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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Hotelli Kide ja 
Ravintola Tuba avattiin 

Iso-Syötteellä s. 8

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 7.11.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Tomi Illikainen
Hieronta- ja Liikuntapalvelut  

Tomi Illikainen 
Kauppatie 5:ssä, Hieronta Kari Kären tiloissa.

•  Klassinen hieronta
•  Urheiluhieronta 
•  Faskia- eli lihaskalvohieronta 
• Kineesioteippaus
•  Henkilökohtaista liikunnan ohjausta
•  Suksien voitelupalvelu! 

Ajanvaraukset: 040 148 0553

Maksuvälineenä 
käy nyt myös

Tj Metalworks oy toimii meidän 
kanssamme samoissa tiloissa Taipaleenharjussa!

www.northweld.fi

joni.outila@northweld.fi       
050 322 1007
Korvenperäntie 232, 
93140 Kipinä

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

North Weld oy
hitsaus ja 

Asennuspalvelut 
Ammattitaidolla

• hitsaukset (myös erikoismetallit)

• levytyöt • Putkityöt
• teräsrakenteet • Koneistus
Meidän kautta myös teräkset niin putket, 

levyt, akselit, palkit, verkot, 
myös erikoismetalleina!

RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

Uudis- ja korjausrakenta-
minen

Kylpyhuoneet ja saunat
Kuntoarviot ja kosteus-

mittaukset

info@syoterp.fi    www.syoterp.fi

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 Pudasjärvi, 
Puh. (08) 821 185

PaLvELEMME: arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Tervetuloa!

040 351 8002

OSTAMME HIRVENLIHAA
RANTSILASSA

Ostamme hirviä kokonaisina ruhoina 
nahka päällä, elimet mukana.

www.kylmanen.fi 

Marraskuiset ajatukset vaeltavat 
jo tulevaan jouluun ja ihanien 
jouluruokien valmistukseen.

Ennen jouluisia juhlia on kuitenkin 
aika viettää isänpäivää.

2 dl  lihalientä
2 dl  kermaa
2 tl  soijakastiketta
2 tl  sinappia
1 rkl konjakkia tai omenamehua
 ripaus musta pippurirouhetta
Sekoita kaikki ainekset pannulla. 
Keitä kastiketta kokoon noin 5 mi-
nuuttia.

Poron sisäfi lee

Poronfi lee  39,90-59,90 kg

Kerma-konjakkikastike
Mausta sulaneet poron sisäfi leet suolalla 
ja pippurilla.
Ruskista kuumalla pannulla kauttaaltaan 
noin 3 minuuttia/puoli. Nosta uuni pannulle 
ja kypsennä haluttuun sisälämpöön.
Anna vetäytyä folioon käärittynä 15–20 
minuuttia. Leikkaa tarjolle joko pihveinä 
tai viipaleina. Tarjoile gratinoidun peruna-
muusin kera.

Pääruoaksi isänpäivään sopii erinomaisesti poron sisäfi lee.
Juhlavan ruoan kruunaa kerma-konjakkikastike.

Tarjoukset voimassa 
7.11.-13.11.2019

Muista isää 
Kylmäsen lahjakortilla

Alkuruoaksi 
isänpäivänä

Kermainen 
savuporokeitto 400 g 
3 prk 10,00 8,33 kg

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi    040 683 3496     Avoinna  Ark 9-20  La 9-19  Su 11-19

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 12-21

Isänpäivälounas 
su 10.11. klo 11-16 

Noutopöydästä 14,50 €/hlö lapset alle 8 v. 6,50 €
Ei pöytävarauksia

*  Salaattibuffet L,G

*  Leipävalikoima ja levitteet L,G

*  Savustettu ylikypsä porsaan 
kassler punaviinikastikkeessa L,G

* Paistettua lohta  
sitruunakastikkeessa L,G

*  Kermaperunat L,G

*  Kauden kasvikset L,G

*  Täytekakku L,G

Listalta pizzat ja kebabit klo 21 saakka 

HyvääIsänpäivää kaikille!
TÄYDET ANNISKELUOIKEUDET

Hinta sisältää kotijuomat ja kahvin tai teen 

100 =  200

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

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

ISäNPäIVäLOUNAS 
noutopöydästä 

sunnuntaina 10.11. klo 10-18 

11,50

Lounas noutopöydästä joka päivä. 

- Poronkäristys L, GL

- Uunilohi L, GL

Sis. alkusalaatti, leipä, 
juoma ja jälkiruoka. 

JV Rauta Oy
Pudasjärvi Tuotantotie 1 
Puh. 020 752 8260

Tervetuloa 
poronrehu- 
kaupoille!

Meiltä sekä Lantmannen Feedin Poro Herkku  
ja Kinnusen Myllyn Tähti -poronrehut!

Poron herkku on ent. Raisio Agron poronrehu.

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: www.vkkmedia.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 10.11. kello 10, Eva-Ma-
ria Mustonen, Rolf Heikkinen, Keijo Piirainen. Messua voi 
seurata suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisivu-
jen kautta. Isänpäivän kakkukahvit ja Rolf Heikkisen läh-
tökahvit.
Iltakirkko seurakuntakodissa to 7.11. kello 19, Eva-Maria 
Mustonen, Tiina Inkeroinen, musiikista vastaa Marko Väy-
rynen ja nuoret. Lopuksi iltatee.
Kuorot: Vox Margarita ke 13.11. kello 18, kirkkokuoro to 
7.11. ja to 14.11. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 7.11. 
klo 18.
Miesten piiri seurakuntakodissa ti 12.11. kello 17.30, Kei-
jo Piirainen.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 7.11. kello 17.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13. 
Perhekerhot: Iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 11.11. 
kello 17-19 ja perhekerho seurakuntakodissa ke 6.11. ja ke 
13.11. kello 10-12.30.
Lapsen oikeuksien päivän perheilta Hilturannan leirikes-
kuksessa ke 20.11. kello 18-20. Luvassa mukavaa yhdessä-
oloa, toimintaa sekä sisällä että ulkona (säävarauksella), il-
tapala. Ilmoittautumiset lastenohjaajille 15.11. mennessä.
Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin kello 9.30-12, 
parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoitoon, 
pieni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lastenoh-
jaajille, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, Rauni Juntti 040 
586 1217, Heli Tauriainen 040 868 4730.
Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat Pärjänsuolla Reetta ja 
Veeti Kiurulla pe 8.11. kello 18.30 (Risto Lauhikari). Käsi-
työilta Sarakylässä Esa Kelahaaralla pe 8.11. kello 19. Seu-
rat Kurenalan ry:llä su 10.11. kello 16 (Iivari Jurmu).
Kastettu: Alva Olivia Lauhikari, Niilo Aapeli Peltoniemi.
Haudattu: Pirjo Marjaana Huttu 74 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:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
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

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Näin olemme ohittaneet kirkkovuoden 
21. sunnuntain helluntaista. On marras-
kuu, lunta ja pakkasta. Evankeliumi kertoi 
kuninkaan kohtaamista vaikeuksista saada 
poikansa häihin vieraita. Kutsun saaneet 
eivät joko ehtineet paikalle tai heillä sattui 
juuri samaan aikaan olemaan yllättävä, toi-
nen, vielä tärkeämpi meno. Tällaista meil-
le tapahtuu, luulen että vieläpä aika usein. 

Kutsuihin vastataan helposti myöntä-
västi, sillä varsinaiseen juhlapäivään tai ta-
pahtumaan on vielä runsaasti aikaa. Ka-
lenteri, jos sellaista tulee käytettyä (syytä 
olisi), täyttyy. Alustavasti sovittu päivä kui-
tenkin vääjäämättä lähestyy ja sitten onkin 
päätettävä se lopullinen ratkaisu. Mennä-
kö vai ollako menemättä?

Osa meistä laskee raadollisesti vain ja 
ainoastaan tilaisuuden mainosarvon. Pal-
jonko minä itse hyödyn, jos näyttäydyn 
tuolla mutta jospa kuitenkin tuo toinen 
kutsutilaisuus hyödyttäisi minua enem-
män. Valintoja tehdessä pohdintaan nou-

see toki myös pukeutumiskoodi, sillä vaat-
teilla on tapana kutistua. Onko syynä 
käyttämättömyys vai liikakäyttö mene ja 
tiedä. Huomio kutsua hyväksyttäessä kes-
kitetään myös tilaisuuden tarjoiluun, sekä 
salliiko tilaisuus kumppanin läsnäolon, ave-
cin.

Näiden pohdintojen lomassa myös 
uteliaisuus kasvaa, sillä etukäteen olisi 
hyvä tietää hieman muista paikalle kutsu-
tuista. Etukäteen valmistautumalla sujuisi 
keskustelu jouhevammin ja oma ulkoinen 
kuva muiden kutsuttujen silmissä ehkä 
jopa paranisi.

Me olemme saaneet kutsun, tehtävän.  
Todistamme armosta ja palvelemme ihmi-
siä, lähimmäisiämme.  Evankeliumissa ne, 
jotka olivat vastaanottaneet kutsun, saa-
puivat hääaterialle, joka ikinen paitsi yksi 
heistä, oli pukeutunut juhla-asuun. Tämä 
yksi poistettiin aterialta kera saatesano-
jen. ”Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat va-
littuja.”

Koko evankeliumi kirkastuu ajatuk-
seen, että valinta aterialle ei ole etukäteen 
päätetty. Kaikki on kiinni yhdestä asiasta, 
tottelemmeko me kutsua? Tottelemmeko 
me kutsua ja onko meillä edelleen, ylläm-
me, se vertauskuvallisesti ”pieneksi jäänyt 
mekko”, juhlapuku? 

Apostoli Paavalin sanoin ”Kaikki te, jot-
ka olette Kristukseen kastettuja, olette puke-
neet Kristuksen yllenne.”

<SV. 23> Sisälläni kysyy ääni, 
sitkeä ja hiljainen:
Tuhlaanko vain elämääni, 
miksi oikein harhailen?
Minne oman tahdon tie minut itsepäisen vie,
viekö kirkkauden maille vaiko yöhön suojaa 
vaille?

Rolf Heikkinen
seurakuntapastori

”Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun”

Pudasjärven 
Senioriopettajat 

10 vuotta
Pudasjärven Senioriopettajat viettävät 10-vuotisjuhlaa per-
jantaina 8.11. Koskenhovilla.  Aluksi yhdistys toimi Pudasjär-
ven Veteraaniopettajat -nimellä, mutta valtakunnallisen nimen-
muutoksen vuoksi nimi muutettiin kolme vuotta myöhemmin 
nykyiseen muotoonsa. Yhdistyksen perustajajäsenenä ja en-
simmäisenä puheenjohtajan toimi Ari Karesti, jonka jälkeen 
puheenjohtajan nuijaa on kopautellut Esko Ahonen. 

Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 38 Pudasjärvellä asuvaa 
opettajaa. Tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssi-
teenä, edistää virkistys- ja harrastustoimintaa ja toimia yhteis-
ten sosiaalisten ja oikeudellisten etujen ajajana. HT

Yhteismusisointi- ja improvi-
saatiokurssi kaiken ikäisille

Musiikin taito luentosarjaan liittyen Pudasjärven kansalais-
opisto järjestää lauantaina iltapäivällä 16.11. Hirsikampuksel-
la Yhteismusisointi- ja improvisaatiokurssin kaikenikäisille mu-
siikista kiinnostuneille: musiikin ammattilaisille, opiskelijoille, 
harrastajille ja sujuville kuuntelijoille.  Päivän ohjelmaan kuu-
luu Sibelius-Akatemian urkuimprovisaation maineikkaan opet-
tajan Jukka Leutosen improvisaation saloihin tutustuttamista 
sanoin ja esimerkein pianolla ja kosketinsoittimella soittaen. 
Esitellään myös yhdessä improvisoinnin käytäntöä sellisti, Pu-
dasjärven kansalaisopiston opettaja Harri Östermanin kans-
sa. Tällaista improvisoinnin muotoa saa myös kurssille osallis-
tuja halutessaan kokeilla oman soittimensa kanssa tai vaikkapa 
laulaen. 

Kurssipäivänä on myös mahdollista osallistua Kansalais-
opiston yhteissoittoryhmän kanssa yhdessä musisointiin, ja 
Harri Östermanin johdolla voi osallistua musiikin kudokseen 
mukana niin, että jokaiselle löytyy jotakin soitettavaa tuttujen 
klassikkokappaleiden mukana. Päivään vielä mahtuu, siitä vaan 
ilmoittautumaan!

Reijo Kossi

Oma elämänkerta kirja eläkepäiviä viettäessä
Hirsikampuksen vieressä ri-
vitalossa eläkepäiviä viettä-
vä Eeva Lehtola on ollut kir-
joittamisesta kiinnostunut 
koko ikänsä ja kirjoittanut 
päiväkirjaa eri elämänsä vai-
heista. Aineistoa oli runsaas-
ti ja niistä hän kokosi oma 
elämänkerta kirjan ”Kor-
venkaapparit”, jonka julkaisi 
omakustanteena lokakuus-
sa. Kirjaa hän jakaa sukulai-
sille, ystäville ja muille lä-
heisille harrastajakavereille. 
Kirjan lukeneiden palauttei-
den perusteella kirjassa on 
niin paljon mielenkiintoista 
aineista, että se kelpaisi ylei-
sesti myyntiinkin. 

-En nyt sellaista ole aja-
tellut, olkoon nyt, ainakin 
toistaiseksi, vain lähipii-
rin käytössä, tuumaili kirjan 
valmistumisesta tyytyväi-
nen Eeva. 

Sivuja kirjassa on 136 ja 
lopussa on myös eri elämän-
tilanteista otettuja värikuvia. 
Kirjan sivunvalmistus ja ko-
koaminen tapahtui VKK-
Media Oy:n toimesta, tait-
totyön käytännössä tekijänä 
Katariina Niemitalo. Paina-
minen tapahtui Erweko Oy 
-kirjapainossa Oulussa. 

Eeva syntyi vuonna 1941 
Puolangan Vattuperällä, jos-
ta sotavuosina oli evakkoon-
kin lähtö. Eevan ja 10 vuotta 
sitten poisnukkuneen mie-
hensä Paavon kanssa par-

haat vuodet sijoittuvat Pu-
dasjärven Ruuhensuolle, 
jossa on oma rakentama talo, 
navetta ja muut talousra-
kennukset. Jossain vaihees-
sa asuttiin jonkin aikaa myös 
Korpisella ja Puolangan kir-
konkylässäkin, kunnes muu-
tettiin Kurenalle ennen vuo-
situhannen vaihdetta. 

