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Äänestä ja voita hybridiauto 
vuodeksi käyttöösi!

 

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

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

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

kuljetus!
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Matto- ja vuode-
vaatepesut

Tarjous voimassa marraskuun loppuun.

-15%
OULUN PESULAPALVELU

Vastaanottopiste: Perhemarket
Pietarilantie 48, Pudasjärvi

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

15. PUDASJÄRVEN
  KIRKKOMUSIIKKI-
     VIIKKO

26.11. – 5.12.2017

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA

su 26.11. klo 14 Siionia ja Sibeliusta Seurakuntakoti
  Jouni Somero, piano Ohjelma 10€
ma 27.11. klo 19 Konsertti   Seurakuntakoti
  Kansalaisopiston oppilaat
ti 28.11. klo 19 D’amen -kuoron konsertti Seurakuntakoti
  johtaa Tommi Hekkala, Ohjelma 10€
  säestää Jere Tulirinta
to 30.11. klo 19 Gaudiate -kuoron konsertti Seurakuntakoti
  johtaa Lauri Nurkkala Ohjelma 10€
pe 1.12. klo 18 Virsikirjan lisävihko- Seurakuntakoti
  maraton 
su 3.12. klo 14 Pudasjärven kirkkokuoron  Kirkko
  ja Oulun tuomiokirkkokuoron konsertti
  Henna-Mari Sivula, laulu ja kuoronjohto
  Niina Ylikulju, piano ja urut
  Jukka Jaakkola, kuoronjohto
ti 5.12. klo 18 Suomalainen messu Seurakuntakoti
  Vox Margarita ja Sarakylän kappelikuoro
  Markku Kemppainen, laulu, Sari Hukari,  
  kantele, Aira Siuruainen-Kalliola, kontrabasso,  
  Keijo Piirainen, piano ja kuoronjohto, 
  juontaa Marko Väyrynen.
  Tervetuloa!

OHJELMA

www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 PUDASJÄRVI, 
Puh. (08) 821 185

PALVELEMME: Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Tervetuloa!

Apteq vita 
Fluzinc
24 tabl.

9,90€
(norm. 12,26)

Jätevesiasiat kuntoon
Jätevesiin liittyvä lainsäädäntö muuttui. Tiedätkö, mitä 
uudet määräykset tarkoittavat sinun kiinteistölläsi? 
 
Hyödynnä maksuton jätevesineuvonta!

Lisätietoa: 
merja.talvitie@proagria.fi, 045 6578 611

proagriaoulu.fi/hankkeet 
facebook.com/proagriaoulu

LUOTETTAVAA TIETOA  
JA MAKSUTONTA
NEUVONTAA

Koti tai mökki veden äärellä?

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

Puh.  020 752 8260

AKKUPORAKONE 
MAKITA DDF482RFEB

Ammattilaisen akkuporakone 18 V:n jännit-
teellä. Kaksi 3,0 Ah:n Li-ion-akkua. Vauhtia 
poraukseen ja ruuvaukseen nopealla 
kierroslukualueella 0–600 / 0–1900 rpm. 
Mahtava vääntö 36/62 Nm (pehmeä/kova 
liitos). Latausaika 22 minuuttia.

199 00

Tarjoukset voimassa 24.11. asti.

TAITTOVEITSI 
MARTTIINI MUSTA

Kätevä taittoveitsi tyylikkäällä, mustakro-
matulla rosteriterällä.
Kahva on valmistettu kuituvahvistetusta 
G10-komposiitista. Kahdeksansentti-
nen terä lukittuu käyttöasentoon liner 
lockilla. Kahvassa vyöklipsi, jonka avulla 
taittoveitsen saan pidettyä kätevästi käden 
ulottuvilla.

1990

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 22.11., ke 29.11. ja ke 13.12.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Koillismaan Energiapalvelu Oy

-  Tilakohtaiset metsäsuunnitelmat,  
metsäarviot ja lausunnot mm.  
perunkirjoitusta, sukupolvenvaihdosta  
tai metsäkauppaa varten 

-  puuston hakkuu- ja hoitosuunnitelmat,  
puukaupat valtakirjalla myyjän lukuun

- metsätilojen alustavat lohkomiset tai halkomiset
- Muokkaukset ja kylvö
-  taimikonhoito ja ennakkoraivaukset
-  kunnostusojitussuunnitelmat ja toteutukset
-  KEMERAHAKEMUKSET
-  luontoarvojen kartoitukset, luontoselvitykset  

mm. maa-ainesten ottoa varten
-  metsätilojen, tonttien ja määräalan kauppa ja 

välitys. Kauppakirjojen laadinta,  
kaupanvahvistajan palvelut

-  tuhkalannoitussuunnitelmat ja toteutus,  
opastus ja neuvonta. 

Kova kysyntä 
järeistä leimikoista ja 
hakkuutähteestä

Ahti Väyrynen. p. 050 301 5972, Pudasjärvi

TEHTAANMYYMÄLÄ

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. puh. 040 683 3496. 
www.kylmanen.fi

Rantsilan tehtaan 
täydellisestä tuhosta 

johtuen valikoimamme 
supistuvat.

Valikoima täydentyy 
jatkossa, kun saamme 
tuotannon yhteistyö-

kumppaneiden kanssa 
toimimaan.

Kaikki tehtaanmyymä-
lämme ovat auki ja 

palvelevat
normaalisti.

Jaakko Kylmänen, 
toimitusjohtaja

Kermainen 
Savuporokeitto 

400 g 

 8,33€/kg

2,86€/kg

Suomalainen 
Hernekeitto 

460 g

10001000
3 prk

790790
6 prk
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa  su 19.11. kello 10 Timo Liika-
nen, Keijo Piirainen. Messu on katsottavissa suorana vi-
deolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. Kirkko-
kahvit. 

Kirkkomusiikkiviikon ohjelma

Siionia ja Sibeliusta –konsertti, Jouni Somero, piano  
seurakuntakodissa su 26.11. kello 14, ohjelma 10€.

Konsertti, kansalaisopiston oppilaat seurakuntakodissa 
ma 27.11. kello 19.

D’amen –kuoron konsertti seurakuntakodissa ti 28.11. 
kello 19, ohjelma 10€.

Gaudiate –kuoron konsertti, johtaa Lauri Nurkkala, seu-
rakuntakodissa to 30.11. kello 19, ohjelma 10 €.

Virsikirjan lisävihko maraton seurakuntakodissa pe 
1.12. kello 18

Pudasjärven kirkkokuoron ja Oulun tuomiokirkkokuo-
ron konsertti kirkossa su 3.12. kello 14

Suomalainen messu seurakuntakodissa ti 5.12. kello 18

Kansalaisopiston oppilaskonsertti Sarakylän kappelis-
sa to 23.11. kello 18.

Kuorot: kirkkokuoro to 23.11. kello 18, Sarakylän kappeli-
kuoro to 16.11. kello 18.00.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin  kel-
lo 10-13. 

Diakoniavastaanotto torstaisin kello 9.15 - 11.00.

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 23.11. kello 12.

Kaiken kansan sauvakävely ti 21.11. kello 17.15, käve-
lylenkin jälkeen kahvia/teetä tarjolla Kanttorilassa, lopuksi 
hiljennymme hartauteen. Voit kävellä myös ilman sauvoja.

Lähimmäisten kokoontuminen rippikoulusalissa ke 
22.11. kello 17.30.

Adventtileiri 3.-6. luokkalaisille tytöille ja pojille Hiltu-
rannassa 2.-3.12.2017. Ilmoittautumiset pe 24.11. men-
nessä kirkkoherranvirastoon p. 08 882 3100. Leiri on il-
mainen. Lisätiedot leiristä tiina.inkeroinen@evl.fi/ 040 571 
4636

Perhekerho: seurakuntakodin perhekerho keskiviikkoisin 
kello 10–13 ja maanantaisin iltaperhekerho kello 17–19.  

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

Rauhanyhdistykset:  Käsityöilta Sarakylässä Anssi Nur-
melalla pe 17.11. kello 19 ja lauluseurat Heidi Mannisel-
la su 19.11. kello 19. Ompeluseurat Pärjänsuolla Saara 
ja Juhani Mattilalla pe 17.11. kello 18.30 (Eero Illikainen). 
Myyjäiset ja seurat Jongulla Mirja ja Matti Viljamaalla la 
18.11. kello 19 (Jukka Jaakkola). Lähetysseurat seura-
kuntakodissa su 19.11. kello 16 (Samuli Leppänen, Pek-
ka Lehto). Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Jonna Roininen uusi 
maaseutuasiamies
AMK agrologi Jonna Roini-
nen on aloittanut syyskuun 
alussa Pudasjärven maaseu-
tuasiamiehenä. Aiemmin 
hän on toiminut Pohjois-
Pohjanmaan ELY-Keskuk-
sessa tarkastajana. Roininen 
kertoo olevansa kotoisin Kii-
mingistä ja asuvansa nyky-
ään Limingassa. 

-Pudasjärvi on minul-
le hyvinkin tuttu, sillä van-
hempani ovat kotoisin 
Pudasjärveltä. Olen tavat-
tavissa maaseututoimistol-
la Karhukunnaantiellä pää-
sääntöisesti maanantaista 
keskiviikkoon. Olen viih-
tynyt uudessa työssä ja asi-
akkaat ovat ottaneet minut 

Pudasjärven uutena maa-
seutuasiamiehenä toimii 
AMK agrologi Jonna Roini-
nen.

hyvin vastaan, kertoo Roini-
nen. HT

Kulje vierellä -konsertti oli 
seurakuntatalossa keski-
viikkona 8.11. Konsertte-
ja on järjestetty jo vuodesta 
2013 lähtien. Meneillään on 
siis viides vuosi, juhlavuosi. 
Näiden hyväntekeväisyys-
konserttien vastuullisia jär-
jestäjiä ovat pudasjärveläiset 
mielenterveystoimijat Kajas-
tus, Osviitta ja Ruskapirtti 
sekä Pudasjärven seurakun-
ta.

Hyvissä ajoin ennen kon-
sertin alkamista seurakunta-
talon kirkkosali alkoi täyttyä. 
Ovella arvat ja ohjelmalehti-
set tekivät hyvin kauppan-
sa. Seurakuntamestari laski, 
että enimmillään salissa oli 
135 henkilöä. Enemmän kuin 
konserteissa usein aiemmin.

Juhlan aluksi toivat ter-
vehdyksen Kajastukselta Ari 
Tapper, seurakunnasta Juha 
Kukkurainen, kaupungilta 
Mirka Pääkkö ja Osviitalta 

Kulje vierellä – ole minulle ystävä!
Teija Kuha-Kaarre. Kaupun-
gin edustaja Pääkkö mainitsi 
yhteisöllisyyden, josta tämä 
konserttikin on hyvä esi-
merkki.

Ohjelmasta huolehtivat 
runouden ja musiikin har-
rastajat säestäjänään kanttori 
Keijo Piirainen. Omia sanoi-
tuksia ja sävellyksiä esitti-
vät Kalevi Vattula parinaan 
Eero Räisänen; Ape Niemi-
nen säesti kitaralla laulujaan. 
Runoissa ja lauluissa kulki 
löysästi mukana myös Suo-
mi 100 -teema. Pirjo Pekka-
lan ”Tämä taivas, tämä maa” 
meni ihan jalan alle ja Merja 
Tihisen Finlandia -hymni ka-
jahti komeasti uljaana loppu-
lauluna.

”Olipa hyvä konsertti!”, 
totesi eräs kuulija ja toinen: 
”Tänne on hyvä tulla ja olla.”

Pirjo Riihiaho,  
kuvat Päivi Koivukangas

Konsertti runomitassa
Kulje vierellä, ole minulle ystävä!

Pidä kädestä, jos tekee mieli itkeä.

Ole minulle kuulija, jos olen suruisa;

Tule mukaan ilooni, naura kanssani.

Kuuntele runojani, ole niin kiltti!

Nauti puheista, laulusta ja soitosta. 

Juo kanssamme kupponen kahvia, kokeile arpaonnea. 

Pirjo Riihiaho 

Koko konsertin esiintyjäkaarti yhteiskuvassa.

Konserttiin osallistui noin 135 henkeä.

Pirjo Pekkala laulaa Keijo Piiraisen säestämänä.

Matka kohti joulua
Ortodoksisessa kirkossa alkoi joulupaas-
to 15. marraskuuta. Paastonaika kestää 
jouluun saakka. 

Kristikunnan läntisessä osassa vastaa-
vaa aikaa kutsutaan adventiksi. Evankelis-
luterilaiset ja katolilaiset aloittavat adven-
tin 3. joulukuuta.  

Yhtä kaikki kyseessä on koko kristi-
kunnassa aika, jolloin valmistaudumme Ju-
malan syntymiseen ihmiseksi. Adventus 
Domini tarkoittaa Herran tulemista. Mat-
teuksen evankeliumin alussa Jeesukselle 
annetaan myös nimi Immanuel, joka mer-
kitsee: Jumalan on meidän kanssamme. 
Kristuksessa Jumalan valtakunta tulee lä-
helle, ulottuvillemme.

Joulupaaston tarkoitus 
Joulupaaston keskeisenä tarkoituksena on 
valmistaa ihmistä rukouksen, hiljaisuuden 
ja yksinkertaisen elämäntyylin avulla py-

hän kohtaamiseen. Se ei meiltä aineelli-
seen maailmaan kiintyneiltä onnistu ilman 
kohtuullista kilvoittelua. Lisäksi paastoa-
misen kautta voimme säästää normaaleis-
sa elinkuluissamme ja ohjata itsellemme 
sopivan summan esimerkiksi vähävarais-
ten auttamiseksi. Tapoja auttaa on monia.

Paaston aikana päivitetään suhdetta Ju-
malaan, omaan itseensä, toisiin ihmisiin ja 
elinympäristöön. Paasto on myönteinen 
mahdollisuus uudistua.

Miten valmistautua jouluun 
Suomalaiseen joulunalusajan elämäntyy-
liin kuuluvat riehakas pikkujoulukausi ja 
kuluttamiseen painottuva jouluhössötys. 
Tämä kaikki tuntuu alkavan vuosi vuodel-
ta entistä aikaisemmin. Ehkä ei ole syytä 
tuhlata energiaa tämän paheksumiseen – 
se ei yleensä kuulu meidän ortodoksien 
tapoihin. 

Sen sijaan haluamme valoisalla tavalla 
tarjota vaihtoehtoisen tavan valmistautua 
jouluun. Koemme, että todellinen juhlan 
hillitty mutta syvä ilo voidaan saavuttaa, 
kun sitä on edeltänyt perinteemme mu-
kainen paastonaika – rukous, yksinkertai-
suus, hiljaisuus, lähimmäisen palveleminen. 
Paaston jälkeen juhla tuntuu juhlalta. Kris-
tuksen syntymäjuhlan voi myös kokea il-
man, että siihen on jo ennakkoon monin 
tavoin turtunut. 

Siunauksen toivotuksin,

Marko Patronen
kirkkoherra
Oulun 
ortodoksinen 
seurakunta
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut. Muista kotitalousvähennys!

