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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

”Lisää elämää vuosiin”
– Pudasjärven Seniori-
opettajat 10 vuotta s. 6

Lukkomatilta 
lukitustekniikkaa 

turvallisuuteen s. 12

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 14.11.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Tj Metalworks oy toimii meidän 
kanssamme samoissa tiloissa Taipaleenharjussa!

www.northweld.fi

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

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

North Weld oy
hitsaus ja 

Asennuspalvelut 
Ammattitaidolla

• hitsaukset (myös erikoismetallit)

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

levyt, akselit, palkit, verkot, 
myös erikoismetalleina!

OSTAMME PUUTA 
SYKSYN JA TALVEN
KORJUUSEEN

Tee puukaupat 

1.10.-31.12.2019 

välisenä aikana ja voit

voittaa Iivo Niskasen

sinulle valitseman 

suksipaketin!
(Arvo 1000€)

www.keitelegroup.fi 

Metsäsi arvoinen kumppani

Hankintaesimies
Heikki Petäjäjärvi
Puh. 040 620 6464
heikki.petajajarvi@keitelegroup.� 

Hankinta-alue: Ranua ja 
Pudasjärvi

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

Tervetuloa juhlistamaan
Pudasjärven 4H-yhdistyksen 

90-vuotissyntymäpäivää 
lauantaina 16.11.2019 klo 11.00-15.00

Liepeen Pappilan väentupaan 
(Liepeentie, 93100 Pudasjärvi)

- Täytekakkukahvit väentuvassa ja makkaranpaistoa ulkona -
- Ohjemaa lapsille -

Hallitus

Tarjoukset voimassa 14.11.-20.11.2019

700 g poronkäristyslihaa
5 ml suolaa
150 g  sipulia
7,5 dl vettä
1 kpl lihaliemikuutio
500 g perunoita suikaleina
500 g kasvissuikaleita
250 g viherpippurisulatejuustoa
2,5 dl kermaa
1 dl persiljasilppua
Mausta rakuunalla ja ruohosipulilla

Lapin ukon keitto

4 kpl poron kieliä
1  sipuli
1  porkkana
10  musta-

pippuria
1  laakerinlehti
3 rkl  venhnä-

jauhoja
1 dl  kermaa

Huuhtele poronkielet kylmässä vedessä ja nosta ne kie-
huvaan veteen. Lisää lohkotut sipulit, viipaloitu porkkana, 
pippurit ja laakerinlehti. Anna kielten kiehua rauhassa pari 
tuntia hiljaisella tulella kannen alla. Kaada sitten kattilan si-
sältö kulhon päällä olevaan lävikköön. Anna kielten jäähtyä 
hieman ja kuori nahka pois. Keitä siivilöityä lientä kovalla 
tulella kokoon, kunnes puolet on jäljellä. Suurusta liemi 
vehnäjauho-kermaseoksella, kiehauta ja jätä hautumaan. 
Tarkista maku ja lisää suolaa maun mukaan. Leikkaa kielet 
kauniisti viipaileksi ja kaada kastike päälle. Tarjoa perunoi-
den ja herneiden kanssa. Salaatti ja kirpeä marjahyytelö 
koristavat annoksen.

Keitetyt poron kieletRuskista aluksi käristysliha pannulla 
ja kuullota pilkottu sipuli. Lisää suola 
käristykseen. Kaada kattilaan ja lisää 
joukkoon lihaliemi ja perunat sekä 
kasvissuikaleet. Sulata juusto kerman 
kanssa ja lisää sekin kattilaan. Kun pe-
runat ja juurekset ovat kypsiä pyöräytä 
joukkoon rakuuna ja ruohosipuli. Keiton 
päälle koristeeksi persiljaa.