-Elän nykyisin hyvin mu-
kavaa elämää. Puuhastelen 
niitä asioita, joihin aikanaan 
ei ollut aikaa; käsitöiden te-
kemistä, kirjoittamista, ret-
kiä sekä kerhoihin ja ta-
pahtumiin osallistumista. 
Kirjaan olen kirjoittanut tu-
hansia muistoja elämän var-

Eeva Lehtolan harrastuksiin kuuluu myös neulominen ja kutominen. Tuotteita syntyy niin 
runsaasti, että hän oli niitä kauppaamassa Seniorimessuilla ystävänsä Anneli Saralan 
kanssa. 

relta. On ystäviä vuosien 
ajalta, joihin yhteys on säi-
lynyt ja uusia ystäviäkin on 
tullut runsaasti. Tuleva aika 
pelotti leskeksi jäätyään. Nyt 
voin sanoa, että yksinolemi-
nen on ihan mukavaa. Syön, 
kun nälättää, nukun kun vä-
syttää. Ostan kaupasta mitä 
tarvitsen ja en tee mitään, 
jos laiskottaa. Yksinäisiä het-
ki tulee, mutta ne eivät ole 
enää kovin ahdistavia. Jokai-
nen aamu on uusi lahja. Tä-
nään olen arkielämään hy-
vin tyytyväinen äiti, anoppi, 
mummi ja isomummi, toteaa 
Eeva kirjan lopussa. HT

Eeva Lehtola toteutti yhden 
elämänsä haaveen ja kirjoit-
ti Korvenkaapparit -oman 
elämäkertakirjan.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

HK MaaKarit 
grillimakkarat
230-260 g(12,65-14,30/kg)  
ei Chefs speCial

NaapuriN MaalaisKaNa    
kukkoa viinissä
n. 850 g

599
kg

    
persimon
espanja

1492995
kg

tarJOuKsEt VOiMassa to-su 7.-10.11. EllEi tOisiN MaiNita

Ilman korttia 3,79 pkt (14,58-16,48/kg)

ChimiChurrilla 
täytetty

naudanfilee

KATSO RESEPTI:
k-supermarket.fi tai  

K-Ruoka -sovellus

Rakkaudella
isälle

SUOMI

kg

atria 
suomalainen  
takuumurea  
naudan sisäfilee
kokonaisena n. 2 kg

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  tommi.niskanen@k-supermarket.fi 

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

329
pkt -13%

Plussa-kortilla

sNEllMaN 
kunnon pekoni
150 g (15,27/kg)

229
pkt

rEiluN KaupaN 
isokukkainen  
duo- ruusukimppu
kenia

1090
kpl

MaitOKOlMiO 
meijerivoi
500 g (4,98/kg)
normaalisuolainen tai laktoositon 
rajoitus 2 pkt/talous

249
pkt

599
kg

erä

voimassa to-la 7.-9.11.

pOpsi isO ViitONEN 
kuoreton 
nakki
900 g (2,78/kg)

5.-
2

pkt

Yksittäin/styckevis 2,99 pkt (3,32/kg)

Hyvään  

hintaan 
koko  

kuukauden

    
klementiini
1,5 kg (1,53/kg)
espanja

229
pss

KalaVapriiKKi 
tuore kokonainen
kirjolohi
kasvatettu, suomi tai ruotsi
rajoitus 2 kalaa/talous

Avoinna:
Ma-La 9-16, Su 11-16.

Niemitalon Juustolan Lounas-Kahvila

Tervetuloa Niemitalon Juustolaan
ISÄNPÄIVÄLOUNAALLE
su 10.11.2019. klo 11-15

NoUToPöydäSTä: 

Aikuinen 12,90€, lapsi alle 10v. 6,50€

*  Lohikeitto  l,g
*  Ylikypsä possu  l,g         
*  Perunamuusi  l,g   
* Aurinkokasvikset l,g     
*  Monipuolinen salaatti l,g 
*  Täytekakkua + kahvi/tee tai mehu

Hetekyläntie 8, Pudasjärvi. 
Puh. 044 240 2960

Tuhti määrä rahoitustietoa yhdistyksille
Pudasjärven kaupunki järjes-
ti yhdistyksille rahoitusinfon 
kaupungintalolla tiistai-il-
tana. Paikalle saapui kolmi-
senkymmentä yhdistystoimi-
jaa, jonka lisäksi rahoitusiltaa 
oli mahdollista seurata live-
nä YouTuben kautta sekä il-
lan jälkeen myös tallenteena 
kaupungin YouTube-kana-
van kautta.

Anni Rekilä Pohjois-Poh-
janmaan sosiaali- ja terveys-
turvayhdistyksen Pohjois-
Pohjanmaan järjestörakenne 
–hankkeesta oli koonnut yh-
distyksille tietopaketin eri 
rahoituskanavista, jota hän 
esitteli illan aikana. Eten-
kin säätiöillä ja rahastoilla on 
paljon erilaisia avustuksia, 
joita yhdistykset voivat ha-
kea ympäri Suomen. Rekilän 
mukaan paikallisyhdistyk-

set hyödyntävät säätiöiden 
ja rahastojen tukimahdolli-
suuksia Pohjois-Pohjanmaal-
la vielä melko vähän. Listaus 
näistä rahoitusmahdollisuuk-
sista löytyy koottuna Pohjois-
Pohjanmaan järjestö- ja va-
paaehtoistoiminnan Ihimiset.
fi -sivustolta.

Oulun Seudun Leaderis-
tä paikalla oli Pirjo Hongisto, 
joka kertoi tarkemmin Lea-
der-avustuksista yhdistystoi-
mintaan. Hongisto muistutti, 
että alustavat avustushake-
mukset olisi hyvä olla perillä 
Leaderissä joulukuun alussa, 
sillä vuosi 2020 on viimeinen 
vuosi, jolloin avustuksia jae-
taan nykyisellä ohjelmakau-
della. Tämän jälkeen Leader-
avustuksiin saattaa tulla jopa 
kahden vuoden tauko.

Yhdistysten keskuudes-

sa keskustelua herätti rahoi-
tuskanavien moninaisuus ja 
hankaluus löytää tarvittavaa 
tietoa. Sekä Rekilä että Hon-
gisto kannustivatkin yhdis-
tyksiä kysymään rohkeasti 
apua avustusvalmistelijoilta,  
muilta yhdistyksiltä ja hank-
keilta. Myös yhdistysten kes-
kinäisen yhteistyön merkitys 
etenkin isompia rahoitusko-
konaisuuksia haettaessa nou-
si esiin.

Pudasjärven kaupungin 
järjestöyhdyshenkilö Sinik-
ka Mosorin kertoi, että kau-
punki jatkaa yhdistysiltojen 
järjestämistä eri teemoilla. 
Seuraavaksi on tulossa ta-
pahtumatyöryhmän kokoon-
tuminen ja infoa kaupungin 
järjestöavustuksista vuodel-
le 2020.

Pirjo Hongisto kertoi myös 
nuorisoleaderista, joka on 
nuorten omien projektien 
rahoitusväline.

Rahoitusinfoilta on katsottavissa Pudasjärven kaupungin youTube -kanavan kautta

Anni Rekilä esitteli erilaisia 
rahoituskanavia yhdistys-
toiminnan tukemiseksi.

ToimiTukseT suoraan TilalTa!
Toimituspäivä Pudasjärvellä pe 15.11.
Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440

A. Pöntiön viljapossuauto kulkee taas!

SAVUSIIKAA JA -LOHTA,
(myös suolasiikaa ja -lohta, kylmäsavulohta

siian ja muikun mätiä)

PUDASJÄRVEN TORILLA
maanantaina 11.11.

klo 10.00-16.00
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Osatyökykyisyydestä töihin
– Pudasjärvellä puretaan esteitä
Osatyökykyisyys kosket-
taa useita suomalaisia työs-
säkäyviä ihmisiä. Jokainen 
meistä on joskus osatyöky-
kyinen. Työkyky on riippu-
vainen terveydestä, koulu-
tuksesta, elämäntilanteesta 
ja työn vaatimuksista.  Jos 
henkilöllä on käytössä vain 
osa työkyvystä eikä hän pys-
ty vastaamaan työnsä vaa-
timuksiin hän on osatyöky-
kyinen. Osatyökykyinen voi 
kuntoutua tai kouluttau-
tua työhön ja työtä voi rää-
tälöidä sopivaksi. Jokaisella 
meistä pitäisi olla mahdol-
lisuus hyödyntää oman ky-
kymme mukainen työpa-
noksemme.

Pudasjärvellä puretaan 

Vahvaksi hankeen työntekijät Iijoella; Sini Kauppila, Aili 
Jussila ja Arja Lamminkangas.

osatyökykyisyyteen liitty-
viä esteitä työntekijöiden ja 
työnantajien sekä paikalli-
sen yhteistyöverkoston nä-
kökulmasta. Kaupungin 
työllisyyspalvelut ovat saa-
neet tähän avuksi lokakuus-
sa käynnistyneen Vahvaksi 
– osatyökykyisten työllistä-
minen –hankkeen. Tavoittee-
na on rakentaa Pudasjärvelle 
paikallinen osatyökykyisten 
työllistämisen malli. 

Hankkeessa nostetaan 
esille osatyökykyisten ole-
massa olevaa osaamista sekä 
panostetaan työkyvyn tun-
nistamiseen ja vahvistami-
seen niin, että työllistyminen 
on mahdollista, motivoivaa 
ja kannattavaa. Yhteistyö-

verkoston kanssa kehitetään 
osatyökykyisten polkuja si-
ten, että työllistymiseen on 
kaikkien toimijoiden tuki. 

Hanke toimii Pudasjär-
ven kaupungin työllistämis-

palveluissa 31.3.2022 saakka 
ja 80 prosenttia rahoitukses-
ta tulee Euroopan sosiaalira-
hastosta (ESR). 

Aili Jussila 

Kahvila-Ravintola 
TULITAUKO

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi. 
P. (08) 833 114, 050 461 6543

Palvelemme
su-to 8-18
pe-la 8-20

ISÄNPÄIVÄLOUNAALLA
su 10.11. klo 10-16 syödään

* Lohikeittoa
* Broilerleike currykastikkeella
* Riistakäristystä
* Perunamuusia
* Salaatit,leivät, juomat
* Lättykahvit mansikkahillon ja  

kermavaahdon kera

12€Lounaan 
hinta Antti Tihinen johtaa edelleen 

Vasemmistoliittoa Pudasjärvellä
Vasemmistoliiton Pudasjär-
ven osasto kokoontui syys-
kokoukseen sunnuntaina 
27.10. kaupungintalolla. Ko-
kous valitsi uuden johtokun-
nan, johon kuuluvat Ant-
ti Tihinen, Taisto Puurunen, 
Leena Rantala ja Teemu Oja-
la. Paavo Tihinen on siirtynyt 
Siuruan Vasemmiston palve-
lukseen ja hän osallistui ko-
koukseen kutsuvieraana.

Kokouksen keskustelu oli 
totutun vilkasta. Keskustelua 
herätti kuntamme huonolta 
näyttävä taloudellinen tilan-
ne, sekä valtakunnan politii-
kanteossa käytetyt tunteet, 
kuten viha ja pelko. Nämä 
tunteet ovat ihmiselle hyvin 
alkukantaisia ja luonnollisia, 
siksi niihin vedoten on teh-
ty niin voimakasta ja vetoa-
vaa politiikkaa. Kuitenkin 
on niin, että vihalla ja pelol-
la saadaan ihmiset kokoon-
tumaan, mutta mitään hyviä 
asioita niiden pohjalta ei voi 

pitkäjänteisesti tehdä. Maa-
ilma on täynnä esimerkkejä, 
emmekä toivo Suomeen pe-
lon ja vihan kulttuuria. 

Valtuutetut esittivät kat-
sauksen kuntapolitiikkaan 
ja huolestuneita oltiin. Edel-
lisen Suomen hallituksen 
leikkaukset kuntien rahoi-
tukseen sekä kilpailukykyso-
pimuksesta aiheutuvat haitat 
iskivät viime vuonna Suo-
men kuntien talouteen, eikä 
tämä vuosi näytä yhtään hel-
pommalta. Mikäli kuntam-
me taloutta ruvetaan tasapai-
nottamaan, on ensiarvoisen 

tärkeää huolehtia siitä, et-
tei leikkaukset kohdistu hei-
kommassa asemassa oleviin. 
Siksi kokous olikin yksimie-
linen jo siitä, ettei Oulukaa-
ren tarjoamista sosiaali- ja 
terveydenhuolto palveluista 
ole varaa leikata. Pikemmin-
kin ennaltaehkäisevään ja oi-
keanaikaiseen hoitoon pitäisi 
panostaa. 

Puheenjohtaja Antti Tihi-
sen mukaan kuntavaalit al-
kavat lähestymään ja niiden 
ehdokashankinta on jo käyn-
nistetty. 

-Kuntalaisten kiinnos-

tus vasemmistoliittoa koh-
taan on näkemykseni mu-
kaan nousussa ja siksi onkin 
ensiarvoisen tärkeää, että 
tulevaisuudessa listoiltam-
me löytyy erilaisia vaihto-
ehtoja kenelle äänensä an-
taa. Uskonkin, että meillä 
on mahdollista onnistuneel-
la ehdokasasettelulla ja kam-
panjoinnilla saada useita 
uusia vasemmistoliiton val-
tuutettuja seuraavaan val-
tuustoon. Ja näin voisimme 
luoda oikeanlaista tasapai-
noa Pudasjärven päätöksen-
tekoon, tuumaili Tihinen. HT

Vasemmistoliiton Pudasjärven osaston syyskokouksen väkeä yhteiskuvassa.

Ympäristötietoisuus- ja maisemateosta kunniamaininta 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä 5.11. Oulussa julkistettiin 
vuoden 2019 Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuspalkin-
non saajaksi Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys. Oulun 
Maa- ja kotitalousnaisten vuoden maisematekokilpailun voittajak-
si selviytyi Vuotungin maamiesseuran naisosasto ja yhteisen kala-
veden osakaskunta Kuusamosta. Vuoden maisemateko -kilpailun 
erityiskunniamaininnan sai haitallisten vieraskasvilajien torjun-
nasta Pudasjärven Maa- ja Kotitalousnaisten puheenjohtaja Raija 
Kälkäjä. Palkinto luovutetaan torstaina 7.11. Haapavedellä Oulun 
Maa- ja kotitalousnaisten edustajakokouksessa.

Vuoden maisemateko -kilpailun erityiskunniamaininnan Kälkä-
jä sai aktiivisesta työstä vieraskasvien torjunnan tiedottamises-
sa, käytännön työssä ja yhteistyössä Pudasjärven kaupungin kans-
sa. Kälkäjä on kouluttautunut omaehtoisesti vieraskasvitorjunnan 
menetelmiin ja toiminut edelläkävijänä kotikaupungissaan. Vieras-
kasvillisuuden torjunnassa on keskeistä avoimuus, yhteistyö ja tie-
don välittäminen, koska kukaan ei voi yksin hallita haitallisten la-
jien leviämistä luontoon.

Esimerkiksi lupiinin torjunta juuri pohjoisissa taajamissa on 
tärkeää, sillä arktisille alueille vievät tiet ovat haitallisten vieras-

kasvien leviämisreittejä. Pohjois-Pohjanmaalla suuri osa tienvar-
sialueista on vielä puhtaita lupiinista, niinpä juuri ensimmäisten 
esiintymien torjunta olisi kustannustehokkainta. 

ProAgria tiedotus

Lupiinin torjunta pohjoisissa taajamissa on tärkeää, sillä 
arktisille alueille vievät tiet ovat haitallisten vieraskasvien 
leviämisreittejä. Kuva Taimi Mahosenaho.

Kairan Kuitu Oy:n 100/100Mbps kuluttajaliittymien nopeus 
tuplaantuu torstaina 7.11. Muutos koskee vakituisessa käytös-
sä olevia valokuituliittymiä eikä se vaadi asiakkailta toimenpi-
teitä.

Nopeuden muutos on osa laajempaa tuotteiden uudistusta. 
Kairan Kuitu Oy kilpailutti yhdessä seitsemän vastaavan verk-
kotoimijan kanssa operaattoripalvelut, mikä mahdollistaa tuo-
teuudistusten tekemisen. Lisää uudistuksia on tulossa niin ku-
luttaja- kuin myös yritysliittymiin. Uudistuksista tiedotetaan 
tarkemmin loppuvuoden aikana.  

200Mbps mahdollistaa ja haastaa 
Valokuituliittymä on ainoa yhteys, jolla voidaan varmistaa huip-
punopeat tietoliikenneyhteydet. Jokaiselle tilaajalle kytketään 
oma kuitu eikä yhteyttä tai verkon kapasiteettia jaeta. Verkko 
on mitoitettu siten, että kaistaa riittää! Datan käytön lisäänty-
essä myös runkoverkon kokoa kasvatetaan tarpeen mukaan.