P. 040 581 9930

PESUHUONE- JA 
SAUNAREMONTIT

Näköalantie 1139, 
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com

SERTIFIKAATILLA TAATUSTI 
PAIKALLISELLA TYÖVOIMALLA

www.msarkela.com

KYSY TARJOUS!

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

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

päätelaitteilla ja saat luottopäätöksen muutamassa  
sekunnissa hakemuksen lähettämisestä.

Katso lisää osoitteessa www.vendigo.fi

Teemme yhteistyötä Vendigon kanssa, 
jonka kautta voit hakea helposti ja  

nopeasti remonttirahoitusta! 

Pudasjärven 
luontaistuote Oy

Puistotie 2 Pudasjärvi
P. 040 524 2545

MYYDÄÄN PITKÄÄN PAIKKAKUNNALLA 
TOIMINUT TERVEYSTUOTEKAUPPA
Sijainti keskustassa, vakiintunut asiakaskunta.
Oletko kiinnostunut hyvinvointialasta, olet asiakaspalveluhenki-
nen sekä haluat kehittää osaamistasi alalla. 
Tässä olisi nyt oiva mahdollisuus siihen.

Yhteydenotot ja lisätietoja: 
Tili-Tekno:  040 750 4577

KENKIÄ JA KUMISAAPPAITA

Kimmon Kenkä Kankaanpää

LAUANTAINA 18.11.
PUDASJÄRVEN TORILLA 9-13

Rieker, Ajavat, Pomar-, Kävely-, 
jokasään- ja Talvikenkiä

ORTOKENKIÄ ja erikoistossuja 
KUOMA lenkkareita, myös talvimallit!

NOKIAN KUMISAAPPAITA (myös lämminvuorisia)
NAHKASAAPPAITA, Turvakenkiä
AAMUTOSSUJA runsas valikoima

Pudasjärven kaupunginhalli-
tus kokoontui tiistaina 14.11. 
Metsähallitus esitti kaupungil-
le rakennusoikeuden alenta-
mista Iso-Syötteen asemakaa-
van korttelissa 76. Korttelin 
nykyiset tonttikohtaiset raken-
nusoikeudet halutaan alen-
taa 250 kerrosneliömetristä 
200 kerrosneliömetriin. Muil-
ta osin asemakaava halutaan 
säilyttää ennallaan. Syy ra-
kennusoikeuden alentamiseen 
on rakennusoikeuteen perus-
tuva tonttien hinnoittelu. Os-
tajilla ei ole tarvetta rakentaa 
kaavan rakennusoikeuden sal-
limaa määrää eikä siksi haluk-
kuutta maksaa rakennusoike-
uteen perustuvaa korkeampaa 
hintaa. Toisaalta myyjä ei voi 
hinnoitella tonttejaan kaavaa 
alemmalla rakennusoikeudel-
la. Asemakaavan muuttami-
nen vain tiettyjen teemojen 
osalta, vaiheittain, on tullut 
mahdolliseksi 21.4.2015 voi-
maan tulleen maankäyttö- 
ja rakennuslain muutoksen 
myötä. 

Näin päätettiinkin ryh-
tyä muuttamaan Iso-Syötteen 
asemakaavaa korttelissa 76. 
Kaavoituksesta aiheutuneet 
kustannukset peritään Metsä-
hallitukselta.

Rautatieyhteyttä 
toivotaan
Pohjois-Pohjanmaan liit-

Kaavaan maanomistajan 
toivomia muutoksia Iso-Syötteellä

LC Rauhanjulistekilpailu 2017 – 2018
Lions-klubit eri puolilla maa-
ilmaa sponsoroivat vuosit-
tain Lionien kansainvälistä 
rauhanjulistekilpailua pai-
kallisissa kouluissa ja nuo-
risoryhmissä. Tämä kilpai-
lu kannustaa nuoria ympäri 
maailmaa ilmaisemaan näke-
myksiään rauhasta sekä le-
vittämään rauhaa ja kansain-
välistä yhteisymmärrystä. 
Viimeisen 28 vuoden aikana 
yli neljä miljoonaa lasta lähes 
sadasta maasta on osallistu-
nut kilpailuun.

Kauden 2017–2018 rau-
hanjulistekilpailun teema on 
”Rauhan tulevaisuus”. Kil-
pailuun kutsuttiin mukaan 
nuoret, jotka ovat 11-, 12- tai 
13-vuotiaita kaikista Pudas-
järven kouluista.

Kisatöiden arviointikoko-
us oli 7.11. Hirsikampuksella. 
Paikalla olivat tuomaroimas-
sa leijonat Elina Jylhänlehto, 
leijonapuoliso Sari Poropu-
das, sekä kilpailun johtaja Jan-
ne Moilanen.

Tuomarit pohtivat, että oli-
si ollut mukava keskustella ai-
heesta töiden tekijöiden kans-
sa. Aihetta oli tulkittu monin 
eri tavoin. Töissä oli paljon 
eri ideoita ja paljon värejä. Jo-
kaisessa työssä oli jotakin hy-
vää. Töitten arvottaminen oli 
vaikeaa. Tiukan vertailun ja 

pohtimisen jälkeen tuomarit 
löysivät kolme parasta työtä 
jokaisesta sarjasta.

Pudasjärven Lions klu-
bit kiittävät pudasjärveläisiä 
opettajia kilpailuun mukaan 
lähtemisestä, ja kiitos myös 
kaikille kilpailuun osallistu-
neille oppilaille. Rauhanju-
listekilpailu järjestetään taas 
ensi vuonna, silloin uusin ai-
hein.

Kilpailun kolme parasta 

työtä joka sarjasta, ovat näh-
tävillä kirjastossa torstaihin 
30.11.2017 saakka.

Sivukylien koulujen osan-
ottajia oli Hirvaskoskelta ja 
Sarakylästä. 

Janne Moilanen  
Voittajina olivat:
1. Emmi Vähäkuopus, Hir-
vaskoski, 2. Emilia Sarajär-
vi, Sarakylä, 3. Kauri Ervas-

ti, Hirvaskoski.

Lakarin koulun 
5.-6.-luokkien voittajat:
1. Ronja Kokko, 2. Nanna 
Penttilä, 3. Milla Liimatainen

Hirsikampuksen 
5.-6.-luokkien  
voittajat:
1.Oona Ojala, 2. Annika Jun-
nonaho, 3. Eveliina Pesonen 

Kuvassa voittajatyöt sarjoittain vasemmalta: Hirvaskosken koulu Emmi Vähäkuopus, La-
kari Ronja Kokko, Hirsikampus Oona Ojala. Töitä pitelemässä vasemmalta kilpailun tuo-
marit Elina Jylhänlehto, Janne Moilanen ja Sari Poropudas.

KANGAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla 
to 23.11. klo 9-16

Joulukankaat saapuneet. Matonkudetta, 
ontelokuteet, poppanakuteet, paperinauhat.

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

Maahantuojalta suoraan sarkaa, 
verkaa, lapin nauhat ym.

to on pyytänyt Pudasjärven 
kaupungin lausuntoa 3. vai-
hemaakuntakaavan luon-
noksesta. Voimassa olevia 
maakuntakaavoja täydenne-
tään ja päivitetään kolmes-
sa vaiheessa. Lausuntona 
maakuntahallitukselle pää-
tettiin esittää, että rautatie-
yhteyttä Oulusta Pudasjär-
ven ja Taivalkosken kautta 
Kuusamoon ryhdytään sel-
vittämään. Muilta osin kaa-
vaehdotuksesta ei ole huo-
mautettavaa.

Viranomaislautakunnan 
esityksestä päätettiin muut-
taa tarkastusinsinöörin vir-
ka vuoden 2018 alusta alkaen 
johtavaksi rakennustarkas-
tajaksi, jonka tehtäviin kuu-
luu esittelijän tehtävät vi-
ranomaislautakunnassa. 
Muutoksella ei ole vaikutusta 
kelpoisuusvaatimuksiin.

Samoin viranomaislauta-
kunnan esityksestä päätettiin 
siirtää kaupunginhallituk-
selle kuuluvan päätösvallan 
poikkeamishakemuksiin liit-
tyen viranomaislautakunnal-
le ja se arkistoidaan hallinto-
säännön yhteyteen.

Pudasjärven lukion oppi-
laaksi ottamisen perusteista 
päätettiin poistaa keskiarvo-
raja vuoden 2018 alusta alka-
en. Tähän saakka keskiarvo-
raja on ollut 7.

Varhaiskasvatuksen 
asiakaspaikkoja 
lisätään
Varhaiskasvatuksessa on ol-
lut hieman yli 200 lasta use-
an vuoden ajan. Tällä hetkel-
lä tilanne näyttää siltä, että 
helmikuussa 2018 lapsia var-
haiskasvatuksessa tulee ole-
maan noin 250. Tällä hetkellä 
hoitopaikkajonossa on 21 uut-
ta lasta, joista uusien paikko-
jen tarve on tällä hetkellä 15. 
Nykyisellään Pikku-Paavalin, 
Koivutien ryhmäperhepäivä-
hoidon sekä keskustan alueen 
perhepäivähoitopaikat ovat 
100 prosenttisesti käytössä. 

Päätettiin oikeuttaa hank-
kimaan suorahankintana var-
haiskasvatuksen asiakaspaik-
koja enintään 12 kappaletta 
vuodelle 2018 edellytyksellä, 
että kustannukset hoitopaik-
kaa kohden eivät ylitä kau-
pungin omana tuotantona ai-
heutuneita kustannuksia.

Kuntaliiton ylimpään toi-
mielimeen, valtuuskuntaan, 
valitaan 66 jäsentä ja 66 va-
rajäsentä jäsenäänestyksel-
lä eli 15.11. - 31.12.2017 vaa-
lipiireittäin toimitettavalla 
vaalilla. Vaalipiirit määräyty-
vät samoin kuin eduskunta-
vaaleissa. Esitettiin, että kau-
punginvaltuusto toimittaa 
suljetuin lipuin Suomen Kun-
taliiton valtuuskunnan vaa-

lin, jossa äänen voi antaa Ou-
lun vaalipiirin ehdokaslistojen 
yhdistelmässä olevalle listalle.

Uuden terveysase-
man suunnittelu 
käyntiin
Perusteellisen harkinnan ja 
tehtyjen tutkimusten perus-
teella on kaupungin sisäil-
matyöryhmän ja tilatyöryh-
män esityksestä päätettiin 
käynnistää uuden terveysase-
man rakentamisen suunnit-
telutyö. Kaupunginvaltuus-
ton päätöksen mukaisesti 
tutkitaan ensisijaisesti hirsi-
materiaali -vaihtoehto. Var-
sinainen uuden terveysase-
man rakentamispäätös tulee 
päätettäväksi näillä näkymin 
vasta sen jälkeen, kun maa-
kunta- ja sote-uudistukseen 
liittyvä lainsäädäntö on hy-
väksytty eduskunnassa. Täl-
löin myös uudistuksen yk-
sityiskohdat ovat paremmin 
tiedossa. Suunnittelutyö aloi-
tetaan tarkemman rakennus-
paikan, tilatarpeen ja hank-
keen rahoitusvaihtoehtojen 
selvityksellä. Tilatarveselvi-
tys toteutetaan yhteistyös-
sä henkilöstön, Oulunkaaren 
kuntayhtymän, tulevan maa-
kuntaorganisaation ja Pudas-
järven kaupungin kesken.
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Matkailualan opiskelija An-
nika Lehtosaari palasi juu-
ri viikon mittaiselta Oulun 
seudun ammattiopiston jär-

jestämältä vierailulta Italias-
ta. Hän opiskelee aikuisopis-
kelijana matkailupalvelujen 
tuottajaksi OSAOn Pudas-

Annika Lehtosaari ja isäntäperheen tytär Francesca Roma-
na Starnino.

Annika isäntäperheen Starninon kanssa.

Rooman Colosseumissa käynti kuuluu Italian matkan pe-
rusohjelmaan. 

järven yksikössä. Roomassa 
hän oli tutustumassa uuteen 
Oulun seudun ammattiopis-
ton yhteistyöoppilaitokseen. 
Paikalliseen arkeen ja kult-
tuurin pääsi kurkistamaan 
asumalla italialaisessa isän-
täperheessä. 

Päivät Roomassa sujui-
vat pitkälti etukäteen suun-
nitellun ohjelman mukaises-
ti. Matkaohjelma oli tiivis ja 
päivät olivat usein pitkiä. 
Päätarkoituksena oli kult-
tuurielämysten lisäksi tutus-
tua Luigi Einaudin kouluun, 
henkilökuntaan ja opetuk-
seen sekä suunnitella tule-
vaa yhteistyötä. 

Isäntäperhe asui noin 
tunnin bussimatkan päässä 
Rooman keskustasta. ”Isän-
täperhe oli oikein muka-
va, vaikka asuminen vie-
raassa perheessä jännitti 
ennakkoon samoin kuin 
oman kielitaidon riittämi-
nen”, Annika kertoo. Isän-
täperheen vanhemmat eivät 
puhuneet lainkaan englan-
tia. Kommunikointi tapahtui 
kuitenkin sujuvasti englan-
niksi isäntäperheen nuoren 
avustuksella sekä välillä 
improvisoiden ja elekielel-
lä. ”Olin opetellut muutamia 
italiankielisiä kohteliaisuuk-
sia ja pystyin tervehtimään 
ja kiittämään italiaksi. Per-
heen vanhemmat olivat täs-
tä kovin ilahtuneita, että olin 
nähnyt vaivaa.”, Annika sa-

noo. Päivät päättyivät aina 
yhteiseen illalliseen, joten 
italiainen ruokakulttuuri tuli 
myös tutuksi viikon aikana. 
”Oli mahtavaa päästä näke-
mään heidän arkea ja osal-
listumaan perheen yhteisille 
aterioille perheen ja perheen 
isoisän kanssa.” 

Italialainen kulttuuri 
poikkesi suomalaisesta esi-
merkiksi siinä, että myöhäs-
tely oli normaalia samoin 
kuin kovaääninen ja tempe-
ramenttinen kommunikointi 
sekä runsas poskisuudelmi-
en vaihtaminen. Reissun pa-
rasta antia oli ehdottomas-
ti tutustuminen vieraaseen 
kulttuuriin, ruokaan, ihmi-
siin ja nähtävyyksiin.” Anni-
ka muistelee lokakuista reis-
suaan.

Annika suosittelee Italiaa 
vaihtokohteena ihan kenelle 
tahansa. Italia on monipuo-
linen ja kiinnostava sukellus 
historiaan, hyvään ruokaan 
ja sydämellisten ihmisten 
pariin. Mieleenpainuvinta 
oli ihmisten avoimuus ja vä-
littömyys. ”Vaihtoon lähte-
viä neuvoisin pitämään mie-
len avoimena ja nauttimaan 
joka hetkestä. Kokemus 
avartaa mieltä takuuvarmas-
ti!”, sanoo Annika. 

OSAOn opiskelijat voi-
vat suorittaa osan ammat-
tiopintoja ulkomailla. Tämä 
tarkoittaa yleensä tutkinnon 
osan työssäoppimista ja näy-

tön tekemistä. Sen verran 
Rooman vierailu sytytti An-
nikassa reissukuumetta, että 
hänellä on hakemus vetä-
mässä opintoihin liittyvään 

työssäoppimisen ja näytön 
suorittamiseen ulkomaille 
ensi kevääksi. 

