudulta. Yhtye soittaa hyvää ja 
monipuolista tanssimusiikkia lai-
dasta laitaan pitkällä kokemuk-
sella ja vankalla ammattitaidol-
la asiakkaan toiveet huomioiden. 
Yhtye keikkailee ympäri Suo-
menmaata, tuttuja paikkoja ovat 
niin Lapin hiihtokeskukset kuin 
ruuhkasuomen lavatkin.

Pintamolla kyläseuran ta-
lossa tanssitaan kekrilauan-
taina 4.10. Arlas-orkesterin 
tahdissa. Yhtye on perustet-
tu 40 vuotta sitten. Sen soit-
tajat ovat olleet kaikki Koil-
lismaalta kotoisin. Solisti 

Eero Väisänen on orkeste-
rissa mukana edelleen ja on 
yksi orkesterin perustajista. 
Eero Väisänen muisteli or-
kesterilla olleen paljon keik-
koja 1970 ja 80 -luvuilla. Tuo-
hon aikaan tanssipaikoilla 

oli tungosta, kun nuoret ko-
koontuivat yhteen, pitivät 
tanssimusiikista ja tanssimi-
sesta. 

- Enimmillään taisi olla 
väkeä Taivalkaaressa silloin, 
kun pääesiintyjänä oli Tais-
to Ahlgren. Häneltä oli juu-
ri ilmestynyt iskelmä Pettä-
jäntie. Arlas-yhtyeemme oli 
mukana "alkulämmittäjänä", 
ja väkeä oli niin paljon, ettei-
vät kaikki mahtuneet sisäl-
le. Lipun ostaneita oli yli 2 
000 henkilöä, Eero Väisänen 
muistelee.

Arlasin kokoonpano on 
vaihtunut vuosien varrella. 
Nykyisessä kokoonpanossa 
soittavat Timo Väisänen ha-
nuria, Vilho Pesonen rum-

Viikonloppuna monet tanssit Pudasjärvellä

puja, Juha Lehtoniemi ki-
taraa, Jari Ylisirniö bassoa, 
Tauno Hirvasniemi saksofo-
ni ja Eero Väisänen on solis-
tina. Väisänen kehuu Arlas-
orkesterin soittajia taitaviksi 
ja harjaantuneiksi. Orkeste-
rin suosio on levinnyt laa-
jalle ja keikkaa riittää muka-
vasti.

Taivalkoskelainen Ar-
las on kysytty tanssiorkes-
teri, koska se soittaa tanssi-
yleisön mielestä perinteistä 
tanssimusiikkia. Väisäsellä 
on paljon kokemusta, koska 
on laulanut ikänsä. Hänen 
lempikappaleita on monia, 
mutta pari iskelmää nousee 
esille.

- Tykkään laulaa valssia 

Pikku syntinen, joka myös 
oli Kalle Päätalon lempikap-
pale. Myös valssi Nuoruus-
muistoja on mieluinen lau-
lu, Eero Väisänen mainitsi 
ja kertoi aikanaan saaneen-
sa Ere Nopsajalka -korkoni-
men Haukiputaalla Kivinie-
men kasinolla.

- Olen Kiviniemen kasi-
nolla vetänyt paljon myös 
karaokea vaimoni Sirkka-
Liisan kanssa. Meillä oli esi-
merkiksi vuonna 1992 kah-
deksan karaokekeikkaa 
viikossa, Ere Nopsajalka ker-
toi ja sanoi tuntevansa mel-
kein kaikki tanssiorkesterit, 
koska hänellä on ollut oh-
jelmatoimisto ja monet or-
kesterit ovat hänen asiakkai-

taan.
- Olen sanonut, että tans-

sipaikoille ei mennä harjoit-
telemaan, vaan harjoittelu 
tehdään muualla. Jos josta-
kin orkesterista yleisö ei ole 
tykännyt, se tekee ensim-
mäisen ja viimeisen soitto-
keikan samalla kertaa.

Väisänen on syntyjään 
taivalkoskelainen ja asuu Jo-
kijärven kylässä. Hän on ol-
lut pitkään mukana Pölkky-
teatterissa, jossa ensi kesänä 
näytellään Heikki Paavilai-
sen kirjoittama Olavi Virta 
-musikaali. Kesällä 2014 oh-
jelmassa oli Unto Monosen 
musikaali, jossa Eero näytte-
li Monosta.