Uusi perusnopeus, 200/200Mbps, mahdollistaa asiakkaille 
aiempaa nopeammat sähköiset palvelut. Testiryhmän sanojen 
mukaan ero entiseen on merkittävä. Nopeuden nostolla ha-
lutaan tuoda asiakkaille entistä kilpailukykyisempi tuote ja si-
ten vastata kotitalouksien liikennemäärien kasvuun. Symmetri-
nen 200/200Mbps (nimellisnopeus) liittymä tekee myös selvää 
eroa yhteyksien nopeuksiin etenkin taajama-alueiden mobiili-
yhteyksiin.

200/200Mbps liittymä asettaa samalla uusia haasteita asi-
akkaiden laitteiden suorituskyvylle. Vanhempien ja päivityksistä 
jälkeen jääneiden tietokoneiden, tablettien tai puhelinten omi-
naisuudet eivät enää välttämättä tue 200Mbps nopeuksia. Liit-
tymän nopeutta voidaan mitata ja siihen löytyy kattavat ohjeet 
Kairan Kuitu Oy:n www-sivuilta ohjeita-osasta.  

Teknistä tukea tarjolla
Mikäli oman koneen tai laitteen toimivuus epäilyttää, voidaan 
asiakkaiden laitteiden suorituskykyä testata joko asiakkaan 
luona tai Kairan Kuitu Oy:n toimistolla. Asentajan ollessa pai-
kalla onnistuvat myös erilaiset laitteiden päivitykset ja asetus-
ten tarkastukset. Kotikäyntejä ja muita teknisiä lisäpalveluita 
tehdään asentajan tuntitöinä www.kairankuitu.fi sivulla olevan 
hinnaston mukaisesti. 

 

Tuula, Juha & Marianne
Kairan Kuitu Oy

Kairan Kuitu Oy tuplaa 
100Mbps liittymien nopeuden! 
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

PERJANTAi-lAuANTAi 
8.-9.11.

MAANANTAi-ToRsTAi
11.-14.11.

279

100

595 695

299

899 100199

299

100

119

1195

1000

099595

100

raj. erä

1195
kg

Kariniemen bRoi-
lERiN MiNuuTTi-
PihviT 290-350 g
maustama-
ton tai yritti-
valkosipuli

Paistovalmiit
PoRsAAN 
lEikkEET

695
kg

695
kg

550
ras

249

pkt

500

249
prk

2 kalaa/talous

109

179
pss

kg

349

2 kg/
talous

pkt

399

2 pkt/talous

kg

239
ras

kg

069

prk

100

pss

ras

kpl

100
pss

3 prk

kg

kg

pkt

349

250

pkt

prk

pkt

pss

pkt

3 kg/
talous

2 kg/
talous

kg

3 pkt

795
kg

795
kg

2 pss

3450

89,-

1990

1550

44,-

3990

9250

Ämmän Leivän 

maukkaat

isäNPäiväkAkuT

myymälästämme

2 pss/talous

MA-Ti 11.-12.11.     kE-To 13.-14.11.

Kinnusen Mylly
vEhNäJAuho
2 kg

RAuTAosAsTolTA

PullaPirtin
ohRARiEskA
3 kpl/450 g

Snellaman
gRillATTu-
kiNkku 200 g 

bRoilERifilEE 
150 g

PE-To 8.-14.11.

Arla
viili, kEvyT viili 

tai  1% viili 
200 g

Suomalainen
JääsAlAATTi
100 g

Pfanner
MulTiviTAMiiNi 
MEhuJuoMA
2 l

Pulla Pirtti
Possu-
MuNkki

Snellman 
maatiaispossun

sisäfilEE
n. 700 g/kpl

marinoitu

Atria
goTlER-
MAkkARA
palana

Vip
glögiJuoMA
1 l

Vähärasvainen
PoRsAAN
lihAkuuTio

McVities
digEsTivE
400 g
original

Lämmin 
tekninen
MicRoflEEcE 
väliAsu

1990

Kananpojan
PANERoiduT
NuggETiT
200 g

595

HK
uuNilENkki

400 g

Porsaan 
TAlous-
kylJyksET

Forssan
iTAliAN-

PuNAJuuRi- 
tai PERuNA-
sAlAATTi

400 g

Valio
kuohu-
kERMA

3,3 dl

HK
isoT EiNEs

ATERiAT
470-500 g

pkt

HK
JAhTi-
MAkkARA
palana

Hartwall
PEPsi MAxi
6x0,33 l tölkki
sis. pantit

pkt

TEksTiiliosAsTolTA

Kivetön
RyPälE
500 g rasia

vihreä tai tumma

Valio
voi 500 g
normaalisuolainen

HK
buRgERi

100 g

3 prk

Kotimainen
tuore
kiRJolohi

Kypsä 
PoRsAAN-
PAisTi
viipaleina

Porsaan
ETusElkä tai 
lAPA

JAuhElihA
sikA-NAuTA

AvAiMENTEko, 

Myös MusTAPäiNEN 

JA lukko-
TARvikkEET

hEiJAsTiN-
vAlJAAT
kevyet 
esim.lenkillä, 
pyöräillessä

695

Nitecore HC30 
oTsAlAMPPu
1000 lumens

69,-

1000 lumen
oTsAlAMPPu
Promaster 
- ladattava akku
- portaaton zoomaus

3890

Prego
TuhkAiMuRi  
1200 W

3995

kAAsu-
läMMiTiN
4,2 kW

8990

pkt

Panda
JuhlAPöydäN 
koNvEhTi
300 g

Valio Aino 
JääTElö
900 ml
mansikkapulla

Del Monte
ANANAsPAlAT
227/137 g

Vaasan
louNAs-
säMPyläT 
8 kpl/320 g 
tumma tai vaalea

Muista isää, 

pappaa, isoisää...

isäNPäiväNä
su 10.11.!

Taffel megapussi
diNER 
PERuNAlAsTu
325 g

PE 8.11.      lA 9.11.

Tuoreet 
porsaan
kylJyksET

Hyvä NAuTA 
JAuhElihA 
rasvaa max 10%

2 pkt

AJAsTiNkEllo
ulkokäyttöön

690

Miesten
bAMbu-
kERRAsTo

Kuoma NilkkuRi
nauha-vetoketju
Koot: 36-41

Miesten 
Sauli
AAMu-
Tossu

Casa
kylPyPyyhE
70x140 cm

FlayFlot
miesten
AAMuTossu

FlayFlot
miesten
AAMuTossu
PisTokAs

Erilaisia
sukkiA

- kiristämätön

- diabetes

Koot: 42-46
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Eläkeläistoiminnasta juhlanäyttely kirjastossa
Suomen vanhin valtakun-
nallinen eläkeläisjärjestö Elä-
keläiset ry täyttää tänä vuon-
na 60 vuotta. Pudasjärven 
Eläkeläisten aktiivijoukko ri-

pusti maanantaina 4.11. Elä-
keläiset ry:n tuottaman näyt-
telyn kirjastoon. Näyttelyn 
avauksen merkeissä pidet-
tiin myös Pudasjärven Elä-
keläiset ry:n 40-vuotisjuh-
latilaisuus, jossa kerrottiin 
eläkeläisten toiminnasta niin 
valtakunnallisesti kuin pai-
kallisestikin. Puhetta elävöi-
tettiin yhteislauluilla, joita 
säesti hanurilla Kalevi Vat-
tula. Lopuksi nautittiin täy-
tekakkukahvit. 

Kirjastoon avattu näytte-
ly kertoo eläkeläistoiminnan 
merkityksestä toiminnassa 

Eläkeläisten toiminnasta kertovan näyttelyn avajaiset olivat samalla Pudasjärven Eläke-
läiset ry:n 40-vuotisjuhla. 

Halla&Cafeen toimittama 
täytekakku nautittiin juhlan 
lopuksi. 

Pudasjärven kirjastossa on esillä kahdeksan eri Eläkeläiset ry:n toiminnasta kertovaa tau-
lua. 

le, jotka tekevät pyyteetön-
tä vapaaehtoistatyötä yh-
distystoiminnan parissa. 
Eläkeläiset ry:n vahvuus 
on nimenomaan heissä, jot-
ka toimivat vapaaehtoisi-
na yhdistysaktiiveina, har-
rastusryhmien ja toiminnan 
vetäjinä, talkoolaisina ja joh-
tokunnan jäseninä. He an-
saitsevat arvostuksemme.

Näyttelyn kahdeksan eri 
esittelytaulua kertovat Suo-

men vanhimman, vuonna 
1959 perustetun valtakun-
nallisen eläkeläisjärjestön 
toimivan eläkeläisten edus-
valvojana, sosiaalisena yh-
teenliittymänä ja erilais-
ten kansalaistoiminnan 
foorumina. Sillä on eri puo-
lilla maata 14 aluejärjestöä, 
yli 200 paikallisyhdistystä 
ja noin 26 000 henkilöjäsen-
tä. Pudasjärven yhdistykses-
sä on noin 230 jäsentä. 

Monilla paikkakunnil-
la kiertänyt näyttely tuli 
Pudasjärvelle Muhokselta. 
Juhlavuosi 2019 huipentuu 
4.12. Kulttuuritalolla Hel-
singissä järjestettävään koko 
päivän kestävään juhlata-
pahtumaan, jonne myös kir-
jastossa esillä olevat taulut 
toimitetaan. HT

mukana olevia ihmisten sa-
noin. Kemiläinen Aino Pieti-
lä toteaa: ”Pitää antautua yh-
distystoimintaan vointinsa 
mukaan”. Rovaniemeläiset 
Irma Yliaska ja Eila Kivine-
men kommenttina on: ”Siel-
lä missä on paljon muitakin 
ihmisiä”. Muualta päin Suo-
mea olevien ihmisten kom-
mentteina on muun muassa: 
”Hienointa, kun saa jelpata 
toisia” ja ”Suuret ikäluokat 
ovat rakentaneet tätä maa-
ta”. 

-Näyttely kerrotaan 
omistetun niille eläkeläisil-

Pienkonehuolto Keskiaholla tapahtumapäivä 25-synttäreiden merkeissä
Pudasjärvellä valtatie 20 var-
rella toimivan Pienkonehuol-
to Keskiahon perustamises-
ta täyttyi tänä vuonna 25 
vuotta, jonka kunniaksi jär-
jestettiin juhlapäivä perjan-
taina 25.10. Alpo Illikainen 
aloitti hernekeiton jakami-
sen kello 10 alkaen ja keittoa 
riitti iltapäivälle saakka. Sisä-
tiloissa tarjottiin myös juhla-
kahvit. Esittelyssä oli moot-
torikelkkauutuuksia, joita 
esitteli BRP:n aluepäällikkö 
Juha Mäkimartti Rovaniemel-
tä. Echo edustaja Timo Vir-
ta koesahautti moottorisa-
hoja. Traktorimönkijöitä oli 
koeajettavana ja kesä-/syys-
vaatteita myytiin isolla alen-
nuksella ja muitakin synttäri-
tarjouksia oli runsaasti. 

Aluepäällikkö Juha Mä-
kimartti kertoi Ski-doo hyö-
tykelkoissa olevan uudet 

kaksitahtiset suorasuihku-
moottorit, jotka ovat puh-
taita ja edullisia käyttää. Sa-
faripuolella esillä oli Lynx 
4-tahtinen 900 kuution kol-
me sylinterinen turbo sekä 
mönkijöissä Can-am Outlan-
der 6x6 450 Base 2019, jotka 
valmistetaan yhtiön Rovanie-
men tehtaalla. Erityisesti hän 
kehui lisävarusteita, joita on 
laidasta laitaan; kärryt, tuu-
lilasi, bokseja jne. Myyntiva-
rastot ovat myös Suomessa, 
joten toimitukset ovat varmo-
ja ja nopeita. Näissä on myös 
myyntiä ulkomaille ympäri 
maailmaa muun muassa Af-
rikkaan. Keskiahon liike on 
BRP:n tehtaalle hyvä ja pitkä-
aikainen yhteistyökumppani, 
mainitsi Mäkimartti. 

Japanilaisilla Echo sahoilla 
on markkinoiden pisin takuu; 
viisi vuotta yksityishenkilöil-

le ja kaksi vuotta yrityskäy-
tössä, kertoi myyntiedustaja 
Timo Virta, joka oli saapu-
nut Turusta. Hän myös esit-
teli maailman kevyimmän 
takakahvallisen sahan, joka 
painaa vain 2,6 kiloa. Vali-

koimaa oli runsaasti aina am-
mattilaissahoihin. 

Onnitteluja otti vastaan 
yrittäjänä koko ajan toimi-
nut Jari Keskiaho. Yritys työl-
listää neljä henkilöä ympäri-
vuotisesti.

-Alkuaikoina liikettä työl-
listivät pääasiassa moottori-
sahojen huollot ja korjaukset. 
Suhteellisen nopeasti työnku-
va on muuttunut. Ruohon-
leikkurit ja muut pienkoneet 
yleistyivät kotitalouksissa, 
moottorikelkkoja alettiin os-
tamaan myös huvikäyttöön ja 
sitten tulivat mönkijät ja vii-
meiseksi lehtipuhaltimet ja 
trimmerit.  Nykyisin moot-
torisahoja korjataan edel-
leen vaikkakin käyttäjäkun-
ta on muuttunut enemmän 
ammattikäyttäjistä harrasta-
jiin. Sahoissakin kehitys on 
kulkenut tänä aikana hui-
masti eteenpäin. Sahat ovat 
keventyneet, elektroniikka 
ohjaa käyntiä ja osassa on jo 
tietokone, josta luetaan vi-
kakoodit. Työ on muuttunut 

enemmän sesonkiluontoisek-
si. Kesällä ja syksyllä meitä 
työllistävät leikkurit, mootto-
ri- ja raivaussahat sekä muut 
pienkoneet sekä mönkijät. 
Talvella sitten ovat vuorossa 
moottorikelkat, Jari Keskiaho 
kertoo.

-Moottorikelkkojen myyn-
ti ja vaihtokauppa on ny-
kyisin lähes ympärivuotis-
ta toimintaa. Vanhoja malleja 

myydään alta pois ja uudet 
mallit ovat tulleet syksyl-
lä myyntiin. Pienkoneita me-
nee tasaisesti ympäri vuoden. 
Mönkijät kasvattavat suosio-
taan talviajokkina lumilevy-
jen ja linkojen sekä telastojen 
ansiosta, jotka monipuolista-
vat sen käyttömahdollisuuk-
sia ympärivuotiseksi niin 
työ- kuin huvikäytössä, Kes-
kiaho toteaa. HT

Pudasjärven osuuspankista juhlivaa yritystä olivat onnitte-
lemassa myyntijohtaja Jonne Ivola ja yritysrahoituspäällik-
kö Heikki Wuolijoki. Kukat ottivat vastaan yrittäjä Jari Kes-
kiaho yhdessä aviopuolisonsa Mirja Keskiahon kanssa. 

Can-am outlander kuusipyöräistä mönkijää esittelivät 
myyntimiehet Juha Mäkimartti ja Mikko Ansala. Mönkijään 
tutustumassa Reijo Kukka, Hannu Valikainen ja Jouko Poh-
jolainen. 

Tihkusateella sisäänkäynnin yhteydessä oleva katos täyttyi hernekeittoa nauttivista asi-
akkaista. 

