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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärven keskustaa-
jaman tulvakartat esillä ja 

kommentoitavana s. 3

Syöte haluaa tehdä 
pienestä suurta s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 10.11.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana
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PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

Joulu
tori

Perjantaina 24.11. alkaen klo 16.00

Joulunavauksen yhteydessä 
järjestetään ohjelmallinen 

Pudasjärven tori täyttyy joulu tunnel masta.  
Tervetuloa myymään ja esittelemään esim. 

käsitöitä, leivonnaisia, lahja tavaroita, 
joulukoristeita. 

Myyntipaikka valmiina, 5€ / pöytä.   
Tehdään yhdessä mukavan jouluinen tunnelma torille! 

Ilmoittautumiset Kerttu Simu puh. 040 730 9481 
ti 21.11.2017 mennessä.  

Järjestää yhteistyössä Pudasjärven kaupunki,  
Pudasjärven seurakunta, Pudasjärven Yrittäjät, 
Kurenalan Kyläyhdistys ja Iijokiseutu.

Terve
tuloa! 

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230 
www.tauonpaikka.fi 

Palvelemme: joka päivä klo 9.00-18.00

Niemitalo

Hyvää 

Isänpäivää!

ISÄNPÄIVÄN LOUNAS
su 12.11. klo 11-16

Runsas salaattipöytä
Keittiömestarin uunilohi L,G
Ylikypsää possua BBQ-
kastikkeessa L,G
Maalaisperunat L,G
Kauden kasvikset L,G

Leivät ja ruokajuomat
Täytekakkukahvit L,G

13,90
Lapset 4-12 v. 6,90

ISÄNNÄN PIHVI
Reilu pippuripihvi härän ulkofileestä, 
lankkuperunat, grillitomaatti. 
Sis. salaattipöydän ja täytekakkukahvit 18,90

1 % CB
1 SP

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. info@ravintolamerita.fi

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-20

Isänpäivälounas 
su 12.11. klo 11-16

Noutopöydästä 13 €/ lapset alle 8 v. 6,50 €
Ei pöytävarauksia

Runsas salaattipöytä
Kana-kasvisvartaat
Porsaankyljyksiä
Villiriisiä
Kermaperunoita

Pekoni-papuja
Vadelmatäytekakku 
Kahvi & tee

Hintaan sisältyy leivät ja 
kotijuomat

Myös ruokalistalta pizzat ja kebabit.
Hauskaa Isänpäivää kaikille!

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2 Pudasjärvi

P. 040 524 2545
Avoinna: ma–pe 9–17, la 10-14

Terveydenhoitajan mittaukset 
tiistaina 14.11. klo 9.00 – 17.00!
Verenpaine, - sokeri, hemoglobiini, CRP tulehdusarvo, 
keliakia ja helikobakteeritesti, PEF (uloshengityksen huippuvirtaus).
Kolesteroli (kok. kolesteroli päivä tai paastoarvo), 
Eritelty kolesteroli (kok. kol. + HDL + LDL+TC/HDL suhde + trigly) 
paastoarvo= ravinnotta 12h, korkeintaan lasi vettä.
Kehonkoostumusmittaus (paino, painoindeksi, rasva%, lihas ja luumas-
sa%, vesi% sisäelinrasva=keskivartalolihavuusluokitus, kehon fyysinen ikä) 
Koostumusmittaukseen tulijat miel. klo 11.00 jälkeen.
VOIT VALITA YHDEN TAI USEAMMAN MITTAUKSEN TARPEESI 
MUKAAN, KYSY EDULLINEN PAKETTITARJOUS! Puh. 040 564 4390.

Tarjouksia! 

Maistiaisia!

Hammaslääkäri
Yleislääkäri     Erikoislääkäri

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 823 380
Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Ti 21.11. gynekologi Liisa Karinen, 
Ti 14.11., ti 28.11. ja ti 12.12. työterveys-

huollon erikoislääkäri Olli Heikkilä

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

Puh.  020 752 8260

Erittäin lämmin ja miellyttävä merinovil-
lainen (100 %) alus-ja välikerrasto. 

3490
YHTEISHINTAAN

9990
YHTEISHINTAAN

ISÄLLE:
HELLY HANSEN 

KASTRUP    
ALUSPAITA+ALUSHOUSUT 

100 % MERINOVILLA
DEVOLD ALUSPAITA+

ALUSHOUSUT

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

www.pudasjarvenoptiikka.fi

-60%
-70%-100%

KEHYSVARASTON

POISTOMYYNTI

Kun ostat kehykset+linssit

Kaikki kehykset vähintään 

-50%... juhlavuoden 

kunniaksi jopa -100%!

Lääkäriajat: 
ke 15.11. ke 22.11. ja ke 29.11.

Optikon näöntarkastus 0€!
P. 040 821 1819Varaa aika

SAVUSIIKAA JA 
-LOHTA

(myös suolasiikaa ja -lohta, kylmäsavulohta ja siian mätiä)
PUDASJÄRVEN TORILLA

Maanantaina 13.11
klo 10.00–16.00

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
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 12.11. kello 10, Juha 
Kukkurainen,  Timo Liikanen, Jukka Jaakkola.

Yhteisvastuustartti ti 14.11. Rovaniemellä, lähtö seu-
rakuntakodilta kello 9.00 ja paluu kello 18 mennessä. 
Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon 08 882 3100, 
pe 10.11. mennessä.  Ei osallistumismaksua.

Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia järjestetään si-
vukylillä mahdollisuuksien mukaan 4.12. jälkeen, jos 
haluatte kylällenne tilaisuuden, olkaa yhteydessä kirk-
koherranvirastoon 15.11. mennessä  p. 08 882 3100.

Raamattupiiri rippikoulusalissa ma 13.11. kello 18.

Kuorot: Vox Margarita ke 15.11. kello 18, kirkkokuo-
ro to 16.11. kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 15.11. 
kello 13, Sarakylän kappelikuoro to 16.11. kello 18.00.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 13.11. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin  
kello 10-13.

Äitien virkistysilta Hilturannan leirikeskuksessa pe 
17.11. kello 17.30, alkaa ruokailulla, illan aikana  mah-
dollisuus saunomiseen. Ohjelmassa mm.  voimaa va-
lokuvasta, ota mukaan oma merkityksellinen valokuva. 
Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon ti 14.11. men-
nessä p. 08 882 3100.

Diakoniavastaanotto torstaisin kello 9.15–11.00

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 16.11. kello 12.

Kaiken kansan sauvakävely ti 14.11. kello 17.15, kä-
velylenkin jälkeen kahvia/teetä tarjolla Kanttorilassa, lo-
puksi hiljennymme hartauteen. Voit kävellä myös ilman 
sauvoja.

Naisten Pankki Kanttorilassa to 9.11. kello 18.

Iltakahvila Rönö pe 10.11. kello 18, yhdessäoloa, pe-
lailua, korppukahvit. Rippikoululaiset saavat merkinnän 
olemalla paikalla kello 18.15–18.45.

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

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla maanan-
taisin kello 13–15 ja perjantaisin kello 9.30–12.00 (pe 
17.11. ei lapsiparkkia). Ilmoittautumiset lastenohjaajille 
p. 040 743 4896 tai 040 586 1217.

Siioninvirsiseurat Liepeen väentuvassa pe 10.11. kel-
lo 18.

Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä su 12.11. 
kello 16 (Jukka Jaakkola).

Kastettu: Aleksanteri Tuomas Jaurun.

Haudattu: Reino Iinatti 83 v, Teuvo Kummala 80 v, Sulo 
Kalevi Mertala 80 v, Johannes Aittokumpu 83 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 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava 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

Antakaa toisillenne anteeksi
Joskus lasten leikkejä kuunnellessa havah-
tuu tilanteeseen, jossa on tullut riitaa, ja toi-
nen sanoo toiselle: en anna anteeksi. Hetken 
päästä kuitenkin he kuitenkin pääsevät so-
puun ja pyytävät anteeksi. 

Anteeksiantamus kuuluu kristillisen us-
kon ytimeen. Jumala olisi voinut halutessaan 
loukkaantua ja olla antamatta ihmiselle uut-
ta mahdollisuutta syntiinlankeemuksen jäl-
keen. Armollisuus on kuitenkin Jumalan pe-
rusluonne, joten Kristuksen seurakunnassa 
eletään joka päivä anteeksiannon voimas-
ta. Jumalanpalvelukseen kuuluu luonnollise-
na osana yhteinen rippi, jossa on kaksi osaa: 
synnintunnustus ja synninpäästö. Se kertoo 
siitä, mikä on meidän ihmisten asema suh-
teessa Jumalaan. Olemme armon varassa, 
jonka Hän lahjoittaa voimaksemme. Tästä 
kertoo Jumalan valtakunnan pyhä evanke-
liumi, joka on anteeksiantamuksen ilosano-
ma.  

Kun Jumalan rakkaus vaikuttaa elämässä, 
sen tulisi heijastua myös ihmissuhteisiimme. 

Jeesus antoi seuraajilleen uuden käskyn: ”Ra-
kastakaa toisianne” (Joh. 13:34). Armollinen ja 
anteeksiantava mieli kuuluu kristittyjen vä-
liseen rakkauteen. Jeesuksen opetukseen 
kuului esimerkki armosta, jota ei voi mitata. 
Koska Jumala on valmis antamaan anteeksi 
meille, tulee meidänkin olla valmiita armah-
tamaan lähimmäisiämme. 

Ensi sunnuntain lukukappaleessa, 1. Pie-
tarin kirjeen luvussa annetaan puhutteleva 
esimerkki kristillisestä mielenlaadusta: ”Ol-
kaa yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, 
rakastakaa toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja 
nöyriä. Älkää vastatko pahaan pahalla älkää-
kä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin 
siunatkaa” (1. Piet. 3:8-9). Tässä maailmassa 
on paljon esimerkkejä, mitkä ovat seurauk-
set silloin, kun pahaan vastataan pahalla, tai 
laitetaan kova kovaa vastaan. Harvoin siitä 
on hyvää seurannut. Pahuus voitetaan lopul-
ta vain hyvällä, tästä kertoo ennen kaikkea 
Kristuksen risti ja hänen mielensä kärsimys-
tiellä: ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tie-

dä, mitä he tekevät” (Luuk. 23:34).
Armollisuus ja anteeksiantamus eivät 

tarkoita sitä, että kristitty suhtautuisi välin-
pitämättömästi epäoikeudenmukaisuuteen 
ja vääryyteen elämässä. Jumalan lahjoittama 
anteeksiantamus ei ole synnin peite. Meitä 
kutsutaan rakastamaan toisiamme teoin ja 
totuudessa. 

Rukous: 
Rakas taivaallinen Isämme. Me olemme saa-
neet paljon anteesi. Auta meitä muistamaan, 
että rakkautesi on lahjaa, jota emme ole miten-
kään ansainneet. Tiedät, miten helposti näem-
me virheitä toisissa ihmisissä. Auta meitä ym-
märtämään, että sinä rakastat jokaista ihmistä 
samanlaisella rakkaudella kuin olet rakastanut 
meitä. Anna meille ymmärtäväi-
nen ja anteeksiantava mieli. Kuu-
le rukouksemme Jeesuksen täh-
den. Aamen. 