Eero Väisänen osaa laulaa ja viihdyttää tanssiyleisöä ja on 
itsekin aika kova tanssimaan, kuten Sirkka-Liisa vaimokin, 
joka nykyisin on Arlas-yhtyeen mukana tanssipaikoilla. 

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

TALVIKELEILLE
● 212 cc / 3,8 kW
● sähköstartti 230V / käsikäynnistys
● työleveys 62cm
● 14” renkaat
● heittotorven kääntövipu ohjauspa-

neelissa
● heittää lumen jopa 10 metrin 

päähän!
● työvalo

AS 62 P 

795€
ST 5266 PB

● moottori Briggs & Stratton 1150 Snow Series
● 250 cc / 5,0 kW
● sähköstartti 230V / käsikäynnistys
● työleveys 66 cm
● 16” renkaat
● heittotorven kääntövipu ohjauspaneelissa
● Kääntämistä helpottava 
 EASY TURN mekanismi
● heittää lumen jopa  
 12 metrin päähän!
● työvalot ja lämpökahvat

1495€

ST 5266 PB
● moottori Briggs & Stratton 1650 Professio-

nal Series
● 342 cc / 7,2 kW
● sähköstartti 230V / käsikäynnistys
● työleveys 84 cm
● 16” renkaat
● variaattoriveto liipaisinohjauksella!
● sähköinen heittotorven säätö
● heittää lumen jopa 
 12 metrin päähän!
● työvalo ja lämpökahvat

1995€

PORO TYÖ / LÄMPÖHAALARI
● kulutustakestävä 600D päällykangas
● Istuinosassa ja polvissa kylmää ja 

kosteutta eristävät toppaukset
● lahkeissa pitkät vetoketjut
● puvun sisäpuolella säädettävät henk-

selit ja ulkopuolella vyölenkit
● lahkeensuissa lumilukot
● vahva D-lenkki hätäkatkaisua varten

149€

LÄMPÖSAAPPAAT
● vedenpitävät
● erittäin lämpimät
● kaksi mallia, pitkä ja lyhyt varsi
● Made in Sweden!

8450€
YLIVETO KINTAAT 
● irroitettava lämpövuori

1350€

TAITTOVEITSI MUSTA

2490€

● mustakromattu rosteriterä
● kuituvahvistettu G10 kompo-

siittikahva
● käyttöasentoon lukittuva terä
● terän pituus 8 cm
● kokonaispituus 18 cm

ARSKA VUORELLISET TYÖ / 
LÄMPÖHANSIKKAAT  

990€

TYÖHANSIKKAAT
● tuulen ja vedenpitävät
● fleece/thinsulate-vuori

2350€
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

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

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasu- 
mittaukset 

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

● fysioterapia
● toimintaterapia
● allasterapia
● puheterapia
● hieronta

Olemme Kelan palvelutuottaja

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

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

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

- KONEPAJA  
- METALLIMYYNTI 

P. 040 840 5664 
Sahatie 17

93100 Pudasjärvi

METALLITYÖ 
LIIKANEN Oy

KONEPAJA

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset § Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
040 752 3293

www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi
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Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16-19 ja pe klo 11-13 
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14-18
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

OSTETAAN

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Kettumäki Oy
Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym. 

haettuna tai toimitettuna, 
myös suursäkeissä. Kivikorit piha- ja 

maisemointirakentamiseen.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

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

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

"

METALLIROMUN KERÄYS

MAANRAKENNUSTA

PUDAS-
TORI

MYYDÄÄN

VUOKRATTAVANA

Saunallinen yksiö, 34 m2, 1. 
kerros. Autopaikka. Heti vapaa. 
P. 040 501 6178.

Marikaisjärvellä Pikkuvaarassa 
18 ha:n metsäpalsta. Ostaja 
pääsee metsästysseuran jäse-
neksi. P. 0400 722 054.

Vuokrattavana 2 kpl kaksioi-
ta: 2h+keittiö+sauna 53 m2, 
2h+keittiö+sauna 53 m2. Ko-
rentojärven rannalla. Heti va-
paat. P. 0400 512 997.