Eläkkeellä oleva metsuri Pentti Suoperä oli kiinnostunut 
kevyistä Echo moottorisahoista, joita esitteli Timo Virta.
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Luokkaretken rahoitus 
vaatii kekseliäisyyttä ja töitä
Lapset keräävät rahaa luok-
karetken rahoittamiseksi. 
Pudasjärven kaupungissa 
on ehtona luokkaretkien jär-
jestämiseen itse kerätyt ra-
hat. Matkalle lähtö teettää 
töitä oppilaille. Huoltajille se 
on kovaa rahan hankkimista 
vuosittain eri luokille, ja mo-
nesti usealle lapselle yhtä ai-
kaa. Luokkaretket suuntau-
tuvat useasti etelään. Rahaa 
kuluu pääkaupunkiseudulle 
suuntautuvalla viikon luok-
karetkellä helposti viisinu-
meroinen luku.

Tuttua meille pudasjärve-
läisille on oppilaiden myy-
mät toffeet, sukat, pesuai-
neet, WC-, ja talouspaperin 
ja kynttilöiden myynnit. Uu-
sia tuotteita pitäisi aina kek-
siä. Tuotteen pitäisi olla 
edullinen oppilaille, ja tuo-
ton pitäisi olla suurta kertoo 
luokanopettaja Janne Moila-
nen. Viime talvena myimme 
mm. leivoksia, kynttilöitä ja 
kodin papereita.  Tulevaksi 
kevääksi tulee saada matka-
rahat kasaan. Linnanmäel-

lä on tarkoitus käydä luokan 
kanssa.  Leivosten myyntiä 
kaupan ovella on tulossa en-
nen joulua, ja on meillä pi-
dempikin projekti koko ajan 
käynnissä. 

K-Raudan kauppiaat Jaa-
na ja Jukka Valkola ottivat 
kauppaansa myyntiin Hirsi-
kampuksen 6A luokan oppi-
laiden valmistamia lippuja. 
Siis pitkän tavaran kuljet-

tamisessa, jos tavaran perä-
kärryn takaylitys on yli met-
rin, pitää olla lain mukaan 
punainen lippu. Torilta pa-
la-autosta hain punaista 
haalarikangasta, ja siitä om-
pelimme liput. Lippuun om-
meltiin kiinni naru, ja myyn-
tipakettiin laitettiin sisään 
myös naula. Siinä vaikka-
pa isänpäivälahja- tai joulu-
lahjavihjettä niille isille, joil-

la on vetokoukku autossa. 
Myyntituotto tulee luokka-
retkirahastoon. 

Tervetuloa eri luokkien 
myyntitapahtumiin 

ostoksille!

Janne Moilanen
opettaja Hirsikampuksella

Hirsikampuksen 6A oppilaat valmistivat pitkä tavaran kuljettamiseen punaisia lippuja, joil-
la kootaan rahaa luokkaretkeä varten. Eturivi Joakim, Sakari, Mikkal, Jere. Takarivi Emma, 
Lotta, Siiri, Sanni, Tiina, Emmi, Antti, Eetu, Amanda, Adnan, Veeti, Arttu.

Ompelimo Lena muutti suurempiin tiloihin
Mitä tehdä, jos housujen ve-
toketju menee rikki, eikä it-
sellä ole ompelukonetta 
eikä ammattitaitoa. Apua 
saa Lena Grigorenkon Om-
pelimosta Lenasta, joka on 
sijainnut elokuusta lähti-
en Torikatu 2:ssa entisis-
sä AH-Telepisteen tiloissa. 
Sitä ennen hänellä on ollut 
2,5 vuotta ompelimo Her-
tan naapurissa, joka muut-
ti ompelimon kanssa samoi-
hin tiloihin. Nyt liikkeet ovat 
tavallaan symbioosissa sa-
massa kiinteistössä vastapää-
tä Osuuspankkia.

Lena vaihtaa vetoketjun 
uuteen parhaimmillaan tun-
teroisessa. Tavallisimmat Le-
nan ompelimoon tuotavat 
työt ovat korjaustöitä, kuten 
takkien, housujen ja puse-

Lena Grigorenko on toi-
minut ompelimo Lenan 
yrittäjänä vuodesta 2017. 
Elokuussa hän muutti suu-
rempiin, entisiin AH-Tele-
pisteen tiloihin. 

roiden vetoketjujen uusimis-
ta, housunlahkeiden lyhen-
tämistä ja muita korjauksia. 
Lisäksi hänellä on myynnis-
sä tyylikkäitä morsiuspuku-
ja ja tyttärien juhla-asuja, joi-
ta hän voi tehdä tilauksesta. 

Lena on kotoisin Ukrai-
nasta ja hän mainitsi äitinsä 
ostaneen hänelle ensimmäi-
sen ompelukoneen Lenan 
ollessa kuudennella luokal-
la peruskoulussa. Siitä lähti-
en hän on ommellut vaatteita 
niin itselleen kuin siskolleen 
ja muillekin tuttavilleen. 
Lena on ollut jo tuohon ai-
kaan ajastaan edellä, koska 
hän on kierrättänyt ja uusio-
käyttänyt käytöstä poistunei-
ta kankaita ja vaatteita.

- Tykkään työstäni om-
pelijana hyvin paljon, Lena 
totesi ja ryhtyi korjaamaan 
toimittajankin toppatakin hi-
hoja ja lyhentämään Hertas-
ta ostettujen housujen lahkei-
ta. Korjattavien vaatteiden 
kohdalla, kuten vaatteiden 
korjaamisessa yleensä on 
useinkin suurin työ ratkoa ja 
poistaa vaikkapa rikkinäinen 
vetoketju esimerkiksi vuorel-
lisesta takista. Purkamisessa 
menee enemmän aikaa kuin 
uuden ketjun laittamisessa.

Hämmästys oli suuri, kun 
Lena pystyi tunnissa lyhen-
tämään vuorellisen toppa-
takin hihat, joissa oli kumi-
nauhakanttaus hihansuissa. 
Lopputulos oli yhtä hyvä 
kuin alkuperäisessä kaupas-
ta ostaessa. Sen jälkeen hän 
ehti lyhentää ja silittää vie-
lä housunlahkeetkin ja kaik-
ki tapahtui odotellessa ja seu-

ratessa Lenan työskentelyä 
paikan päällä.

Lena on kouluttautunut 
kotimaassaan Ukrainassa 
myös turkkkuriksi eli turkis-
ten käsittelijäksi. Kotimaas-
saan hän oli ehtinyt hankkia 
30 vuoden työuran aikana 
rautaisen ammattitaidon ole-
malla töissä erilaisissa ompe-
limoissa ja tekemällä moni-
puolisesti ompelutöitä.

Lenan liikkeessä on ve-
toketjuvalikoima hyvin kat-
tava, joten sieltä löytyy so-
piva ketju niin housuihin, 
hameisiin kuin takkeihin. 
Käytössään hänellä on usei-
ta ompelukoneita erilaisten 
kankaiden ompelemiseen ja 
erilaisten saumojen tekemi-
seen, erivärisiä ja vahvuisia 
ompelulankoja ja hyvä nap-
pivalikoimakin.

Myös turkisten tekeminen 
Lenalla onnistuu, sillä hänel-
lä on turkistöihin tarvittava 
ompelukone kotonaan, jos-
sa on kaikenkaikkiaan yksi-
tellen laskien kymmenkun-
ta erilaisiin töihin tarvittavia 
koneita. Eräs asiakas oli ha-
lunnut teetättää lampaan-
nahkasta sellaisen karva-
lakin kuin Brezhnevillä oli 
aikanaan. Hän sai lakin sa-
moin kuin eräs metsästäjä, 
joka oli halunnut teetättää 
ampumansa ketun nahkas-
ta kettulakin. Lena on asu-
nut kahdeksan vuotta Poi-
julassa aviomiehensä Juhani 
Poijulan kanssa. Lena pystyy 
ompelemaan kotonaan Poi-
julassakin, jossa hänellä on 
käytössään useita jopa eri-
koisompelukoneita. RR

Lena Grigorenko on hyvä ja nopea ompelija, jolla ei mene 
sormi suuhun erilaisten vaatteiden korjaamisessa ja te-
kemisessä. Hän hallitsee monenlaiset ompelutyöt hyvällä 
ammattitaidolla ja vankalla kokemuksellaan.

Kunnissa päätösvaltaa käyttää kuntalain mukaan valtuusto. Pu-
dasjärvellä on 27 valtuutettua kuudesta eri puolueesta. Ny-
kyisen valtuuston kausi ohitti kesäkuussa 2019 puolen välin 
rajapyykin. Valtuuston toiminta herättää ajoittain kuntalaisissa 
kysymyksiä. Kysyimme Pudasjärven kaupungin hallintojohtaja 
Seija Turpeiselta valtuuston toiminnasta.

Mistä kaikesta valtuusto työssään vastaa?
Valtuusto vastaa kunnan strategiasta. Sillä varmistetaan pää-
töksenteon systemaattisuus ja pitkäjänteisyys. Strategiset pää-
tökset tehdään valtuuston kokouksissa. Jotta rooli on myös 
käytännössä strateginen, se edellyttää Kuntaliiton mukaan eri-
laisten työskentelytapojen hyödyntämistä. Kunnissa järjeste-
tään jo vakiintuneina käytäntöinä esim. iltakouluja ja valtuus-
toseminaareja. Pudasjärvellä aiheet ovat liittyneet esimerkiksi 
kuntastrategiaan ja talousarvioon. 

Onko jokaisella valtuustokaudella yhtä 
paljon kokouksia?
Valtuuston päätettäväksi tulevien asioiden määrä vaihtelee 
vuosittain. Hallintosäännöstä, tilintarkastajista tai muista pe-
riaatteista päätetään harvemmin. Kuntastrategia tehtiin viime 
valtuustokaudella, joten tällä kaudella tarkkaillaan sen toteu-
tumista suhteessa toimintaan. Valtuusto päättää lopullisesta 
kaavan hyväksymisestä ja kaavaprosessi voi kestää aika kauan, 
joten kaava-asioitakaan ei tule joka vuosi samalla tavalla käsit-
telyyn.  Vuosikelloon suunnitellaan kokousten määrä sen mu-
kaisesti, miten asioita oletetaan jaksottuvan päätettäväksi. Joku 
erityinen asia voi vaatia useamman valtuuston kokouksen jär-
jestämistä, kuten esim. valtuustokauden vaihtuessa 1.6. tai kun-
tastrategian käsittely. 

Kuluvalle vuodelle oli suunniteltu vuosikelloon 6 valtuus-
ton kokousta, mutta syyskuun kokoukselle olisi tullut vain yksi 
päätettävä asia. Siksi kokouksen sijaan järjestettiin valtuustose-
minaari. Välillä on kuullut olettamuksia, että valtuuston päätös-
valta olisi pienentynyt. Kuitenkin kuntalaki määrittelee valtuus-
ton tehtävät, eli päätösvallan.

Miksi valtuustoseminaareja järjestetään?
Valtuustoseminaareja järjestetään, kun halutaan perehtyä jo-
honkin ajankohtaiseen asiakokonaisuuteen perusteellisemmin. 
Tällaisia asioita ovat esimerkiksi talous, investoinnit, hankkeet 
ja kuntastrategia. Valtuustoseminaari antaa valtuutetuille tie-
don lisäksi mahdollisuuden keskustella ja tarkastella kokonai-
suuksia kaupungin strategian näkökulmasta. 

Tämän vaalikauden valtuustoseminaareihin on osallistunut 
keskimäärin 23 valtuutettua 27:stä.

Kuinka paljon tämän kauden valtuustolla 
on ollut kokouksia ja valtuustoseminaareja 
suhteessa edellisen valtuuston vastaavaan 
aikaan?
Pudasjärven valtuustossa edellisellä vaalikaudella oli ensimmäi-
sen 2 vuoden, 4 kuukauden aikana (1.1-2013-30.4.2015) 19 
valtuuston kokousta ja 12 valtuustoseminaaria.

Meneillään olevalla valtuuskaudella on ollut vastaavassa 
ajassa (1.6.2017-30.9.2019) 14 valtuuston kokousta (-5) ja 19 
valtuustoseminaaria (+7). Valtuustoseminaareja on lisätty, kos-
ka on haluttu parantaa valtuuston tiedonsaantia sekä keskus-
telua valmisteilla olevista kunnan toimintaan liittyvistä suuris-
ta linjoista.

Kokousten määrä kertoo kuitenkin vain osan valtuuston 
toiminnasta. Sen lisäksi on hyvä katsoa kokouksissa päätettyjen 
asioiden määriä. Vuonna 2018 syyskuun loppuun mennessä oli 
käsitelty 23 varsinaista asiaa. Tänä vuonna syyskuun loppuun 
mennessä oli käsitelty jo 31 asiaa kolmessa valtuuston koko-
uksessa. Kuluvana vuonna tullaan siten käsittelemään enem-
män asioita kuin edellisvuonna.

Kaupunki tiedotus 

Onko kaupunginvaltuustolla 
liian vähän kokouksia?

Kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnas-
ta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.
1) kuntastrategiasta;
2) hallintosäännöstä;
3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteista;
7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisis-

tä perusteista;
9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen ve-

lasta;
10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin 

säädetä;
11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
12) tilintarkastajien valitsemisesta;
13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.
Muun lainsäädännön kautta valtuusto päättää myös kaava-asioista.
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Hotelli Kide ja Ravintola Tuba avattiin Iso-Syötteellä 
– myös hiihto- ja laskettelukausi alkamassa

Iso-Syötteen eturinteiden 
juurelle avattiin perjantaina 
1.11. KIDE Hotelli ja ravinto-
la Tuba, joissa avajaisviikon-
loppuna olikin mukavasti jo 
kuhinaa. Hotelli ja ravintola 
vastaanottivat ensimmäiset 
asiakkaansa talvisessa säässä.

Hotellinjohtaja Jarkko 
Koskenmäki huokui tyyty-
väisyyttä avausviikonvaih-
teen jälkeen. KIDE Hotellin 
digitaalinen palvelukonsep-
ti oli saanut innokkaan vas-
taanoton asiakkailta.

– Halusimme ravistella 
perinteistä hotellikonseptia ja 
muokata tiloja ja toiminnalli-
suuksia siten, että ne sopivat 
juuri Iso-Syötteelle. Digitaali-
suudella ja tilojen suunnitte-
lulla pyrittiin varmistamaan, 
että eri lajien harrastajat pys-
tyvät nauttimaan lomas-
taan vaivattomasti ja omi-
en aikataulujensa mukaan. 
Ensimmäisen viikonlopun 
aikana kuultu palaute asiak-
kailta vahvistaa uskoamme 
siitä, että olemme onnistu-
neet tavoitteessamme, Kos-
kenmäki kertoo.

Iso-Syötteelle rantautunut 
Tuba Food & Lounge on eko-
henkinen kulttuuriravintola, 
joka tukee paikallista ruoan-
tuotantoa. Ravintola kuuluu 
Oulussa vuonna 2013 perus-
tettuun Tuba Food & Lounge 
ravintolaketjuun.

 Yli 20 vuotta ravintoloit-
sijana toiminut Anne Mikko-
la oli tyytyväinen avausvii-
konloppuun ja siihen, miten 
innokkaasti ravintolassa vie-
railleet ihmiset ottivat alueen 
uusimman toimijan vastaan.

– Ravintolatila saa-
tiin avajaisia varten näyttä-
mään jo ihan Tubalta! Joulu-
kuun alussa, LumiAreenan 
valmistuessa, saamme vie-
lä toisen puolen ravintolas-
ta käyttöön, Mikkola kertoo 
ja jatkaa: Tuba – Iso-Syöte 
on askel kohti unelmaamme, 
ekologista ja kiertotaloutta 
hyödyntävää ravintolaketjua. 
Iso-Syöte, sen luonto ja aktii-
viset asiakkaat tuntuvat meil-

KIdE hotellin ensimmäiset ja tyytyväiset asiakkaat olivat Sari Kasvi ja Keijo Vähäkuo-
pus oulusta. Hotelliin majoittumisen jälkeen he siirtyivät hotellivieraiden yhteiseen tilaan 
Loungeen, johon tarjoilua saa ravintola Tubasta. 