Sompion Poronkäristys 450 g  2 pss 25,00 27,78 kg

Poron vasan käristys                       29,90 kg
Hirvikäristys 500 g                            9,95 pss 19,90 kg

Perinneruokaa parhaimmillaan on keitetyt kielet.
Monella on oma tapansa tehdä tätä herkkua, 

tässä meidän vaihtoehtomme:

Poron kieli  19,90 kg

Haukku Raakapakastettu 
Hirvipyörykkä 1 kg 

3 pussia 12,00 4,00 kg

Ajanvieteluu 1 kg  3,50 pss

Talvi tekee tuloaan. Pikkupakkanen 
nipistelee poskia. Pakkaspäivän ulkoilun 

jälkeen on mukava istahtaa
 keittolautasen äärelle.
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PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
puh. 020 752 8260, ark. 8-17  la 9-14  www.k-rauta.fi

7990

TAKKI SOFTSHELL 
HUOMIOKELTAINEN

TALVITAKKI PROF 
HI-VIS KELTAINEN

KUORIHOUSUT 
PROF HI-VIS 
KELTAINEN

3995

3995

 koot S-3XL

koot S-2XL koot S-2XL

Optikon näöntarkastus 0€!

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

Lääkäriajat: pe 13.12., ke 8.1. ja ke 22.1.

Pudasjärven OPtiikan 
aLkutaLven tarjOukset!

Moniteholasien ostajalle mitkä 

tahansa kehykset ILMAISEKSI! 

Yksiteholasien ostajalle ohennetut 1.6 

linssit kaikilla pinnoitteilla kehyksen hinnalla!

Moiteholasitarjous voimassa kun ostat linssit normaalihinnalla. 
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

LIIKE täYnnä 

uutuuS-

KEhYKSIä! 

JUKOLANTIE 18, 93100 PUDASJÄRVI

kosmetologisenja@gmail.com
PUH. 044 700 2577

Äitiysloma on lopuillaan ja
PALAAN TAKAISIN TÖIHIN!

Hoitola avaa ovensa 2.12.2019

Jukolantie 18.

Aikoja voi jo varata
puh. 044 700 2577

TERVETULOA!

tutussa osoitteessa kotonani

Hoitola on auki mala sopimuksen mukaan.

Pudasjärven tori
ma 18.11. klo 9-17

HKM Hannu Kari p. 0400 262 786 

MattokauPPiaalta 
raju tarjous

Peräkärrystä noin 100 maton erä, 
kaikki matot iso tai pieni muovi/lp, 

nukka, puuvilla ym. matot 25€/kpl
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 17.11. kello 10, Timo Liikanen, 
Jukka Jaakkola, kirkkokuoro, yleisen seurakuntatyön vastuur-
yhmä avustaa. Kirkkokahvit. Messua voi seurata suorana video-
lähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta.
Kirkkomusiikkiviikon ohjelma:  
Konsertti Sarakylän kappelissa to 21.11. kello 19, kappelikuo-
ro, Anna-Kaisa Yasin, viulu ja Keijo Piirainen, piano ja urut. 
Konsertti seurakuntakodissa pe 22.11. kello 19, Janne Oksa-
nen, piano, ohjelma 10 e. 
Urkukonsertti kirkossa su 24.11. kello 14, Ismo Hintsala, oh-
jelma 10 e. 
Kansalaisopiston oppilaskonsertti seurakuntakodissa ma 
25.11. klo 19.
Kuorot: Vox Margarita ke 20.11. kello 18, kirkkokuoro  to 
14.11. ja to 21.11. kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 20.11. 
kello 13, nuorisokuoro to 14.11. ja  to 21.11. kello 16, Sarakylän 
kappelikuoro to 21.11. kello 17.30.
Yhteisvastuun starttipäivä Rovaniemellä ti 26.11. Vanhat ja uu-
det Yhteisvastuukeräyksestä kiinnostuneet tervetuloa mukaan. 
Lähtö seurakuntatalolta kello 9.00 ja paluu n. kello 17.00. Ta-
kaisin tullessa pikapiipahdus karkkikaupassa. Yhteisvastuustar-
tissa esitellään ensi vuoden YV-kohde ja kerrotaan ajankohtaisia 
asioita Yhteisvastuukeräyksestä. Päivän aikana tarjotaan lounas 
ja kahvi. Reissu maksuton. Ilmoittautumiset Eevalle (0400 866 
480) tai Kyllikille (040 175 8597) viimeistään pe 15.11.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaina 14.11. kello 12, 
ystävänkammari to 21.11. kello 12 Puikkarin kuntosalilla. 
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 18.11. kello 18.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 10-
13. 
Lähimmäisten ja omaishoitajien yhteinen ilta seurakunta-
kodissa ke 27.11. kello 17, ”lähde liikkeelle-virkisty, piristy ja 
voimaannu”, niksejä arjen pulmatilanteisiin tulee kertomaan fy-
sioterapeutti Sampo Laakkonen. Ilmoittautumiset ke 20.11. 
mennessä Eeva Leinoselle 0400 866 480.
Perhekerhot: Iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 18.11. kello 
17-19. Huom. ke 20.11. ei perhekerhoa.
Lapsen oikeuksien päivän perheilta Hilturannan leirikeskuk-
sessa ke 20.11. kello 18-20. Luvassa mukavaa yhdessäoloa, toi-
mintaa sekä sisällä että ulkona (säävarauksella), iltapala. Ilmoit-
tautumiset lastenohjaajille 15.11. mennessä.
Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin kello 9.30-12, park-
kiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoitoon, pieni vä-
lipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lastenohjaajille, Emmi 
Ilvo-Hepola 040-7434896, Rauni Juntti 040-5861217, Heli Tau-
riainen 040-8684730
Rauhanyhdistykset: Myyjäisseurat Jaurakalla  Paula Paukkerilla 
la 16.11. kello 19 (Simo Kinnunen). Raamattuluokka Sarakyläs-
sä Antti Kummalalla pe 15.11. kello 19 ja seurat Sarakylän kap-
pelissa su 17.11. kello 19 (Iivari Jurmu). Seurat Kurenalan ry:llä 
su 17.11. kello 16 (Mikko Tuohimaa, Timo Liikanen).
Haudattu: Juho Aukusti Koivumaanaho 86 v, Aila Orvokki Nis-
si 75 v, Esko Aatami Herukka 57 v.