Timo Liikanen

Kun toinen oikeasti tietää, miltä tuntuu
-Ennen teimme kaiken yh-
dessä, nyt olen yksin, kertoo 
Riitta Hiltula, reilu vuosi sit-
ten puolisonsa Hannun me-
nettänyt pudasjärvinen nai-
nen. Juuri nyt Riittaa painaa 
kaupan parkkipaikalla ta-
pahtunut auton kolhiminen, 
jonka tekijästä ei ole tietoa. 
Hannun tuki ja apu olisi nyt 
tarpeen.

Riitta on yksi Pudasjär-
ven seurakunnan järjestä-
män, puolisonsa menettä-
neiden sururyhmän käynyt 
leski. Sururyhmä järjestettiin 
viime keväänä. Riitta muis-
telee lämmöllä tuota aikaa: 

-Sururyhmä oli minul-
le tärkeä ja tarpeellinen. Sitä 
oikein odotti maanantai-il-
taa. Oli hienoa, että saimme 
kertoa avoimesti tunteistam-
me, itkeä ja nauraa. Olihan 
niissä muistoissa paljon iloa-
kin mukana. Eri-ikäiset ryh-
mäläiset täydensivät toisi-
aan. Oli lohduttavaa kuulla, 
kuinka pari vuotta sitten 
puolisonsa menettänyt ker-
toi omasta toipumisestaan, 
kun itse oli vielä omassa su-
russaan niin kiinni. Se antoi 
toivoa, että minäkin selviän.

Sururyhmässä oli jokai-
selle kerralle oma teemansa. 
Se oli Riitan mielestä hyvä. 
Asioita pystyi jäsentämään. 

-Teimme myös erilaisia 
tehtäviä. Erityisesti mielee-
ni on jäänyt kirjeen kirjoit-
taminen kuolleelle puolisol-
le. Minä itkin ja kirjoitin, ja 

oikeasti tunsin, että kirjoitan 
sitä Hannulle, kertoo Riitta.

Surutyössään saamasta 
tuesta Riitta kiittää lämpi-
min sanoin myös työyhteisö-
ään. Työ on ollut yksi keino 
selvitä arjesta, se on tuonut 
siihen säännöllisyyttä ja ru-
tiineja. Vaikka Riitan sano-
jen mukaan työ oli välillä 
suorittamista, sumussa kul-
kemista, hän on onnellinen 
siitä, että töihin oli aina hyvä 
mennä, koska siellä olevat 
ihmiset tukivat häntä. Lap-
set ja heidän puolisonsa an-
saitsevat myös kauniin kii-
toksen. Ne ovat voima, joka 
kantaa: tämä suru on ollut 
yhteinen. Nuorin poika pa-
tisti äitiään liikkeelle myös 
silloin, kun tämä olisi mie-
luummin jäänyt kotiin. Nyt 
Riitta ymmärtää, kuinka tär-
keää se liikkeelle lähtö oli.

Riitta kertoo, että on ny-
kyisin oppinut olemaan yk-
sin, ja jopa nauttimaan siitä. 
Vaikka Hannua on kova ikä-
vä, hän tuntee tämän läsnä-
olon kotonaan. Hannun ku-
via on paljon esillä, ja yksin 
ollessaan Riitta juttelee niil-
le, ja välillä sipaisee rak-
kaansa poskea. Elämä Han-
nun kanssa oli onnellista, 
mitään ei jäänyt sanomatta. 
Ja Hannu sai olla kotona Rii-
tan hoidettavana aivan kuo-
lemaansa saakka.

Sururyhmä on helpotta-
nut Riitan surua. Asioista on 
helpompi puhua. Suru on 

ikään kuin lieventynyt. Toki 
lähestyvät merkkipäivät, 
isänpäivä ja joulu, herkistä-
vät mielen. Muistot vilisevät 
Riitan puheessa, leivotut ka-
kut ja joulunvietot. 

Hannu haudattiin omi-
en lasten laulaessa rakas-
ta laulua, Onnea oi verra-
tonta, samaa laulua, jota oli 
vuonna 1980 laulettu Riitan 
ja Hannun häissä. Hannu 
sai taivasmatkalleen lämpi-
mät villasukat, joissa lukee: 
”Maailman paras pappa”.

Riitta toivoo, että suru-
ryhmät jatkaisivat toimintaa, 
ja kannustaa ihmisiä roh-
keasti menemään mukaan. 
Siellä saa olla oma itsensä, 
puhua jos haluaa, tai olla 
vain hiljaa. Siellä on aina toi-
nen, joka tietää, miltä oikeas-
ti surussa tuntuu.

Tänä isänpäivänä Riitta 

vie kynttilän Hannun hau-
dalle toista kertaa. Kyntti-
lä syttyy isälle ja aviopuoli-
solle. Tai kuten Riitta sanoo: 
Rakkaalle.

Elisa Rasmusson

Hannun kuvia on paljon 
esillä, ja yksin ollessaan 
Riitta juttelee niille, ja välillä 
sipaisee rakkaansa poskea. 

Riitta vie tänä isänpäivänä toista kertaa kynttilän puolison-
sa Hannun haudalle.

Onnea!
isälle, ukille, papalle, vaarille

Isänpäivänä 
su 12.11.2017

Toivottaa Pudasjärvi-lehden toimitus
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Joulunavaus torilla ja jou-
luvalojen sytyttäminen 
Kurenalan taajamaan on 
perjantaina 24.11. Joulun-
avausjärjestelyihin osal-
listuva Kurenalan kyläyh-
distys suosittaa ja toivoo 
yleisön pyynnöstä, että 
joulun ajan aloituksena 
jouluvalot sytytettäisiin 

samaan aikaan perjantaina 
kello 18 kaikkialla Pudas-
järvellä; ulos ja ikkunoil-
le koteihin, kauppoihin ja 
yrityksiin.

Samalla yhdistyksestä 
muistutetaan, että jouluna-
vajaisiltaan tulisi ilmoit-
tautua ja varata myynti-
pöytä toriemäntä Kerttu 

Simulta 21.11. mennessä. 
Edellisien vuosien koke-
muksen mukaan kysyt-
tyä tavaraa ovat leivonnai-
set, käsityöt, lahjatavarat ja 
joulukoristeet.

Ennakkotietona ilmoi-
tetaan, että Kurenalan ky-
läyhdistyksen syyskokous 
on 27.11. Siellä nautitaan 

täytekakkukahvit kiitok-
sena kesäajan aktiivises-
ta tori- ja muusta toimin-
nasta. 

Siunattua ja Rauhallista 
Joulunodotusta!

Sydämellisesti, 
Kerttu Simu

Jouluvalot palamaan samana iltana

Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut. Muista kotitalousvähennys!

P. 040 581 9930

PESUHUONE- JA 
SAUNAREMONTIT

Näköalantie 1139, 
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com

SERTIFIKAATILLA TAATUSTI 
PAIKALLISELLA TYÖVOIMALLA

www.msarkela.com

KYSY TARJOUS!

Vendigo ei itse myönnä lainaa, vaan vertailee puolestasi 
lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä,  

jotta saisit todennäköisemmin lainaa parhailla lainaehdoilla.
Sähköinen hakemus on helppo täyttää kaikilla  

päätelaitteilla ja saat luottopäätöksen muutamassa  
sekunnissa hakemuksen lähettämisestä.

Katso lisää osoitteessa www.vendigo.fi

Teemme yhteistyötä Vendigon kanssa, 
jonka kautta voit hakea helposti ja  

nopeasti remonttirahoitusta! 

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. 

Mari Kälkäjä ehdolle Keskustan Pohjois-
Pohjanmaan piirin varapuheenjohtajaksi 
Pudasjärveläinen maa- ja 
metsätalousyrittäjä Mari 
Kälkäjä on useiden yhtey-
denottojen ja perusteellisen 
harkinnan tuloksena asettu-
nut ehdolle Keskustan Poh-
jois-Pohjanmaan piirin va-
rapuheenjohtajaksi. Siuruan 
Keskustan paikallisyhdistys 
tulee esittämään Kälkäjää 
kyseiseen toimeen lauantai-
na 11.11. Muhoksella pidet-
tävässä piirin syyskokouk-
sessa. 

Kälkäjällä on kokemus-
ta vaikuttajana. Hän toimii 
kansanedustaja Niilo Kerä-
sen avustajana, Pudasjär-
ven kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajana ja Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin hallituksen jäsenenä. 
Lisäksi 45-vuotias Kälkäjä 
on Keskustan Pohjois-Poh-
janmaan piirihallituksen ja 
Pudasjärven kunnallisjärjes-
tön johtokunnan jäsen. 

Kälkäjä kertoo olevansa 

tyytyväinen puoluejohdon 
toimintaan ja Matti Vanha-
seen Keskustan president-
tiehdokkaana. Heitä keskus-
talaisten tulee tukea kaikin 
mahdollisin keinoin tulevis-
sa koitoksissa, mutta paran-
nettavaakin on. 

-Tämä puolue on minul-
le erittäin tärkeä ja rakas. 
Emme aina rohkene tuo-
da selvästi esille omiin aat-
teisiimme pohjautuvaa po-
litiikkaa. Kansalaisia tulee 
kuunnella herkällä korval-
la, ja kynnys puoluetyöhön 
lähtemiseen on tehtävä mah-
dollisimman matalaksi, Käl-
käjä toteaa. 

Kälkäjän mielestä nyt jos 
koskaan tarvitaan Keskus-
tan toimintaan jämäkkyyttä 
ja vankkaa kokemusta ruo-
honjuuritason työstä.  

-Puolueen uudistustyö on 
saatava pikaisesti käyntiin. 
Pohjois-Pohjanmaan piirin 
on oltava siinä edelläkävijä 

ja suunnannäyttäjä. Olen toi-
minut kuusi vuotta Pudas-
järvellä kunnallisjärjestön 
puheenjohtajana, joten jär-
jestö- ja vaalityö ovat tulleet 
erittäin tutuiksi. Olen myös 
monesti pohtinut, miksi 
aina kaikki tehdään samal-
la kaavalla. Miten me saam-
me nuoret mukaan, jos aina 
”pönötämme” kokousta-
massa maanantai-iltana kau-
pungintalolla turvallisesti 
lukkojen takana? Toiminta-
tapoja on muutettava niin, 
että ihmisillä on helppo tulla 
mukaan, Kälkäjä linjaa. 

Vastuuta on jaettava mah-
dollisimman laajoille harti-
oille, ja maakunnan ääni tu-
lee kuulua entistä enemmän.  