Syötekylässä kalustettu piha-
mökki 34 m2 (mh, keittiö, olo-
huone, sauna, pesuhuone). 
Vuokra 270 € /kk (sis. sähkö ja 
vesi). P. 046 5492 376.

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. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

Ostetaan hyväkuntoinen hirsi-
aitta. Koko noin 4,5mx4,5m. P. 
041 433 7869.

Ostetaan Volkswageniin talvi-
renkaat, koko 195/70 R 15C. P. 
040 550 3632.

Pudasjärvi-lehdessä 13.10. 
julkaistiin juttu Pudasjärven 
Metsästyspystykorva- ja ajo-
koirakerhon hirvenhaukku-
kisasta. Jutun kirjoittaja, ker-
hon sihteeri, Noora Manninen 
toivoi vielä julkaistavan hänen 
alkuperäisestä jutustaan pois 

jääneen osuuden.
Suomen käyttövalion ar-

von ansaitsi neljännellä HIRV-
1 tuloksella jämtlanninpysty-
korva narttu Murennuskurun 
Rhea omistaja Asko Moilanen, 
kisoissa koira sijoittui kuu-
denneksi 85,5 pisteellä. Kisois-

sa neljänneksi ja koirakerhon 
kolmanneksi itsensä haukkui 
jämtlanninpystykorva uros 
Kuokkamaan Piki omistajat 
Juhani Pesälä ja Jouni Pulkki-
nen 88:lla pisteellä. Kisan kol-
mas koira oli jämtlanninpys-
tykorva narttu Tarpomoivan 

Piku omistaja Timo ja Juho 
Juntti 88,5 pistettä. Toiseksi 
koko kisassa sekä kerhonmes-
taruudessa tuli jämtlannin-
pystykorva uros Sarvilehdon 
Jetsu omistaja Juha Outila 89,5 
pisteellä. Pudasjärven Metsäs-
tyspystykorva- ja ajokoiraker-

hon mestaruuden 2017 ja koko 
kisan ensimmäisen palkinnon 
voitti jämtlanninpystykorva 
narttu Kolleem Manta omista-
jat Jarmo ja Noora Manninen 
90:llä pisteellä.

Toimitus 

Hirvenhaukkukisajuttuun täydennystä

Melontakuva elokuvasta Haaveena Bogskär.

Majakkaelokuvia kansalaisopistolla
Suomen Majakkaseura jär-
jestää elokuva- ja myyjäista-
pahtuman Pudasjärven kan-
salaisopiston auditoriossa 

lauantaina 4.11. kello 18. Ta-
pahtuma on osa seuran val-
takunnallista syyskiertuetta.

-Pudasjärvi on osa Poh-

Elokuvasta ”Hän kuvasi majakat” päähenkilö, valokuvaaja 
Ann-Britt Pada suosikkimajakallaan Strömmingsbådanilla. 

jois-Pohjanmaata, jolla on 
kaunista rannikkoa ja maja-
koita. Miksi emme siis tuli-
si Pudasjärvelle. Majakoista 
kiinnostuneita löytyy kaik-
kialta, sanoo seuran kiertu-
evastaava Pekka Väisänen, 
joka kertoi mökkeilevänsä 
ahkerasti Syötteellä. 

-Kesällä 2016 korjasimme 
Pohjois-Pohjanmaalla sijait-
sevan Taskun pookin Raa-
hessa, Se oli jo tuhoutumis-
vaarassa, kun ryhdyimme 
pelastustyöhön.

Suomen Majakkaseu-
ra esittää illan aikana elo-
kuvat Suomalaiset majakat, 
Haaveena Bogskär - me-
loen majakalle, Tasku - uu-
destisyntynyt pooki ja illan 
pääelokuvan ”Hän kuva-

si majakat”, joka on kolmen 
vuorokauden matka Pohjan-
maan majakoille”. 

Alussa ja tauolla Majak-
kaseura myy majakka-aihei-
sia tuotteitaan. muun muas-
sa Majakkasaaret-kalenteri, 
5 postikorttia bonuksena, 

uusi postikorttisarja, julis-
teita, kirjoja, paitoja, lyhty-
jä- ym.). 

Elokuvailtaan on vapaa 
pääsy.

Kansalaisopisto tiedottaa

Vuokrattavana Pudasjärven 
keskustassa RT-KOLMIO 
58,8 m². Puh. 045-112 7841.