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Nykyinen vauvarahakäytäntö 
on toimiva ja hyvä

Usean valtuutetun esittämä kymmenvuotinen lapsiraha tulee si-
toa kuntastrategian toteutumiseen. Hyvää olisi aina helppo jakaa, 
jos vain olisi jaettavaa. Kuntastrategian tavoitehan on väkimäärän 
lisääminen ja näin saada syntyvien työpaikkojen tuomien verotu-
lojen lisääntyminen hyvinvointimme kehittämiseen.

Lapsirahan aloitteentekijöillä on unohtunut tärkeä perusasia. 
Jos esitetään taloudellisesti merkittäviä kehittämisehdotuksia, 
niin vastaavasti tulee esittää, mistä eurot kehittämishankkeeseen 
otetaan. Esityksessä vedotaan valtionosuuksien vaikutukseen li-
sääntyvästi, mutta todellisuudessa valtionosuuslaskennassa vai-
kuttaa koko kunnan väestörakenne eli moni muukin kuin muu-
tama lapsi enemmän vuodessa. Kunnan todellinen väestörakenne 
huomioiden vanhusväestön kasvu on huomattava ja siihen koh-
dennetut palvelut ovat pääasiassa lakisääteisiä.    

Huomioimatta on myös se tosiasia, että vuosittainen väes-
tön luontainen poistuma vähentää useilla sadoillatuhansilla eu-
roilla kaupungin tuloveroa vuosittain, kun samanaikaisesti lapsira-
han rasitusvaikutus kuntatalouteen kasvaisi merkittävästi.

Asiasta on tutkittua tietoa, terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen (THL) tuottamana, ettei lapsirahalla ole vaikutusta syntyvyy-
den lisääntymiseen. Mikäli lapsirahalla olisi vaikutusta syntyvyy-
den lisääntymiseen, niin silloin Suomen väestön vähenemiseen 
olisi löytynyt ratkaisu.

Väestön kasvuun vaikuttaa suoraan tarjolla olevat työpaikat 
ja mahdollisuus työllistyä. Nuoren perheen toimeen-
tulon perustarpeet on oltava kunnossa ennen kuin 
syntyy tarve kodin perustamiseen ja lasten hankkimi-
seen. Nykyinen vauvaraha on toimiva ja hyvä.