-Meidän on päästävä sii-
tä, että on ne keskustalaiset, 
jotka kokoavat teltan, ja ne, 
jotka tulevat valmiille. Har-
tain toiveeni onkin, että tu-
levaisuudessa teemme tätä 
työtä yhdessä! Vaalien välil-

lä kunnallisjärjestöille tulee 
tarjota koulutusta ja some-
viestintään liittyvää opas-
tusta. Piirin puheenjohtajisto 
voisi osallistua kouluttami-
seen yhdessä työntekijöiden 
kanssa. Järjestötyön kehittä-
minen on äärimmäisen tär-
keää tai meiltä loppuu tekijät 
jossakin vaiheessa, Kälkäjä 
sanoo.

Pohjois-Pohjanmaalla on 
käynnissä TULVATIETO-
hanke, jossa laaditaan Pu-
dasjärven keskustaajaman 
läpi virtaaville Iijoen sivu-
uomille tulvamallinnukset ja 
niihin perustuvat tulvakar-
tat. Kartoituksessa selvite-
tään tulvien leviämistä ja to-
dennäköisyyttä. Tulvakartat 
laaditaan Pilliojalle, Liepee-
nojalle ja Sivakkaojalle. 

Osana tulvamallinnus-
ta ja -kartoitusta pyyde-
tään Pilliojan, Liepeenojan 
ja Sivakkaojan läheisyydessä 
asuvilta ja toimivilta havain-
totietoja tulvista. Havaintoja 
voi kertoa verkossa vastaa-
malla kyselyyn, joka löytyy 
mm. Pudasjärven kaupun-
gin verkkosivujen kaut-
ta. Paikkatietosovelluksessa 
olevalle kartalle voi merki-
tä tulviin liittyviä havaintoja 
ja kommentteja, joita voivat 
olla mm. tulvan ajankohta ja 

arvio tulvimisen syystä tul-
vaveden korkeus, tulva-alu-
een sijainti ja laajuus sekä 
mahdolliset ongelmat ja ris-
kit. Havainnot ovat tärkei-
tä, jotta mallinnuksiin perus-
tuvia tulvakarttoja voidaan 
tarkentaa mahdollisimman 
hyvin todellisuutta vastaa-
viksi. Vaikuttaa voi myös 
osallistumalla yleisötilaisuu-
teen, jossa tulvakarttaluon-
noksia esitellään. Kaikille 
avoin tilaisuus järjestetään 
Pudasjärven kaupunginta-
lolla torstaina 16.11.

TULVATIETO-hankkeen 
aikana tuotetaan myös mm. 
tulva-aiheisia videoita, jois-
ta yksi, pientalon tulvasuo-
jausta kuvaava opasvideo, 
on jo julkaistu verkossa. Li-
säksi pystytetään infotaulu-
ja tulvan leviämisestä ja tul-
vapenkereistä Alavieskassa, 
Ylivieskassa ja Pudasjärvel-
lä sijaitseville valtakunnal-li-

sesti merkittäville tulvariski-
alueille. 

TULVATIETO-hanke on 
Ylivieskan kaupungin hal-
linnoima ja yhdessä Joki-
laaksojen pelastuslaitoksen 
ja Oulu-Koillismaan pelas-
tuslaitoksen kanssa toteut-
tama tiedonvälityshanke, 
joka tiedottaa vesistö- ja hu-
levesitulviin varautumisesta 
Pohjois-Pohjanmaalla. Han-

Pudasjärven keskustaajaman 
tulvakartat esillä ja kommentoitavana

ke on saanut rahoitusta Eu-
roopan maa-seudun kehittä-
misen maatalousrahastosta, 
pelastuslaitoksilta sekä Yli-
vieskan ja Pudasjärven kau-
pungeilta ja Alavieskan kun-
nalta.

Laura Liuska
Hankevetäjä /  
TULVATIETO-hanke

OP Ryhmän yhdenaikaiset 
edustajistojen vaalit järjeste-
tään 6. – 19.11.2017. Hallin-
toneuvoston tulee päättää, 
että äänioikeutettuja ovat 
omistaja-asiakkaat, jotka vii-
meistään 30.6.2017 on hy-
väksytty omistaja-asiakkaik-
si ja vaalien alkaessa ovat 
edelleen omistaja-asiakkai-
ta. Pudasjärvellä ehdokkaita 
vaaleissamme on 37 henki-
löä, joista valitaan 25-jäseni-
nen edustajisto. Edustajiston 
toimikausi on neljä vuotta. 

Edellisellä kerralla vaalit 
olivat suhteelliset, mutta täl-
lä kertaa vaalit ovat enem-
mistövaalit, mikä näkyy si-
ten, että nyt on vain ns. yksi 

lista ja valituksi tulevat ne, 
jotka saavat eniten henkilö-
kohtaisia ääniä. Vaalin tu-
losjulkistus on 1.12.2017.

Vaalikelpoinen omista-
ja-asiakas, jolla on henki-
lökohtaiset verkkopalve-
lutunnukset, voi äänestää 
OP-verkkopalvelussa ja OP-
mobiilissa. Muita äänes-
tysmahdollisuuksia ovat 
postiäänestys ja äänestys 
konttorissa. Vaalien äänes-
tysvaihe kestää siis kak-
si viikkoa, joista konttoris-
sa voi äänestää ensimmäisen 
viikon aikana.

OP Pudasjärvi tiedotus

Osuuspankissa edustajiston 
vaalit – vielä ehtii äänestää
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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

Lisätietoja: 
Paula Pihlajamaa, 050 439 9808, paula.pihlajamaa@yrittajat.fi

Tule kuulemaan, keskustelemaan ja  
nappaamaan tarpeelliset palvelut käyttöön!

PEHMOJEN YÖ
Maanantaina 13.11.2017 vietetään Pudasjärven 
kirjastossa Pehmojen yötä. Tuo rakkain nallesi tai 
muu pehmolelusi kirjastoon klo 10-19. 

Illalla klo 17-19 voit askarrella lelullesi kaulahih-
nan tai -korun. Klo 18 pehmoille luetaan iltasatu, 
jota voit myös sinä olla kuuntelemassa. Tarjoam-
me osallistujille keksiä ja mehua.

Kirjaston sulkeutumisen jälkeen pehmoista 
otetaan kuvia kirjastossa, ja jokaiselle pehmolle 
tulostetaan mukaan yksi kuva. Mitähän kaikkea 
ne yöllä puuhaavatkaan?

Pehmosi voit hakea kirjastosta seuraavana päi-
vänä klo 10-19 välisenä aikana.

www.pudasjarvi.fi

KIRJASTO & NUORISOPALVELUT

ESITYKSET KOSKENHOVILLA

TERVETULOA!
Koskenhovinkuja, 93100 Pudasjärvi

Syöte haluaa tehdä pienestä suurta
Syötteen kansallispuiston ta-
voitteena on olla Oulun alu-
een suosituin luontomatkai-
lukohde. Kansallispuistossa 
rakennetaan uusia retkeily-
reittejä, myös näkyvyyteen 
on satsattu.

Metsähallitus on julkais-
sut uuden Syötteen luon-
tomatkailusuunnitelman. 
Suunnitelmaa on hiottu tii-
viissä yhteistyössä matkai-
lualueen toimijoiden kanssa. 
Syötteen alueen tavoitteet 
asetetaan korkealle:

-Lähdemme siitä, että 
vuonna 2025 Syötteen kan-
sallispuisto on Oulun alueen 
asukkaiden tärkein luonto-
matkailukohde. Toinen ta-
voite on, että Syöte kuuluu 
maastopyöräilymahdolli-
suuksien osalta Suomen par-
haimmistoon. Ylipäätään 
haluamme Syötteellä tarjo-
ta luonnonrauhaa, mutta toi-
saalta monipuolisinta liik-
kumista erämaassa, kertoo 
erikoissuunnittelija Heidi 
Lumijärvi, Metsähallituksen 
Pohjanmaan luontopalve-
luista.

Monet Pohjois-Suomen 
matkakohteet ovat profiloi-
tuneet ensisijaisesti hiihto-
keskustensa kautta. Luon-
tomatkailusuunnitelmassa 
lähdetään siitä, että kansal-
lispuisto on Syötteen syömä-
hammas.

-Kansallispuisto on kes-
keinen tekijä koko alueen 
kansallisen ja kansainväli-
sen vetovoiman rakentami-
sessa. Syöte erottuu kilpai-
lijoistaan, kuten esimerkiksi 
supersuositusta Oulangan 
kansallispuistosta, rauhalli-

suudella. Täällä on vielä ti-
laa hengittää ja kuunnella 
hiljaisuutta, kuvailee brändi-
työpajoja vetänyt Taina Tor-
vela Ajatus Oy:stä.

Vaikka tavoitteena on 
tietysti lisätä Syötteen ve-
tovoimaa ja kaunistella kä-
vijämääriä, alueen toimijat 
uskovat sopivan kokoisuu-
teen.

-Esimerkiksi meidän koi-
ravaljakkofirmassamme ha-
luamme pitää kiinni sellai-
sesta koiramäärästä, että 
pystymme hoitamaan eläi-
met hyvin. Myös asiakkai-
den kohtaamisessa on ol-
tava tarkkana. Ryhmäkoot 
ovat sellaiset, että voit oi-
keasti kohdata ihmiset. Sopi-
van kokoisuus takaa laadun, 
kommentoi yrittäjä Jonna 
Määttä.

Kansallispuiston 
puitteita kohennetaan 
ensi vuonna
Syötteen kansallispuistos-
sa satsataan tulevina vuo-
sina reittikunnostuksiin. 
Reitistöjä selkeytetään: kun-
nostukset kohdistetaan suo-
situimpiin lähireitteihin, 
muutamia vähällä käytöllä 
olevia reittiosuuksia poiste-
taan käytöstä. 

- Kellarilammen esteetön 
reitti kunnostetaan, samoin 
Romevaaran reitti, joka myös 
linjataan pidemmäksi ympy-
räreitiksi. Teerivaaraan ra-
kennetaan uusi päiväreitti. 
Tämän lisäksi rakennetaan 
kansallispuiston halkova 
Torpparin taival, joka tulee 
olemaan muutaman päivän 

vaellusreitti, kertoo kansal-
lispuiston puistonjohtajana 
vuodenvaihteessa aloittava 
Jouni Kosonen Metsähalli-
tuksen Pohjanmaan Luonto-
palveluista. 

Myös luontokeskuk-
sen tulevaisuutta mietitään. 
Metsähallitus ja paikalliset 
toimijat käynnistävät poh-
dinnat jo alkuvuodesta. Pöy-
dällä on kaikki koko toimin-
takonseptin uudistamisesta 
pienimuotoisempiin viila-
uksiin. 

Kansallispuisto  
valtaa paikallisten 
yritysten neliöitä
Kansallispuiston näkyvyy-
teen on myös satsattu. Syöte 
on mukana AOR-hankkees-
sa (Attractive Oulu Region), 
jossa kehitetään Oulun seu-
dun luontokohteita ja niiden 
viestintää. Syöte on saanut 
uutta markkinointikuvastoa, 
muun muassa valokuvia ja 
esitteitä.  