JÄTEHUOLTO

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

VALTUUSTON  
KOKOUS
Valtuuston kokous pi-
detään kaupunginta-
lolla kokoushuone Ota-
vassa torstaina 9. päi-
vänä marraskuuta 2017 
alkaen klo 16:00. Luet-
telo kokouksessa kä-
siteltävistä asioista on 
nähtävänä 3.11.2017 
alkaen kaupungin il-
moitustaululla ja in-
ternetissä osoittees-
sa www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastet-
tu pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoi-
mistossa 14.11.2017 klo 
12.00-15.00.

Pudasjärvi 30.10.2017 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.

PIKKUJOULU
Pudasjärven syöpäkerhon pikkujoulu pidetään 

sunnuntaina 26.11.2017 klo 14 alkaen 
Palvelukeskuksessa (Kauppatie 25). 

Ilmoittautumiset ti 14.11.2017 mennessä 
Ainolle p. 040 578 6912 tai Kaisalle p. 044 338 1717. 

Jouluruokailun hinta on 10 €/hlö/jäsen ja 
18 €/hlö/ei jäsen.

Ken lahjan tuo hän lahjan saa.
Pudasjärven syöpäkerhoTervetuloa!

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

(Pintamontie 321).

C-oikeudet. Lippu 12 €.

MusiikisTa vasTaa

arlas & eero 
väisänen

lauantaina 4.11. klo 21.00–01.00. 

röMppäTanssiT 
pinTaMolla 

Pudasjärven Kajastus ry:n
SYYSKOKOUS

ti 14.11. Osviitassa (Kauralantie 3). 
Hallitus klo 14 ja yleinen kokous klo 15. 

Sääntöjen määräämät asiat, hallituksen erovuoroiset 
jäsenet, puheenjohtajan valinta, sihteerin valinta. 

Kakkukahvit. Tervetuloa! 
Hallituksen puolesta Ari Tapper

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 5.11. klo 13  Aila Pyörälä
Su 12.11. klo 13  Jouni Vikström 
Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

KULJE 
VIERELLÄ- 

KONSERTTI 
ke 8.11. klo 13.00 

seurakunta- 
talossa. 

Järjestää: 
Kajastus, Ruskapirtti, 

Pudasjärven seurakunta, 
Osviitta

Arpajaiset konsertin lopuksi. 
Konsertin tulot menevät 

mielenterveyskuntoutujien 
retki-ja virkistystoimintaan.

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Pe 3.11.
JARKKO HONKANEN & TAIGA

Aukioloajat: pe 7.7. 12-04 • la 8.7. 12-04
ma-ti 14-20 (-02) • ke 14-02 • to 14-20 (-02) • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19 (-02)

www.facebook.com/Kurenkoski/
Tervetuloa!

Pe 24.11.
JUKKA POIKA

Lippu 12 €

Pe 1.12.
ÄSSÄT
Lippu 12 €

Ennakkolippu 15 € (sis.ep) 
ke 22.11. saakka, 
sen jälkeen 20 € (sis.ep)

Kutsu yleisötilaisuuteen

Iijoen sivu-uomien tulvakartoitus 
Pudasjärven taajamassa

Pudasjärven alueella on käynnissä eräitä sivu-uomia kos-
keva tulvakartoitus, jonka laatii FCG Suunnittelu ja tek-
niikka Oy. Kartoitukseen liittyvässä yleisötilaisuudessa 
esitellään Pilliojan, Liepeenojan ja Sivakkaojan tulva-
karttaluonnoksia sekä pyydetään niiden läheisyydessä 
toimivilta ja asuvilta havaintotietoa tulvista.

Tulvahavaintoja kerätään jo ennakkoon sähköisellä kyse-
lyllä, joka löytyy Pudasjärven kaupungin verkkosivuilta 
sekä osoitteesta https://webgis.fcg.fi/fcggis/survey/66.