Reijo Talala

Kuinka hyvä onkaan palata matkalta 
omaan rakkaaseen kotiin takaisin. Matkal-
la on kyllä mukava nauttia hienoista uu-
sista maisemista, ystävien vieraanvarai-
suudesta ja ulkomailla auringon lämmöstä 
ym. Vaikka matka olisi ollut miten onnis-
tunut ja mieluinen tahansa, niin parasta on 
sittenkin, kun pääsee onnellisesti takaisin 
oman kotiin. Oma koti on rakkain paikka, 
se on paikka jossa saa olla oma itsensä ja 
toteuttaa itseään, tuntea yhteyttä toisten 
perheeseen kuuluvien kanssa. 

Jeesus puhui, myös kodista, taivaallises-
ta kodista, Isän kodista. ”Älköön teidän sy-
dämenne olko murheellinen. Uskokaa Juma-
laan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa 
on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisin-
ko minä teille, että minä menen valmista-
maan teille sijaa? Vaikka minä menen val-
mistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin 
ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, 
missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien 
sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle: Her-
ra me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka 
sitten tietäisimme tien? Jeesus sanoi hänel-
le: Minä olen tie, totuus ja elämä: ei kukaan 
tule Isän tykö muutoin kuin minun kautta-

ni” Joh.14:1-6. 
Nämä Jeesuksen sanat osoittavat, että 

vaikka tie iankaikkiseen elämään on näky-
mätön, se on yhtä varma, kuin uskomme 
Jeesukseen. Hän on jo valmistanut meille 
tien ikuiseen elämään, sillä hän on itse tie, 
totuus ja elämä. Hänet meidän tulee ottaa 
uskossa vastaan. 

Jeesus sanoi menevänsä valmistamaan 
meille sijaa (kotia) ja lupaa tulla takaisin, 
noutamaan meidät luokseen. Jokainen hä-
neen uskova saa omistaa iankaikkisen elä-
män ja viettää kerran ikuisuuden hänen 
kanssaan taivaan kodissa. 

Tässä Jeesus sanoo, että hän on ainoa 
tie Isän luo. Joidenkin mielestä tämä tie on 
liian kapea, mutta se on kuitenkin paras 
tie ja kaikilla on mahdollisuus lähteä kul-
kemaan sitä tietä. Sen sijaan, että mureh-
tisimme sitä, että on vain yksi tie joka vie 
perille, saamme ylistää ja kiittää Jumalaa, 
että hän uhrasi ainoan Poikansa ja näin 
varmisti varman tien luokseen taivaaseen. 
Yksikään, joka uskoo häneen ei joudu ka-
dotetuksi.

”Me tiedämme, että vaikka tämä mei-
dän maallinen telttamajamme hajotetaan-

kin, meillä on taivaissa Jumalan valmistama 
asunto, ikuinen koti, joka ei ole käsin tehty”, 
2 Kor. 5: 1-3.

Täällä me huokailemme ikävöiden, 
että saisimme pukeutua taivaalliseen ma-
jaamme, sillä kun olemme pukeutuneet 
siihen, meitä ei enää havaita alastomik-
si. Vaikka olemme vielä matkalla täällä ja 
joudumme käymään monenlaisten vaike-
uksien läpi, meidän ei kuitenkaan tarvitse 
vajota epätoivoon, koska meillä on elävä 
toivo tulevasta kirkkaudesta Jeesuksessa 
Kristuksessa. 

Ei ole yhdentekevää, miten käytämme 
tämän meille annetun armonajan. Onko 
meidän hartain halu olla mieliksi Herral-
lemme? Jos on, silloin luotamme häneen, 
annamme koko elämämme hänen käsiinsä 
ja saamme iloita hänen suomastaan pelas-
tuksesta, anteeksiantamuksestaan ja näin 
vaeltaa puhtain sydämin. ”Siellä missä si-
nun aarteesi on, siellä on myös sinun sy-
dämesi”. Saakoon Jeesus Kristus olla mei-
dän sydäntemme kallein aarre! 

Siunaavin terveisin, 
Kaija Viktström

Matkalla kotiin

Pikku-Syöte mukaan torjumaan ruokahävikkiä
Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte on aloittanut yhteis-
työn hävikkiruokaa välittävän ResQ Clubin kanssa. Pikku-Syöte 
on ensimmäinen ResQ-palvelua tarjoava yritys Pudasjärven alu-
eella, josta voi tilata ja noutaa ylijäämäruokaa edullisempaan hin-
taan tämän kätevän sovelluksen kautta.