Hankkeen myötä kansal-
lispuistoa ollaan tuomassa 
myös paikallisiin yrityksiin. 
Esimerkiksi Syötekylän kau-
palle, Tunturi Markettiin, 
Pikku Syötteelle ja Hotelli 
Iso-Syötteelle on tulossa kan-
sallispuistoa markkinoivia 
kuvaseinämiä. Ensi vuoden 
puolella Syötteelle saadaan 
muutamiin kohteisiin myös 
VR-laseja (virtual reality), 
joilla uteliaat voivat kurkis-
taa 360-kuvissa esimerkiksi 
Rytivaaran pihapiiriin. 

Pudasjärven kehittämis-
johtaja Jorma Pietiläinen 
pääsi keskiviikkona 8.11. 

Syötteen brändityön esitte-
lytilaisuudessa testaamaan 
VR-laseja. Kehittämisjohta-
ja pyörähteli hämmentyneen 
oloisena Syötteen luontokes-
kuksen kokoussalissa.

-En osaa tuijottaa, Pieti-
läinen parahtaa yrittäessään 
löytää oikeaa tekniikkaa VR-
näkymän muuttamiseen. 
Keskittämällä katse hetkeksi 
yhteen kohtaan lasien käyt-
täjä pystyy vaihtamaan nä-
kymää ja siirtymään toiseen 
kohteeseen.

Pian Pietiäinenkin keksii 
jutun juonen ja pyörii ihas-
tuneena ympäriinsä lasien 
avaamaa maailmaa tarkas-
tellen.

Sini Salmirinne
Tiedottaja Metsähallitus

Jorma Pietiläinen tutkimas-
sa maailmaa virtual reali-
ty-lasien takana Syötteen 
brändityön esittelytilaisuu-
dessa.

Syysloma näkyi 
Neste Pudasjärven asiakasmäärissä
Neste Pudasjärvi Kuusamo-
tien varressa on vilkas kaup-
papaikka. Huoltamo on toi-
minut vuodesta 2000, kun 
yritys osti nykyisen Juhani 
Körkön 1980-luvulla raken-
taman hampurilaisravinto-
lan. Viiden toimintavuoden 
jälkeen yritys laajensi ja ra-
kensi täyden palvelun lii-
kenneaseman vuonna 2006. 
Kalevi Malinen Oy:llä tuli 
täyteen 30 vuoden toiminta 
tämän vuoden alussa. 

Nyt takana on syysloma-
kausi, joka vilkastutti muka-
vasti asiakasvirtaa. Se näkyi 
mm henkilökunnan lisä-
palkkaamisena. Kaikkein 
vilkkainta on perjantai- ja 
sunnuntai-iltoina, kun mök-
kiläiset ja turistit matkusta-
vat vapaa-ajan asunnoilleen 
sekä Syötteen ja Rukan mat-
kailukeskuksiin. Ensi vii-
konvaihteessa lisäasiakkaita 
odotetaan isänpäivän mer-
keissä, kertoo Pasi Malinen. 

Toimitusjohtaja Pasi Ma-
linen totesi, että niin sanotut 
perinteiset huoltoasemathan 
ovat ajan saatossa muuttu-

neet autoilijoiden huoltopis-
teiksi. Nykyautoilijat ovat 
kiireisiä ja monikansallisia, 
joille palvelut on oltava tar-
jolla nopeasti ja maanteiden 
läheisyydessä. 

-Pudasjärven Nesteeltä 
saa autoihin polttoaineet ja 
nesteet, kuten pitääkin. Asi-
akkaille on tarjolla kahvila-
palveluja, lounasruokaa ja 
lisäksi ScanBurgerin pika-
ruoat, Kotipizzan pizzat ja 
jonkin verran myös päivit-
täistavaroita, Malinen kertoi. 

-Koska Oulu-Kuusamon-

tiellä on paljon liikennettä 
ja liikennemäärät ovat vuo-
sien saatossa vain kasvaneet 
ja kasvaneet, pidämme ih-
misten ruokahuoltopalvelu-
ja erittäin tärkeänä. Kesäai-
kana lounasaikamme kestää 
jopa kello 18 saakka. Nuor-
ten mieleen olevia hampuri-
laisia ja pitsoja saa aina, kun 
liike on avoinna eli arkisin 
kello 7–21 ja sunnuntaisin 
8–21, kertoi Malinen, 

Pasi kertoi tykkäävän-
sä työstään ja tottuneensa 
palveluammattiin jo nuo-

resta lähtien. Tuolloin hän 
pääsi töihin äitinsä Liisan 
pitämään Korennon kesä-
kioskiin ja sieltä sai kipinän 
kaupalliselle alalle. Hän sa-
noi tottuneensa yrittäjyyteen 
eikä haikaile muihin töihin. 

-Olemme saaneet leipäm-
me tästä työstä ja ala kiin-
nostaa. Yrityksemme on hy-
vin sopivalla paikalla, kun 
ajatellaan lähialueiden ta-
pahtumia ja etäisyyksiä pai-
kasta toiseen. 

Anna-Riikka Huhta

Neste Pudasjärven nykyisessä kiinteistössä on toimittu vuodesta 2006 lähtien.
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TEKSTIILIOSASTOLTA

LOPPUVIIKKO PE-la 10. - 11.11.
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250100

2 filettä/talous

1195
kg

099

059

795
kg

695

kg

595

pss

1295
kg

099
pkt

159

350

100

100
pss

149

129

kg

100
kpl

595
kg

159
kg

kg 1000

pkt

399
pkt

pkt

100 g

149
ras

kg

199
ras

kg
2 kg/talous

plo

1095

19959990

4995

45,-

149
pss

pss

3 pkt

1995
kg 199

pkt

699
kg

2 prk 2 pkt/talous

590
kpl

3990

295
pari

1990
1090

MAANANTAI 13.11.

Artia Perhetilan
BROILERIN OHUT

FILEELEIKE
350 g

hunajamarinoitu

HK Viljaporsaan
SISÄFILEE

n. 650 g/kpl
marinoitu

Snellman
TOSIMUREA

KINKKU tai PAISTI
130-200 g
viipaleet

Ida Red
OMENA

Tuore 
ruodoton
LOHIFILEE
raj. erä

Candy King
IRTO-
KARKIT

TIISTAI 14.11.

PE-TI 10.-14.11.
Oollannin
UUNIRAPEAT 
RANSKALAISET 
500 g

Findus
POMMES
NOUSETTES
350 g

Arla
VIIPALE-
JUUSTOT
480-500 g

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

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Suomalainen
JÄÄSALAATTI-

PUSSI

Apetit
PERUNA-SIPULI
SEKOITUS 
1 kg

Atria
VAASAN-
KINKKU

RAUTAOSASTOLTA

BANAANIT
Pouttu 
SAVUKUUTIO tai 
SAVUSUIKALE 
230 g

Mustang
KAMIINA

199,-

Fazer
SUKLAA-
BOXIT
320-350 g

Tekninen
MICROFLEECE 
VÄLIASU

1990

Prego
TUHKA-
IMURI

3995

SALUDO
KAHVIT

450 g

Säkylän
tuore
ISO 
MUIKKU

HK 
Viljaporsaan 
LIHASUIKALE 
400 g, kermapippuri

Vaasan
REVITTY-
LEIPÄ
350 g

Riitan Herkku
LEIPÄJUUSTO

110 g

Vip 
APPELSIINI- tai 
OMENA-
TÄYSMEHU 1 l

Voimassa 14.11.2017 saakka.

-KAUPAN 
SUPERETUKUPONKI

" 199
pkt

2 pkt/kuponki

Myllyn Paras
TORTTU-
TAIKINA
1 kg

Atria
BROILERIN
KOIPI-
REISI
3 kpl/ras

Carman
AUTON 
PUOLIPEITE 

ÖLJY-
TÄYTTEISET 
LÄMPÖPATTERIT
Esim. 600 W

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

Tikkivuori 
TYÖTAKKI

Vuorelliset 
TYÖHOUSUT

KANAN-
MUNAT
10 kpl

PERJANTAI 10.11. LAUANTAI 11.11.

Maukkaat

ISÄNPÄIVÄ-

KAKUT 
MYYMÄ-

LÄSTÄMME!

Frödinge
´TÄYTEKAKUT

480-565 g

Takuumurea
NAUDAN
ULKO-
FILE

Saarioinen
KERMA-
PERU-
NAT
320 g

Porsaan
KYLJYK-
SET

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

AVAIMENTEKO, 

MYÖS MUSTAPÄINEN 

JA LUKKO-
TARVIKKEET

Viking 
OTSALAMPPU
ladattava 800 lm

3790

Flora
MARGA-
RIINIT
400 g

Tuore
PORSAAN
LIHA-
KUUTIO

MUISTA 
ISÄÄ, UKKIA, 

PAPPAA
ISÄNPÄIVÄNÄ 

12.11.!

Luhta Home
KÄSIPYYHE
40x66 cm
Teksti: Isä
Teksti: Ukki, vaari, 
pappa

Bamboo
SAUNA-
TAKKI

THERMO-
SUKAT
paksut

Sauli
TOSSUT
Koot: 41-46

ERILAISIA
KIRISTÄ-

MÄTTÖMIÄ
SUKKIA!

TYYNYLIINAT
60x50 cm
Maailman paras isä

Kuva 
viitteellinen
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Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ne maahan-
muuttajamajavat eivät saaneet ellää. Olivat raukat 
kortteeripaikkaa ehtiessään osuneet ojanvarressa 
olevalle rämesuo niittypalstalleni. Olivat varmasti 
riemusta kiljahtaneet, että onpa majaville ihanne-
paikka, on vettä ja kitukoivuja, joita on ilo kover-
taa patopuiksi. 

Kyllä oli mieleni iloinen, kun sain tietää uusista 
asukkaista! Ajatus rupesi kieppumaan vaikka min-
ne ja näkymät aivan mielen villihti! Sekun tämä 
matkailupisnes on semmonen ala, että paikalleen 
ei saisi jämähtää. Aina pittäisi löytää uusia iteoi-
ta, totteuttaa ja panostaa niihin. Ja nyt kun metiat 
ja lehet toitottavat, että luonto ja luontomatkai-
lu on in. Kiinalaiset ym. haluavat koluta puhtaas-
sa luonnossa ja hilijasuuvessa. Ja nyt ihan luonto 
ite rakentaa käyntikohteen ilimaseksi. Ihmisen ei 
tartte muuta kuin merkata poloku! En ainakaan 
tiiä, että Suomessa missään matkailukeskuksessa 
olisi tämmöstä nähtävyyttä. Kanadassa kuulem-

ma oikein polliisit vahtaa majavien pesiä ja pato-
ja, ettei kukkaa hörhö pääse majavia ampumaan ja 
patoja räjjäyttelemään. Ihmiset käyvät laumoittain 
niitä kahtomassa. Minä kyllä ajattelin, ettei meillä 
polliiseja tarvita. Kukahan nuita menisi täällä am-
pumaan ja räjjäyttelemään . Vaan väärässä olin!