Kide hotellin johtaja Jarkko Koskenmäki ja myyntipäällikkö Juhani Ikonen ottivat vastaan 
Heimo Turusen tuomat Pudasjärven yrittäjien onnittelukukat.

oulussa kolmea ravintolaa pyörittävä yrittäjä Anne Mikko-
lalla oli avauspäivänä lounaaksi tarjolla herkullista jauheli-
ha- ja kurpitsakeittoa sekä monipuolinen salaattipöytä. 

Ravintola Tuban ensimmäisiä lounasasiakkaita olivat Syöt-
teellä toimiva Rakennus- ja Kiinteistöhuoltoyrittäjä Jani La-
sala ja Iistä viikonlopuksi mökilleen saapunut Jari Jaakola. 
Taustalla näkyy ummessa oleva oviaukko joulukuun alus-
sa Lumiareenan tiloihin avattavaan 100 paikkaiseen ravin-
tolaan. 

Kännykän käytön mahdollisten ongelmien varalta hotel-
lissa on jatkuvasti auki olevassa lämpimässä tilassa vara-
järjestelmä, jossa on mahdollisuus saada yhteys hotellin 
päivystävään henkilöön ja muutamaan turvallisuuskysy-
mykseen vastattuaan on mahdollisuus saada kuvassa nä-
kyvästä järjestelmästä perinteinen avainkortti. Huoneessa 
voi ladata myös kännykän akkuja. 

le täydelliseltä paikalta laa-
jentaa toimintaamme.

Hiihtokeskuksen  
kausi myös  
alkamassa
Hotellin ja ravintolan ottaes-
sa vastaan ensimmäiset asiak-
kaansa, on hiihtokeskuksen-
kin puolella tehty ahkerasti 
töitä kauden avauksen suh-
teen. Aluejohtaja Jussi Kiis-
kilä kiittelee hyvin alkanutta 
lumetusta.

– Talven alku on ollut tänä 
vuonna lähes optimaalinen, 
pakkasta on riittänyt eikä 
ilma ole ollut liian kosteaa lu-
metukseen. Toki taukojakin 

on välissä tullut, mutta koko-
naisuutena olemme lumente-
on suhteen loistavassa vauh-
dissa. Kiittäminen on myös 
ammattitaitoista lumetustii-
miämme, Kiiskilä kehuu.

Luppoveden ensilumenla-
tu saatiin 1,3 kilometrin mat-
kalta auki lauantaina 2.11. 
Tulevana viikonloppuna 
päästään jo rinteeseen. Hiih-
tokeskuksessa on kesän aika-
na tehty parannustöitä, jois-
ta ehkä isoimpana asiakkaalle 
näkyy verkkokaupan moni-
puolistuminen.

– Kesällä rinteillä on tehty 
maapohjatöitä, jotka paran-
tavat laskettelukokemusta. 
Yhtenä esimerkkinä eturin-
teiltä tunturin taakse johtava 
siirtymä on muokattu uudel-
leen ja valaistu ledein. Iso as-
kel on kuitenkin otettu verk-
kokaupan puolella. Jatkossa 
asiakkaat voivat hissilippu-
jen lisäksi ostaa verkosta vai-
vattomasti hiihtokoulun ja 
välineet. Verkkokauppa-asi-
akkaille on luvassa toinen-
kin hyöty, hissiliput saa siel-
tä tunturin lipunmyyntitiskiä 
edullisemmin, Kiiskilä vink-
kaa.

Aukeavien laskettelurin-
teiden määrä tarkentuu vii-
kon lopulla. Laskettelemaan 
päästään kuitenkin varmasti. 
Viikonvaihteessa alkavan las-
kettelukauden uskotaan tuo-
van lisää pöhinää myös ho-
telliin ja ravintolaan. Hyvä 

Kide hotelli avauspäivänä iltavalaistuksessa. oikealla näkyy lasinen käytävä Safaritalossa toimivaan yhteiseen ryhmäti-
la Loungeen ja ravintola Tubaan. 

Tubassa hyödynnetään pai-
kallisia raaka-aineita. 

talvenalku vaikuttaa erityi-
sesti kotimaisten viikonlop-
pumatkailijoiden lisääntymi-
seen alueella.

– Marraskuussa ja joulu-
kuun alkupuolella on vielä 
hyvin tilaa majoittua. Joulun 
ja uuden vuoden aika on kui-
tenkin käynyt vilkkaasti kau-
paksi, eli jos sille ajalle mielii 
Iso-Syötteen uuteen hotelliin 
lomalle, kannattaa varaus 
tehdä nopeasti, Koskenmäki 
vinkkaa. Joulukuun 22. päivä 
eteenpäin ovat nyt myynnis-
sä myös Tunturilaakso revon-
tulisviitit, jos lomalleen halu-
aa hiukan lisää luksusta.

Teksti ja kuvat yhteis-
työssä Heimo Turunen, 
Veinalotta Vesterinen ja 
Jarkko Koskenmäki
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Hotelli Kide ja Ravintola Tuba avattiin Iso-Syötteellä 
– myös hiihto- ja laskettelukausi alkamassa

Link´d Oulu järjesti uuden KIDE Hotellin yh-
teisessä kokoontumistilassa Loungessa viikon-
loppuna 1.-3.11. verkostoitumistilaisuuden, jos-
sa luotiin uusia kontakteja eri alojen edustajien 
kanssa. Tilaisuudessa tavattiin Oulun alueella 
toimivia yrittäjiä ja saatiin suora kontakti kun-
kin alan parhaimmistoon sekä innovatiivisiin 
pienyrittäjiin. Vaikka ei ollut yrittäjä, tilaisuus 
tarjosi mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin 

sekä tavata saman henkisiä ideanikkareita, jotka 
ehkä suunnittelevat oman liiketoiminnan aloit-
tamista.

Useille osallistujille tilaisuus oli myös osa 
perheviikonloppua Iso-Syötteellä kansallispuis-
ton kainalossa. Verkostoitumistilaisuuden lisäk-
si lähes 50 henkilön joukko saattoi harrastaa 
liikuntaa Iso-Syötteen monipuolisessa maas-
tossa.

Link’D Oulun verkostoitumistilaisuus 

Kide hotellin kiinteistöhuollosta ja siivouksesta vastaa taivalkoskelainen perheyritys Pe-
siölä oy, jonka henkilökunnasta Heidi Kananen, Eija Soronen ja Hanna Kananen pitämäs-
sä palaveria hotellijohtajan Jarkko Koskenmäen kanssa. 

Hotellihuoneiden ikkunoista avautuu kaunis näkymä joko laskettelurinteille päin tai Syöt-
teen kauniiseen metsäiseen luontoon Luppoveden suuntaan. Etualalla näkyy pysäköin-
tialuetta, jossa jokaiselle huoneelle on varattu oma lämmityksellä varustettu autopaikka. 

Hotelli Kide sisältää 60 hyvin varusteltua hotellihuonetta, joihin enimmillään lisävuoteita 
käyttämällä mahtuu 180 hotellivierasta. 

Pudasjärven yhteismetsään on nyt mahdollis-
ta liittyä osakkaaksi osuuksia vastaan. Osal-
le Pudasjärvellä metsää omistaville on lähe-
tetty asiasta kyselykirje, mutta mahdollisuus 
koskee kaikkia metsänomistajia. 

Avoimet ovet -ilta järjestetään torstaina 
21.11. Pohjantähdessä, jossa kerrotaan yh-
teismetsistä, Pudasjärven yhteismetsän toi-
minnasta ja siihen liittymisestä. Tilaisuuden 
järjestää Suomen metsäkeskuksen ja Maan-
mittauslaitoksen Tiedostava metsätilan omis-
tus -hanke yhdessä Pudasjärven yhteismetsän 
kanssa.

Yhteismetsien pinta-alan kasvu Suomessa 
pysyy tasaisena. Vuoden 2018 loppuun men-
nessä yhteismetsäala koko maassa oli 675 
000 ha, joka on noin viisi prosenttia yksityis-
metsien alasta. Viime vuonna yhteismetsäala 
kasvoi 21 000 hehtaarilla. Yhteismetsäalan li-
säys näyttävät kasvavan yhä enenemässä mää-
rin olemassa oleviin yhteismetsiin liittymisen 
kautta. Uusien yhteismetsien ala kasvoi 12 
500 hehtaarilla ja liittymisiä tehtiin 8500 heh-
taaria.

Metsänomistajilla, jotka ovat kiinnostu-
neita liittämään omia metsiään Pudasjärven 
yhteismetsään, on jo tilaisuudessa mahdolli-
suus ilmoittautua liittymisselvitykseen mu-
kaan. Selvityksessä mukana olo ei vielä sitou-
ta yhteismetsään liittymiseen tässä vaiheessa. 
Kiinnostus liittymisasiaan pitää ilmoittaa vii-
meistään vuoden loppuun mennessä, jotta 
liittymiseen liittyvät valmistelut ja tila-arvi-

oinnit ehditään tehdä tulevana vuonna sulan-
maan aikana. Liittää voi joko koko tilan tai 
osan. Yhteisomistustiloille yhteismetsä on 
yksi varteenotettava vaihtoehto omistuksen 
järjestelyyn.

Pudasjärven yhteismetsä on perustet-
tu joulukuussa 2016, tällä hetkellä sen pin-
ta-ala on 1692 hehtaaria. Osakastiloja on 
40 ja omistajia 41. Pudasjärven kaupungil-
la on yhteismetsässä seitsemän osakastilaa 
ja osuuksista reilu kolmannes. Yhteismetsän 
käytännön metsäasioita hoitaa sopimuksella 
Metsänhoitoyhdistys Koillismaa.

Yhteismetsän tavoitteena tällä kampanjal-
la on saada 2000 hehtaarin pinta-alaraja rik-
koutumaan.

Liittyminen yhteismetsään yhteismetsä-
osuutta vastaan tehdään sopimuksella. Pää-
töksen liittymisestä tekevät sekä yhteismetsä, 
että liittyvän tilan omistaja ja liittymissopimus 
allekirjoitetaan yhdessä. Uuden tilan liittymi-
nen varmistetaan lopullisesti maanmittauslai-
toksen suorittamassa liittymistoimituksessa. 
Toimituksen kustantaa pääosin valtio. Liit-
tyvän tilan osuusarvon laskentaan pitää olla 
tuore tila-arvio, jonka kustannuksen maksaa 
aluksi liittyvän tilan omistaja. Kustannuksiin 
on suunnitteilla tukea kaupungin taholta ja 
jos liittyminen virallisesti toteutuu myös yh-
teismetsän taholta.

Mikko Honkanen
Tiedostava metsätilan omistus hanke

Pudasjärven yhteismetsä 
nyt avoimena
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Paukkerinharjulla touhutaan
Kokoperheen puuhapäivää 
vietettiin 22.10. Paukkerin-
harjun kylätalolla. Lapset 
pelasivat sählyä, askarteli-
vat, jumppasivat ja herkut-
telivat välipalalla.

Saimme myös vieraita 
Honkasen linja-autolastin 
Kurenalta. Virkeät Pudas-
järven Eläkeläisten ryhmä 

tuli viettämään virkistys-
päivää. Iloinen puheensori-
na täytti koko talon, haitari 
antoi pontta yhteislaululle. 
Oli myös Eeron ja Kalevin 
hupailukupletti, joka sai 
huumorin kukkimaan.

Kylätalon työntekijät 
loihtivat tarjoilupöydät ko-
meaksi. Kiitos heille. 

Suuri kiitos vieraille, tuli 
hyvä mieli.  Meidän eläke-
läiset ovat vireää sakkia, sii-
nä meille nuoremmille hie-
no esimerkki.

Onerva Ronkainen

Varttuneempaa väkeä oman ohjelmansa ohessa ruokailemassa. 

Syyslomalla lapset pelaa-
massa sählyä Paukkerin-
harjun kylätalolla.

Jasnaja Poljana – Leo Tolstoin kirjailijakoti
Ilman Jasnaja 

Poljanaani minun olisi 
vaikea kuvitella Venäjää 
ja suhdetta maahani… 

(Leo Tolstoi)

Opittuani lukemaan tartuin 
kirjahyllystä löytyneeseen ne-
liosaiseen kirjaan. Se oli kieh-
tova vaikka enhän kaikkea 
ymmärtänyt. Mitä oli talvi-
puutarha? Entä sivusta-adju-
tantti? 

Teos oli Leo Tolstoin 
(1828–1910) Sota ja rauha. 
1800-luvun alun Venäjän ku-
vauksessa kahisivat silkki-
puvut ja laukkasivat sotilaat. 
Kreivien ja ruhtinaiden karta-
noissa toimeentulo perustui 
vielä maaorjuuteen.

Leo Tolstoin oma karta-
no Jasnaja Poljana vaalii mu-
seona kirjailijan muistoa. Se 
sijaitsee kaksisataa kilomet-
riä Moskovasta etelään Tulan 
kaupungin lähellä.   

Pieni vihreä  
taikasauva
Leo Tolstoi syntyi Jasnaja 
Poljanassa. Kun hän oli pa-
rivuotias, hänen äitinsä Ma-
ria kuoli ja jätti jälkeensä nel-
jä poikaa ja tyttären. Leo oli 
pojista nuorin. Hänet lumosi 
vanhimman veljen Nikolain 
kertomus pienestä vihreästä 
taikasauvasta. 

Nikolai kertoi kätke-
neensä läheiseen metsään 
sauvan, jonka löytäjä eläisi 
onnellisena ja ratkaisisi maa-
ilman ongelmat. Tarina as-
karrutti Leo Tolstoita jatku-

vasti. Hän päätti, että hänen 
hautansa tulisi olla vihreän 
sauvan paikassa.

Takaisiko avioliitto on-
nen? Tolstoi avioitui älyk-
kään Sonja Bersin (1844–
1919) kanssa vuonna 1862. 
Hän jatkoi kirjallista työtään 
ja opetti alustalaisia. Nuo-
resta Sonjasta tuli tarmokas 
kartanonemäntä. Hän auttoi 
opetustyössä ja hoiti suuren 
perheen. Heille syntyi kol-
metoista lasta.

Sonja myös kirjoitti puh-
taaksi miehensä käsikirjoi-
tuksia. On arvioitu, että hän 
kirjoitti Sodan ja rauhan sekä 
Anna Kareninan puhtaaksi 
noin kuusi kertaa, Leo kun 
muutti käsikirjoituksia jat-
kuvasti.   

Leo Tolstoi halusi filo-
sofiassaan löytää tien rau-
hanomaiseen elämään, ta-
sa-arvoon ja totuuteen. 
Tasa-arvoon hän pyrki va-
pauttamalla tilansa talonpo-
jat. Hän alkoi vieroksua por-
varillista elämänmuotoa ja 
koki omistamisen turhaksi. 
Käytännössä hän asui koto-
naan vieraana, kun hän luo-
vutti omaisuutensa perheel-
leen.  

Radikaaleissa kirjoituk-
sissaan Tolstoi hyökkäsi val-
tiota ja kirkkoa vastaan. Hä-
net erotettiin kirkosta, mutta 
tsaarin mahtikäskystä val-
lanpitäjät jättivät kuului-
san kirjailijan rauhaan. Hän 
sai runsaasti seuraajia, joista 
osa oli aidosti kiinnostunei-
ta mutta monet onnenonki-
joita, jotka matkivat Tolstoin 
talonpoikaista elämäntapaa. 