-Kokeilimme viime talven ajan hävikkiruoan myyntiä kara-
vaanareillemme. Ruokaa kyllä meni, mutta myynti ei saanut tar-
peeksi laajaa näkyvyyttä, Pikku-Syötteen keittiömestari Ilkka 
Tuominen toteaa.

ResQ Club on hävikkiruokaa myyvä sovellus, jonka kaut-
ta käyttäjä voi ostaa ravintoloilta yli jääneitä ruoka-annoksia. 
Käyttäjä voi etsiä sovelluksen avulla itseään lähinnä olevan ruo-
ka-annoksen ja noutaa ateriansa itse. Ruokaostos maksetaan 
pankkikortilla. Tuomisen mukaan Pikku-Syötteen keittiön ruoan-
valmistushävikki on minimoitu reseptiikkaa kehittämällä ja ruu-
an valmistusta jaksottamalla. ResQ:n avulla saadaan vähennettyä 
loppuakin ylijäämää.

-Tämä ResQ on kyllä tosi hyvä juttu. Aina ei jaksa tehdä ruo-
kaa itse ja kun meiltä kerran saa maukasta kotiruokaa edulli-
seen hintaan, niin kyllähän sitä kannattaa kokeilla. Lisäämme hä-

vikkiruokaa myyntiin sovellukseen yleensä iltapäivisin, Tuominen 
vinkkaa.

Pikku-Syötteeltä voi ResQ-palvelun kautta tilata ja noutaa 
päivän aikana ylijääneitä pääruokia. Peruskotiruokaa, kuten ma-
karonilaatikkoa saa puolisen kiloa vain noin kolmen euron hin-
taan. 

Koko Suomen ravintola-alan ruokahävikki on arvioiden mu-
kaan 75 - 85 miljoonaa kiloa vuodessa. Suurin osa hävikistä syn-
tyy linjastoruokailujen tarjoilutähteistä ja ylivalmistetusta ruoas-
ta, joita ei voida hyödyntää uudelleen. 

-Ruokahävikki ravintola-alalla on yleisesti ottaen aivan valta-
va. Teemme jatkuvasti töitä sen vähentämisen eteen ja ResQ on 
yksi moderni tapa vaikuttaa tähän. Lisäksi pyrimme vaikuttamaan 
myös asiakkaisiin lautashävikin minimoimiseksi, Pikku-Syötteen 
johtaja Mika Pekkala kuvailee.

ResQ Club on suomalainen yritys, jonka sovellus toimii myös 
Saksassa, Ruotsissa ja Hollannissa. Sovelluksella on jo yli 300 000 
rekisteröityä käyttäjää, jotka pelastavat joka kuukausi kymmeniä 
tuhansia kiloja ruokaa päätymästä roskiin.

Talviuintia Pietarilassa
Pietarilan alueelle lähiliikun-
tapuiston rantaan on viime 
viikon lopulla avattu taval-
lista aikaisemmin avanto tal-
viuimareille. Uimareilla on 
käytössä lämpimät vessoilla 
varustetut uimakopit, miehil-
le ja naisille erikseen. Lisäksi 
on suihkutila. Avannon auki-
pitämisestä huolehtii Työpe-
tari ry.

Avaimia uintikoppeihin 
voi käydä lunastamassa 25 
euron hintaan Puikkarista. Li-

säksi on 10 euron pantti. 
Avantouinnin harrastajia 

oli viime talviuintikautena yli 
100 ja pulahduksia oli merkat-
tu tuhansia. Pitkän uintikau-
den ja uuden paikan ansiosta 
uskotaan harrastajien määrän 
ja uintikertojen pysyvän vä-
hintään ennallaan. Toivotaan, 
että kaikki laittavat uintiker-
tansa vihkoon, että voidaan 
kävijämäärällä perustella 
avantouintipaikan tarpeelli-
suutta. HT

Kuluvan viikon tiistaina illan suussa talviuintipaikalla oli 
vilkasta, kun useita naiskaveriporukoita kävi uimassa. 
Miesten puolelle kirjautui vain yksi nimi. Virpi Liikanen ja 
Elvi Timonen viihtyivät avannossa jopa yli minuutin. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Kirppis to-pe 
21.-22.11. 
klo 11-15

Körkön entisellä 
leipomolla 
Lukiontie 1 Tervetuloa!