OSAO tiedotus 

Metsäkeskus on koonnut 
metsänomistajan avuksi tie-
topaketin oman metsän hak-
kuumahdollisuuksista ja 
hoitokohteista. Tiedotteen 
kartoille on myös merkit-
ty Metsäkeskuksen tiedossa 
olevat luontokohteet. Tietoja 
on kerätty Iin, Pudasjärven 
länsi-osan ja Yli-Iin ja Ylikii-
mingin alueilta.

Suomen metsäkeskus lä-
hettää arviolta reilut 4500 
kirjettä alueella metsää 
omistaville. Noin 1100 met-
sänomistajaa saa tiedon 

sähköpostilla kertoo asiak-
kuusasiantuntija Marika 
Alatalo. Vastaavia tiedottei-
ta lähetetään aina kun olem-
me saaneet tietyn keilaus-
alueen tiedot kerättyä ja ne 
ovat metsänomistajien hyö-
dynnettävissä.

Kannattaa tutustua 
Metsään.fi-palveluun
Jo noin 87 500 metsänomis-
tajaa Suomessa käyttää aktii-
visesti Metsään.fi-palvelua. 
Metsäkeskus on kerännyt 

palveluun noin 84 prosenttia 
yksityismetsien pinta-alasta, 
joka vastaa noin 11 820 000 
hehtaaria.

-Metsään.fi-palvelussa on 
tietoa puustosta, maaperäs-
tä, tulevista hakkuumahdol-
lisuuksista, hoitotarpeista 
sekä luontokohteista, jatkaa 
Alatalo. Hakkuehdotukset 
ovat laskennallisesti tuotet-
tuja.

Palvelussa voi katsella 
karttoja ja ilmakuvia tai tu-
lostaa metsikkökuvioiden 
luettelon maastoon mukaan. 

Metsäomistaja näkee myös 
tulo- ja menoarviot hoito- ja 
hakkuutöistä. Tietoja päivi-
tetään jatkuvasti ja kun ot-
taa palvelun käyttöön, nä-
kee myös tulevien vuosien 
kiireelliset työt.

Metsään.fi-palvelu on 
metsänomistajalle maksu-
ton ja sinne kirjaudutaan 
osoitteessa www.metsaan.
fi. Palveluun tunnistaudu-
taan omilla verkkopankki-
tunnuksilla tai mobiilivar-
menteella.

Tietoa kannattaa 
jakaa
Metsään.fi-palvelussa met-
sänomistaja voi antaa valitse-
milleen yrityksille metsätie-
tojen selailu- tai siirtoluvan. 
Valtuutettu yritys voi katsel-
la ja hyödyntää metsänomis-
tajan kanssa samoja tietoja, 
mikä helpottaa keskustelua, 
päätöksentekoa ja palvelui-
den hankintaa. Tiedon siir-
toon tai selailuun oikeutta-
van luvan voi antaa myös 
paperilomakkeella, joka pos-

titetaan kirjeen mukana.
Jos metsässä on arvok-

kaita luontokohteita, metsi-
en monimuotoisuusohjelma 
METSO tarjoaa vaihtoehto-
ja, joilla voi suojella metsää 
ja hoitotoimilla lisätä metsän 
luonnonarvoja.

Metsään.fi-palvelussa 
metsänomistaja voi tehdä 
metsänkäyttöilmoituksen, ra-
hoitushakemuksen sekä ra-
hoitushakemukseen liittyvän 
toteutusilmoituksen.

Metsäkeskus tiedotus 

Metsää omistaville tuoretta tietoa

Elvytys- ja hätäensiapukoulutuksella valmiutta hengen pelastukseen
LähiTapiolan ja Suomen Pu-
naisen Ristin elvytys- ja hätä-
ensiapukoulutus järjestettiin 
keskiviikkona 18.10. Pudas-
järven LähiTapiolan tiloissa. 
Koulutuksessa oli mukana 
12 henkilöä. Kouluttajina toi-
mivat hätäensiapukouluttaja 
Jari Pääkkö apunaan LähiTa-

piolan palvelujohtaja Johan-
na Norkola. Kaikki osallistu-
jat olivat tehneet etukäteen jo 
verkkotehtävän. 

-Maltti on valttia hätäti-
lanteessa. Tärkeintä on tode-
ta, että uhri hengittää ja sitä 
pitää seurata ensiapua annet-
taessa, selosti Pääkkö. 

Hän opasti myös sydän-
iskurin käyttämiseen ja toi-
voi, että Pudasjärvelläkin se 
löytyisi suurista yrityksistä 
ja olisi myös helposti saata-
villa hätätilanteeseen. Kurs-
silaiset tiesivät kertoa, että 
muutamissa yrityksissä sel-
lainen löytyykin. Illan kulu-
essa osallistujat jakautuivat 
viiteen eri ryhmään harjoit-
telemaan opetettuja taitoja. 
Kurssin lopuksi kaikki saivat 
hätäensiapukoulutuspassin. 

LähiTapiolan maksutto-
man Sankari hätäensiapuko-
lutuksen on suorittanut tä-
män vuoden kuluessa jo yli 
25 000 henkilöä – ja koko 
ajan koulutetaan tuhansia li-
sää. Merkittävä osa uusista 
sankareista, kaikkiaan jopa 
40 0000, on 5.-6.-luokkalaisia 
koululaisia. Koulutus järjes-

tetään yhteistyössä Suomen 
Punaisen Ristin kanssa. Lä-
hiTapiolassa halutaan tehdä 
konkreettisia turvallisuuste-
koja, joilla rakennetaan ter-
veempää ja turvallisempaa 
elämää. Oikeanlaisilla elvy-
tystaidoilla kuka tahansa voi 
pelastaa lähimmäisen hen-
gen. 

Suomen Punaisessa Ris-
tissä halutaan viedä elvytys- 
ja ensiaputaitoja Suomessa 
laajalti eteen päin ja LähiTa-
piola valtakunnallisena tur-
vallisen elämän toimijana 
on tähän mainio kumppani. 
Koulutuksella on mahdollis-
tettu monelle ensimmäinen 
elvytyskoulutus, joka voi jo-
nain päivänä vielä pelastaa 
toisen hengen. Varsinaisten 
ensiaputaitojen lisäksi onkin 
myös tärkeä pitää yllä kes-

kustelua toisista välittämisen 
merkityksestä niin kouluissa 

Hätäensiapukouluttaja Jari Pääkkö Punaisesta Rististä ja 
palvelujohtaja Johanna Norkola LähiTapiolasta vetivät Pu-
dasjärven maksuttoman hätäensiapukoulutuksen. 

Kurssilaisista osa kertasi taitojaan, joillakin ea-koulutus-
passi oli mennyt vanhaksi ja jotkut olivat tällaisessa koulu-
tuksessa ihan ensimmäistä kertaa. 

kuin kodeissa, todetaan Pu-
naisesta Rististä.  HT
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TEKSTIILIOSASTOLTA

LELUOSASTOLTA

Voimassa 21.11.2017 saakka.

-KAUPAN 
SUPERETUKUPONKI

" 399
ltk

2 ltk/kuponki

Malvian
COCTAIL-
PIIRAKKA
44 kpl/2000 g

LOPPUVIIKKO PE-LA 17. - 18.11.

499
pkt

100 100
ras

100
pkt

189
kg

099129

2 kalaa/talous

995
kg

100

099

199
ras

495
pkt

100

kg

699
kg

199
tanko

100

199

199

595
kg

129

100
kg

100
pss

995
kg

100
kpl

pkt 199

plo

195
pkt

prk

pkt

189
pkt

2 pkt/talous

prk

299
kg

pkt

3 kg/talous

prk

199
pkt

kpl

695
kg 995

kg

699
kg

2 pkt/talous

pkt

pkt

3990

5490

3250

Suomi100, Plasto
AURA-AUTO

pyyntivaraus

4995

MAANANTAI 20.11.

Atria Perhetilan
BROILERIN 
SISÄFILEE

480-600 g
maustettu, mustapippuri tai 

naturall

Arla
TUOREJUUSTOT

150 g

HK
LIHAPYÖRYKÄT 360 g 
tai JAUHELIHAPIHVIT

330 g

Pingviini
VANILJA-
JÄÄTELÖ 
1 l

Tuore norjan
LOHI 1-2 kg 
kokonainen
raj. erä

Valio
OLTERMANNI
250 g

TIISTAI 21.11.

PE-TI 17.-21.11.
Atria kunnon arki
SIKA-NAUTA
JAHELIHA 
400 g

Eldorado
KIVENNÄIS-
VEDET 0,95 l
sis. pantin

Pringles
PERUNA-
LASTUT
190 g

Eldorado
PIKA-
NUUDELIT 
60 g

Suomalainen
PORKKANA

1 kg

BANAANI

MAALAIS-
PALVIKINKKU
palana

RAUTAOSASTOLTA

Saarioinen
PIZZAT 
200 g

Vanajan
VOHVELIT
325 g

HK
SAUNA-

PALVIKINKKU 
300 g
viipale

Tuore
SILAKKA
kokonainen

Tuore
PORSAAN 
ETUSELKÄ tai 
LAPA

JAUHELIHA
SIKA-
NAUTA

Poprilli
GRILLIMAKKARA

400 g

HK
POPSI KEVYT 
10 NAKKI 
300 g

HK tuore
HERNE-
KEITTO
450 g

HK
BALKAN-
MAKKARA 
500 g

PERJANTAI 17.11. LAUANTAI 18.11.

PERSIMON

Tuore 
porsaan
ULKO-
FILE

Naudan
PAISTI.
JAUHE-
LIHA

Porsaan
KYLJYK-
SET

HK Viljaporsaan
LIHA-
SUIKALE
400 g 
kermapippuri

Pouttu PALVI-
RYYNI-
MAKKARA 
400 g

Naudan
luuttomat
KEITTO-
LIHA-
PALAT

1095

1995

9990

4995

45,-

Mustang
KAMIINA

199,-

Tekninen
MICROFLEECE 
VÄLIASU

1990
Prego
TUHKA-
IMURI  
1200 W

3995

Carman
AUTON 
PUOLIPEITE 

ÖLJY-
TÄYTTEISET 
LÄMPÖPATTERIT
Esim. 600 W

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

Tikkivuori 
TYÖTAKKI

Vuorelliset 
TYÖHOUSUT AVAIMENTEKO, 

MYÖS MUSTAPÄINEN 

JA LUKKO-
TARVIKKEET

KANAN-
MUNAT
10 kpl

Valio
ARKI JOGURTIT
1 kg

Lasten
TOPPA-
HAALARI
koot: 90-130 cm

Lassitec
TOPPA-

HOUSUT
koot: 110-140 cm,

henkselit,
vedenpitävä 

5000 mm

Suomi100, Emek
JAKELUREKKA

1395

L.O.L
YLLÄTYSPALLOT
7 kerrosta yllätyksiä, kuo-
ri palloa kerros kerrallaan ja 
löydä yllätys joka kerroksen 
jälkeen.
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Joulupakettien toimittami-
seen vanhuksille, yksinäi-
sille ja vähävaraisille voi 
osallistua jokainen, joka 
haluaa. Paketteihin on tar-
koitus saada kahvipaket-
ti, lämmintä (villasukat, 
kinttaat, tossut, lapaset) ja 
jouluhyvää (kettukarkke-
ja/pipareita) ja joulukort-
ti jokaiseen pakettiin. Nuo 
on viime vuodelta todettu 
kaikille hyviksi. Minä toi-
mitan jälleen paketit sit-
ten eteenpäin, sekä toimi-

tan tontun virkaa eli käärin 
lahjoituksena saadut tava-
rat paketteihin. Kotihoi-
don väki on lupautunut 
jälleen jakamaan paketit 
vanhuksille.

Tavaroita voi toimittaa 
10.12. saakka minulle sekä 
Halla Caterinkiin.

Kiitos jo kaikille jotka  
voivat osallistua!

Päivi Pohjanvesi

Joulupaketteja vanhuksille, 
yksinäisille ja vähävaraisille

Veteläisistä 
Haarahiltusiksi 
sukukirja valmistunut
Vantaalla asuva Irja Hirsi-
vaara on kirjoittanut suku-
kirjan Veteläisistä Haarahil-
tusiksi, Juho Paavonpoika 
Veteläisen sukua Pudasjär-
veltä. Kirjassa kantaisänä 
pidetään Pudasjärvellä v. 
1757 syntynyttä yllä mainit-
tua Juho Paavonpoika Ve-
teläistä, jonka poika Heik-
ki, (osin myös pojat Juho ja 
Antti) oli kanssa-asukkaa-
na Haarahiltusen tilalla 1820 
– 1834. Kaikki pojat ja myös 
isä Juho perheineen asuivat 
Haarahiltusen tilalla tuohon 
aikaan ja heistä käytettiin 
sukunimeä (lisänimeä) Haa-
rahiltunen.  

Kirja seuraa Heikin ja An-
tin – Juho kuoli perheettö-
mänä- jälkeläisiä kahdek-
santeen, osin yhdeksänteen 
polveen.  Hyvin useat teistä 
ovat jo muissa sukukirjois-
sa mm. puolisonne tiedois-
sa, mutta eivät Juho Veteläi-
sen jälkeläisinä. 

Kirjan kirjoittaja on ke-

rännyt henkilöhakemistos-
ta sukunimiä, joita kirjassa 
esiintyy enemmän kuin 10. 
Sellaisia nimiä ovat ainakin 
seuraavat: Ahonen, Annu-
nen, Gerdström  (myöhem-
min Kehälä), Haarahiltu-
nen, Hiltunen, Hirsivaara, 
Ikonen, Illikainen, Inkerö, 
Jaakola, Karjalainen, Kes-
kipoikela, Knuuti, Kokko, 
Lamminkangas, Merkkinie-
mi, Niskala, Ojala, Pihlaja, 
Puurunen, Rissanen, Salme-
la, Sarajärvi, Takaharju, Val-
kola, Vanhala, Veteläinen, 
Vuorma.

Kirjassa on värilliset peh-
meäkantiset kannet, sivuja 
on 200 sekä runsaasti kuvia. 
Hinta on 34,20 euroa posti-
kuluineen. 

Irja kertoo vielä, että ai-
kaisemmin kirjoittamaan-
sa sukukirjaa Juuret Livojär-
vellä (Karvonen-Hirsivaara, 
Kuusamo, Vasaraperä) on 
vielä muutamia kappaleita 
saatavan. HT

Juuri ilmestynyt kirja

Veteläisistä  
Haarahiltusiksi 
Juho Paavonpoika 
Veteläisen sukua Pudasjärveltä.

Hinta 34,20  
sisältää postikulut.