Kriisi ja pako
Sonja Tolstoi huokaili karta-
noon tulvivaa kummallista 
väkeä. Hänenhän täytyi teh-
dä joka aterialle ruoat myös 
nirsoille kasvissyöjille. Hän 
piti syystäkin miehensä ide-
ologiaa käytännön elämäl-
le vieraana. Kartanon ja per-
heen ylläpito ei ollut ilmaista. 
Ristiriidat rasittivat elämää ja 
nakersivat puolisoiden suh-
detta.  

Vaikka Tolstoi oli luovut-
tanut varhaisempien teosten-
sa tekijänoikeudet Sonjalle, 
myöhemmät hän halusi testa-
mentata ihmiskunnan hyväk-
si. Kun tämä ei ollut juridises-
ti mahdollista, testamentissa 
edunsaajana oli nuorin tytär.

Testamentti salattiin Son-
jalta, joka sai kuitenkin vihiä 
siitä. Kun Leo Tolstoi koki 
vaimon nuuskivan hänen pa-
pereitaan, hän pakeni Jasnaja 
Poljanasta. Iäkäs kirjailija sai-
rastui pakomatkalla ja kuo-

li Astapovon rautatieasemal-
la marraskuussa 1910. Hänet 
haudattiin vihreän sauvan 
paikkaan.

Sonja Tolstoi jäi asumaan 
Jasnaja Poljanaan, josta tuli 
suosittu käyntikohde. Hän 
kirjoitti päiväkirjaansa, että 
kävijöitä saattoi kerralla tul-
la kymmenittäin. Lähes päi-
vittäin hän käveli miehensä 
haudalle.

Venäjän vallankumouk-
sen jälkimainingeissa monia 
kartanoita tuhottiin. Jasnaja 
Pohjana säästyi, koska tilan 
uskolliset talonpojat tulivat 
aseineen hätiin. Bolsevikki-
hallinto ymmärsi Jasnajan 
propaganda-arvon ja Sonja, 
joka hoiti tyttärineen taloa, 
sai pientä eläkettä. Toimeen-
tulo oli kuitenkin vaikeaa.

Kreivitär Sonja Tolstoi kuo-
li sata vuotta sitten marras-
kuussa 1919. Hänet haudat-
tiin läheiseen kirkkotarhaan 
nukkavierussa aamutakissa, 
vaikka hänellä olisi ollut silk-

Leo Tostoin Jasnaja Pohjana on suosittu turistikohde. 

Kartanon päärakennus puutarhan puolelta.

Leo Tolstoin hauta vihreän taikasauvan paikassa. Tolstoi ei 
halunnut haudalleen mitään muistomerkkiä. 

Leo ja Sonja Tolstoi Jasnaja Poljanassa 1907. Ilja Repinin 
maalaus. Kuvalähde: Wikipedia. 

kipukujakin. Ne tarvittiin tär-
keämpään, sillä perhe vaih-
toi niillä ruokaa sisällissodan 
ja nälänhädän runtelemassa 
Neuvostoliitossa.  

Sisko Ylimartimo
Kirjoittaja on pudasjärve-
läislähtöinen tietokirjaili-
ja, joka asuu nykyisin Ro-
vaniemellä.

Tehtävänkuvaus
Tili-Tekno on kasvava tilitoimisto ja olemme keskittäneet palveluiden 
tuottamisen Pudasjärvelle. Palvelutarjontamme kattaa yrityksen talous-
hallinnon koko elinkaaren ajan, aina yrityksen perustamisesta yrityksen 
myyntiin tai sukupolvenvaihdokseen saakka. Meiltä saat sekä perintei-
siä kirjanpidon ja palkkahallinnon palveluja, että nykyaikaisia sähköisen 
taloushallinnon palveluja, yrityksesi tarpeen mukaan. 

Haemme kirjanpitäjää vakituiseen 
työsuhteeseen Pudasjärvelle 
Kirjanpitäjän tehtävä pitää sisällään nimettyjen asiakasyritysten kirjanpidon ja 
palkkahallinnon hoitamista alusta loppuun itsenäisesti. Tehtävään kuuluu olen-
naisesti asiakaspalvelua. Yrityksen käytäntöihin ja kirjanpito-ohjelmaan anne-
taan hyvä perusperehdytys ja tämän jälkeenkin sinulla on osaavien kollegoiden 
ja esimiehen tuki.

Haemme kirjanpitäjää, jolta odotamme seuraavaa: 
	 •	 Soveltuva	taloushallinnon	koulutus
	 •	 Tunnet	tilitoimistoympäristön	omaksesi
	 •	 Pidät	itsenäisestä,	vastuullisesta	ja	järjestelmällisestä	työstä
	 •	 Hyvä	IT-osaaminen
	 •	 Alan	työkokemus	katsotaan	eduksi

Tarjolla on hieno mahdollisuus työskennellä pitkät perinteet omaavassa ja alati 
kehittyvässä yrityksessä. Tili-Teknon organisaatiokulttuuria leimaa välittömyys ja 
töitä tehdään ahkerasti, mutta pilke silmäkulmassa katse tulevaisuuteen suunna-
ten.	Tutustu	meihin	lähemmin	osoitteessa	www.tili-tekno.fi.

Toivottavasti kiinnostuksesi heräsi!

Seuraavaksi haluamme kuulla sinusta. Voit kysyä tehtävästä lisätietoja toimitus-
johtaja	Lasse	Pelttarilta	p.	040	750	4577	 tai	 lasse.pelttari@tili-tekno.fi.	 Lähetä	
hakemuksesi ja ansioluettelosi kyseiseen osoitteeseen. Hakuaika päättyy 14.11. 
Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Kirjanpitäjä, Tili-Tekno
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Paukkerinharjulla touhutaan

TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

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

PALVELEMME: MA-PE klo 9-19, LA klo 9-18, SU klo 11-18

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

MEIlTÄ MyöS VEIKKAUSpAlVElUT!

Atria uunilenkki
400 g

Atria mAksA-  ja 
lihAmAkAronilAAtikko 
400 g

Andors fruit 100 % 90 g

0,99
pkt

2,-
Yksittäin 0,85€/pss

0,99
ras

3 pss

miesten
tAkki

miesten
toppAhousut

39,90

39,90

espina
lumilingot
6,5 hv, pyöräveto

maxell
kuulokkeet
Bluetooth

prego
kellorAdio
digitaaliradiolla

espina
lumilingot
11 hv, pyöräveto

espina
lumilingot
telaveto

599,-

999,-

1190,-

499,-

Arwing
lumilinko

lumiAurA
150 cm atv

299,-

prego
tens-
kivunlievittäjä
5 ohjelmaa

24,90

19,50

42,90

prego
tens-
kivunlievittäjä
6 ohjelmaa

34,90

philips
pArtAkone
dual precision

99,-

MUISTA ISÄÄ, pAppAA, ISOISÄÄ 
ISÄNpÄIVÄNÄ SU 10.11.

MUISTA
ISÄÄ

lAhJA-

KORTIllA!
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• 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

Palveluhakemisto

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

HAUTAUSTOIMISTO JA  KUKKAKAUPPA

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/

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

MAANRAKENNUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITyöT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATToTURVATUoTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Rakennuspeltityöt
[ Ikkuna- ja oviasennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Suora yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Outila Hanne 010 257 1917

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910

Rahoitus, sijoitus 
Graber Soile 010 257 1939

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

FYSIOTERAPIA - TOIMINTATERAPIA - PUHETERAPIA

CORONARIA.FI

VARAA AIKA

010 525 8801

ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- 
JA TERAPIAPALVELUT 

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi  

TILAUSAJOT
8-52 paikkaisilla busseilla 
Koulutus- ja virkistysreissut, 
luokkaretket, urheiluseurojen 

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

myynti@stpliikenne.fi
puh. 0400 165 866
PYYDÄ TARJOUS!

TILAUSAJOT

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

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. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

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

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)
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Kuntien tilanne on heikko, jopa kaksi kolmesta Suomen kun-
nasta teki vuonna 2018 negatiivisen tuloksen. Kuntaliitto arvi-
oi, että kuluva vuosi voi olla peräti edellistä huonompi johtuen 
eritoten verotulojen heikosta kehityksestä, isoista valtion-
osuusleikkauksista ja väestön ikääntymisestä. Ennuste ei sisäl-
lä kuntien omia sopeutustoimia. Syvimmästä kuopasta nousta-
neen kuitenkin vuoden 2020 aikana.

Monissa kunnissa on jouduttu vakavan tilanteen eteen, jopa 
YT-neuvotteluihin on päädytty. Pudasjärvellä on sinänsä loh-
dullisempi tilanne, koska edellisiltä vuosilta on ylijäämää. Se ei 
kuitenkaan tarkoita, että olisimme hyvässä tilanteessa tai että 
voisimme sivuuttaa tämän tilanteen. Tarkastuslautakunta on 
asiaan ottanut kantaa jo kahtena peräkkäisenä vuonna.

Valtuutettu Taina Vainio peräsi kirjoituksessaan ”Valtuuston 
strategia”, Iijokiseutu 23.10.2019, julkista keskustelua muun 
muassa taloudesta. Vainio on aivan oikeassa kirjoittaessaan 
isoista rahallisista sijoituksista seiniin ja mainitsee Syötteen 
Lumiareenan sekä jalkapallokentän. Nämä ovat jo toteutuneita 
tai toteutumassa olevia investointeja ja niiden toteuttamiseksi 
on ollut perusteensa. Pudasjärven historian suurin investointi 
Hyvän Olon Keskus imaisee suuren määrän rahaa. Investoin-
ti koskee peruspalveluiden turvaamista ja toteuttamista ja on 
näin ollen täysin perusteltu jokaisen kuntalaisen näkökulmas-
ta. Laadukkaat ja toimivat peruspalvelut ovat kuntalaisten hy-
vinvoinnista ja pitovoimasta puhuttaessa juuri niitä ydinalueita, 
joihin meidän tulee satsata ja näin on tehtykin. 

Meidän tulee päättäjinä ottaa vastuu tulevista investoin-
neista talouden realiteetit ymmärtäen. Valtuustoseminaareissa 
on talousasioita käyty läpi ja osallistuminen on ollut aktiivista. 
Ylimääräinen seminaari järjestettiin toiminnan kehittämisoh-
jelmaa ja kiinteistöohjelmaa koskien, koska aikaisemmassa se-
minaarissa talousarvion valmistelun ja investointiohjelman kä-
sittely venyi koko seminaarin mittaiseksi. Peräänkuulutan, että 
jokaisen valtuutetun vastuulla on perehtyä tarkoin kaupungin 
taloustilanteeseen, kattavan kuvan saa esimerkiksi tutustumal-
la kaupungin nettisivuilta löytyviin tilinpäätös ja toimintakerto-
mus -asiakirjoihin. Myös muita asiakirjoja on saatavilla ja niihin 
kannattaa perehtyä.

Tässä kohtaa on perusteltua ottaa esiin suunnittelupöydällä 
pyörivä jäähallihanke, aiemmin päätetyn mukaisesti lähes viiden 
miljoonan hanke. Me emme voi jääräpäisesti takertua aiem-
piin päätöksiin, kun olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet 
eikä tulevaisuuden tilanteesta voi lausua mitään varmaa. Meil-
lä poliitikoilla täytyy olla rohkeutta muuttaa päätöksiämme 
vastaamaan olemassa olevia tilanteita. Ensisijaisesti tulee tur-
vata peruspalvelut ja tämän jälkeen tulevat vasta muut inves-
toinnit. Näin ollen jäähallihanketta tulee tarkastella uudestaan 
niin rahallisen panostuksen kuin toteuttamisen ajankohdankin 
suhteen. Ehkäpä tässä olisi paikallaan toteuttaa tarkastuslau-
takunnan linjausta, jossa valtuusto määrittelee hankkeen talou-
delliset raamit, jonka pohjalta tarjoukset pyydetään.

Mirka Väyrynen
kaupunginvaltuutettu

Taloudesta 
- raha se on, joka tätä 

maata ja kuntaa pyörittää

Paikallisiin asioihin otettiin kantaa
Pudasjärven Perussuoma-
laiset ry:n hallituksen ko-
kous järjestettiin keskiviikko-
na 30.10. kaupungintalolla. 
Hallituskokoonpanon lisäksi 
paikalla oli valtuustoryhmän 
edustajia. Yhdistyksen toi-
minnan tehostamiseen tehtiin 
hyviä linjauksia muun mu-
assa perussuomalaisen poli-
tiikan ja arvomaailman esil-
le tuomisen sekä kuntalaisten 
tavoittamisen suhteen. Hal-
litus päätti, että paikallisesta 
tiedottamisesta vastaa Mirka 
Väyrynen.

Pudasjärvellä on meneil-
lään ja suunnitteilla isoja in-
vestointeja sekä muita asioita, 
jotka puhututtavat kuntalai-
sia. Pudasjärvellä, kuten mo-
nella muullakin kunnalla, on 
talouden kanssa suuria haas-
teita. Meillä tilanne on mo-
niin muihin kuntiin nähden 
lohdullisempi, koska edelli-
siltä vuosilta on ylijäämää. 
Talouden tilanne tulee ottaa 
vakavasti suunniteltaessa ja 
päätettäessä tulevista inves-

toinneista ja muista hankkeis-
ta. 

Kaupungin valtuusto 
päätti vuonna 2018 jäähal-
lin rakentamisesta ja inves-
tointiohjelmaan varattiin 4,7 
miljoonaa euroa hankkeen to-
teuttamiseen jaksottuen vuo-
sille 2019-2021. Valtakunnal-
lisesti kuntien taloudellinen 
tilanne romahti vuoden 2019 
aikana muun muassa verotu-
lojen ja valtionosuuksien vä-
henemisen vuoksi, samaan 
aikaan verokorttimuutos aihe-
utti verotilitysten viivästymis-
tä. Syitä talouden heikkene-
miseen on monia muitakin ja 
tulevaisuuden ennustaminen 
on vaikeaa, ellei jopa mahdo-
tonta. Muuttuneiden talou-
dellisten olosuhteiden vuok-
si ja varautuen tulevaisuuteen 
perussuomalaiset lähtevät jää-
hallihankkeen osalta siitä, että 
tarve jäähallille on tunnistettu 
ja olemassa. Jäähallin ensisi-
jainen tarkoitus on mahdollis-
taa meidän omien kuntalais-
ten, eritoten lasten ja nuorten, 

mahdollisuudet jääurheiluun 
niin vapaa-ajalla kuin koulu-
aikoina. Nykyisellään jääur-
heilukausi jää lyhyeksi ja hal-
li mahdollistaa toteutuessaan 
kauden jatkamisen. Jäähal-
li tulee taloudellisten syiden 
vuoksi rakentaa mahdolli-
simman edullisesti ja sijoittaa 
Suojalinnan yhteyteen, jol-
loin se parhaiten palvelee 
myös kouluaikoina järjestet-
tävää liikuntaa. Investoinnin 
rahallista panosta on linjatta-
va uudestaan edullisempaan 
suuntaan ja ajankohtaa siir-
rettävä myöhemmäksi, kuin 
mitä investointiohjelmaan on 
kirjattu.

Syötteen koulun lakkaut-
taminen on noussut yhdek-
si puheenaiheeksi. Perussuo-
malaisten yksimielinen kanta 
on, että koulu tulee säilyttää. 
Syötteellä on käynnissä isot 
investoinnit, joilla mahdollis-
tetaan alueen käyttö ympä-
rivuotisesti. Tämä lisää työl-
lisyyttä ja toimeentuloa sekä 
mahdollistaa niin paikallis-

ten kuin muualta tulevien si-
joittumisen alueelle vakitui-
sesti. Koulu on peruspalvelu, 
joka jo olemassa oleville, että 
myös tuleville lapsiperheil-
le, on yksi edellytys alueelle 
muuttamiseen tai siellä pysy-
miseen. On perustellusti syytä 
olettaa, että lapsimäärä alueel-
la tulee lisääntymään.