Jouluruoalla
on merkitys

Dronningholm TähTiTorTTu
marmeladit
300 g (3,33/kg) 
ei viikuna eikä puolukka-kirsikka

 
miniluumu- 
tomaatti
250 g (2,76/kg) 
marokko/espanja

 
sidottu  
kukkakimppu
11 oksaa, Hollanti

2.- 069 990
rs kpl

SaariStomeren   
savu- 
kirjoloHi
n. 1 kg

1095
kg

2
rs

Kariniemen Kananpojan 
minuuttipiHvit
690-760 g (10,51-11,58/kg)

799
rs

TarjouKSeT VoimaSSa to-su 14.-17.11. 
ellei ToiSin mainiTa

-20%
Plussa-kortilla

Ilman korttia 1,25 rs (4,17/kg)

ilman korttia  
9,95 rs (13,09-14,42/kg)

     
karjalanpaistiliHat
800 g (7,49/kg)

599
rs

ilman korttia 7,59 rs (9,49/kg)
-21%

Plussa-kortilla

-19%
Plussa-kortilla

Uudistimme Pirkka miniluumutomaatin  
pakkauksen, muovin määrä  
väheni yli 45 % pakkausta kohden.  
Uusi kätevä ja ohuempi top seal -pakkaus 
säästää muovia 45 000 kg vuodessa, 
mikä vastaa yli 2 miljoonaa muovipussia.

vain  

k-ruokakaupoista

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

aiTo
sydän-
piparkakut
250 g (4,00/kg)

1.-rs

Hyvään  

hintaan 
koko  

kuukauden

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

229
pss

Pudasjärven K-Supermarke-
tilla on aloitettu muutama 
viikko sitten remontti. Edelli-
sen myymäläremontin päät-
tymisestä on vuodet päivät. 
Johan tässä tuli ikävä remon-
tointia ja on taas aika valmis-
tautua tulevaan, kommentoi 
kauppias Tommi Niskanen. 

Myymäläkiinteistö on 
palvellut hyvin jo reilut 20 
vuotta. Tällä remontilla val-
mistaudutaan seuraaviin 
vuosikymmeniin. 

-Vuosi sitten teimme mas-
siivisen investoinnin kaupan 
sisätiloihin, vaihdoimme 

K-Supermarket Pudasjärvellä 
investoidaan jälleen tulevaisuuteen!

kaikki uudet energiatehok-
kaat kylmäkalusteet, joiden 
kylmäaine on hiilidioksidi, 
Led valaistus ja lähes kaikki 
muutkin kalusteet uusittiin 
samalla. Investointien avul-
la olemme vähentäneet ener-
gian kulutusta lähes 60 pro-
senttia. Nyt on aika panostaa 
kaupan ulkopuoleen ja run-
korakenteisiin, kertoi Niska-
nen.

K-ryhmä on maailman 
vastuullisin kaupan alan 
toimija ja näin toimitaan 
myös Pudasjärvellä. Tule-
vaisuuden näkymät ilmas-
tonmuutoksen myötä on ra-
kennuksien näkökulmasta 
huolestuttavat. Lunta voi 
olla reilusti, lumi voi olla 
märkää, sen lisäksi myös tal-
viaikaan voi syntyä trom-
bityylisiä myrskyjä. Kaup-
pakiinteistöön rakennetaan 
ulkopuolelle lisärunko, joka 
ei anna rakennukselle mah-
dollisuutta liikkua kovim-
massakaan myräkässä. Sa-
malla rakennukseen saadaan 
lisää kantavuutta esimer-
kiksi aurinkopaneeleiden 
asentamista varten tulevai-
suudessa. Se on Niskasen 
mielestä hiilineutraalisuu-

den hakemista parhaimmil-
laan. 

Uudet rakenteet ovat 
massiivisia, ulkopuolelle tu-
lee 12 uutta runkotolppaa.  
Jokaiselle uudelle runkotol-
palle maan alle tulee kolme 
metriä pitkiä ja kaksi metriä 
korkeita betonivaluja, mis-
tä lähtee uusi runkotolppa 
ylös. Asiakkaille remontis-
ta ei tule paljon haittaa, sil-
lä suurin osa rakentamises-
ta tapahtuu ulkona. Sisällä 
uusitaan kolme tolppaa suu-
remmiksi, joka työ tehdään 

pääosin yöaikaan. Näin mi-
nimoidaan asiakkaille aiheu-
tuvat häiriöt.