Kirjatiedustelut ja tilaukset:
Hirsivaara Irja 
irja.hirsivaara@kolumbus.fi tai puh. 050 546 4663

Uutta ajopelimallistoa Pörinäpäivillä
Pienkonehuolto Keskiahon 
pihapiirissä vietettiin perjan-
taina 10.11. kelkkailukauden 
avajaistapahtumaa, Pörinä-
päivää. Yrittäjä Jari Keskiaho 
kertoi, että jo useana vuonna 
pidetty tapahtuma on muka-
va järjestää aina uudestaan, 
koska se kiinnostaa pudas-
järveläisiä ja kokoaa pai-
kalle useita satoja kävijöitä. 
Keskiaho kertoi Pitopalvelu 
Illikaisen jakaneen hernekeit-
toa päivän kuluessa yli 500 
annosta.

Tapahtumapäivänä asiak-
kaat pääsivät tutustumaan 
muun muassa Ski-doon ja 
Lynxin moottorikelkkojen ja 
Can-Amin mönkijöiden vuo-
den 2018 uuteen mallistoon. 
Suomalainen Lynx moottori-
kelkka viettää vuonna 2018 
50-vuotisjuhlaansa myön-
tämällä Lynxin kelkoille 50 
kuukauden takuun.

BRP: n aluepäällikkö Juha Mäkimartti ja Pienkonehuolto 
Keskiahon Jari Keskiaho olivat hyvillään voidessaan tar-
jota asiakkaille mahdollisuuden koeajaa Can-Amin uusim-
malla traktorimönkijällä, joka on varustettu abs-jarruilla. 
Koeajolle lähdössä pudasjärveläinen Valto Illikainen.

Pienkonehuolto Keskiahon jokavuotiseen Pörinäpäivään, 
kelkkailukauden avajaistapahtumaan osallistui satoja pu-
dasjärveläisiä.

Paikalla ollut BRP: n alue-
päällikkö Juha Mäkimartti 
kertoi, että tieliikenneuudis-
tuksen ansiosta Can-Amin 

traktorimönkijämallistoon 
kuuluu nyt kolme eri mallia, 
40, 60 ja 80. Numero tarkoit-
taa eri mönkijämallien suu-
rinta sallittua ajonopeutta 
maanteillä. Uusin 80-malli on 
varustettu abs-jarruilla ja sen 
huippunopeus on 105 km/h.

Yrittäjä Jari Keskiaho ker-
toi olevansa erittäin hyvil-
lään päästessään kertomaan 
asiakkaille, että mönkijöi-
den luokituksessa ja tuote-
kehityksessä on tapahtunut 

abs-jarrujen myötä positiivi-
nen mullistus. Tällä hetkel-
lä abs-jarruilla varustettua 
mönkijää on saatavilla vain 
Can-Amin menopeleistä ja 
sitä onkin käynyt tänään jo 
moni koeajamassa. Aikoi-
naan mönkijöiden saapues-
sa markkinoille ei tästä uu-
distuksesta olisi uskaltanut 
haaveilla kukaan, totesi Kes-
kiaho. 

Pertti Kuusisto

Marko Rautiolle 
Vuoden puheenjohtaja palkinto
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien vuosikokous oli lau-
antaina 4.11. Raahessa. Pu-
dasjärven Yrittäjistä olivat 
kokousedustajina paikalla 
Marko Rautio, Tommi Nis-
kanen, Jaana Mourujärvi, 
Aila Repola ja Heimo Turu-
nen. Aluejärjestön uudek-
si puheenjohtajaksi valit-
tiin Jussi Riikonen Oulusta, 
viisi vuotta puheenjohtaja-
na toimineen Lauri Mikko-
sen luovuttua puheenjoh-
tajuudesta. Aluejärjestön 
hallitukseen valittiin uute-
na Tommi Niskanen Pudas-
järveltä. 

Illan juhlagaalassa oli 
useita palkitsemisia. Vuo-
den puheenjohtajana 2017 
palkittiin Pudasjärven Yrit-
täjien puheenjohtaja Marko 
Rautio. PPY:n puheenjohta-
ja Lauri Mikkosen mukaan 
Rautio on toiminut paikal-
lisyhdistyksen puheenjoh-
tajana aktiivisesti omal-
la paikkakunnallaan. Hän 

on vahvistanut yrittäjien ja 
kunnan välistä yhteistyötä 
sekä ollut erittäin yhteistyö-
kykyinen ja saanut kaikki 
toimijat kulkemaan samaan 
suuntaan yhteiseksi hyväk-
si. Vuoden puheenjohta-
ja on tuonut erinomaises-
ti pk-yrittäjyyttä esille ja on 

pystynyt rakentamaan mui-
den toimijoiden kanssa hy-
vää yhteistyötä. Rautio on 
hoitanut kaiken kaikkiaan 
luottamustehtäväänsä erin-
omaisen hyvin.

Marko Rautiolla oli muu-
tenkin hieno päivä vuosiko-
kouksessa, sillä hän, täytet-

tyään Raahen kaupungin 
kyselyn, voitti arvonnassa 
pääpalkintona olleen neljän 
hengen kahden vuorokau-
den hotellimajoituspaketin 
sekä laivaristeilyn Raahen 
merialueelle.  HT

PPY:n puheenjohtaja Lauri Mikkonen luovuttamassa Marko Rautiolle Vuoden puheenjoh-
taja 2017 palkintoa Maakunnallisessa yrittäjien juhlagaalassa Raahessa.  
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ProAgrian avointen ovien päivässä vipinää Pudasjärvellä
ProAgria Oulu järjesti per-
jantaina 10.11. avointen ovi-
en päivän Pudasjärven toi-
mistolla. Kävijöitä riitti koko 
päiväksi ja heidän kans-
saan keskustelemassa  olivat 
ProAgria Oulun Pudasjär-
ven asiantuntijat Esko Vii-
tala, Leea Holmi ja Oulus-
ta Antti Harjunen. Samaan 
organisaatioon kuuluvas-
ta Maa- ja kotitalousnaisis-
ta paikalla olivat Soila Hil-
tunen ja Taimi Mahosenaho, 
jotka ovat mukana myös Pu-

dasjärvellä toimivissa hank-
keissa. Yhdessä huoneessa 
olikin Oulun Seudun Biota-
lousLeaderin infopiste, jos-
sa haastateltiin hankkeen 
aiheisiin liittyviä asioita. Pu-
dasjärven asioita hoitava 
uusi maaseutuasiamies Jon-
na Roininen Oulun yhteis-
toiminta-alueelta esittäytyi 
myös ja hänen työhuoneen-
sa on samassa talossa.  

Keskustelujen aiheina oli 
varsinkin maatilojen neu-
vontajärjestelmä Neuvo 

2020, joka tarjoaa maatilal-
le mahdollisuuden käyttää 
asiantuntijapalveluja 7 000 
euron edestä ohjelmakau-
della 2015–2020.  Monilla 
oli vielä omaa pottia hyvän-
laisesti käyttämättä. Myös 
maatilan tuotteiden jalosta-
minen ja lähiruoan edistämi-
nen omassa kunnassa kes-
kusteluttivat. Kävijöissä oli 
sekä luomutuotantoa ja ta-
vanomaista tuotantoa har-
joittavia kuin myös luonnon 
keruutuotteiden poimija-

rengasasiasta kiinnostuneita 
kävijöitä. Myös paikallisten 
luomuvihannesten tuotan-
non yhteistyörenkaasta kes-
kusteltiin. Lammastalous on 
Pudasjärvellä tärkeä elinkei-
no myös liitännäisvaikutuk-
siltaan ja paikalla kävikin 
useita lampureita.   

Maatalous hyödyttää 
myös Pudasjärven matkai-
luelinkeinoa pitämällä ky-
liä hoidettuina, mutta enem-
män hyötyä saataisiin, jos 
lähiruoan paikallista jalos-

tamista saataisiin kehitettyä 
edelleen. Myös maatilojen 
energiantuotantomahdol-
lisuuksia olisi mahdollis-
ta yhdistää kylien muuhun 
elinkeinotoiminnan kehit-
tämiseen. Osa paikalla käy-
neistä maatilallisista olikin jo 
tutustunut tai jopa huomioi-
nut suunnitelmissaan myös 
biokaasun mahdollisuuksia. 
Oulun Seudun Biotalous-
Leader jatkaa vielä toimin-
taansa ainakin alkuvuonna 
2018. Siihen liittyen yhteyt-

tä voi ottaa Taimi Mahosen-
ahoon mm. keruutuotteiden 
poimijarenkaasta, luomuvi-
hannesten kasvatusrenkaas-
ta, maisemanhoitosopimuk-
sista, biokaasun tuotannosta 
tai maaseudun pienyritysten 
tukimahdollisuuksista. Seu-
raava infotilaisuus viimeksi 
mainitusta aiheesta on tulos-
sa Pudasjärvelle alkuvuon-
na 2018.   

Taimi Mahosenaho ja Leea Holmi Sirpa ja Juhani Jurmun 
juttusilla. Käsissä on Pudasjärveläisen LAromit Oy:n kui-
vattuja  porkkanalastupakkauksia, joita oli jaossa Biotalo-
usLeaderin infokyselyn palkintoina. 

Lampurit Lasse Riepula, Mirka Pääkkö ja Tero Väyrynen 
saivat mukaansa tapahtumassa jaettuja ProAgria Oulun 
esiteämpäreitä.

Kahvin äärellä keskustelemassa Lasse ja Maija Puhakka, 
Soila Hiltunen, Esko Viitala ja Eija Seppälä.

Minun polkuni
Varhaisin muistikuva on Jokelasta, kävelin Mirkku-äitini kanssa 
lehtometsässä vesistön varrella. Kesäisen vehreät puut kaartui-
vat holvimaisesti polun ylle. Tunne oli satumainen, aurinko siivi-
löityi oksiston läpi varjoja heittäen. Pienen työtön mielikuvitus 
sai siivet, kaikki keijut ilakoivat kanssamme.

Seuraava voimakas polkumuisto on Taivalkosken mummo-
lasta, Vanhalta paikalta. Kuljin avojaloin, kuten kaikki kesät sil-
loin nuoruudessa. Polku oli lehmikujalla. Kuja kulki pellon pok-
ki navetalta metsään. Silloin lehmät kulkivat villilaitumilla päivät 
ja lypsylle saapuivat kujaa myöten. Tuo auringon kuivattama sa-
vinen polku tuntui hyvältä jalkapohjiin, kun väisteli polulla ole-
via lehmänläjiä. Kärpäset surisivat ja luonto tuoksui maalais-
maisemalle.

Seuraava polku kulkee mummolasta Hannulaan silloiseen 
kotipaikkaani. Noin yksi kilometri halki metsän, kautta pelto-
jen. Sen kulkemiseen meni aikaa. Piti tarkistaa pellonojien koh-
dalla, onko kärppäperhe näkösällä. Kurkistella kuusien alle oli-
siko siellä joku nukkumassa, maalintu, poro tai jänis. Kaikki olin 
nähnyt siellä.

Polku mummolasta rantaan oli täynnä riemua, pääsen Kalle-
papan kanssa ongelle. Joka kivi ja lauta piti kääntää sinne mat-
kalla, joskos löytyisi kunnon lieroja ongen koukkuun laitetta-
vaksi. Myös vanhat pökkelöt piti tarkistaa, olisko kuoren alla 
lihavia isoja valkoisia toukkia, joilla sai ahvenet narrattua kiik-
kiin.

Koululaisen polku oli Oulussa täynnä pelkoja ja murhetta, 
jo silloin koulukiusaus oli vauhdissaan. Urheasti pieni tokaluok-
kalainen kulki mäntykangasta kotiin. Se polku on jäänyt raken-
nusten alle ja hyvä niin.

Nuori aikuinen käveli polkua usein Pikisaaressa Oulussa 
kaivaten oikeaan metsään. Olihan siellä keväällä kaunista, meri 
ja kaikki, mutta voi, suuri ikävä oli luontoon.

Mökkimatkoilla Taivalkoskella sai painaa urakalla pitkin pol-
kuja, kun marjakausi oli vauhdissa, eikä aina niin mielellään läh-
tenyt mokomaan joka syksyiseen uurastukseen.

Avioliiton astuttua kuvaan kaikki polut muuttuivat Pudas-
järven Jongun kylään, Paukkerinharjulle. Ja siellä riittää pol-
kua joka makuun. Lähtee turhat murheet, kun otat Nelli-koi-
ran mukaan ja lähdet pihasta lenkille. On rantaan kalapolkua, 
suon taakse marjaan hilloja rohmuamaan. Kankaalta vierestä 
löytyy kaikki marikot. Suuntaat mihin tahansa, kaikki on valmii-
na. Antaa vaan askelten ja polun viedä sinut, minne luonto kul-
loinkin ohjaa.

Nostalgiaa rinnassa,
Onerva Ronkainen

Valtuusto hyväksyi Matkailun 
puitesopimuksen - Syötteellä suuria 
investointisuunnitelmia
Pudasjärven kaupunginval-
tuusto päätti torstaina 9.11. 
jatkaa ensi vuonna entisel-
lä 20,5 tuloveroprosentil-
la. Asiaa esitelleen kaupun-
ginjohtaja Tomi Timosen 
mukaan valtionosuuksi-
en pienentyessä verotulojen 
merkitys kaupungin talou-
dessa kasvaa. Tuloveropro-
senttia Timonen luonnehti 
keskitasolle ja samassa ko-
kouksessa päätettyjä kiin-
teistöveroprosentteja alhai-
siksi lähikuntiin verrattuna. 
Kiinteistöveroprosenttei-
hin tehtiin pieniä tarkistuk-
sia tähän vuoteen verrattu-
na yleisen prosentin ollessa 
0,98. Vakituiseen asumiseen 
käytetty asunto 0,41, muu 
asuinrakennus 1,05, yleis-
hyödyllinen yhteisö 0,40 ja 
rakentamaton rakennus-
paikka 3,50. 

Eniten kokouksessa käy-
tettiin aikaa matkailun pui-
tesopimuksen 2018-2023 
käsittelyssä, jonka hyväk-
symisessä vallitsi kuitenkin 
hyvä, myönteinen henki. 
Asiaa oli käsitelty jo valtuus-
toseminaarissa ja kokouk-
sessa asian esitteli elinkeino-
asiantuntija Sari Turtiainen. 
Puitesopimus kuuluu yh-
tenä osana kaupungin tu-
levaisuuden strategiaan. 
Hän piti erittäin myönteise-
nä, että puitesopimusta on 
valmisteltu hyvässä yhteis-
työssä Syötteen yritysten 
kanssa. -Syöte tarvitsee kas-
vurysäyksen, jossa valtaosa 

tulevista 48 miljoonan eu-
ron investoinneista on yri-
tysten itsensä toteuttamia. 
Suurin osa investoinneis-
ta painottuu majoituskapa-
siteetin nostamiseen alueel-
la. Suunnitteilla onkin 720 
vuodepaikan lisäys seuraa-
van kuuden vuoden aika-
na. Investointien uskotaan 
lisäävään alueen kasvukier-
rettä ja tuovan rahaa alueel-
le. Matkailuvirran uskotaan-
kin kasvavan 25 prosenttia 
ja olevan tulevaisuudessa 27 
000 kävijää vuodessa. 