No, niihän siinä kävi, että vesi alako nousta, kun 
pato suureni. Ajattelin, että asia vaan paranee. On-
han täällä jo ihmisten rakentama tekojärvikin. Kyl-
lä ei oo vähällä rahalla sitä rakennettu. Nyt tullee 
toinen, luontoäitin antava lahja! Siitähän tullee var-
masti lisäksi pongaajille lintujärvi, jos niitä siiven 
heiluttajia tänne eksyisi enemmälti. Nyt niitä ei lii-
emmälti näy, ei ainakaan mehtälintuja. Lienekkö ui-
mataiottomat hukkuneet mehtäojjiin ja kuoppiin, 
ja loput joutuneet pyssyjen ruuaksi.

Nämäki haaveet torpattiin. Kun vesi nousi pals-
tan rajan yli, minua pyyvettiin kimppaan maksajak-
si jo tilatulle pavon räjjäyttäjälle. Tullee kuulemma 
kalliiksi. Ja majavat on ammuttava heti. Minä kum-

missaan, että miksi pittää räjjäyttää ja majavat am-
pua. Vesi kuulemma tuhoaa hyvän koivikon heijjän 
maalta. Ihmettelin, että miten se koivikko kukois-
taa siellä, kun oma kittuu. Ja tuntus, että on nii-
tä koivuja muuallakin. En ruvennut kimppaan. Kiel-
lin jyrkästi, että majaviin ja pattoon ei palstallani 
saa koskea!

Ei hyvänny kielto. Oon antanu maani metästys-
seuran käyttöön ja siellähän saa metästää! Näin 
ampujat puolustivat tekoaan. Ei omistajaukon mie-
lipiteestä piitattu!

Näistä tapahtumista minä niin pahoitin miele-
ni . Minua surettaa ne ahkerat korvenrakentajat. 
Surettaa myös, mitkä tulevaisuuven mahollisuuet 
menetettiin. Kyllä minun mieltäni pahoittaa myös 
se, ettei etes toimiminen matkailuyrittäjänä au-
kaissut silimiä kahtomaan ommaa nappaa pitem-
mälle. 

mietiskelijä

MIELENSÄ PAHOITTAJA SYÖTTEELLÄ

Laavuhankkeelle myönnettiin jatkoaikaa
Pohjois-Pohjanmaan työllis-
tävimmälle Laavu-hankkeel-
le on myönnetty seitsemän 
kuukauden jatkoaika. Han-
ke on luonut Pudasjärvelle 
uusia työllistämisen malle-
ja, joilla on pitkistä välimat-
koista huolimatta onnistuttu 
vastaamaan myös sivukylien 
tarpeisiin. Kyläyhdistysten 
aktiivinen rooli ryhmätyöl-
listämisessä ja osallistuvassa 
budjetoinnissa ovat saavut-
taneet myös valtakunnallista 
huomiota. Jatkoajalla panos-
tetaan ryhmätyöllistämisen 
mallin käynnistämiseen eri 
yhdistyksissä, jatketaan asi-
akkaiden yksilöllistä tuke-
mista syrjäytymisen ehkäi-

syssä ja työllistymisen polulla 
sekä juurrutetaan osallistu-
van budjetoinnin mallia kau-
pungin toimintoihin. 

Laavu-hankkeen kansal-
lisestikin huomioidut tulok-
set on saatu aikaan hyvällä ja 
rakentavalla yhteistyöllä pai-
kallistoimijoiden kesken. Li-
von kyläyhdistyksen Livokas 
ry:n hallinnoima Pudasjär-
ven ME-toimisto –hanke on 
tästä äärettömän hyvä esi-
merkki. 

- Parasta on, kun Laavu-
hankeen aloittama työ yh-
distysten yhteistyön ja työl-
listämisen edistämisessä 
jatkuu paikallisesti kehitetty-
jen toimintamallien hyödyn-

tämisenä kylillä, iloitsevat 
hankkeen työntekijät Tiina 
Tauriainen ja Aili Jussila.

Jatkoajalla panostetaan 
kansallisestikin kiitosta saa-
neiden työllistämismallien 
juurruttamiseen Pudasjär-
vellä. Ryhmätyöllistämistä 
käynnistetään laajemmin yh-
distyksissä. Pudasjärven 
kaupungille järjestetään kou-
lutusta osallistuvan budje-
toinnin käytöstä kaupungin 
toiminnoissa ja budjettisuun-
nittelussa. Asiakkaille koh-
dennetaan muun muassa 
erilaisia koulutuksia sekä hy-
vinvointia edistävää toimin-
taa. 

Laavu-hankkeessa on ol-

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n ryhmätyöllistetyt kunnos-
tamassa kylätalon sinistä salonkia. Kuva Hanne Vähäkuo-
pus. 

lut asiakkaina jo yli 130 pu-
dasjärveläistä työtä etsivää. 
Yli 90 heistä on löytänyt työ-
tä ja näistä yhdistykset ovat 
työllistäneet 50 henkeä. Laa-
vu on Pudasjärven kaupun-
gin hallinnoima Euroopan 
sosiaalirahaston hanke, ra-
hoittajana toimivat Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus ja 
Pudasjärven kaupunki.

Myönteistä julkisuutta 
hankkeelle on tuonut myös 
kuluneena kesänä ryhmä-
työllistämisenmallista Jon-
gun kylätalolla kuvattu vi-
deoproduktio. 

Tiedotus Pudasjärven 
kaupunki

Lapsimessuilla monipuolista ohjelmaa Sammelvuo -salilla

MLL:n Pudasjärven yh-
distyksen järjesti lauantai-
na 4.11. Tuomas Sammel-
vuo -salilla järjestyksessään 
kolmannet Lapsimessut. 
Pääesiintyjänä oli Kemin-
maalta saapunut Ilmapallo-
mies. Hänellä oli kaksi esi-
tystä, joihin kuului myös 
ilmapallojen taitteluopetus-
ta ja ilmapallojen jakaminen 

lapsille. Esitystä elävöitti 
saippuakuplakone ja savue-
fekti. 

MLL:n lukion tukarit Jo-
hanna Pesonen, Veera Tau-
riainen ja Neea Ikonen vas-
tasivat kasvomaalauksista 
ja piirustuskilpailusta, jos-
sa aiheena oli ajankohtaan 
sopiva halloween. Mukavin 
piirros palkittiin kahdessa 
sarjassa; alle esikoululaiset 
ja sitä vanhemmat. Lisäk-
si oli ongintaa ja kummitus-
rata ja lapsia viihdytti myös 
yhdistyksen maskotti Sulevi. 

Messuilla oli tuote-esit-
telijöitä, kirppismyyjiä, par-
tiolaiset myivät adventti-
kalentereita ja esittelivät 
toimintaansa. Kampuksen 
3B kartutti leirikoulurahas-
toansa arvoilla ja keksi- ja 
karkkimyynnillä. Kahvio 
palveli koko lapsimessujen 

Ilmapallomiehellä oli ilma-
pallojen taitteluopetusta ja 

esitystä elävöitti saippu-
akuplakone ja savuefekti. 

Kasvomaalausta.

Halloween näkyi monessa.

ajan. 
Kaupungin liikuntapal-

veluista Inka Kipinä toteutti 
temppuradan ja pomppulin-
nan. Nuoriso- ja vapaa-aika-
toimesta Tarja Väisänen to-
teutti mummola/pappala 
-pisteen, jossa ajatuksena oli 
sukupolvien kohtaaminen 
yhteisen tekemisen kautta 
sekä lautapelien ja juttelun 
myötä. Seurakunnan nuori-
sotyöntekijä Marko Väyry-
nen laulatti lapsia kitaransa 
säestyksellä. 

Mukavan tekemisen mer-
keissä kävijöitä oli noin 250. 

Järjestäjät olivat tyytyväisiä 
hyvin onnistuneeseen tapah-
tumaan ja haluavat välittää 
kiitokset kaikille tapahtu-
maan osallistuneille. 

MLL Pudasjärven  
yhdistys 
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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

PALVELEMME:
Isänpäivänä

su 12.11.  11-18

ISÄNPÄIVÄ-
KAKKU

8-10 hlö

HERKKULENKKI
450 g

kpl
15,90 prk

0,99

HÖRPPY MEHU
vadelma, päärynä, seka 1 l

pkt
1,99

SAUNAPALVI
350 g

ras
2,49

GOTLER
MAKKARATANKO

1 kg

5,59
2 PKTkpl

ISÄLLE su 12.11.2017
Nord Clean
PYYKIN-
PESUNESTE
1 litra

Nord Clean
WC-PUHDIS-
TUSAINE
750 g

Fashion Professional
SHAMPOO tai
HOITOAINE 900 ml

Nord Clean
NESTESAIPPUA
3 litraa

HOX!
ISO PULLO!

0,99plo

0,99plo

5,00

2,99 prk

2 PLO

10,-
Hyvää

Isänpäivää 
kaikille isille!

Toivoo Perhemarketin väki

Miesten
KAULUS-
PAITA

Isälle
PYJAMA

24,90

25,90

Novita
MÖKKI
VILLASUKKA

11,90

Luhta
KÄSIPYYHE
isä, ukki tai rakas

kpl

Muista Isää, 
Ukkia, Pappaa 
lahjakortilla!

KYNNYSMATTO
50x80 cm

1,99
YLEISNARU
6 mm
10 m x 5 kerää

2,99

LATTIAHARJA
+ VARSI

3,99

TYÖKALUPAKIT

7,95

Sawo
SÄHKÖKIUAS
rosteri
6 kW

189,-

Sawo
SÄHKÖKIUAS
rosteri
9 kW

249,-

Sawo
SEINÄKIUAS
puolipyöreä
rosteri, 9 kW

395,-

Sawo
KULMAKIUAS
rosteri
9 kW

345,-

VALMIS-
TAKKA
Wolfman

399,-

VALMISTAKKA
Dahlem

495,-

VALMISTAKKA
granit

595,-

kpl

pkt

Alkaen

Kota
SÄHKÖ-
SAVUSTIN

369,-

Kota
SAVUSTIN

349,-
RAPPU-
RALLI

19,90

2 KPL
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Puikkarissa pidettiin uintiki-
sat sunnuntaina 29.10. ja mu-
kana oli 16 innokasta uima-
ria. Syksyn viimeiset kisat 
uidaan sunnuntaina 26.11. 
ja silloin jaetaan syksyn uin-
neista palkinnot kaikille 
osallistuneille.

Tulokset:
Tytöt 4v. Vapaa 10m 1. Vil-
ma Kettunen 53.8
Pojat 4v. Vapaa 10m1. Ee-
meli Ylilehto 32.4
Pojat 5v. Vapaa 10m 1. Iiro 
Piri 31.3, 2. Aappo Piri 39.5
Tytöt 7v. Vapaa 25m 1. Ii-
ris Piri 41.5
Pojat 7v. Vapaa 25m 1. 
Topi Kettunen 25.2
Tytöt 8v. Vapaa 25m 1. 
Sara Leino 27.5
Pojat 8v. Vapaa 25m 1. 