Tulvakarttoja esitellään to 16.11. 2017 klo. 18 Pudas-
järven kaupungintalolla valtuustosalissa (Varsitie 7). 
Kahvitarjoilu klo. 17:30 alkaen. Lisäksi tilaisuudessa 
on jaossa tietoa tulviin varautumisesta.
Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!
Tulvakartoitus on osa TULVATIETO-hanketta, joka tiedot-
taa vesistö- ja hulevesitulvien riskeistä sekä tulviin varau-
tumisesta Pohjois-Pohjanmaalla.
Lisätiedot:
Laura Liuska, p. 044 4294 235, laura.liuska@ylivieska.fi
Päivi Määttä, p. 050 390 5737, paivi.maatta@fcg.fi

PuU:n UINTIJAOSTO 
järjestää Puikkarissa 
tunnelmauinnin pe 3.11. 
klo 17.30-19.00.
Allastiloissa tunnelmavalaistus, tuoksusauna, 
vesirentoutusta ja rauhallista musiikkia.
Tervetuloa nauttimaan vauvauinti-
lämpöisestä vedestä monitoimialtaalla! 

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

Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa majoitus- 
ja liikuntapaikkarakentamista Iso-Syötteen matkai-
lukeskuksessa.

Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti näh-
tävänä 8.11. – 8.12.2017 Pudasjärven kaupungintalon 
kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä 
www.pudasjarvi.fi . 

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muis-
tutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava 
ennen nähtävänäoloajan päättymistä kirjallisesti 
osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhal-
litus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostil-
la osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 2.11.2017 
Kaupunginhallitus

PUDASJARVI.FI

Oletko kiinnostunut ohjaus- tai opetustehtävistä 
kansalaisopistossa ja haluaisit lisää opastusta 
aikuisopiskelijaryhmän vetämiseen? Tule mu-

kaan ohjausta käsittelevään luentopäivään 

KOPPI JA 
OHJAAJAN OPPI 

lauantaina 18.11.2017 klo 10 - 16 Taivalkoskella, 
yläkoulun auditorioon os. Urheilutie 4 A. Lounas 
tarjotaan ja pitkämatkalaisten matka maksetaan. 

Ota yhteyttä alueesi kansalaisopistoon ja ilmoit-
taudu mukaan pe 10.11.2017 mennessä:

Taivalkoskella Aira Tauriainen 040-573 0820 ja 
Kati Koivukangas 040-741 1507 
Pudasjärvellä Pasi Kemppainen 050-4366 206 
Kuusamossa Eila Pulkkinen 040- 865 6957  
Posiolla Riitta Hakulinen 040-8012401

www.pudasjarvi.fi

| KANSALAISOPISTO |

Keskiviikkona 15.11.2017 
Ravintola Merita klo 17.30.
Yhdistyksen hallituksen henkilövalinnat. 

Toimintasuunnitelma 2018. Talousarvio 2018. 
Kokouksen alussa ruokailu. 

Ilmoita osallistumisesi ja mahd. ruoka-allergiat 
Tarjalle tekstiviestillä p. 040 767 2198.

Jäsenet tervetuloa!

Pudasjärven JHL ry os. 330
SYYSKOKOUS

Hallitus

SPR:n 
PUDASJÄRVEN 

OSASTON 
SYYS-

KOKOUS
pidetään
torstaina 

16.11.2017 
klo 18.00 alkaen, 

Ravintola 
Meritan tiloissa.

Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu 
samassa paikassa 
klo 16.30 alkaen.

Lippu 10 €, käteismaksu. 

La 4.11.2017 klo 21.00-01.00 

Siuruantie 2941, 93187 Ala-Siurua.

TANSSIT 
Siuruan Työväentalolla

Soittaa tanssiyhtye

PATAÄSSÄ Tervetuloa!
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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!

Myynnissä Lapinlehmän 
 LEIPÄJUUSTOA

S-Marketin parkkipaikalla ti 7.11. klo 10.30-12.00.
Mukana myös vasikan ja lampaan lihoja pakasteena.