Kaupungin omana pa-
nostuksena on alueen veto-
naulaksi suunniteltu Syöte 
Areenan rakentaminen lä-
himmän kahden vuoden ai-
kana. Rakennukseen tuli-
si monipuolisia toimintoja 
mm. keilahalli ja 300 hengen 
juhlasali juhlien, konferens-
sien ja kokousten järjestämi-
seen. Kustannusarvio on 2,5 
miljoonaa euroa. 

Puitesopimusta kan-
nattivat kaikki valtuusto-
ryhmät ja toivat puheen-
vuoroissaan esille aluetta 
myönteisesti kehittäviä nä-
kökulmia. Vihreiden Kari 
Tykkyläinenkään ei vastus-
tanut hanketta, mutta koros-
ti luontoystävällisyyden ja 
perhekeskeisyyden huomi-
oimista. 

Pudasjärven uusi, ensi 
vuoden alusta voimaan tu-
leva, rakennusjärjestys hy-
väksyttiin yksimielisesti. 
Uusimistyö on tullut ajan-

kohtaiseksi, kun valtakun-
nallisesti on meneillään 
keskustelut normien purka-
misesta ja kaupungilla on 
tarve helpottaa kaikkea ra-
kentamista. Entistä enem-
män on tullut myös ky-
syntää muuttaa vapaa-ajan 
asuntoja pysyviksi asuin-
rakennuksiksi. Rantojen 
rakentamisen sujuvoitta-
minekin on ollut yhtenä ta-
voitteena. Uudessa raken-
nusjärjestyksessä sallitaan 
aikaisempaa suurempia ra-
kennusoikeuksia ilmoitus-
menettelyllä. Suunnittelu-
vaiheessa on tullut myös 
korjausehdotuksia, joita on 
pyritty ottamaan huomioon. 

Teknisen johtajan virkaan 
valittu Eero Talala esittele-
mässä valtuustolle uutta ra-
kennusjärjestystä. Siitä hän 
kertoi siirtyneensä seuraa-
maan valtuuston kokousta 
netin ääreen ja seurasi siel-
tä mm. teknisen johtajan vir-
kavalinnan.

Matkailun puitesopimusasi-
an esitteli valtuustolle sen 
valmisteluun myös aktiivi-
sesti osallistunut kehittä-
misasiantuntija Sari Turtiai-
nen. 

Teknisen johtajan vir-
kaan ensi vuoden alusta al-
kaen valittiin nykyisinkin 
virkaa hoitava Eero Talala, 
varalle valittiin Pekka Pit-
känen. Samalla myönnettiin 
ero teknisen johtajan virasta 
Ritva Kinnulalle ja hän jat-
kaa osa-aikatyötä palvelu-
suunnittelijan määräaikai-
sessa virassa, kunnes siirtyy 
eläkkeelle.

Elinympäristövaliokun-
taan jäljellä olevaksi toi-
mikaudeksi edesmenneen 
Alpo Laakkosen tilalle valit-
tiin Auri Haataja. HT
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Etsivä nuorisotyöntekijä, Juha Mertala työn touhussa nuor-
ten kanssa.

Pienkoneiden rassausker-
ho alle 29-vuotaille starttasi 
toimintansa 25.9.Karhupa-
jalla. Aktiivisia rassaajia on 
riittänyt jokaiselle kerral-
le. Nuoret ovat tuoneet mu-
kanaan muun muassa omia 
pyöriä, mopoja ja auton 
renkaatkin ovat vaihtuneet 
vanteille reippaan nuoren 
naisen toimesta. Rassaus-
kerhossa on nostettu ongel-
mat pöydälle ja yhteistuu-

min olemme niitä alkaneet 
ratkomaan. Jokaisella ker-
ralla on ollut tarjolla myös 
mustaa kahvia, kuten ras-
sauspajoihin kuuluukin. 
Viikot ovat lähteneet mu-
kavasti käyntiin ja muka-
via rupattelu hetkiäkin on 
riittänyt. Rassauskerho on 
maanantaisin kello 17-19, 
11.12. saakka ja kävijämää-
rästä päätellen jatkoa on lu-
vassa.

Rassauskerho 
Karhupajalla

Tyrnävän kunnanjohtaja 
Marjukka Manninen on va-
littu Pohjois-Pohjanmaan 
maakunta- ja soteuudistuk-
sen muutosjohtajaksi. Virkaa 
haki 12 henkilöä. Virka kes-
tää 31.12.2019 saakka edel-
lytyksellä, että maakunta- 
ja sote-uudistusta koskeva 
lainsäädäntö tulee voimaan.

Muutosjohtajan tehtäviin 
kuuluu mm. maakunta- ja 
sote-uudistuksen valmiste-
lun johtaminen ja maakun-
takonsernin strategian val-
mistelusta vastaaminen. 
Tehtäviä tarkastellaan uu-
delleen, kun uusi maakunta-
johtaja aloittaa tehtävässään 
vuoden 2019 aikana. 

Marjukka Manninen 
muutosjohtajaksi

Leppis jousikeinuun sopii neljä lasta kerrallaan ja lahjoi-
tuspäivänä siihen pääsyä jonotettiin.

Pikku-Paavalin 
päiväkodille leikkivälinelahjoitus
Pudasjärven Pikku-Paava-
lin päiväkodille lahjoitet-
tiin naisklubi LC Hilimojen 
toimesta marraskuun puo-
livälissä Leppis -jousikeinu 
ulkoleikkiväline. Se on si-
joitettu Päiväkodin pihalla 
pienten lasten puolelle. Ro-
vaniemeläisen Lappset teh-
taan valmistamaan leikkivä-
lineeseen mahtuu kerrallaan 
neljä lasta, joille leikkivä-
lineen kahvat ja muotoil-
tu istuin tekevät keinumi-
sesta helppoa ja hauskaa. 
Lahjoituspäivänä se jo oli 
hyvin suosittu ja sitä kokei-
lemaan oli jonotustakin. 

-Lapsen työ on leikki. 
Leikkiessään hän luo hen-
gen käyttämiinsä leikkivä-
lineisiin ja LC Hilimoilla on 
nyt ilo olla sitä edistämässä, 
totesi lahjoitussanoissaan tä-
män kauden klubipresident-
ti Elvi Räisänen. 

Aiemmin LC Hilimat ovat 
lahjoittaneet päiväkodin 
suurempien lapsien puolel-
le leikkimökin, joten nyt to-
teutettu leikkivälinelahjoitus 
oli sille jatkoa. Räisänen ker-
toi myös lahjoituksen olevan 
Suomi 100 v ja kansainväli-
sen leijonajärjestön 100-vuo-
tisjuhlavuoden Perintöpro-
jektiin kuuluva lahjoitus.

Naisklubi LC Hilimojen leijonat toteamassa lahjoittamansa Leppis -leikkivälineen olevan 
todella ahkerassa käytössä Pikku-Paavali päiväkodin pienten lasten puolella. 

Kauden aikana Leijonat 
lahjoittavat Perintöprojekti-
lahjoituksen ja jättävät näin 
jäljen omille paikkakunnil-
leen. Lahjoitukseen kuuluu 
laatta, joka jää kertomaan 
juhlavuodesta.

Päiväkodin johtaja Mer-
ja Kemppainen kertoi lahjoi-
tetun leikkivälineen olevan 
hyvin mieluisan päiväkodin 
lasten käyttöön ja kiitti pit-
käaikaisesta LC Hilimojen 
kanssa tehdystä yhteistyös-
tä. HT

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Lauantaina 25.11. 
JOULUN AVAJAISET 

Torttukahvit 
Sarakylän koulun  

myyjäiset klo 10-12 
Asustemyynti P.E Kemppainen klo 10-16

asusteita työ-ja vapaa aikaan

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com. www.facebook.com/rytingin.kauppa

Tervetuloa!

Kunniavartioon sankarihaudoille itsenäisyyspäivänä
Etsimme vapaaehtoisia 17-
42 -vuotiaita miehiä kun-
niavartioon sankarihaudoil-
le itsenäisyyspäivänä kello 
10.30 alkaen siihen saakka, 
kunnes jumalanpalveluk-
sen jälkeinen seppeleenlas-
ku on ohitse. Käytännös-
sä kunniavartiointi kestää 
noin puoli tuntia. Tavoittee-
na on saada Riekinkankaal-

le vähintään 40 miestä, jotta 
sankarihautojen rivien päät 
saadaan miehitettyä. Sara-
kylään tarvitaan vastaavalla 
tavalla vähintään 10 miestä. 
Pudasjärven reserviupsee-
rit vastaavat sankaripatsaan 
kunniavartioinnista Riekin-
kankaalla. 

Pudasjärvellä on san-
karivainajia 421, tämä 

on poikkeuksellisen pal-
jon suhteutettuna väkilu-
kuun. Heistä valtaosa on 
20-35 -vuotiaita. Valtakun-
nallisessa kampanjassa on 
tavoitteena hakea sankari-
vainajien haudoille juuri sa-
man ikäisiä miehiä, kun he 
olivat kuollessaan. Meillä 
tämä on käytännössä mah-
dotonta, koska miltei kaik-

kien Pudasjärvellä kirjoilla 
olevien näiden ikäluokkien 
miesten tulisi olla tuolloin 
paikalla. Lisätietoja ja il-
moittautumiset kirkkoherra 
Timo Liikaselle 24.11 men-
nessä timo.liikanen@evl.fi) 
tai p. 040 820 7223.

Seurakunta tiedotus 

Itsenäisyyden Juhlatanssit Suomi 100 v hengessä
Suomi täyttää sata vuotta 
joulukuussa 2017. Pudasjär-
ven kaupunki järjestää Suo-
mi 100 v -juhlatanssit yh-
teistyössä Iijoen Tanssijat/
Pudasjärven Nuorisoseuran, 
Pudasjärven Urheilijoiden 
ja muiden yhteistyökump-
paneiden kanssa lauantaina 
2.12. kello 18-22.30 Tuomas 
Sammelvuo -salissa. Tans-
seihin on kaikilla vapaa pää-
sy. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen puolisoineen toi-
vottaa kätellen vieraat terve-
tulleiksi, jonka jälkeen tans-
siaisvieraat voivat heittäytyä 
tanssin pyörteisiin Aki Mäen 
ja 10band-orkesterin tahdit-
tamana. Ensimmäisenä soi 
valssi ”Iltatuulen viesti”. Ti-
laisuuden juonto hoituu tut-
tujen Kurentanssijuontajien 
Kirsi Kipinän ja Ensio Koi-
vulan toimesta. 

Iijoen Tanssijoista ja 
muista vapaaehtoisista koot-
tu ryhmä on valmistautunut 
toimimaan ”kadetteina”, jot-

ka tanssittavat tanssihaluk-
kaita vieraita. Siitä merkkinä 
tanssittajilla on ruusuke rin-
tapielessä. Oman tanssitta-
jan puute ei siis ole este saa-
pua juhlatansseihin. 

Pikku purtavaa ja juomis-
ta järjestyy Pudasjärven Ur-
heilijoiden toimesta. 

Nyt saa kerrankin lait-
tautua koreaksi ja komeak-
si tanssijuhlaan lähtiessään. 
Pukukoodina on, että juhla-
asussa on mukana jotain si-

nistä ja valkoista. Juhlasali 
on myös somistettu Suomi 
100 vuotta -hengessä. 

Suomi täyttää vain kerran 
100 vuotta, joten osallistu-
taan suurella joukolla tähän 
yhteiseen suureen tapahtu-
maan!

Tervetuloa!

Juhlatanssien 
toimikunta

Juhlatanssien toimikunta on kokoontunut useaan kertaan vuoden aikana suunnittele-
maan juhlatanssien järjestämistä. Viimeksi toimikunta oli koolla Ulla Paukkerin (pöydän 
päässä oikealla) johdolla tiistaina 14.11. 

Juhlatanssien musiikista 
vastaa Aki Mäki ja 10band 
orkesteri, joka oli myös 
soittamassa viime talven 
Kurentanssitapahtumassa. 
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

3 PSS 5 TLK

LOUNAS-
SÄMPYLÄT 8 kpl/320 g

tumma tai vaalea

PIPPURIHÄRKÄ
200 g

pss
1,00 pkt

2,99

HILLOMUNKKI
8 kpl/560 g

ras
2,99

PIKKUKINKKU
kypsä 1 kg

kpl
6,90

ITALIAN-
SALAATTI

400 g

0,99
ras

Jouluiset
VAHA-

KANKAAT 
saapuneet!

SISUSTUS-
TYYNYJÄ
erilaisia. Esim. kuvan 
malli

15,90
TYYNY
50x60 cm
ontelokuitutäyte

10,50

Naisten
PITKÄ
NEULETAKKI

35,90

Inka
KAULALIINA
3 väriä

11,95

Runsas 
valikoima
NAISTEN 
PIPOJA!

LUMILINGOT:
Honda
HSS 760 AEW
PYÖRÄ
Takuu 4-vuotta

3390,-
Honda
HSS 760 AET
TELA
Takuu 4-vuotta

3580,-

Honda
HSS 760 EWD
PYÖRÄ+TELA
Takuu 4-vuotta

3790,-

Espina
XTP 120 6,5 hv
PYÖRÄ
Takuu 12 kk

649,-
Espina
XTP 121 11 hv
PYÖRÄ
Takuu 12 kk

1190,-
Espina
XTP 122 11 HV
TELA + STARTTI
Takuu 12 kk

1290,-

HALLILÄMMITIN
15 kW
YK15A

199,-
Rato
AGGREGAATTI
3 kW R3000

395,-

Rato
AGGREGAATTI
5 kW R5500

695,-

TYÖKALU-
VAUNU RADIOLLA
XK1500B

695,-

PALJU-
VAUNU

3290,-

Jalas
TURVAKENGÄT

110,-

TIKSY 250
2-tahti, ilmajäähdytys, sähkökäyn-
nistys, tela 3170/380/17,5 mm.
Takuu 2-vuotta.

4890,-

UUTUUS!

Alkaen

NYT MEILTÄ:

Tayga
MOOTTORI-

KELKAT:

VARYAG 550
2-tahti, ilmajäähdytys, sähkökäyn-
nistys, tela 3937/500/22 mm.
Takuu 2-vuotta.

6890,-

sis. toimituskulut

sis. toimituskulut

7990,-
sis. toimituskulut

PATRUL 800
4-tahti, nestejäähdytys, sähkökäyn-
nistys, tela 3968/600/30 mm.
Takuu 2-vuotta.