Alkuvuodesta 2019 kuu-
si valtuutettua teki kunta-
laisaloitteen vastaanottokes-
kuksen lakkauttamiseksi ja 
maahanmuuttajien vastaan-
oton lopettamiseksi. Tämän 
johdosta on tehty myös val-
tuustoaloite selvitysten laati-
miseksi vastaanottokeskuksen 
toiminnasta ja maahanmuu-
ton onnistumisesta. Kunta-
laisaloite on vielä avoinna 
allekirjoitettavaksi. Pudasjär-
ven Perussuomalaiset ry tu-
kee sekä kuntalais- että val-
tuustoaloitetta yksimielisesti.

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry

Lähiruoka-asiantuntija auttaa ja kehittää
Hei pudasjärviset, lähiruo-
kaa tuottavat, syövät, myyvät 
ja tarjoilevat tahot, siis kaik-
ki, joita lähiruoka kiinnos-
taa. Pudasjärven kaupungin 
tavoitteena on toimintamal-
lin kehittäminen lähiruoka-
verkostolle, jossa ovat muka-
na yritykset, ruokasektorin 
muut toimijat, kehittäjät ja 
koulutusorganisaatiot. Aloi-
tin lähiruoka-asiantuntijan 
tehtävässä marraskuun alus-
sa. 

Olen koulutukseltani ag-
rologi AMK ja maaseudun-
kehittäjä MEAT. Lisäksi 
taustallani on myös AV- ja he-
vosalan ammattilaisuus. Työ-
uraani sisältyy toimittajuut-
ta ja opettajuutta sekä useita 
hankkeita, kuten luontomat-
kailunkehittämistä, Marttojen 
ruokahanketta, valokuitua, 
maaseudun sivuelinkeino-
jen kehittämistä ym. Aikoi-
naan toimin myös pienvilje-
lijänä Kainuussa kasvattaen 

lampaita, hevosia, kaneja, ka-
noja, viiriäisiä, hanhia, possu-
ja, kissoja ja koiria. Joukossa 
oli myös yksi vuohi. Toki yri-
tin parhaani mukaan kasvat-
taa myös perunoita, juureksia 
ja heinää. Olen myös innokas 
marjastaja ja luonnonyrttien 
hyödyntäjä. 

Lähiruoka, luomu ja eläin-
ten hyvinvointi. Siinä siis asi-
oita, jotka erityisesti innos-
tavat minua. Samoja asioita 
painottaa Suomen hallitus-
ohjelma, joka otti maatalous-
politiikan strategiseksi tavoit-
teeksi luomu- ja lähiruoan 
osuuden kääntämisen vah-
vaan nousuun. Valtioneu-
vosto teki niistä ja kehittämi-
sen tavoitteista vuoteen 2020 
periaatepäätöksen 16.5.2013. 
Kuten periaatepäätös mai-
nitsee, lähiruoalla on mo-
nia vahvuuksia: maaseudun 
elinvoimaisuuden vahvis-
taminen, asiakkaan lähel-
lä toimiminen, joustavuus, 

mahdollisuus vaikuttaa ym-
päristökuormitukseen sekä 
lisäarvon tuottaminen kaup-
pojen ja ravintoloiden vali-
koimiin. Näitä samoja arvoja 
on myös luomulla, jolle lisä-
arvoa tuottaa myös kulutta-
jien yhä kasvava kiinnostus 
eläinten hyvinvointiin, ym-
päristön tilasta huolehtimi-
seen ja ruoan lisäaineetto-
muuteen. 

Pudasjärvi on samalla 

Sirkku Kianto kertoo olevansa innokas marjastaja ja luon-
nonyrttien hyödyntäjä.

asialla avittaen nykyistäkin 
enemmän paikallisen lähi-
ruoan toteutumista kehittä-
mällä ja vahvistamalla lä-
hiruokasektorin osaamista 
lähiruoka-asiantuntijan voi-
min. Toivon tapaavani teidät 
lähiruokatahot suunnittelun 
ja kehittämisen merkeissä. 

Sirkku Kianto
lähiruoka-asiantuntija
Pudasjärven Kehitys Oy

Markku ja Marko - yhteensä 80 vuotta 
omien laulujen tekemistä

Marko Väyrynen ja Markku Kemppainen esittivät kirjastos-
sa omia laulujaan vuosikymmenten varrelta.

Markku Kemppainen ja Mar-
ko Väyrynen soittivat kirjas-
tossa viime viikolla pienen 
konsertin, jossa he esittivät 
omia laulujaan vuosikym-
menten varrelta. Molemmat 
laulaja-lauluntekijät soittivat 
oman keikkansa samalla ko-
koonpanolla: mies, kitara ja 
huuliharppu. Kummaltakin 
kuultiin kymmenkunta lau-
lua pitkien lauluntekotaipa-
leiden varrelta. Markku on 
tehnyt ensimmäiset omat lau-
lunsa 1970-luvun alussa ja 
Marko kolmekymmentä vuot-
ta sitten.

Marko tallensi ensimmäi-
set laulunsa stereomankalla c-

kasetille. Lauluntekeminen on 
säilynyt läpi vuosien tärkeä-
nä harrastuksena. Tällä het-
kellä tietokoneen kovalevyil-
lä on noin 1300 erilaista laulua 
ja lauluaihiota. Markku on 
tehnyt lauluja vähän maltilli-
sempaan tahtiin. Markku on 
tehnyt monentyylisiä lauluja 
sekä suomeksi että englannik-
si. Molemmat aikovat jatkaa 
laulujen tekoa ja musiikkihar-
rastustaan. Marko aikoo viet-
tää ensi vuonna 30-vuotislau-
luntekijäjuhlaa. Lauluntekijät 
toivottavat kaikki tervetul-
leiksi tuleville keikoille, joita 
varmasti on tulossa lisää jat-
kossakin. HT

Pudasjärven yhteismetsän 
AVOIMET OVET -tilaisuus

Torstai 21.11.2019 kello 17.30 alkaen 
Kulttuurikeskus Pohjantähti, auditorio,  

Teollisuustie 1, Pudasjärvi

Ilmoittautumiset 19.11. mennessä 
www.metsakeskus.fi/tapahtumat tai 
tekstiviestillä puh. 044 710 4219 / Anne Palkki

Tilaisuudessa:
- Tietoa yhteismetsistä ja niihin liittymisestä
- Pudasjärven yhteismetsän esittely 
- Kaupungin kannanotto yhteismetsän  
  laajenemiseen
- Mhy Koillismaan kuulumiset
- Kahvitarjoilu

Tilaisuuden järjestävät Tiedostava metsätilan 
omistus -hanke ja Pudasjärven yhteismetsä.
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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!

Järj. MLL:n Pudasjärven yhdistys

Pudasjärven yhdistys

Messuilla mm. 
Sirkus Tähden

 esitys ja työpaja!

Varaa myyntipöytäsi 
Lapsimessuille!

TERVETULOA!

Myynnissä 
olevat tuotteet ovat 

lapsiin liittyviä

Voit varata myös 
kirpputoripöydän 

(hinta 8€/5€ 
jäsenille)

Varaukset klo 16 
jälkeen 

040 839 8561.

LAPSIMESSUT
la 16.11.2019 klo 10-14 

TUOMAS SAMMELVUO –SALILLA

Tanssikursseja 
koskenhovilla

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen tanssijat (IiTat)

kurssiTasoT ja TunTijako:
 17.30-18.45  Alkeet (A)
 19.00-20.15  Alkeis - Jatko (A-J)
 20.30-21.45  Jatko (J)

Opettajana Satu Ruohomäki

Hinnat: Yksi tunti (75 min) 7 €, koko ilta 18 €, 
(käteismaksu). Ei ennakkoilmoittautumista.

To 14.11. Bugg (A+A-J),  
Masurkka/polkka (AJ) 
To 5.12. Hidas valssi (A+AJ),  
Iskelmätanssi (Helppo, monenlaiseen musiikkiin 
käy mm. Cha-cha, iskelmä, bugg ja bachata).

os. koskenhovinkuja, Pudasjärvi

Lisätietoja: Tuula Kemppainen p. 040 702 6478.

TerveTuloa 

kursseille! 

Ilman ajanvarausta Pudasjärven neuvolassa:
– ke 20.11. klo 9-18
– ke 27.11. klo 9-16
– ke 4.12.   klo 9-18
– ke 11.12. klo 9-16
– to 12.12.  klo 9-16

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja:
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon 

henkilöstö 
• Raskaana olevat naiset 
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet 

(v. 1954 tai sitä ennen syntyneet) 
• Kaikki 6 kuukauden – 6 vuoden ikäiset lapset 
• Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat 
• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri 
• Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja 

vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset 

Jos et ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, voit ostaa 
rokotteen apteekista reseptillä.
Otathan Kela-kortin mukaan rokotuskäynnille.

Influenssarokotukset
Pudasjärvellä

oulunkaari.com

Pudasjärven 
sos.dem.työväenyhdistys 

Pudasjärven 
sos.dem.työväenyhdistys ry:n 

sääntömääräinen

johtokunta

syyskokous 
sunnuntaina 24.11.2019 

klo 16 kauPungintalolla. tervetuloa!

Pudasjärven sos.dem.työväenyhdistyksen 
jouluruokailu jäsenille

 ke 4.12.2019 klo 17.00 
halla Cafe&Cateringissä. 

hinta 10 €/jäsen. sitovat ilmoittautumiset 
viimeistään la 30.11.2019 numeroon:

040 590 5143. 

Kurenalan Kyläyhdistyksen 
SÄÄNTöMÄÄRÄINEN 

SYYSKOKOUS
 ti 26.11.2019 klo 18.00 

kaupungintalon valtuustosalissa.
Kokouksen jälkeen henkilöstöpäällikkö 

Heli Huhtamäki tuo kaupungin terveiset ja 
Pertti Kuusisto kertoo lähikalastuspalvelujen kehittämisestä.

Kiitoksena menneestä kesästä klo 17.30 alkaen 
tarjoamme kokousvieraille täytekakkukahvit.

HallitusTervetuloa!

Nuokkarin iltakahvit tiistaisin klo 18-20. Nuorisotilat, Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi.
Pudasjärvi. Taiteilijatapaaminen la 9.11. klo 15-17. Avoinna ma-ke 13-20, la-su 13-17, 
to-pe suljettu.
Peli-ilta ti 5.11. klo 16-19, Kirjasto ja nuokkari, Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Parkkisenniemellä to 7.11. klo 18.
Wirtapii Sarakylän koululla ma 11.11. klo 10.30-13.30. Vierailijana liikunnanoh-
jaaja Elina Wachira.

Pudasjärven Invalidit ry:n
PIKKUJOULU

TERVETULOA!

pe 29.11.2019 klo 14-17 
seurakuntakeskuksessa.

Ilmoittautuminen su 24.11. mennessä 

Hallitus”Ken lahjan tuo - hän lahjan saa!”

Annikille p. 0400 104 208
Omavastuuosuus jäsen 15,00€/hlö, 

ei jäsen 30,00€/hlö.

Seuran jäsenet ja 
maanvuokraajat perheineen tervetuloa!

Pudasjärven Metsästysseura ry

lauantaina 16.11.2019 klo 14.00 
Seurakuntakeskuksessa. 

Lopussa hirvenlihan huutokauppa.

Pudasjärven 
Metsästysseura ry:n

hirvipeijaiset
ja 60-vuotisjuhla

Pärjänsuon metsästysseura ry:n

HIRVIPEIJAISET
Hirvihallilla su 17.11.2019 klo 11-15.

Maanomistajat, kyläläiset ja 
seuran jäsenet perheineen 

tervetuloa!
Lopuksi huutokauppa! Hirviporukka

Pärjänsuon maamiesseuran
YLEINEN KOKOUS

Hirvihallilla su 24.11.2019 klo 12.00.
Käsiteltävät asiat: Maamiesseuran lakkauttaminen ja 

maamiesseuran omistaman tontin myyminen.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hallitus
Tervetuloa kaikki mukaan 

yhteiseen kokoukseen!

Keskustan Pudasjärven 
Kunnallisjärjestön

syysKoKous
pidetään su 17.11.2019 klo 17.00  
Pudasjärven kaupungintalon 

valtuustosalissa.
Esillä sääntömääräiset asiat. Kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Mari Kälkäjän ajankohtaiskatsaus.

Kahvitarjoilu alkaa klo 16.30. 
Tarjolla pientä jouluista purtavaa.

Arvontaa.
Hallitus kokoontuu klo 16.30.

Ervastinseudun 
Metsästysseura ry:n

HIRVIPEIJAAT
la 16.11. klo 11-14 

Hankasarven Metsästysmajalla. 
Arvontaa, lopuksi huutokauppa.

Maanvuokraajat, kyläläiset ja 
jäsenet perheineen tervetuloa! Johtokunta

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13. 

Lämpimästi tervetuloa! 

Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Avoinna: Ma -Ti  klo 14.00-20.00 
Ke klo 14.00-01.00 •  To klo 14.00-20.00 

Pe - La klo 15.00-04.00 • Su klo 15.00-20.00 

Perjantaina 8.11.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan!

UUSItalO 
bROS-dUO
KaRaOKE & WINttI
Lippu  koko talo 7 € (sis. ep.)

KaRaOKE  
ja WINttI

lippu 3 € sis. ep.

Lauantaina 9.11.

 la 30.11. Pikkujoulutansseissa 
jORE SIltala, varaa oma

 pikkujoulumenu ryhmällesi!

Hirviporukka

Maanvuokraajat ja
seuran jäsenet perheineen 

tervetuloa!

Pisteen Metsästysseura ry:n 
HIRVIPEIJAISET

su 17.11.2019 klo 11.00 
Sarakylän koululla.

K-raudassa on myynnissä 
Hirsikampuksen 6A-luokan oppilaiden 

tekemiä pitkän tavaran, 
yli metrin peräkärryn takareunan 

ylityksissä käytettäviä
KÄSIN VALMISTETTUJA 

PUNAISIA LIPPUJA. 
Hinta 10€/kpl

Tuotto oppilaiden luokkaretken hyväksi. 

SPR:n Pudasjärven osaston 
SYYSKOKOUS 

su 17.11.2019 klo 18.00 Pudasjärven 
kaupungintalolla, kokoushuone otso.

Käsitellään syyskokoukselle kuuluvat asiat.
Puheenjohtaja Esa Erkkilä

Hallitus kokoontuu klo 16.30 samassa paikassa.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

INBODY-KEHONKOOSTUMUS-
MITTAUS
Virkistysuimala Puikkarissa 18.-22.11.2019

Varaa aika numerosta 040 826 6440. 
Ilman ajanvarausta keskiviikkona 20.11. klo 8-11 
ja 12-14.
Ennen mittausta on hyvä olla syömättä ja juo-
matta vähintään kaksi tuntia. Hinta 5€.

Liikuntapalvelut

PUDASJARVI.FI

VALTUUSTON  
KOKOUS
Valtuuston kokous pi-
detään kaupungin-
talolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 14. 
päivänä marraskuuta 
2019 alkaen klo 16:00. 
Luettelo kokouksessa 
käsiteltävistä asioista 
on nähtävänä 8.11.2019 
alkaen kaupungin il-
moitustaululla ja in-
ternetissä osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi. Ko-
kouksen tarkastettu 
pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoi-
mistossa 19.11.2019 klo 
12.00-15.00 sekä ylei-
sessä tietoverkossa 
19.11.2019 alkaen.

Pudasjärvi 1.11.2019 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.