Uintikisat Puikkarissa
Jere Kaukko 29.6, 2. Matias Har-
ju 38.1
Pojat 9v. Vapaa 25m 1. Eli-
as Ylilehto 31.1
Tytöt 10v. Vapaa 25m 1. 
Ronja Ylilehto 24.5, 2. Aada Ki-
pinä 29.5
Pojat 10v. Vapaa 25m 1. 
Konsta Ritola 31.1
Pojat 10v. Selkä 25m 1. 
Konsta Ritola 33.6
Tytöt 11v. Vapaa 25m 1. 
Venla Leino 20.6, 2. Oona Rito-
la 26.0
Tytöt 11v. Selkä 25m1. 
Venla Leino 24.1, 2. Oona Rito-
la 30.3
Tytöt 13v. Rinta 50m 1. 
Sofia Harju 1.09.4
Tytöt 13v. Vapaa 100m 1. 
Sofia Harju 2.01.4
Tytöt 13v. Selkä 50m 1. 
Sofia Harju 1.06.0

Kurenpojille mestaruussarjan 
avauksesta kolme pistettä
Kurenpoikien P14 aloitti fut-
salkauden pelaamalla kaksi 
ottelua Oulussa lauantaina 
4.11. Ensimmäisessä ottelus-
sa vastaan asettui fyysises-
tikin jo selkeästi vahvempi 
Tervarit- j punainen. Kuren-
poikien alku oli epävarmaa, 
vastuuta omasta tekemises-
tä ei uskallettu ottaa ja tämä 
aiheutti vaarallisia tilanteita 
Kurenpoikien maalia varti-
oineen Otto Niemelän maa-
linedustalle. Tervarit rokotti 
puolustajien virheistä tehok-
kaasti, ja oli tauolle mentäes-
sä jo 6-0 johdossa. 

Tauolla Kurenpoikien 
valmennusjohto vastuut-
ti pelaajia henkilökohtaisiin 
ratkaisuihin ja toisella puo-
liajalla oma peli saatiin jo 
paremmin kulkemaan. Lu-
kuisista hyvistä hyökkäyk-
sistä huolimatta Kurenpoi-
kien maalinteossa kuitenkin 
ainoana onnistui Pieta Nie-
melä. Tervarit iski vahvas-
ti muutaman kerran ja on-
nistui maalinteossakin, joten 

Asenne ja tekemisen taso olivat kohdallaan, kun vastusta-
ja LaFK jäi alakynteen.

loppulukemat oikeutetusti 
Tervareille 10-1. 

Toinen peli pelattiin heti 
edellisen perään. Asenne ja 
tekemisen taso olivat ihan 
toista maata edelliseen pe-
liin verrattuna ja vastustaja 
LaFK jäi välittömästi alakyn-
teen. Kahdeksannella mi-
nuutilla Kurenpoikien vah-
van hyökkäyksen päätteeksi 
LaFK pääsi kahden pelaajan 
voimin läpiajoon maalivah-
tia vastaan ja Wäinö Vieri-
maa siirsi kiiminkiläiset 1-0 
johtoon. Kurenpojat jatkoi 
painostustaan ja Nkashame 
”Yannick” Ntambwe tasoitti 
pian pelin 1-1. Kurenpoikien 
pivot- pelaajat Ville Kyngäs 
ja Pieta Niemelä olivat vah-
voja ja siirsivät Kurenpojat 
pian jo 3-1 johtoon. 

Toisella puoliajalla LaFK 
onnistui läpiajossa kaven-
taen pelin, mutta sen jäl-
keen alkoi taas Kurenpoi-
kien vahva painostus. Otto 
Riekki laukoi pallon näyttä-
västi maaliin Pietan hienosta 

syötöstä. Vielä samalla peli-
minuutilla Joona Sääskilah-
ti kaadettiin rangaistusalu-
een lähellä ja Pieta onnistui 
laukomaan pallon vapaapot-
kusta suoraan maaliin. Ot-
telun viimeisellä minuutil-
la Kurenpoikien maalivahti 
Otto huomasi ylhäällä lai-
dalla vapaana kärkkyneen 
Yannickin, joka onnistui har-
hauttamaan vastaan tulleen 
maalivahdin ja pistämään 
pallon tyhjiin. Loppuluke-

mat 6-2 eivät ihan kertoneet 
todellista kuvaa Kurenpoi-
kien vahvasta painostukses-
ta, mutta kolme pistettä an-
saitusti Kurenpojille.

Seuraavan kerran Ku-
renpoikien P04 pelaa koti-
salissaan su 16.12. Tuolloin 
vastaan asettuvat Pohjois-
Suomen parhaimmistoon 
kuuluvat HauPa05 ja Terva-
rit-j05.

Teija Niemelä

Livon koululla vietettiin lau-
antaina 4.11. perinteisiä Li-
von metsästysseuran hirvi-
peijaisia. Metsästysseura oli 
kutsunut kyläläiset ja mökki-
läiset perinteensä mukaises-
ti syömään hirvikäristystä. 
Seuran puheenjohtaja Alpo 
Turpeinen oli hyvin tyyty-
väinen siihen, että kutsua oli-

vat niin monet noudattaneet.
Hirvien metsästysaika on 

tänä vuonna vuoden lop-
puun saakka. Livon metsäs-
tysseuran pyyntialue on yli 
10 000 hehtaaria. Seura saa 
tänä vuonna pyytää yhdek-
sän hirveä. Viime vuonna 
kiintiö oli kuusi hirveä, lupia 
on nyt siis kolme enemmän. 

Parhaimpana vuonna on 
lupa ollut 46 hirven kaatami-
seen. Hirvikanta siis vaihte-
lee huomattavasti eri vuosi-
na. Tämän metsästyskauden 
aikana on Livon metsästys-
seuran teuraaksi päätynyt 
kolme hirveä. Kaatoluette-
loon ovat saaneet nimensä 
Veli Pekka Salmela, Väinö 

Lybech ja Juha Riekki
Hirvipeijaisten henki oli 

erinomainen. Tutut tapasi-
vat hyvinkin pitkän ajan ta-
kaa toisiaan. Toisaalta samat 
henkilöt ovat mielellään aina 
peijaisissa. Käristys oli todel-
la maukasta. Aion olla muka-
na myös ensi vuonna. pui

Hirvipeijaiset Livolla

Valotaidekiertue Loistava 
Pohjois-Pohjanmaa vie va-
lotaidetta maakunnan kyliin 
ja kaupunkeihin. Pudasjär-
vellä kiertue pysähtyy per-
jantaina 10.11. Teokset levit-
täytyvät Kurenalan koulu 
& takapihan metsäalueelle. 
Kiertue vierailee Pudasjär-
ven lisäksi yhdeksälle paik-
kakunnalle marraskuun ai-
kana. 

Valoteosten sisältö ja ul-
komuoto rakentuvat pai-
kallisilta asukkailta kerätyn 
informaation perusteella. 
Paikallistarinoista poimitaan 
teoksiin tunnelmia, kuvia, 
värejä, muotoja ja konkreet-

tisia elementtejä.
Jokaisella paikkakunnalla 

valotaideteoksissa on kaksi 
erillistä osaa, lyhtyteos ja ra-
kennuksen valaisu. Teokset 
sijaitsevat lähellä toisiaan.

Kierrätysmateriaaleista 
valmistetut lyhdyt muodos-
tavat kuvion, kun niitä py-
sähtyy katsomaan oikeaan 
kohtaan. Lyhtyteos ja sen 
pistemäinen kuvio leikitte-
levät kaksi- ja kolmiulottei-
suudella.

Kuvio, minkä katsoja lo-
pulta näkee, liittyy jotenkin 
paikkaan tai paikassa tapah-
tuneeseen tarinaan. Jokai-
sella kiertueen pysähtymis-

paikalla on oma kuvionsa ja 
tarinansa.

Rakennukset  
heräävät henkiin 
valolla ja videolla
Teoksen toisessa osassa en-
nalta valittu, merkityksel-
linen paikka tuodaan esiin 
valaisulla ja videotaiteella. 
Valolla tuodaan rakennuk-
sen henki esiin. Myös ylei-
sö voi halutessaan vaikuttaa 
teoksen ulkoasuun valitse-
malla ennalta ohjelmoiduis-
ta vaihtoehdoista valotilan-
teita ja värejä.

Teoksessa käytetään 

myös videota. Videoteos hei-
jastetaan valaistuun raken-
nukseen sisältä käsin, jolloin 
video tulee näkyväksi ylei-
sölle esimerkiksi ikkunan 
kautta ulospäin. Paikallisilta 
kerätyt tarinat, jotka liittyvät 
paikkaan ja rakennukseen, 
antavat pohjan taiteilijoiden 
työstämälle kuvastolle ja vi-
deomateriaalille.

Kiertueen taiteelliseen 
työryhmään kuuluvat ku-
raattori Jukka Huitila, va-
lotaiteilija Ainu Palmu, ku-
vataiteilija Heidi Kesti sekä 
valoteknikko Tuomas Tur-
peenoja.

Valotaide kiertää Pohjois-Pohjanmaalla

Cashback 
kanta-asiakaspäivä 
Tauon paikassa
Niemitalon Tauon paikassa 
Kipinässä yrittäjä Aki Nie-
mitalo oli kutsunut yrittäjiä 
aamukahveille, jossa samal-
la esiteltiin yrityksessä juuri 
käyttöön otettua kansainvä-
listä Cashback world kan-
ta-asiakaskorttia. Yrittäjien 
oli mahdollisuus ottaa kort-
ti käyttöön myös omassa yri-
tyksessään. Ilmaisten kortti-
en jakaminen jatkui päivän 
kuluessa Tauon paikan asi-
akkaille ilmaisten kahvien 
merkeissä. 

Pudasjärvellä toimiva 
Delphin Finland Oy:n yhte-
yshenkilö Ulla Ekdahl esit-
teli, että Tauon paikassa 
käyttöön otettu kortti toimii 
kansainvälisesti, mukana on 

47 maata, yli 300 000 osto-
pistettä ympäri maailman. 
Kortti käy nettikaupoissa ja 
kivijalkakaupoissa. Asiakas 
saa ostoksistaan prosentin 
rahaa takaisin tililleen sekä 
lisäksi ostoksistaan ostopis-
teitä, joita voi käyttää edul-
lisiin tarjouksiin Cashback 
kanta-asiakaskorttia käyttä-
vissä yrityksissä. 

Päivän aikana esiteltiin 
myös kauppakassipalve-
lua koko Pudasjärven alu-
eella. Alkuun yritys ei peri 
tutustumistarjouksena kul-
jetusmaksua, joka myöhem-
min on viisi euroa/toimitus. 
Myös asiakkaita kutsuttiin 
isänpäivälounaalle sunnun-
taina 12.11. HT

Lauri Takarautio päätti ottaa Niemitalon Tauon paikan 
markkinoiman kanta-asiakaskortin käyttöön. Kortin käyt-
töä esittelemässä Ulla Ekdahl ja Mimosa Helander Cash-
back world -yrityksen edustajina.
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MYYDÄÄN

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

MAANRAKENNUSTA

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

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

Meiltä:

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

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

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSETKATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

"

METALLIROMUN KERÄYS

PUDASTORI ILMOITA 
ILMAISEKSI!