PYYKIN-
KUIVAUSTELINE

9,90

Uusia 
tuotteita 
ASKAR-
TELUUN!
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Niehkan  kuulumiset 
- mitä koiranelämään mahtuukaan
Minulle on sattunut tosi kurja asia, joka täytyy kertoa. Minua 
on taas yksi irtokoira purrut pahasti. Olimme tiistaina 7.11. 
vähän puolenpäivän jälkeen rantapolulla, Säkkisenrannan ja 
Liepeen sillan välillä, niin emme huomanneet ollenkaan, kun 
takaa tuli vauhdilla irtokoira ja se hyökkäsi kimppuuni. Säi-
kähdimme ihan hirveästi. Koira puri minua kurkusta ja veti 
minua polulta pois, rantaa kohti. Kyllähän minä huusin kovas-
ti. Se koira puri minua joka puolelta ja minun takajalasta al-
koi tulla verta, kun hampaat meni jalan sisään. Onneksi lopul-
ta pääsin irti siitä koirasta ja emäntämme sai minut luokseen 
turvaan. Se koira yritti tulla vielä uudestaan kimppuun, mut-
ta Lahja-emäntä sai häädettyä sen pois. Niin se lähti juokse-
maan sillalle päin. Siinä koirassa oli ruskeaa ja mustaa ja sillä 
oli pystykorvat. Lahja yritti nenäliinoilla painaa jalkaani, kun 
siitä valui veri tassuun asti. Soitimme sitten poliisille ja ker-
roimme mitä on tapahtunut. Olimme sitten Raitsun park-
kipaikalla ja minä olin autossa, kun poliisit tulivat ja lähtivät 
katselemaan, että näkyykö sitä koiraa missään. Kotona minut 
piti viedä suihkuun, kun oli kaula, niska ja posket niin sen pu-
rija koiran kuolassa ja jalka veressä. Kävin lääkärissä ja mi-
nulla oli lonkkakin niin kipeä, että itkin isolla äänellä, kun sitä 
tutkittiin. Kipulääkkeet on pari viikkoa käytössä. Kiitos vielä 
Raunille, että lähdit käyttämään meitä siellä lääkärissä!

Nyt minä pelkään vielä enemmän kaikkia vastaantulevia 
tuntemattomia koiria ja sanon niille isoja sanoja varalta, että 
eivät vaan tulisi kimppuun. Olen saanut elämäni aikana jo ai-
nakin kuusi irtokoiraa kimppuuni ja ovat purreet pahasti-
kin. Jotkut ovat hyökänneet talojen pihoilta ja jotkut ovat 
tulleet kylillä irrallaan vastaan. Kerran oli silmät mennä, kun 
koiran hammas meni silmän ja alaluomen väliin ja luomi re-
pesi auki. Jokainen hyökkäys on vaan vahvistanut minulle sitä 
tunnetta, että kaikki tuntemattomat koirat tulee päälle ja te-
kevät kipeää.

Pyydän kauniisti ihmisiltä, että pitäkää koirat aina kiinni, 
kun liikutte rantapolulla, pururadalla, kylällä ja kaikkialla ih-
misten ilmoilla. Ja myös kotien pihoilla, jos pihan ympärillä ei 
ole aitaa, josta koira ei pääse yli.

Eilen säikähdettiin, kun pururadalla tuli yksi koira irrallaan 
vastaan. Onneksi omistaja sai otettua sen kiinni, ennen kuin 
se ehti meidän luokse. Meitä pelottaa kaikki tuollaiset. Kat-
son nyt lenkillä aina varmuudeksi taaksepäinkin, että tulee-
ko sieltä ketään.

On meillä mukavaakin asiaa. Vihdoin torstaina 
emäntämme sai jalan pois paketista ja nyt pääsemme lenkil-
le hänen kanssaan.

Sydämelliset kiitokset teille rakkaat ystävämme: Seija, 
Teija, Paula+Tommi, Jenny+Jussi, Arto, Tarja H, että jaksoit-
te meitä ulkoiluttaa monta kuukautta kesästä asti. Ja viime-
talvenakin käytitte myös meitä lenkillä kahden kuukauden 
ajan. Ja Sanna ystävälle lämpimät kiitokset monista päivienpi-
ristys hetkistä, joita olemme saaneet viettää kanssasi. Nekin 
ovat tosi tärkeitä ilonhetkiä emännällemme, minulle ja Zor-
rolle.  On ollut tosi paljon tänä vuonna ystävistä apua. Jos-
pa nyt Lahjalla ei tarvitsisi ihan heti mennä uusiin leikkauk-
siin, toivotaan niin.

Teihin ystävät sopii ystävänlaulun sanat, kun olette jaksa-
neet olla vierellä.

”Mistä tunnet sä ystävän, onko oikea sulle hän? Ajat ankeim-
mat selvittää, kuka viereesi jää. Kun on sinulla vaikeaa ja kun 
tarvitset auttajaa, silloin ystävyys punnitaan, menee muut me-
nojaan.”

Nautitaan talvesta, valkoisesta lumesta, huurteisista puis-
ta ja kaikesta mitä ulkona näkyy. Niin minä ja Zorrokin teem-
me. Kaamosvalot kotien pihoilla ja ikkunoilla ovat myös kau-
niita. Katselkaa kaikkea kaunista ympärillänne.

Kirjoitteli Niehka
tarinassa mukana 
Zorro ja Lahja

Zorro ja Niehka ovat hyviä kavereita.

Uusia jäseniä 
MTK Pudasjärven johtokuntaan
MTK Pudasjärven syysko-
kouksessa torstaina 2.11. va-
littiin johtokuntaan uutena 
Pekka Törmänen, Katja Ko-
samo ja Eero Hyttinen, joka 
toimi jo aiemmin yhdistyk-
sen sihteerinä. Johtokunnan 
kokoonpano vuodelle 2018 
on kokonaisuudessaan seu-
raava: Puheenjohtaja Juha-
ni Jurmu sekä jäseninä Sirk-
ka Pankinaho, Ulla Rissanen, 
Heikki Putula, Marko Kälkä-
jä sekä nyt valitut Eero Hytti-
nen, Pekka Törmänen ja Kat-
ja Kosamo.

Ensi vuoden porovahin-
kojen arviomiehet ovat Arto 
Kosamo, Pekka Törmänen, 
Arto Tuominen, Arto Vesteri, 
Heikki Putula, Janne Oinas, 
Alpo Kantoniemi ja Juhani 
Jurmu. Riistanhoitoyhdistyk-
seen maanomistajien edusta-
jaksi valittiin Hannu Vainio.

MTK Pohjois-Suomen ko-
kousedustajiksi nimettiin 
Heikki Putula, Sirkka Pankin-
aho, Timo Vähäkuopus ja Ju-
hani Jurmu.

Kokouksen avannut yh-
distyksen puheenjohtaja Ju-
hani Jurmu kertoi viljelijöillä 
olleen ilmojen ja sadon suh-
teen vaihteleva kesä. Pudas-
järvellä sadot on kuitenkin 
saatu korjattua. Hän myös toi-
votti kokouksen vierailijat ter-
vetulleeksi.

Sääntömääräisten asioiden 
lisäksi keskusteltiin muun 
muassa tilakauppojen ongel-
mista, kuten liian korkeista 
hinnoista, veroasioista, neu-
vonnasta jne. Myös maatiloil-
le kohdistuvien tarkastusten 
järjettömyys puhutti korva-
merkkien ja peltopinta-alojen 
osalta. Vaikka peltopinta-ala 
ei muutu, saavat tarkastajat 
joka kerta eri lukuja lohko-
jen koosta. Todettiin, että kor-
vamerkit tulee olla kunnos-
sa silloin, kun eläin vaihtaa 
omistajaa tai menee teuraaksi, 
muutoin jatkuva korvamerk-
kien seuranta ja uusiminen 
tuo valtavasti turhaa työtä 
tuottajille.

Lähiajan toimintana on 
muun muassa pikkujoulu 
sekä perinteinen puurojuhla.

Toimintasuunnitelmassa 
ensi vuodelle oli muun muas-
sa virkistyspäivä jäsenille per-
heineen, puurojuhla ja pik-
kujoulu, jäsenetu Puikkarin 
uinteihin, yhteinen liikunta-
salivuoro sekä Metsäpäiville 
ja Vattumarkkinoille osallis-
tuminen.

Seinäkalenterin tekoa kaa-

vaillaan vuonna 2019 sekä le-
vitetään edelleen lähiruoka-
tietoisuutta. 

Välitä viljelijästä  
-hanke jatkuu
MTK Pohjois-Suomen jär-
jestöagrologi Sirpa Laiti-
nen totesi liiton johtokunnan 
tavanneen maa- ja metsäta-
lousministeri Jari Lepän, jos-
sa keskusteltiin uuden ohjel-
makauden sisällöstä - miten 
tuet voitaisiin jatkossa koh-
dentaa enemmän ruoan tuo-
tantoon; nykyisen ohjelma-
kauden toimenpiteet eivät tue 
riittävästi ruoan tuottamista. 
Poroasioista keskusteltaessa 
todettiin, että poronhoitolaki 
ei käytännössä toimi ja tilan-
teeseen tulee saada muutos-
ta. Petoasioista todettiin, että 
omaisuutta on voitava kai-
kissa tapauksissa suojella lain 
puitteissa. Ministeri kannus-
ti viemään kentälle tietoa riis-
tanhoitoyhdistysten käytös-
sä olevasta Tassu- palvelusta, 
jonne petovahinko- ja peto-
havaintotapaukset olisi hyvä 
kirjata.

Sadonkorjuun osalta syk-
sy ollut todella hankala, Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kainuun 
alueella noin 20 prosenttia 
viljoista jäi korjaamatta ja va-
hingot ovat noin 20 miljoo-
naa euroa. Tosin tilakohtaiset 
vaihtelut vahinkojen määrissä 
ovat hyvinkin suuret. EU ko-
missiolle on esitetty, että ko. 
tilannetta helpottamaan ener-
giaveron palautusten kautta 
ohjattaisiin tiloille 25 miljoo-
naa euroa. 

Viljelijöiden jaksamisesta 
kannetaan huolta, Melan Vä-
litä viljelijästä -hanke on saa-
nut lisää rahoitusta ja sen tur-
vin toiminta jatkuu vuonna 
2018.  Kainuun ja Koillismaan 
alueelle Mela on parhaillaan 
rekrytoimassa uuden henki-
lön ko. projektiin.

Eu:n ohjelmakausien osal-

ta MTK korostaa tarvetta 10 
vuoden kehykselle ja ilman 
rahoitusviiveitä tapahtuval-
le kausien välillä siirtymiselle. 

Lopuksi Laitinen kutsui 
pudasjärvisiä Maaseutunuor-
ten valtakunnalliseen syys-
parlamenttiin Ouluun mar-
raskuussa 2018. 

Tiloilta hyvää maitoa
Ranuan meijerin hankinta-
päällikkö Tuija Linjakumpu 
kertoi Arla Pohjois-Suomen 
osalta vuoden 2017 olleen 
maltillista kasvua maidon-
hankinnan osalta. Maitoa han-
kittiin yhteensä 21 kunnan 
alueelta 37 miljoonaa litraa ja 
kasvua edellisvuoteen oli 9 
prosenttia ja kuluvana vuon-
na kasvu näyttää jatkuvan. 

Maidontuottajien mää-
rän lasku on ollut myös mal-
tillinen ja normaalin raken-
nemuutoksen kaltainen. 
Samanaikaisesti sopimustuot-
tajamme ovat tehneet sekä 
korvaus- että uusinvestointeja 
tiloillaan tulevaisuutta silmäl-
lä pitäen. Maidon laatu on hy-
vällä tasolla, vuonna 2016 E-
luokan osuus oli 95 prosenttia 
vastaanotetusta maidosta ja 
vuonna 2017 on jatkettu erin-
omaista työtä tiloilla.

Arla Pohjois-Suomen myy-

mälä Ranualla on lisännyt kä-
vijämääriään ja kaikille avoin 
myymälä palvelee monipuo-
lisella tarjonnallaan sekä mai-
dontuottajia että muita asiak-
kaita. Ranuan meijeri tarjoaa 
myös lypsykoneiden ja mai-
totankkien huoltoa sekä tekee 
edelleen vikakorjauksia koko 
hankinta-alueella.

Uusi  
maaseutuasiamies
Uusi maaseutuasiamies, syys-
kuussa työnsä aloittanut, Jon-
na Roininen esitteli itsensä 
kokousväelle. Hän kertoi ole-
vansa pääsääntöisesti kolme-
na päivänä viikossa Hirsikun-
naalla samassa toimistossa 
kuin edellinen maaseutusih-
teeri. Kannattaa soittaa ennen 
toimistossa vierailua, ettei tule 
turhia reissuja, hän opasti.  

Kokouskahvit tarjonneen 
Pudasjärven Osuuspankin 
toimitusjohtaja Pertti Purola ja 
äskettäin yritysrahoituspääl-
likkönä aloittanut Jonne Ivola 
esittelivät itsensä ja kertoivat 
pankin ajankohtaisia asioita. 
Ivola toivoi tuottajien varau-
tuvan suojauksella lainakor-
kojen mahdolliseen nousuun. 

Heimo Turunen

OP Pudasjärven yritysasiamies Jonne Ivola käyttämässä puheenvuoroa. 

Iijokiseudun uusi, marraskuun alusta vt. päätoimittajana 
aloittanut, Sisko Ojajärvi tervehtimässä yhdistyksen sih-
teeriä Eero Hyttistä.

Syyskokouksessa oli mukavasti osallistujia.
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Marraskuun kesselikirje
Kaksi hyvää ystäväämme Karjalasta on mennyt tuohonilmaan. 
Kesselin perustamiseenkin välillisesti vaikuttanut laulaja Vie-
no Kirilova menehtyi keskikesällä. Vieno vieraili hanuristi Vale-
ri Pällisen kanssa Pudasjärvellä kaksi kertaa. Vienolla oli kaunis 
ja herkkä laulunääni. Karjalan Tasavallan kuuluisin säveltäjä sa-
noittaja Veikko Pällinen teki Vienon äänelle sopivan ”Kalevalan 
Joutsen”-nimisen kappaleen. 

”Kalevan joutsen joikuen lentää kauaksi etelää päin. Hyvästi 
järvet nyt mennä mun täytyy maihin nyt lämpimähäin. Keväällä 
taasen suvien aikaan palaamme järvien luo. Rakkaat ja vehmaat 
on kotoiset rannat syntymäseudut nuo. Kallioiset rannat ka-
nervaiset, lintujen laulu lehdossa soi. Lemmitty täällä on nuore-
na aina, muistot ei unhoitu pois. Ystäväin kanssa saarelle käyn, 
laulumme raikaa iloisna ain. Yllämme kaartuvi maailman rauha 
onneksi kansoille vain.”

Vienon kunniaksi on sanottava, että hän oli uskollinen Kes-
selin jäsen. Muistan, kun hän kerran haki jäsenmaksurahan pe-
räkammarista. 

– Mistä teillä on euroja? Olen säästänyt niitä Pudasjärven 
rahoja, joita saimme. 

Vienon pirtissä ei ollut mitään mukavuuksia. Usein lauloim-
me isossa pirtissä joululauluja kynttilänvalossa. Tsaijuveden hän 
haki lähi lammesta. Ulkohuone oli läävän kupeessa. Lähimpään 
kauppaan oli toistakymmentä kilometriä. Autoa ei pariskunnal-
la ollut. Mies kävi kauppareissuilla ja myi lehmästä saadut mai-
dot samalla matkalla. Elämä oli vaatimatonta, mutta Vienolla oli 
lämmin sydän. Yhdistyksen 10v juhlassa hänelle annettiin Kes-
selin kunniakirja, joka edelleen on hämyisen pirtin seinällä.