Pudasjärven maa- ja kotitalousnaisten
PERINTEINEN JOULURUOKAILU 

 Hotelli Herkossa Taivalkoskella ti 3.12.

Tervetuloa mukaan!

Hinta 20 euroa jäsen 25 euroa ei jäsen. (sis. matkat ja kahvit 
autossa). Ilmoittautumiset pe 22.11. mennessä 

Raijalle p. 044 238 0982.

Tervetuloa nauttimaan hyvästä ruuasta!

RETKI OULUUN 
NAISTEN JOULUMESSUILLE

la 30.11. Lähtö klo 9.00 S-marketin linja-auto-
pysäkiltä ja paluu samaan paikkaan n. klo 15.00

Pudasjärven maa- ja 
kotitalousnaisten

Lähtö klo 17.00 S-marketin linja-autopysäkiltä ja 
paluu samaan paikkaan n. klo 21.00

Hinta 20€ jäsen, 35€ ei jäsen (sis, matkat ja ruokailu).
Ilmoittautumiset su 25.11. mennessä Raijalle 044 238 0982.

TAVARANKERÄYS  
PAKOLAISPERHEILLE 
tiistaina 19.11.2019 klo 15.00-17.00 OSAO:n vanhassa 
päärakennuksessa (Jyrkkäkoskentie 18)

Vastaanotamme hyväkuntoisia ja ehjiä
• leluja sekä lasten ja aikuisten polkupyöriä
• vaatteita aikuisille, lapsille ja vauvoille, kenkiä 

talveksi 
• keittiötarvikkeita: kattiloita, pannuja, kulhoja ja 

säilytysastioita, astioita
• kodintarvikkeita: mattoja, liinavaatteita, pyyhkeitä, 

verhoja, lamppuja
• huonekaluja: sohvia, pöytiä, tuoleja

Valitettavasti emme voi hakea tavaroita kotoa. 

Lisätietoa:  
Sirpa Timonen-Nissi, puh. 040 621 2767 
sirpa.timonen-nissi@pudasjarvi.fi

Maahanmuuttotyö

PUDASJARVI.FI

SYYSKOKOUS
ti 26.11.2019 klo 18.00

ravintola Kurenkoskessa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat mm. ensi vuoden 

toimintaa ja johtokunnan henkilövalinnat. 
Kahvitarjoilu.

PAM 
PUDASJÄRVEN OS. 208 

Tervetuloa vaikuttamaan asioihin! Johtokunta

TI 12.11.

ELOKUVA-
ILTA

Pohjantähdessä

● Klo 17.00 
FINGEPORI

-K12/9- 10€ 
● Klo 18.30 

TÄYDELLINEN 
JOULU

-K12/9- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

PUIKKARI TIEDOTTAA
Puikkarin kuntosalin ja asiakaspalvelupisteen au-
kioloajat 11.11.2019-31.1.2020:
ma-pe  klo 8-19 
la  klo 10-16

Puikkarin allasosasto avataan lauantaina 1.2.2020 
klo 12, jonka jälkeen puikkarin toiminta jatkuu nor-
maalien talviaukioloaikojen mukaisesti.

Liikuntapalvelut

PUDASJARVI.FI

Työmaakokouksessa 30.10. on tarkentunut virkistysuimala Puik-
karin allasosaston korjausaikatauluk-si tammikuun loppu. Alas-
laskukattojen korjaustyö saadaan valmiiksi marraskuun loppuun 
mennessä, jonka jälkeen alkaa telineiden purkutyöt. Allasosaston 
laattojen korjaustyöt ja P1-tason siivoustyöt päästään tekemään 
joulukuussa. Uimahallitekniikan käynnistäminen sisältäen altaiden 
täyttötyöt tehdään tammikuun loppuun mennessä.

Kuntosali on toiminnassa ja Puikkarin asiakaspalvelupiste on 
avoinna 11.11.2019-31.1.2020 ma-pe klo 8-19 ja la klo 10-16.  
Kassan aukioloaikoina kuntosalin kulkulätkiä voi käydä päivittä-
mässä ja kulkea kuntosalilla hyvinvointipassilla, kertamaksuilla ym. 
Pukutilat ja saunat ovat pois käytöstä remontin ajan.

Puikkarin allasosasto avataan lauantaina 1.2.2020 klo 12 ja 
Puikkarin toiminta jatkuu normaalien talviaukioloaikojen mu-
kaisesti. Myös ohjatut ryhmät ja koulujen uinninopetus alkavat 
3.2.2020.  
Pahoittelemme korjaustyöstä aiheutuvaa haittaa! 

Pudasjärven kaupunki

Puikkarin allasosaston 
sulkemisaikaa jatketaan 

tammikuun loppuun saakka

Koulukuraattori Suvi Kipinä, terveydenhoitaja Irja Luokka-
nen, yksilövalmentaja Sointu Veivo ja lähihoitajaopiskelija 
Miia Vähäkuopus kuuntelemassa päihdetietoa.

Kirjastonjohtajan Outi Ni-
vakosken ja nuorisopalvelu-
jen työntekijöiden yhteistyö-
nä järjestettiin maanantaina 
4.11. ehkäisevän päihdetyön 
viikon tapahtumana tiedo-
tustilaisuus kannabisilmiöstä. 
Suomessa näkyvästä kanna-
bisilmiöstä tilaisuudessa oli 
kertomassa aluekoordinaat-
tori Sinikka Korpela EHYT 
ry:stä. Hän esitteli myös Kou-
luterveyskyselyn 2019 tulok-
sia kannabiksen käytön osalta 
Pudasjärvellä. Kannabiksen 
käyttö Pudasjärvellä vastaa 
keskimäärin valtakunnan ta-
soa. Se ei ole lisääntynyt, mut-
ta nuorten suhtautuminen 
kannabiksen käyttöön on en-
tistä myönteisempää.

Tilaisuuteen saapunut mo-
niammatillinen yleisö keskus-
teli vilkkaasti teemasta sekä 
yksilöpuheenvuoroissa että 
pienryhmissä. Pyydetyissä 
puheenvuoroissa etsivä nuo-
risotyöntekijä Sari Hakala ja 
päihdetyöntekijä Petri Lasa-
nen kertoivat, miten ilmiö nä-
kyy heidän työssään. Nuoril-
le kannabis ei ole tabu, vaan 
he keskustelevat siitä luon-
tevasti. Kannabiksen käyttö 
ei näy erityisesti nuorten eri 

Kannabisilmiö kiinnosti ja keskustelutti ammattilaisia
palveluissa, vaikka sitä tiede-
tään tilastojenkin valossa ole-
van. Kannabiksen käyttäjien 
oletetaan olevan pääosin nuo-
ria, koska vanhemmat päih-
depalvelujen asiakkaat eivät 
sitä käytä. Karhupajan yksilö-
valmentaja Sointu Veivo ja lä-
hihoitajaopiskelija/harjoitte-
lija Miia Vähäkuopus jakoivat 
Kalevassa (2.11.) olleen kan-
nabisartikkelin tietoja kuuli-
joille. Edellisen vuoden päih-
detutkimuksen mukaan noin 
700 000 suomalaista on ko-
keillut kannabista, vuoden 
aikana sitä käyttää noin 200 
000 ja kuukauden aikana 60 
000 henkilöä. Merkittävim-
pänä käyttäjäryhmänä ovat 
25-34-vuotiaat. Haastatel-
lun käyttäjän mukaan kanna-
bikseen liittyy erilaisia han-
kaluuksia, mutta ongelmiin 
on helpompi saada apua, jos 
käyttäjää ei heti kriminalisoi-
taisi. Korpela puhui poliisin 
PATJA-tietojärjestelmästä, jo-
hon tulee merkintä huumei-
den käytöstä. Tämä merkin-
tä pysyy järjestelmässä 1-20 
vuotta riippuen huumaus-
ainerikoksen vakavuudes-
ta. Miia Vähäkuopus painotti 
kannabis- ja muiden huumei-

den käyttöön liittyvän pu-
heeksi ottamisen, tiedotta-
misen ja hoitoonohjauksen 
merkitystä nuorille ja aikui-
sillekin. Tilastojen mukaan 
kannabis on alle 20-vuotiail-
la yleisin hoitoon hakeutumi-
seen johtanut ongelmapäih-
de. 

Tilaisuuden päätteeksi ko-
rostettiin kannabisasiaan liit-
tyvän koulutuksen järjes-
tämisen tärkeyttä työssään 
kannabista käyttäviä nuoria 
kohtaaville ammattilaisille, 
kannabis- tietopaketin jaka-
mista koulujen kautta opiske-
lijoille ja heidän vanhemmil-
leen, kannabikseen liittyvän 

tietoaineiston jakamista kir-
jastossa, nuorisotiloissa, ur-
heiluseuroissa ja muissa pai-
koissa. Moniammatillinen 
yhteistyö koettiin tarpeelli-
seksi ja yhdeksi tavoitteek-
si asetettiin nuorten saami-
nen yhteistyöhön mukaan 
toimimaan itse asian hyväksi. 
Työllisyyspalveluiden osalta 
toivottiin tietoa myös hoitoon 
pääsystä.

Sointu Veivo
Yksilövalmentaja 
Miia Vähäkuopus 
Lähihoitajaharjoittelija 
Karhupaja

16. PUDASJÄRVEN
  KIRKKOMUSIIKKI-
     VIIKKO

23.11. – 2.12.2018

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA

OHJELMA
pe 23.11 klo 19 Banduristitrio Orianan Seurakuntakoti
  konsertti Ohjelma 10€
su 25.11. klo 18 Suomalainen messu Seurakuntakoti
  Vox Margarita 
  Markku Kemppainen, laulu, 
  Sari Turunen, kantele,   
  Aira Siuruainen-Kalliola, kontrabasso,  
  Keijo Piirainen, piano ja kuoronjohto, 
  juontaa Marko Väyrynen.
ma 26.11. klo 19 Konsertti   Seurakuntakoti
  Kansalaisopiston oppilaat 
ke 28.11. klo 19 Hengellisten toivelaulujen  Seurakuntakoti
  ilta
to 29.11. klo 19 Sarakylän kappelikuoron Sarakylän kappeli
  20 -vuotiskonsertti   
  johtaa Keijo Piirainen
pe 30.11. klo 19 Baritoni Juhani Alakärpän  Seurakuntakoti
  ja pianisti Juho Alakärpän  Ohjelma 10€
  -Ihmeellinen armo- konsertti 
su 2.12. klo 14 Oulu Sinfonian jousikvartetin Kirkko
  ja Pudasjärven kirkkokuoron Ohjelma 10€
                             konsertti
  johtaa Jukka Jaakkola
  Tervetuloa!
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  Tervetuloa!

21.11.-25.11.2019

Ohjelma
to 21.11. klo 19 Konsertti  Sarakylän kappeli
  Sarakylän kappelikuoro 
  Anna-Kaisa Yasin, viulu
  Keijo Piirainen, piano ja urut

pe 22.11. klo 19 Konsertti  Seurakuntakoti
  Janne Oksanen, piano   Ohjelma 10€

su 24.11. klo 14 Konsertti   Kirkko
  Ismo Hintsala, urut  Ohjelma 10€    
ma 25.11. klo 19 Kansalaisopiston oppilaiden  Seurakuntakoti  
  konsertti

Tervetuloa!
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 
myynti@rautiokalustaa.fi

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

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

Toimimme 

Pudasjärvellä, 

Oulussa ja 

niiden lähi-

ympäristössä

Uusi ilme eteiseen, keittiöön, olohuoneeseen, 
makuuhuoneeseen, kodinhoitohuoneeseen, 
toimistoon, kylpyhuoneeseen. Kun kaikki on 

järjestyksessä, arkikin sujuu helpommin. 
Meiltä laadukkaat kalusteet valmiiksi kasattuina ja

 tarvittaessa asennettuina. 
Tarvittaessa kauttamme saat myös 

rahoituksen myymillemme tuotteille.

www.rautiokalustaa.fi

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 040 5316262 
myynti@rautiovuokraa.fi

VUOkrAAmO rAUTiO Oy 
On TäydEn PALVELUn 
rAkEnnUsTArVikE jA 

kOnEVUOkrAAmO
VUOkrAAmmE rAkEnnUsTArVikkEiTA 

mOnEEn käyTTöön jA mEiLTä LöydäT 
LUOTETTAVAT kOnEEn kAikkEEn 

PiEnrAkEnTAmisEEn:

* Henkilönostimet
* Maantiivistäjät
* Alumiinitelineet
* Hiltin  
 piikkaustarvikkeet

* Poravasarat
* Timanttisahaus ja  
 timanttihiontakoneet
* Lattiahiomakoneet
*  Teollisuusimurit

www.vuokraamorautio.fi

VUOkrAAmOmmE TOimiPisTEET sijAiTsEVAT 
PUdAsjärVELLä jA rAnUALLA!

Pudasjärvellä
Teollisuustie 12
040 531 6262

ranualla
040 356 4100

Rautanet 
Aapiskuja 2

 yhteistyössä:

www.vuokraamorautio.fi

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 045 200 0212 
myynti@rautiovuokraa.fi

VAPAA-AjAn 
VUOkrAUs

VAPAA AjAn VUOkrAUs TOimii 
TALVisin syöTTEELLä jA 

kEsäisin PUdAsjärVELLä. 
kesäisin vapaa-ajanvuokraamo toimii 

myös Hotelli Pikku-syötteellä, 
vuokrattavissa Fat Bikeja.

* Moottorikelkat  
* Lumikengät 
* Hiihto-ahkioit  

* Rattikelkkat ja  
 pulkkat 
* Fat Bike eli  
 Läskipyörät

VUOkrAA käyTTöösi:

OnkO isällä 
jO kaikkea? 

Muista isää autOnhOitO-
lahjakOrtilla! 

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 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

isän tOiVelahjat

ST 4262 P
●	212	cm3

●		4,4	kW	/	6	hv
●	sähkökäynnistys
●	työleveys	62	cm

855€

esiM. tehOPesu 
+ Vaha 60€

TraPPer 500 T3B ja 
TalviPakeTTi 

5980€
+	toimituskulut
●	Täystakuu	2	vuotta	/	
5000	km

●		Nopeus	rajoitettu	sähköi-
sesti	60km/h

●		Verovähennysoikeus	
ammattikäytössä

●		Karkeat	26”	maastoren-
kaat	vakiona

●		Erillisjousitus	myös	
takana

●		2WD	/	4WD	sähköisesti	
valittavissa

●		Kytkettävä	etutasaus-
pyörästön	lukko

●	Vinssi
●	Vetokoukku

armyTek Wizard PrO XHP50 
OTSavalaiSin
●	magneettilataus
●		veden-	ja	iskunkestävä
●		takuu	10	vuotta
●	Li-Ion	akku,	vaihdettava
●	2300	LED	lumen
●	kantama	max	130	metriä

89€

3690€

PeTzl 
ziPka 
OTSalamPPu
●	sisään-	
kelautuva	nyöri

●	kantama		
max	60	metriä

●	200	lumenia
●	kolme	valotehoa

uniliTe PSil5r
●	500	lumenia
●	pölyn	ja	vedenkestävä
●	 iskunkestävä
●	 taskuklipsi	ja	vahva	magneetti	
	 handsfree	käyttöön
●	kantama	max	52	metriä

55€

PartakOneet
alkaen 39€

Talvipakettiin	sisältyy	
lumilevy,	tuulisuoja	ja	
kahvanlämmittimet.	

I S Ä N P Ä I V Ä B R U N S S I

su 10.11.2019 klo 12-15
MENU

www.tuba.fi/event/isanpaivabrunssi

39€/hlö

B U R G E R B U F F A

joka perjantai

klo 17-20 21€

Romekievarintie,
Iso-Syöte