-Käytämme paikallisia 
urakoitsijoita, niin paljon 
kuin mahdollista, näin saa-
daan hyvinvointia koko ky-
lälle. Uskomme vahvasti tu-
levaisuuteen ja Pudasjärven 
kehitykseen, näin toimimme 
vahvasti tulevaisuuteen pa-
nostaen, kertoo Niskanen. 

Remontoinnin päävastuu 
on Kiinteistö Keskolla ja pää-
urakoitsijana toimii Raken-
nusliike Länsiraja Oy. HT

K-Supermarket kiinteistön 
kumpaakin pitkää seinää 
vahvistetaan kuudella run-
kotolpalla, jotka valetaan 
betoniin maahan kaivettui-
hin monttuihin. 

Keskon Pohjois-Suomen rakennuspäällikkö Jukka Härkin 
ja kauppias Tommi Niskanen tutustumassa betonitolppien 
valutyön edistymiseen. 
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Stora Enso panostaa turvalliseen työympäristöön
Viime viikko oli maailman-
laajuinen turvallisuusviikko. 
Stora Enso vietti ihan viralli-
sesti historiansa ensimmäis-
tä Turvallisuutta yhdessä 
-teemaviikkoa tässä mitta-
kaavassa, joka näkyi myös 
maakunnissa. Säännöllis-
ten turvallisuuteen liittyvien 
tarkastusten lisäksi teema-
viikon aikana tehtiin tehos-
tetusti turvallisuuskäyntejä 
hakkuutyömailla. 

Pudasjärvellä Stora En-
son metsäammattilaiset, 
korjuuvastaava Miikka Ho-
urula ja metsäasiantuntija 
Sakari Lauhikari kiertelivät 
tarkastamassa hakkuutyö-
maitten turvallisuusasioita, 
sekä keskustelemassa siellä 
töitä tekevien urakoitsijoit-
ten, koneen kuljettajien sekä 
metsänomistajien ja muitten 
lähiympäristössä liikkuvien 
kanssa, miten kullakin työ-
maalla ja sen läheisyydessä 
toimitaan turvallisesti ja mi-
hin seikkoihin on syytä kiin-
nittää lisähuomiota.  

- Työturvallisuus läh-
tee yksiselitteisesti liikkeel-
le yrityksen johdosta, jossa 
on oivallettu työturvallisuu-
den merkitys osana johta-
mista ja liiketoimintaa. Tur-
vallisuuteen on kiinnitettävä 
huomiota pienissäkin asiois-
sa, jotta uskottavuus säilyy 
ja on tehtävä sitä mistä pu-
huu, kiteytti Sakari Lauhi-
kari päivän aloituksen, eikä 
auto lähtenyt liikkeelle en-
nen kuin kaikilla matkusta-
jilla oli turvavyöt kiinni.

Kävimme Hirvaskosken 
hakkuutyömaalla jututta-
massa siellä työskenteleviä 
konemiehiä. Kiinnitin huo-
miota jo matkan aikana Hou-
rulan ja Lauhikarin vahvasta 
asenteesta, työmoraalista ja 
ennakkovalmistautumises-
ta näihin käynteihin. Koko 
matka keskusteltiin aihees-
ta, josta olisi tarinaa riittä-
nyt pidemmällekin matkalle! 
Paitsi liikkeelle lähteminen, 
myös tien päällä toisten liik-
kujien huomioiminen sekä 
turvavälit ovat verissä näil-
lä Stora Enson työntekijöillä.

Hyvissä ajoin metsäauto-
tien varressa oli hakkuutyö-

maan varoituskyltit, jotka il-
moittivat kulkijoita edessä 
olevasta kohteesta.

Päästyämme työmaan 
parkkipaikalle, auto jätettiin 
reippaan sadan metrin pää-
hän tiellä työskentelevästä 
ajokoneesta. Ensimmäisenä 
kiinnitin huomion selkeään 
opastetauluun, jossa on kor-
juutyömaan turvallisuusoh-
jeet ja koneen sekä yhteys-
henkilön puhelinnumerot.