Raisa ”Raija” Zapruskaja menehtyi myös keskikesän aikaan. 
Hänellä oli kova ikävä ja murhe miehestään Sergeistä, joka kuo-
li edelliskesänä. Raija oli iloinen ja lämmin karjalainen nainen. 
Hän osasi ottaa vieraat vastaan ja tarjota heille parasta. Rai-
ja oli hyvä leipomaan ja laittamaan maidosta erilaisia tuotteita. 
Hän oli taitava kertomaan runoja ja voimakassieluinen laulujen 
tulkitsija. Raijan kerrontaa karjalaisten vaiheista ja arkipäivän 
elämästä olisi kuunnellut vaikka aamuun saakka. Hän rakasti 
luontoa. Ahkerasti hän lähti syksyisin marjaan, eikä tullut tyh-
jin käsin pois. Marjasadon myynnillä hän sai vuoden tulot! Kova 
tekemään työtä hän oli. Kodin mansikka-, peruna ja porkkana-
maat, kanat ja kasvihuoneet hän hoiti taidolla. Kaikki oli tiptop. 
Aikaa jäi silti esiintymisille ja ulkomaankeikoillekin. Pudasjär-
vellä Kesselin 10v juhlassa Raija esitti ”Joiku”-nimisen kappa-
leen. Hyvin erikoinen esitys! Kotipuolessa Raija oli ahkerasti 
mukana Vuokkiniemen Marttojen toiminnassa. Ryhmä otti vas-
taan turistiryhmiä majoittaen ja järjestäen ohjelmaa. Useimmi-
ten Marttatalossa raikuivat Veikko Pällisen tuotanto. Niin Raija 

kuin Vienokin esiintyivät usein ja mielellään Vuokkiniemen kylän 
praasniekassa.

Menneen kesän aikana pidimme lapsille useita leiripäiviä. Se on 
aina yhtä mukavaa, kun näkee reippaita ja aktiivisia lapsia. Leiri-
ohjelmaa mietittiin yhdessä kesätyöntekijän (Osuuspankin spon-
soroima) Emmi Pikkuahon ja Heli Tauriaisen kanssa. Hyvän oh-
jelman saimme. Harmi vaan, että Emmin viisumi ei ehtinyt tulla 
ajoissa, jotta hän olisi pääsyt toteuttamaan suunnitelmaa. Leiripäi-
viä oli useassa kylässä ja lapsiakin yhteensä yli 200. Borovoille aje-
limme hiukan epäilevinä. Vettä satoi tosi rankasti ja ajattelimme, 
että tuleekohan ketään. Jyskyjärven Kesselinaisista Anni ja Maas-
ha lähtivät tulkeiksi. Heli oli ensimmäistä kertaa Karjalassa. Aluksi 
hän seurasi, miten minä vedän leirejä ja myöhemmin hän itsekin 
oli ohjelmavastuussa. Hyvin yhteistyö sujui. Borovoilla oli noin 30 
tyttöä tai poikaa. Mahtava juttu. Lapsia oli muistakin paikkakun-

nista kuin Borovoilta. Lapsenlapset tulevat kesäisin mummo-
laan ja näin pääsevät mukaan leiripäivään. Tämän kesän ohjelma 
oli aika urheilullinen. Oli siellä kovia tyttöjä ”lankutuksessa” ja 
”seinäkyykyssä”, että vanhempia ihan hirvitti. Mutta hauskaa se 
oli lasten mielestä! Leiripäivän aluksi tietysti kerroimme, ketä 
olemme ja mistä tulemme. Pidimme perinteiseen tapaan leiri-
päivän aluksi kristillisen hartaushetken. Kerroin ”sanattomas-
ta kirjasta”. Kirjassa on vain värit. Kultainen väri kertoo ihanas-
ta taivaasta, jossa kaikki on hyvin. Musta ilmaiseen meille, että 
olemme syntisiä ja ilman (valkoinen sivu kirjassa) anteeksian-
tamuksesta emme pääse taivaaseen, siksi (punainen sivu) Jee-
sus tuli ja sovittanut ristillä jokaisen synnit. Ja laulu raikui sen 
jälkeen iloisesti!

Ape Nieminen Puheenjohtaja 

Raija Zapruskaja kertomas-
sa juttua ensikertalaisil-
le vierailleen. Pudasjärvel-
tä oli saapunut Huitsin Pasi 
perheineen yökylään.

Vieno Kirilova. Saimme Heli 
Tauriaisen kanssa nähdä 
Vienon vielä hänen kotipir-
tissään heinäkuun alkupäi-
vinä. Vieno oli aito ja herkkä 
karjalaisnainen.

Borovoin leiri. Vesi tippui katosta, mutta se ei haitannut keskittymistä ar-
paleikkiin. Kaikki saivat tulla mukaan, ihan pienimmätkin.

Lakarin koululla järjestettiin 
keskiviikkona 8.11. Pimiät 
pihapilleet vanhempaintoi-
mikunnan aloitteesta koulun 
uudistetun pihan juhlistami-
seksi. Tavoitteena oli viet-
tää aikuisten ja lasten kesken 
mukavaa, rentoa aikaa piha-
leikkien merkeissä. Samalla 
juhlistettiin myös isiä jo en-
nakkoon isänpäivän johdos-
ta. Vanhempaintoimikun-
nan aktiivit olivat leiponeet 
täytekakkuja ja lopuksi po-
rukalla laulettiin onnittelu-
laulu kaikille isille. Kaupun-

Pimeät pihapilleet Lakarilla
gin nuorisotoimi oli myös 
mukana järjestämässä ohjel-
maa. Kiitokset K-supermar-
ketille ja S-marketille tilai-
suuden sponsorointiavusta! 

Varsinainen juttu toteu-
tettiin 1.luokkalaisten sadu-
tustekniikalla tuotettuina 
kuvauksina.  

Me grillattiin makkaraa. 
Tuukka kävi etsimässä 

heijastimia Casperin ja Tuo-
maksen kanssa. Niitä löytyi 
20. Siellä oli myös keppari-
kisa. Palina ja Emilia osallis-

tuivat siihen. Onnenpyöräs-
tä saatiin karkkia, kun ensin 
vastattiin kysymykseen. 
Meistä oli kiva olla pimeissä 
pihapilleissä.

Palina, Tuukka, Emilia ja 
Elmeri

Tuomas ja Casper etsi-
vät Tuukan kanssa 20 

heijastinta. Helmi näki Lu-
mi-koiran. Se oli mustaval-
koinen. Siellä oli keppihep-
pakisa. Söimme siellä myös 
makkaraa ja herkullista täy-
tekakkua. Ossi, Pauli ja Hel-
mi kävivät kokeilemassa 
onnenpyörää. Siitä saatiin 
karkkia ja hämähäkkiheijas-
timet. Leikimme siellä myös 
liukkahippaa. Oli kiva, kun 
äiti tai isä tulivat mukaan.

Ossi, Tuomas, Pauli, 
Toivo, Helmi ja Casper

Me etsittiin heijastimia 
Lakarin koulun takaa. 

Minä pyöräytin onnenpyö-
rää. Sain heijastimen ja kar-
kin palkkioksi vastauksesta. 
Tytöt kävivät ratsastamas-
sa keppareilla. Rata oli help-

po. Kaikki paistoivat makka-
raa. Lisäksi söimme kakkua 
ja joimme mehua. Äidit oli-
vat leiponeet kakkuja. Lei-
kittiin kuka pelkää hugoa ja 
töpselihippaa.

Liisa, Pinja, Eetu ja 
Jaakko

Siellä oli kakkua, mak-
karaa, mehua ja kahvia. 

Onnenpyörää piti pyöräyt-
tää. Siinä oli totuutta ja teh-
tävää. Kysymyksiä olivat: 
Minkä nimisiä kaupunkeja 
on Suomessa? Kuka on Suo-
men presidentti? Miten ke-
hittäisit Syötteen matkai-
lupalveluita? Lopuksi sai 
karkin. Lisäksi oli heijastin-

rata ja kepparirata. Siellä sai 
leikkiä kaikkien kanssa ja ai-
kuisten ja kavereiden kanssa 
esimerkiksi laulupuuta, pii-
losta, konkkaa ja liukkahip-
paa. Lopuksi laulettiin isille 
onnittelulaulu.

Adessa, Pekko, Nella, 
Eelis ja Aada

Omatoiminen makkaranpaisto oli mukavaa. 

Pihan virallisen käyttöönoton kunniaksi nauhan leikkasi 
oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Jere Leino.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

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

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasu- 
mittaukset 

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

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

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

- KONEPAJA  
- METALLIMYYNTI 

P. 040 840 5664 
Sahatie 17

93100 Pudasjärvi

METALLITYÖ 
LIIKANEN Oy

KONEPAJA

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset § Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
040 752 3293

www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

● fysioterapia
● toimintaterapia
● allasterapia
● puheterapia
● hieronta

Olemme Kelan palvelutuottaja

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Kettumäki Oy
Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym. 

haettuna tai toimitettuna, 
myös suursäkeissä. Kivikorit piha- ja 

maisemointirakentamiseen.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

"

METALLIROMUN KERÄYS

MAANRAKENNUSTA

PUDAS-
TORI

MYYDÄÄN

VUOKRATTAVANA

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

JÄTEHUOLTO

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

Omakotitalon yhteydessä yksiö 
29 m2, keskustassa. Vuokra 
350 € / kk sis. vesi ja sähkö. 
Vapautuu 1.12.2017. P. 040 
539 5042.

Kotikirppis la 18.11. kello 12-15 
Poromiehentie 21. Hyväkuntoi-
sia astioita, mm. Arabia, Iittala, 
Pentik.

Traktorin perälevy, leveys 2 m, 
200 €.  P. 044 535 8821.

Lahjoitetaan 80 cm leveä run-
kopatjasänky, 3-hengen istu-
masohva, ruokapöytä tuolei-
neen. Keskustassa. P. 0400 
102 153. 

SEKALAISIA

Pudasjärven Eläkeläiset jatkavat entisellä johdolla
Pudasjärven Eläkeläiset ry:n 
syyskokouksessa tiistaina 
7.11. valittiin puheenjohta-
jaksi edelleen Paavo Tihinen 
ja varapuheenjohtajana jatka-
maan Jorma Syrjäpalo. Joh-
tokunnan jäseniksi valittiin 
Leena Rantala, Pirjo Steni-
us, Pentti Kellolampi, Annik-
ki Ylitalo, Eero Hirvelä, Fan-
ni Hemmilä, Kalevi Vattula ja 
Sirkka Kokko.

Vilkas toimintavuosi aloi-
tettiin NettiTreffeillä Poh-
jantähdessä, joka oli jatkoa 
edellisen vuoden vastaaval-
le tapahtumalle. Nettikoulu-
tus kuuluu Eläkeläiset ry:n 
valtakunnalliseen 3-vuotiseen 

matalankynnyksen projek-
tiin, jota rahoittaa Raha-auto-
maattiyhdistys. Treffeillä ope-
tetaan ikääntyviä henkilöitä 
käyttämään nettiä. Pudasjär-
vellä oli kouluttaja Ilpo Kä-
märäinen.

Perinteinen ohjattu vesi-
jumppa on jokaisena tiistaina 
ja porinatuokio on joka toinen 
viikko. Yhdistyksiä ja järjes-
töjä kutsuttiin viettämään jo 
perinteeksi muodostunutta 
yhteistä ystävänpäivää helmi-
kuussa. 

Yhdistyksen lauluryhmä 
käy laulattamassa vanhuksia 
ala- ja yläkartanoissa ja teke-
vät muitakin keikkoja ympä-

ri vuoden. Tämä on saanut 
runsaasti kiitosta. Kesällä vie-
tettiin päivä Eero Räisäsen 
Eetenissä. On myös käyty Tal-
vipäivätapahtumassa, pilkki-
kilpailussa sekä teatteriretkel-
lä Suomussalmella.

Kuluvan vuoden aikana on 
aloitettu liikuntakurssi, joka 
toteutetaan Tuomas Sammel-
vuon salin ryhmähuonees-
sa. Osallistujia on toistakym-
mentä, tätä aiotaan jatkaa ensi 
vuonnakin. Käytiin ottamassa 
oppia Muisti-kurssin vetämi-
seksi Kempeleessä. Tarkoitus 

aloittaa Muisti-kurssi ensi ke-
väänä Pudasjärvellä.

Hedelmällistä yhteistyötä 
on tehty Eläkeliiton Pudasjär-
ven yhdistyksen kanssa tee-
malla Suomi-100 vuotta.

Vielä tänä vuonna on ehkä 
tärkein tapahtuma pikkujou-
lu, joka on muodostunut yh-
distyksen yhdeksi vuoden 
suosituimmaksi tapahtumak-
si.

Tulevana vuonna päätet-
tiin jatkaa toimintaa kuluneen 
vuoden toiminnan hyvältä 
pohjalta.  HT

Oikealla kokouksen puheenjohtajana toiminut Paavo Tihinen ja sihteerinä Hilkka Tihinen. 

Pudasjärven Eläkeläisillä on vilkasta toimintaa koko vuoden ajan. 

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI 
 JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA 

LMAISEKSI.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

TYÖPETARI Ry:n sääntömääräinen 
SYYSKOKOUS

pidetään torstaina 30.11.2017 klo 18.00 
Suojalinnalla, Urheilutie 2.

Esillä sääntömääräiset asiat.
 Työpetarin hallitusTervetuloa!

HIRVIPEIJAISET
su 19.11.2017 klo 12-15 

seuran majalla.
Seuran jäsenet, maanvuokraajat ja 
kyläläiset perheineen, tervetuloa!

Kipinän Metsästysseura ry:n

Hirviporukka

SYYSKOKOUS
su 26.11.2017 kello 11.00 

Kaupungintalon kahviossa. 

Vasemmistoliitto 
Pudasjärven osaston

Käsitellään syyskokoukselle määrätyt asiat.
Kahvitarjoilu!

Johtokunta

Oulunkaari 
tiedottaa

Tukiperheeksi tai perhehoitajiksi (sijaisperhe) halua-
ville Oulunkaari järjestää perhehoitolain edellyttämää 
ennakkovalmennusta vuoden 2018 alkupuolelta alkaen. 
Valmennus ei ole perhehoitoon velvoittava, vaan val-
mennuksen aikana voi myös pohtia, onko asia perheel-
le sopiva tai ajankohtainen. Hakuaikaa on 31.12.2017 
saakka. Asiasta tulee tietoa ajankohtaista-palstalle 
marras- ja joulukuun aikana. Palstalle tulee linkki ha-
kemuslomakkeeseen. Hakemuslomakkeita saa myös 
sosiaalitoimistosta. Palautus lomakkeessa osoitettuun 
osoitteeseen.

Oulunkaaren kuntayhtymä
Pudasjärven perhepalvelut

Oulunkaari 
tiedottaa

Sosiaalitoimisto on suljettu pe 24.11.2017 
henkilöstön koulutuspäivän vuoksi.

Oulunkaaren kuntayhtymä
Pudasjärven perhepalvelut

Poijulan Erä ry
40-VUOTTA 

HIRVIPEIJAISET
su 26.11. klo 13 Pintamon Leirikeskuksessa. 

 Maanvuokraajat, kyläläiset, 
seuran jäsenet tervetuloa! 