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

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)

JÄTEHUOLTO

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

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
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

Nastarenkaat, käytetyt, hyvä-
kunt. 205/55 R16 100 €. Alu-
miinivanteet Mazda 626, ollut 
käytössä 195/65 R15 50 €. P. 
040 840 1194.

VW-Passatin Continental kit-
karenkaat 205/55 R16 94 T. 
Vähän ajetut. Myytävänä myös 
aluvanteet. P. 0400 698 747.

Myydään mäntyinen ruokai-
luryhmä; 6 tuolia ja jatkettava 
mallinen pöytä. Nouto Pudas-
järven keskustasta. Hp.60 €. P. 
040 525 7149.

KUN 
HALUAT PÄÄSTÄ 

EROON  
TARPEETTOMAKSI 

 JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
LMAISEKSI.

- MTK:n Pudasjärven syyskoko-
us, mukana useita asiantuntijavie-
railijoita
- Pudasjärven Eläkeläiset ry:n syys-
kokous, jatketaan entisellä johdolla
- Unelmatehas Oy lahjoitti yhdek-
sän televisiota hoitokoti Lakkarille 
ja Koivukodille
- LC Hilimat lahjoitti Päiväkodin 
lapsille Leppis ulkoleikkivälineen

- Pudasjärven Yrittäjien puheen-
johtaja Marko Rautiolle Vuoden 
puheenjohtajan palkinto Pohjois-
Pohjanmaalla
- Kulje vierelläni konsertti - ole 
minulle ystävä.
- Annika Lehtosaaren Italian mat-
ka.

Toimitus

Ensi viikon Pudasjärvi-lehteen 
siirtyivät seuraavat jutut:
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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

Vaeltajat - Jorma Luhdan valokuvia tunturiylängöiltä 4.11. -27.12. 
näyttely on avoinna seuraavasti: ma-ke klo 13-20, la-su klo 13-17, to-pe sul-
jettu. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa ma-
pe klo 10.-16. Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilu-
jaosto.
Loistava Pohjois-Pohjanmaa -Valotaidekiertue pe 10.11. klo 18-20. 
Kurenalan koulu & takapihan metsäalue. 
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 13.11. klo 14 ja 18 Tuntematon sotilas. 
Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Pehmojen yö ma 13.11. klo 17-19. Pudasjärven kaupunginkirjasto, Tuuli-
myllyntie 4.
Kansainvälinen naisten ilta ke 15.11. klo 18-20. Työkeskus, Kauralantie 3.
Yleisöluento koulukiusaamisesta to 16.11. klo 18-20. Hirsikampus, 
Nyynäjäntie 5.
Tulvakartoitukseen liittyvä yleisötilaisuus to 16.11. klo 18. Kaupungin-
talo, valtuustosali, Varsitie 7.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Vähäkuopuksella to 
16.11. klo 18.

Sarakylän metsästyseuran 
HIRVIPEIJAISET 

su 19.11.2017 klo 11-13 Sarakylän koululla. 
Lopuksi hirvenlihan huutokauppa.

Hirviporukka

Maanvuokraajat, seuran jäsenet, 
kyläläiset perheineen tervetuloa! 

Syötteen Erä ry:n 
HIRVIPEIJAISET
kylätalolla la 18.11.2017 klo 11-13.00.

Hirviporukka

Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 
kyläläiset tervetuloa!

SYYSKOKOUS
Ravintola Meritassa 

su 26.11.2017 klo 17.00
käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Toimitsija Oulusta paikalla. Ruokatarjoilu.
Johtokunta

PAM 
Pudasjärven os. 208 

Tervetuloa kaikki jäsenet!

www.moviecompanyalatalo.fi 

MA 13.11.

ELOKUVA 
ILTA

Pohjantähdessä

● Klo 14.00 ja klo 18.00 

TUNTEMATON 
SOTILAS

-K16/13- LIPPU 15€

Ruuhensuon metsästysseuran
 HIRVIPEIJAISET 
su 12.11.2017 klo 12.00 alkaen 

seuran toimitalolla.

Hirviporukka

Seuran jäsenet, kyläläiset ja 
maanvuokraajat lämpimästi 

tervetuloa!

Koskenhovilla su 12.11.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Pelaajille tarjotaan isänpäiväkahvit! Tervetuloa! 

SYYSKOKOUS
Cafe Hallassa ke 22.11. klo 18.00  

Tervetuloa!

MLL:n Pudasjärven 
yhdistyksen

Hallitus kokoontuu klo 17.00
Hallitus

Ervastinseudun 
Metsästysseura ry:n

HIRVIPEIJAAT
La 18.11. klo 11-14 

Hankasarven Metsästysmajalla. 
Arvontaa, lopuksi huutokauppa.

Maanvuokraajat, kyläläiset ja 
jäsenet perheineen tervetuloa! Johtokunta

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

p. 040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Ilahduta ystävää, 
yhteistyökumppania, 

asiakkaita Pudasjärvi-lehdessä

JOULU-
TERVEHDYKSELLÄ!
Joululehdessä 

pe 22.12.2017
Ilmoituksen koko 1x40 tai 2x40

Kysy lisää:

Varaa ilmoitustilasi 

joululehteen hyVissä ajoin!

Haetaan reipasta ja 
huumorintajuista 
OHJAAJAA 

kesäteatterinäytelmään. 
Näytelmä on lääkäriaiheinen. 

Kilauta Veikolle. P. 040 703 4283.

Pintamon 
Metsästysseura ry:n 

HIRVIPEIJAISET

Hirviporukka
Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 
kylän väki perheineen tervetuloa!

la 18.11. klo 12-15 
Pintamon Leirikeskuksessa.

SYYSKOKOUS 
lauantaina 25.11.2017 klo 18.30 Ravintola 

Merita, os. Jukolantie 4 Pudasjärvi.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Syyskokouksen jälkeen klo 19.30

PIKKUJOULU 
 jossa palkitaan Pudasjärven Vuoden Yrittäjä. 

Ilmoittautumiset pikkujouluun la 18.11. mennessä
pudasjarven@yrittajat.fi tai 

p. 0400 375 557 Jaana, 050 501 9090 Marko. 

Pudasjärven Yrittäjät ry:n

Tervetuloa!
la 18.11. Saarenkylän NS 

Rovaniemi klo 20-24.

Tanssimatka
Valentin & Afrikan tähti

Lähtö klo 18 S-market linja-autopysäkki.
Matkan hinta 20 €, tanssilippu 14 €.

Järjestää: Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat

Ilmoittautumiset: (miel. tekstiviesti)
Sointu Veivo 040 758 4183,

Heimo Turunen 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi

Ohtalan Erä Ry:n 
HIRVIPEIJAISET 
Ohtapirtissä su 19.11. klo 11-14. 

Hirviporukka

Maanvuokraajat, kyläläiset ja 
seuran jäsenet perheineen 

tervetuloa! 

Kesseli ry jakaa 
vähävaraisille perheille
LASTENVAATTEITA

ke 15.11. osoitteessa 
Ranuantie 248, klo 17-19.

Kurenalan Kyläyhdistys ry
SYYSKOKOUS 

ma 27.11. klo 18.00. 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!

Syötteen ensilumen latu 
Luppovedellä avattiin tors-
taina 2.11. Kaikkien käyttäji-
en toivotaan osallistuvan la-
dun ylläpitokustannuksiin 
lunastamalla latupoolin 30 
euron  kausipassin tunturi-
marketista, luontokeskuk-
sesta tai Syötteen Kkeskus-

varaamosta. Kausipassilla 
saa hiihtää koko kauden aina 
kevääseen saakka. Kausipas-
sin tänä vuonna lunastaneil-
le lisenssi on voimassa kulu-
van vuoden loppuun. 

Hiihtoterveisin
Heino Ruuskanen

Ensilumen latu 
avattiin Syötteellä
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Äänestä, niin äänesi kuullaan
Vaikuta oman osuuspankkisi päätöksentekoon. 
Tutustu ehdokkaisiin vaalikoneessa 30.10. alkaen ja 
äänestä 6.–19.11.

Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan Volkswagen Passat GTE Variant  
-hybridiauto vuodeksi käyttöön (palkinnon arvo noin 16 000 €). 
Vaalit järjestetään 81 osuuspankissa. 

op.fi/edustajistonvaalit

Äänestä ja voita 
hybridiauto 

vuodeksi käyttöösi!

Eija Helena Ahonen
Lähihoitaja
Pudasjärvi

Matti Tapio Paavali Alatalo
Maaseutuyrittäjä

Pudasjärvi

Ari Johannes Hiltunen
Yrittäjä

Pudasjärvi

Paavo Kurttila
FM, toimitusjohtaja, eläkkeellä

Oulu

Juho Vilhelm Niskasaari
Eläkeläinen
Pudasjärvi

Aija-Mari Partala
Hallintotieteiden maisteri

Pudasjärvi

Heleena Anneli Talala
Eläkeläinen, 

Yhteiskuntatieteiden maisteri
Pudasjärvi

Kalevi Turves
Metsäkoneyrittäjä

Pudasjärvi

Hely Piritta Forsberg-Moilanen
KM/Luokanopettaja, 

vs. koulunjohtaja
Pudasjärvi

Marko Tapani Koivula
Toiminnanjohtaja,

tapahtumajärjestäjä
Pudasjärvi

Pekka Majava
Kiinteistönvälittäjä LKV,

Opistoupseeri evp
Pudasjärvi

Onyumbe Olamba N Djeka
Insinööri

Pudasjärvi

Jari Kalevi Ranua
Yrittäjä

Pudasjärvi

Mika Juha Timonen
Työnjohtaja
Pudasjärvi

Aune Marketta Ekdahl
Yrittäjä/eläkeläinen

Pudasjärvi

Ulla-Maija Holappa
Lähihoitaja

Kiiminki

Kari Hannu Kärki
Hieroja, yrittäjä

Pudasjärvi

Toni Nurmela
Yrittäjä

Pudasjärvi

Esko Ilmari Piipponen
Eläkeläinen, yrittäjä

Pudasjärvi

Matti Tauriainen
It-suunnittelija

Pudasjärvi

Pekka Olavi Törmänen
Maatalousyrittäjä

Livo

Pekka Veli Harju
Metsätilallinen

Pudasjärvi

Tauno Olavi Kujala
Eläkeläinen, rehtori

Kiiminki

Juhani Markus Mattila
Merkonomi
Pärjänsuo

Marko Juhani Pankinaho
Maatalousyrittäjä

Pudasjärvi

Hanna-Leena Rissanen
Veroasiantuntija, VT

Oulu

Auvo Simo Juhani Turpeinen
Palvelupäällikkö

Pudasjärvi

Heikki Petteri Erkkilä
Laitosmies, asentaja

Pudasjärvi

Merja Jumisko-Putula
Maatilan emäntä, 
perhepäivähoitaja

Pudasjärvi

Irma Inget
PkO,  HuK
Pudasjärvi

Tanja Lapinlampi
FM, erityisopettaja

Hetejärvi

Pasi Antero Ojala
Osastovastaava

Pudasjärvi

Jouni Esa Piri
Hankintapäällikkö

Pudasjärvi

Paavo Antero Tihinen
Yrittäjä, eläkeläinen

Pudasjärvi

Taina Vainio
Maidontuottaja

Pudasjärvi

Iivari Aukusti Jurmu
Eläkeläinen
Pudasjärvi

Reijo Kenttälä
Poromies
Iinattijärvi

Pudasjärven
vaalipiiri

Äänestä ja voita
hybridiauto

vuodeksi käyttöösi!
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PIENKONEHUOLTO KESKIAHOLLA

PÖRINÄPÄIVÄ

KELKKA KAUDEN 
AVAUS

Perjantaina 10.11.