Puh. 045 324 9675/Mirka Pääkkö, LammaLove

Jorma Kouva Keskustan kunnallisjärjestön 
puheenjohtajaksi
Keskustan kunnallisjärjes-
tön syyskokous oli maa-
nantaina 30.10. kaupun-
gintalossa. Poliittisen 

tilannekatsauksen piti kan-
sanedustaja Antti Ranta-
kangas. Henkilövalinnoissa 
tapahtui useita muutoksia. 
Uudeksi kunnallisjärjes-
tön puheenjohtajaksi valit-
tiin Jorma Kouva. Mari Käl-
käjä vetosi kiireisiinsä mm. 
kaupunginvaltuuston vetä-
jänä ja kieltäytyi jatkamas-
ta puheenjohtajana. Vara-
puheenjohtajaksi valittiin 
Janne Moilanen ja sihteerik-
si Mirka Pääkkö. Johtokun-
taan tuli uutena Kaisa Niva-
la. Entisinä jatkavat Jukka 
Kuha, Paavo Kortesjärvi, 
Urpo Puolakanaho, Reijo 
Talala, Mari Kälkäjä, Martti 
Räisänen ja Eero Hyttinen. 
Keskustan naisten edusta-
jana toimii Erja Komulai-
nen ja Keskustanuoria Ruut 
Tuohimaa. 

Kokouksessa keskustel-
tiin myös tulevista presi-
dentinvaaleista ja maakun-
tavaaleista. Kokouksessa oli 
kolmisenkymmentä osallis-
tujaa. Puheenjohtajana toi-
mi Mari Kälkäjä ja sihteeri-
nä Mirja Luusua. 

Hallituksen tulokset 
vakuuttavat
Kokouksessa puhunut kan-
sanedustaja Antti Rantakan-
kaan mukaan pääministeri 

Juha Sipilän hallituksen työn 
tulokset näkyvät. Talous 
kasvaa, työttömyys alenee ja 
valtion velkaantuminen hi-
dastuu. Talous kasvaa kol-
men prosentin vauhdilla eli 
nopeammin kuin vuosikym-
meniin. Tämä perustuu kil-
pailukyvyn kohentumiseen, 
kansalaisten luottamuksen 
vahvistumiseen omaan talo-
uteen ja erilaisiin kärkihan-
kepanostuksiin. Maltilliset 
työmarkkinaratkaisut ovat 
tukeneet tätä merkittäväs-
ti. Työttömien määrä on lä-
hes 50 000 alempi kuin vuo-
si sitten. Tämä merkitsee 
lähes 200 000 suomalaiselle 
parempaa elintasoa. Työttö-
myyteen käytetyt määrära-
hat pienenevät ennakoidus-
ta. Valtio velkaantuu tänä 
vuonna noin miljardin vä-
hemmän mitä budjetoitiin. 
Edelleen kuitenkin uutta 
velkaa joudutaan ottamaan 
tänä vuonna hyvinvointiyh-
teiskunnan ylläpitämiseen 
4,5 miljardia. Ensi vuonna 
velkaantuminen pienenee 
kolmen miljardin tasolle. 
Rantakangas muistutti, että 
yhden prosentin koron nou-
su merkitsisi miljardin sääs-
tötarvetta budjettiin, koska 
kokonaisvelan määrä on jo 
noin 110 miljardia euroa.

Rantakangas kiitteli maa-
talousministeri Jari Leppää 
nopeista toimista maatalou-
den surkean sadonkorjuu-
tilanteen helpottamisek-
si. Lisäbudjetissa päätettiin 
25 miljoonan euron ener-
giaveron palautuksesta, pa-
nostuksesta viljelijöiden 
jaksamiseen ja luonnon-
haittakorvauksen pienes-
tä korottamisesta. Erityisen 
merkittävä asia on ruoka-
asiamiehen viran perustami-
nen, jonka tehtävänä on val-
voa kaupan hinnoittelua ja 
estää epätervettä kilpailua 
halpuuttamisen kautta.

Rantakangas kertoi myös 
miljarditason lisäpanostuk-
sista perusväylän kunnos-
tukseen. Tämän kärkihank-
keen kautta moni investointi 
on toteutunut. Oulun seu-
dun kaikki liikenteen kärki-
hankkeet etenevät. Vt 4 kun-
nostus, Oulun syväsataman 
ruoppaus ja Hailuodon kiin-
teän tieyhteyden hankkeet 
ovat olleet vireillä usean hal-
lituksen aikana. Yksityistie-
rahoituskin säilyy korotetul-
la 13 miljoonan tasolla ensi 
vuoden budjetissa. Tämä 
mahdollistaa tärkeiden kun-
nostushankkeiden etenemi-
sen. HT

Kansanedustaja Antti Ran-
takangas.

Jorma Kouva.
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HOTELLI

KURENKOSKI
PUDASJÄRVI