Hirviporukka

Osuuskunta Pohjolan Metsätyö
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VARSINAINEN KOKOUS 
torstaina 30.11.2017 klo 16 

Osuuskunnan tiloissa,
 Sähkötie 2 Pudasjärvi. 

Hallitus

Korpisen Metsästysseura 
kutsuu maanvuokraajat, 

seuran jäsenet ja kyläläiset
HIRVIPEIJAISIIN

la 25.11 klo 12-14 Korpisen Kylätalolle.
Tervetuloa!

ESITYKSET KOSKENHOVILLA

TERVETULOA!
Koskenhovinkuja, 93100 Pudasjärvi

MAANANTAINA 20.11.  
OVAT SULJETTUINA

kansalaisopiston toimisto
kirjasto, myös kirjastoauto pois reitiltä

nuorisotoimi ja nuorisotilat
nuorten työpaja

Puikkari

Kauppojen ylijäämäruoan jakelua ei Karhu-
pajalla.

Kohti parempaa palvelua!

PUDASJARVI.FI

Henkilöstön koulutuspäivän vuoksi

Viinikosken Erä ry:n
HIRVIPEIJAAT

sunnuntaina 26.11.2017 klo 12 
seuran metsästysmajalla. 

Maanomistajat ja 
seuran jäsenet perheineen tervetuloa!

HirviporukkaLopussa hirvenliha huutokauppa.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 19.11. klo 13 Pasi Markkanen
Su 26.11. klo 13 
Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Hirviporukka

Pärjänsuon 
metsästysseura ry:n 

HIRVIPEIJAISET
hirvihallilla su 26.11. klo 11-15.

Arvontaa. Lopuksi huutokauppa.
Jäsenet, maanvuokraajat ja 

kyläläiset perheineen tervetuloa! 

KIRPPIS
ti-ke 21.-22.11. klo 11-17. 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

Pudasjärvi ry
Yhdistyksen SYYSKOKOUS 

pidetään ti 28.11.2017alk. klo 17.00 kaupungintalolla.

Tervetuloa viettämään 
PIKKUJOULUA 

Ravintola Kurenkoskeen 1.12.2017 alk. klo 19.00.
Jäseniltä perimme omavastuuna 10 €. Seuralaiselta 38 €:n 

maksu. Hinta sisältää jouluruokailun ja pääsylipun 
iltaohjelmaan.

Sitovat ilmoittautumiset 23.11.2017 mennessä 
Jouni Piri:lle tekstiviestillä 0400 380 104 tai 

sähköpostilla jouni.piri@oulunkaari.com 

13.30 kaudella 2017 mukana olleiden  
          pelaajien palkitseminen
15.00 Kakkosen peli  
          Kurenpojat - Hercules
17.30 Nelosen peli  
          Kurenpojat 2 - Santa Claus Rokokoo

Tuomas Sammelvuo- salilla su 19.11.

Koko seuran yhteinen 
JALKAPALLOKAUDEN 
PÄÄTÖSTILAISUUS

Kioski palvelee koko tapahtuman ajan.

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

La 18.11.
PLAN DIVINE

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

www.facebook.com/Kurenkoski/
Tervetuloa!

Pe 24.11.
JUKKA POIKA

Lippu 10 €, sis. ep.

Pe 1.12.
ÄSSÄT

Lippu 12 €, sis. ep.

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

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

Mitä tehdä? 
Minne mennä?
Vaeltajat - Jorma Luhdan va-
lokuvia tunturiylängöiltä 4.11. 
-27.12. näyttely on avoinna seuraa-
vasti: ma-ke klo 13-20, la-su klo 13-
17, to-pe suljettu. Kulttuurikeskus 
Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hyvän mielen paikassa kirjas-
tolla juttuseuraa, askartelua ym. 
kivaa ma-pe klo 10.-16. Keskiviikkoi-
sin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 
18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntour-
heilujaosto.
Unelmabingo ma 20.11. klo 14-16. 
Pirtissä pelataan bingoa, poristaan ja 
juodaan nisukahvit joka toinen maa-
nantai. Unelmatehas, Pirtti, Rimmin-
tie 15.
Wirtapiiri Sarakylän koululla ti 
21.11. klo 10.30.Mukana kirkkoher-
ra Timo Liikanen.
Kansainvälinen kahvila ke 22.11. 
klo 18-20. Työkeskus, Kauralantie 3.
Kööki-päivät ke 22.11. klo 11.30-
17 ja to 23.11. klo 9-11. Kööki, Rim-
mintie 15.
Pudasjärven alakoulujen sa-
libandymestaruusturnaus to 
23.11. klo 9-15. Tuomas Sammelvuo 
-sali, Tuulimyllyntie 4.
Joulutori & joulunavaus pe 24. 
11.  klo 16-18.30. Tori, Puistotie 2.
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Äänestä, niin äänesi kuullaan
Vaikuta oman osuuspankkisi päätöksentekoon. 
Tutustu ehdokkaisiin vaalikoneessa 30.10. alkaen ja 
äänestä 6.–19.11.

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

op.fi/edustajistonvaalit

Äänestä ja voita 
hybridiauto 

vuodeksi käyttöösi!

Eija Helena Ahonen
Lähihoitaja
Pudasjärvi

Matti Tapio Paavali Alatalo
Maaseutuyrittäjä

Pudasjärvi

Ari Johannes Hiltunen
Yrittäjä

Pudasjärvi

Paavo Kurttila
FM, toimitusjohtaja, eläkkeellä

Oulu

Juho Vilhelm Niskasaari
Eläkeläinen
Pudasjärvi

Aija-Mari Partala
Hallintotieteiden maisteri

Pudasjärvi

Heleena Anneli Talala
Eläkeläinen, 

Yhteiskuntatieteiden maisteri
Pudasjärvi

Kalevi Turves
Metsäkoneyrittäjä

Pudasjärvi

Hely Piritta Forsberg-Moilanen
KM/Luokanopettaja, 

vs. koulunjohtaja
Pudasjärvi

Marko Tapani Koivula
Toiminnanjohtaja,

tapahtumajärjestäjä
Pudasjärvi

Pekka Majava
Kiinteistönvälittäjä LKV,

Opistoupseeri evp
Pudasjärvi

Onyumbe Olamba N Djeka
Insinööri

Pudasjärvi

Jari Kalevi Ranua
Yrittäjä

Pudasjärvi

Mika Juha Timonen
Työnjohtaja
Pudasjärvi

Aune Marketta Ekdahl
Yrittäjä/eläkeläinen

Pudasjärvi

Ulla-Maija Holappa
Lähihoitaja

Kiiminki

Kari Hannu Kärki
Hieroja, yrittäjä

Pudasjärvi

Toni Nurmela
Yrittäjä

Pudasjärvi

Esko Ilmari Piipponen
Eläkeläinen, yrittäjä

Pudasjärvi

Matti Tauriainen
It-suunnittelija

Pudasjärvi

Pekka Olavi Törmänen
Maatalousyrittäjä

Livo

Pekka Veli Harju
Metsätilallinen

Pudasjärvi

Tauno Olavi Kujala
Eläkeläinen, rehtori

Kiiminki

Juhani Markus Mattila
Merkonomi
Pärjänsuo

Marko Juhani Pankinaho
Maatalousyrittäjä

Pudasjärvi

Hanna-Leena Rissanen
Veroasiantuntija, VT

Oulu

Auvo Simo Juhani Turpeinen
Palvelupäällikkö

Pudasjärvi

Heikki Petteri Erkkilä
Laitosmies, asentaja

Pudasjärvi

Merja Jumisko-Putula
Maatilan emäntä, 
perhepäivähoitaja

Pudasjärvi

Irma Inget
PkO,  HuK
Pudasjärvi

Tanja Lapinlampi
FM, erityisopettaja

Hetejärvi

Pasi Antero Ojala
Osastovastaava

Pudasjärvi

Jouni Esa Piri
Hankintapäällikkö

Pudasjärvi

Paavo Antero Tihinen
Yrittäjä, eläkeläinen

Pudasjärvi

Taina Vainio
Maidontuottaja

Pudasjärvi

Iivari Aukusti Jurmu
Eläkeläinen
Pudasjärvi

Reijo Kenttälä
Poromies
Iinattijärvi

Pudasjärven
vaalipiiri

Äänestä ja voita
hybridiauto

vuodeksi käyttöösi!
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PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

MEILTÄ LAADUKKAAT TUNNELMAN TUOJAT
IDA 7 KYNTTELIKKÖ
● puurunko
● värit valkoinen ja punainen

990€
BODIL 
KYNTTELIKKÖ
● puurunko
● väri punainen

25€

MIDJA 5 
KYNTTELIKKÖ

25€

● puurunko
● väri punainen
● LED-lamput

29€

● puurunko
● 10 LED-valopistettä
● ajastin 6 / 18 tuntia

METASOL 
PAPERITÄHTI

39€

● tähden hal-
kaisija 70 cm

● johtosarja 
mukana

SENSY PAPERITÄHTI 

49€

● tähden halkai-
sija 100 cm

● johtosarja 
mukana

HUSS PAPERITÄHTI 
● tähden 

halkaisija 
60 cm

● johtosarja 
mukana

2990€
METALLISYDÄN
● väri messinki
● 25 LED-valopistettä

39€

KRANSSI
● väri kromi
● 30 LED-

valopistettä

49€
PALLOVALOKETJU
● väri valkoinen
● 10 integroitua LED-valoa
● muuntaja sisältyy mukaan

29€

1990€
PÖYTÄ-
KORISTE
”TÄHTISADE”

ULKO / 
SISÄKORISTE 
”BAMBI”
● 40 LED- 

valopistettä
● korkeus  

33 cm

49€

PÖYTÄKORISTE, 
PUUKIRKKO

Kaikilla tuotteilla takuu 2 vuotta

● 120 LED-valopistettä

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

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

Huolettaako 
putkistojesi kunto

Soita tai tule käymään ja 
sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

Kuntastrategia tukee 
kaupungin positiivista kehitystä
Elinvoimavaliokunta ko-
koontui keskiviikkona 15.11. 
Asukasmäärän kasvattami-
nen Pudasjärvellä on ensi-
arvoisen tärkeää, jotta uu-
sia yrityksiä ja työpaikkoja 
sekä muita vetovoimaa pa-
rantavia tekijöitä pääsee 
syntymään kaupunkiin. 
Kaupungilla on tavoitteena 
saavuttaa 10 000 asukkaan 
rajapyykki vuoteen 2027 
mennessä. Elinkeinoelämän 
vilkastumisen tavoitteeksi 
on määritetty 100 uutta yri-
tystä ja 500 uutta työpaik-
kaa. Kaikkien kaupungin 
toimenpiteiden täytyy vas-
tata näihin tulevaisuuden 
positiivisiin tavoitteisiin. 
On myös tärkeää tunnis-
taa kasvunesteet ja pyrkiä 
pääsemään niistä mahdol-
lisimman nopeasti yli. Stra-
tegiaan ja kasvutavoitteisiin 
palataan säännöllisesti, jot-
ta ne pysyvät keskeisesti toi-

minnan ohjenuorina.
Keskeinen osa kuntastra-

tegiaa on valmisteilla ole-
va elinkeino-ohjelma. Mat-
kailun puitesopimukseen 
syksyn aikana kootut mer-
kittävät investoinnit ovat 
ensi askel matkailun nos-
tamiseksi seuraavalle ta-
solle Pudasjärvellä. Samal-
la puitesopimus vie kohti 
kaupungin 2027-tavoitteita. 
Seuraavaksi kootaan puite-
sopimus kaupungin muu-
hun elinkeinotoimintaan, 
yrityksiin ja toimialoihin 
liittyen. Lisäksi kootaan ke-
hittämisohjelmaa muun 
muassa potentiaalisten lii-
ke- ja asuinrakennuspaik-
kojen osalta Pudasjärvellä. 
Laajempi puitesopimus tuo 
esiin ne tavoitteet ja kehittä-
missuunnat joihin Pudasjär-
vellä on sitouduttu.

Muista elinvoiman kas-
vattamisen teemoista lä-

hiruoan kehittäminen on 
myös tärkeä kokonaisuus 
Pudasjärvellä. Jalostusas-
teen nostamiseen on luo-
tu edellytyksiä kehittämäl-
lä tuotekehityskeittiö Kööki, 
joka on avoin kaikille elin-
tarvikkeiden kehittämisestä 
kiinnostuneille henkilöille. 
Lähiruokaan liittyvän tuo-
tekehityksen, myynnin ja 
markkinoinnin edellytyksiä 
kehitetään edelleen.

Kaupungin strategian 
2017-2027 jalkautumisen 
edistymistä kuntalaisten, 
matkailijoiden sekä muiden 
Pudasjärven kaupungin tu-
levaisuudesta kiinnostunei-
den keskuudessa paranne-
taan. Strategiaa ruvetaan 
jakamaan kauppojen, huol-
toasemien yhteydessä ja 
muilla julkisilla paikoilla. 

Elinvoimavaliokunta 
tiedotus 

Pehmolelujen yökyläily 
toi hyvän mielen

Pehmolelut valtasivat kirjas-
ton ja nuorisotilan maanan-
taina 13.11. Kirjaston ja nuo-
risotilan yhdessä järjestämä 
Pehmojen yö, antoi lapsille 
mahdollisuuden tuoda peh-
molelunsa yökylään. Nii-
tä kertyi kolmisenkymmen-
tä. Tuodessaan pehmeitä 
kavereitaan, lapset kertoi-
vat lelujen taustoja ja mitä 
lelut osasivat. Pehmolelu-
ja oli monenlaisia: isosis-
kolta lainattuja, luokkamas-
kotti, pieniä, kimaltavia ja 
itsetehtyjäkin. Osaa lapsis-
ta vähän jännitti jättää lelut 
yökylään, mutta ennen sitä 
saatiin touhuta yhdessä ni-
milaput pehmoille ja kuun-

neltiin yhdessä, kuinka kir-
jastojohtaja Outi Nivakoski 
luki iltasadun. Pian kirjas-
ton ovien mentyä kiinni, 
pehmot pääsivät valloilleen. 
Paikalla pehmojen perässä 
juoksemassa oli nuorisopal-
velun ohjaajia ja viisi vapaa-
ehtoista nuorta. Kun pehmo-
lelut tutustuivat kirjastoon ja 
nuorisotilaan, nuoret ja oh-
jaajat ottivat kuvia, minkä 
kerkesivät. Jokaiselle peh-
molelulle annettiin muistok-
si yksi kuva ja kirjaston sei-
nälle kerättiin muita kuvia, 
jotta kaikki pääsisivät näke-
mään, mitä yöllä oli oikein 

tapahtunut. Pehmolelujen 
yökyläily sai monet hyväl-
le mielelle. Lapsilla oli hymy 
herkässä, kun haettiin peh-
molelu takaisin ja päästiin 
kurkkaamaan mitä lelu on 
tehnyt. Nuoretkin olivat in-
noissaan pehmolelujen yö-
kyläilystä ja miettivät, että 
voisiko joskus tehdä uudel-
leen. Ja mielelläänhän tuol-
laisia yökyläilyjä järjestää. 
Kenties heidänkin pehmole-
lut pääsevät seuraavan ker-
ran mukaan leikkimään tois-
ten kanssa.

Marita Hankila