-50%

Jari Keskiaho 040-516 0430,
Sami Kaivorinne 040-560 5993•Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 822 007 • www.pienkonehuolto.fi

AJOVARUSTEET 
JA VAATTEETSkandic WT 

550F 2017

2018
Yeti 600 ACE

2018
49 Ranger 
600 E-tec

3 KPL ERÄ TYÖKELKKOJA

-30%
+ t.k. 300,-

+ t.k. 300,-

+ t.k. 300,-

+ t.k. 300,-

Ovh. 9.990 €

PÖRINÄPÄIVÄN HINTA!

 500 EURON
    ARVOSTA LYNX-LISÄ- JA/TAI  
   AJOVARUSTEITA KAUPAN PÄÄLLE

  TILAA 

 LYNX 2018
  VIIMEISTÄÄN 31.5.2017 NIIN SAAT

 LUE LISÄÄ:  
BRPLYNX.COM

 KYSY MYÖS RAHOITUSTA  
OMALTA JÄLLEENMYYJÄLTÄSI.

Lynx Sisu-kampanja on voimassa 31.5.2017 saakka.  
Kampanja-etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin  
tai kampanjoihin.

  SUUNNITTELE OMA KELKKASI  
 JA SÄÄSTÄ RAHAA! 
ETU VOIMASSA 21.4. SAAKKA.

BUILD YOUR RIDE  
- KELKKA MAKUSI MUKAAN

© 2017 BRP Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. ®, ™ ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc:n ja sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat vastaavan tavaramerkinhaltijan omistamia. Koska olemme jatkuvasti sitoutuneita tuotteiden laatuun ja innovaatioon, pidätämme oikeuden lopettaa mallien tuotanto tai tehdä muutoksia hintoihin, malleihin, ominaisuuksiin tai varusteisiin, ilman että siitä syntyy meille velvoitteita.

 500 EURON
    ARVOSTA LYNX-LISÄ- JA/TAI  
   AJOVARUSTEITA KAUPAN PÄÄLLE

  TILAA 

 LYNX 2018
  VIIMEISTÄÄN 31.5.2017 NIIN SAAT

 LUE LISÄÄ:  
BRPLYNX.COM

 KYSY MYÖS RAHOITUSTA  
OMALTA JÄLLEENMYYJÄLTÄSI.

Lynx Sisu-kampanja on voimassa 31.5.2017 saakka.  
Kampanja-etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin  
tai kampanjoihin.

  SUUNNITTELE OMA KELKKASI  
 JA SÄÄSTÄ RAHAA! 
ETU VOIMASSA 21.4. SAAKKA.

BUILD YOUR RIDE  
- KELKKA MAKUSI MUKAAN

© 2017 BRP Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. ®, ™ ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc:n ja sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat vastaavan tavaramerkinhaltijan omistamia. Koska olemme jatkuvasti sitoutuneita tuotteiden laatuun ja innovaatioon, pidätämme oikeuden lopettaa mallien tuotanto tai tehdä muutoksia hintoihin, malleihin, ominaisuuksiin tai varusteisiin, ilman että siitä syntyy meille velvoitteita.

2018
Summit 
600 ETEC 
154”

> Esillä             ,                 ja                  2018 uutuuksia!
> Paikalla        :n aluepäällikkö Juha Mäkimartti
> Esillä myös Green Master pyöräkuormaaja.

ALPO ILLIKAINEN 
ALOITTAA  
KEITON JAON  
KLO 10.00 
ALKAEN.

REKISTÄKAIKKI MYYMÄLÄNKESÄ/SYYS VAATTEET

HYVÄ
VALIKOIMA

VAIHDOKKEJA!
KATSO

www.pienkone-
huolto.fi

KAHVI-
TARJOILU!

8.590€

11.990€
14.290€

14.690€

TARJOAMME HERNEKEITTOA!

CAN-AM TRAKTORIMÖNKIJÄT

HYVIÄ RAHOITUS-
TARJOUKSIA! KYSY.

Koskenhovilla jouluvalmis-
telut alkoivat toden teolla jo 
syyskuussa, kun Pudasjär-
ven Näyttämön näyttelijät 
ryhtyivät ahkeroimaan koko 
perheelle soveltuvaa jouluis-
ta näytelmää. Näytelmän 
nimi on ”Kulkurinkuusi - en 
etsi rakennettua joulupuu-

Pudasjärven Näyttämöltä joulunäytelmä
ta.” Idea syttyi käsikirjoit-
tajien, Senja Latvala ja Pirjo 
Lauronen, mielissä heinä-
kuun helteiden aikaan. 

-Haave oman näytelmän 
kirjoittamisesta on elänyt 
jo pitkään mielessä. Olem-
me Pirjonkin kanssa vuosi-
en varrella puhuneet asiasta 
monesti ja kehitelleet ideoita 
ja hahmojakin. Nyt olimme 
molemmat toisistamme tie-
tämättä kirjoitelleet ylös hy-
viä ideoita joulunäytelmää 
varten, Senja kertoo. 

Pirjo nyökkäilee ja 
jatkaa: 
-Siitä se sitten lähti. Ker-
roimme ideat toisillemme, 
yhdistelimme niitä ja pää-
timme ottaa pohjaksi suo-
malaiset joululaulut.

Joululauluja näytelmässä 
käytetäänkin monipuolises-
ti; lauluina, vuoropuhelui-
na tai ihan vaan pohjaideana 
jollekin tarinalle. Näytelmä 
koostuu useista lyhyistä ta-

rinoista, jotka muodostavat 
hyvän kuvan erilaisista ta-
voista viettää joulua tai val-
mistautua siihen. 

-Suuri osa tarinoista on 
itse kirjoitettu, mutta mu-
kaan on löydetty myös val-
miita pienoisnäytelmiä, Pirjo 
kertoo ja jatkaa Kulkurin-
kuusi siis kertoo erilaisista 
joulunviettotavoista. 

Senja kiteyttää: 
-Niin, toiset haluavat iloisen 
ja meteliä täynnä olevan per-
hejoulun, toiset taas hiljaisen 
ja hartautta täynnä olevan 
joulun. Joillekin joulu on yk-
sinäinen. Jotkut harrastavat 
hyväntekeväisyyttä ja toiset 
ovat sen kohde.

Nimensä näytelmä sai 
käsikirjoittajien kertoman 
mukaan perinteisesti kes-
keisellä paikalla, toreilla ja 
turuilla, sijainneesta jou-
lukuusesta, jota kulkurin-
kuuseksi vanhaan aikaan 
nimitettiin. Tämä valoilla 

koristeltu kuusi oli tarkoi-
tettu kodittomien ja muiden 
vähäosaisten sekä laitapuo-
len kulkijoiden iloksi ja loh-
duksi. 

Kuukautta ennen ensi-
iltaa Koskenhovin sali on 
täynnä vaatteita, peruuk-
keja ja puutereita. Näytteli-
jät sovittavat erilaisia asuja, 
poskipuna pöllyää ja nau-
ru raikaa, kun meneillään 
on puvustus- ja maskeera-
usharjoitukset. Mukana näy-
telmässä ovat ennestään 
tutut näyttelijät Pentti Kuo-
pusjärvi, Kaarina Nevanpe-
rä, Kauko Tervonen ja Nii-
na Parviainen. Nuorempaa 
näyttelijäkaartia edustavat 
Katariina Lauronen sekä 
Tuohimaan siskokset Tuuli-
anna ja Helmilotta. Myös kä-
sikirjoittajat Senja Latvala ja 
Pirjo Lauronen ovat rooleis-
sa. 

-Kulkurinkuusessa ensi-
esiintymisensä saavat vih-
doin siskokset Alma ja Sel-
ma, hahmot, joita on jo 
pitkään kehitelty, paljastaa 
Pirjo.  

-Tämä näytelmä poik-
keaa muutenkin aiemmis-
ta roolitusten osalta. Lähes 
kaikilla näyttelijöillä on näy-
telmässä monta roolia, mikä 
asettaa myös omat haasteen-
sa esityksiin, kertoo myös 
ohjaajana toimiva Senja. 

Iloinen näyttämöperhe 
on kokenut myös surua tä-
män syksyn aikana. 

-Menetimme yhden kul-
kurinkuuselaisen, kun mu-
kana näytelmässä ollut Alpo 
Laakkonen menehtyi äkilli-
sesti, toteaa Senja surullise-
na. 

-Muokkasimme alkupe-
räistä käsikirjoitusta Senjan 
kanssa, jotta voimme toteut-

taa näytelmän nyt ilman Al-
poa. Haluamme kaikki esit-
tää Kulkurinkuusen Alpon 
muistolle, kertoo Pirjo kai-
hoisasti.

Jouluisen musiikkipitoi-
sen tarinapotpurin esitykset 
ovat Koskenhovin tunnel-
mallisessa salissa joulukuun 
alkupuolella. Ensiesitys on 
lauantaina 2.12. kello 13. 
Muut esitykset ovat: lauan-
taina 2.12. kello 16., sunnun-
taina 3.12. kello 13. ja 16., 
lauantaina 9.12. kello 16. ja 
19. sekä vielä sunnuntaina 
10.12. kello 13. 

Vaikka joulunäytelmä so-
pii koko perheelle, on ikä-
suositus 5 - vuodesta ylös-
päin, koska sitä nuoremmat 
eivät jaksane seurata esitystä 
loppuun asti. Mielenkiinnol-
la siis odottelemaan joulu-
kuuta ja esitysten alkamista, 
sanovat näyttelijät. HT

Välillä lauletaan ihan koko porukan voimin.

”Neulasia löytyy vielä juhannuksenakin”...
tuhahtelee Niina roolissaan.

Jouluaan viettävät myös kodittomat laita-
puolen kulkijat.

”Me käymme joulun vietto-
hon taas kuusin, kynttilöin.” 
aloittaa Tuulianna roolis-
saan.