-Tämä opastetaulu on 
Stora Ensolla tullut käyttöön 
noin viisi vuotta sitten. Tau-
lun ohitse ei tulle kenenkään 
mennä, ennen kuin on soit-
tanut jompaankumpaan nu-
meroon ja saanut lisäohjeita 
sieltä, ohjeisti Miikka Hou-
rula ja toimi sanojensa mu-
kaisesti. 

-Sain konemieheltä oh-
jeen, että kun koneen ääni 
loppuu voimme lähteä met-
sään, tiedotti Hourula toisia 
mukana olleita. 

Puimme turvavarusteet 
yllemme, joista annettiin tar-
kat käyttöohjeet. Esimerkiksi 
metsässä kävellessä kypärän 
silmäsuoja tulee olla alas las-
kettuna suojaamaan risuilta, 
oksilta ja maasta kimpoavil-
ta jäisiltä puunpalasilta. Oh-
jeitten mukaisesti lähestyim-
me konetta takaviistosta.

Urakoitsijana tällä hak-
kuutyömaalla toimii Veljek-
set Tauriainen Oy ja moton 
puikoissa vankan ammatti-
taidon omaava Markku He-
rukka.

-Vaikka työskentelen ko-
neen ohjaamossa, on niitä 
ulkopuolella olemisen het-
kiäkin ja sen vuoksi myös 
meillä koneessa työskente-
levillä tulee olla huomiova-
rusteet, turvakengät, kypä-
rä ja puhelin aina mukana 
koneesta poistuttaessa. Oh-
jaamosta maahan on parin 
metrin pudotus ja jos siinä 
sattuu jotakin, eikä ole puhe-
lin taskussa on se yksi suu-
rimmista turvallisuusris-
keistä, summasi Herukka 
omaa osuuttaan.

-Myös 112-sovellus puhe-
limessa on ihan ehdoton tur-
vatekijä niin metsässä työs-
kentelevillä

kuin retkeilijöilläkin, jat-
koi siihen Sakari Lauhikari 
ja tarkisti että myös kaikilla 
mukana olevilla on sellainen 
ladattuna.

Liukastumiset ovat yksi 
suurimpia turvallisuusriske-
jä koneitten kanssa työsken-

televille. Siihen on olemassa 
kolmen pisteen sääntö, jota 
työntekijät näyttivät kiitet-
tävästi noudattavan. Ohjaa-
mosta ei hypätty alas, vaan 
sieltä laskeuduttiin ja sin-
ne noustiin siten, että kolme 
neljästä raajasta oli aina joko 
tartuntaotteella tai tukevalla 
astannalla kiinni alustassa. 
Märät ja jäiset portaat sekä 
telat ovat riskipaikkoja. Va-
rastopaikalla huomioidaan, 
että pinot eivät tule sähkö-
linjojen alle.

Myös koneitten omistajat 
ovat yhä enenevissä määrin 
panostaneet työkaluihin ja 
niitten turvallisuuteen. 

Metsätyön kuormitta-
vuus on muuttunut vuosi-
kymmenten saatossa. Toimi-
henkilöt ja koneenkuljettajat 
tekevät nykyään istumatyö-
tä ja kiire sekä tehokkuus-
paineet kuormittavat henki-
sesti.

Tähän asiaan on myös 
Stora Enso kiinnittänyt huo-
miota ja niinpä työturvalli-
suus näkyy tehokkaana ja 
tuottavana työnä. Turvalli-
suus on tapa toimia ja se on 
ihmisistä välittämistä.

Opastetaulu on jokaisen 
Stora Enson hakkuutyö-
maan välittömässä lähei-
syydessä.

Miikka Hourula, Markku Herukka ja Sakari Lauhikari keskustelivat työmaan turvallisuudesta. Monta seikkaa tuli huomi-
on kohteeksi, jotka kaikki osoittautuivat olevan kunnossa.

Keruutyötä suorittava Mika 
Niskasaari muistuttaa kaik-
kia tiellä liikkuvia raskaasta 
kuormasta siirtäessään ko-
netta työmaalta toiselle. Tal-
violosuhteissa lavetti vaatii 
pitkän jarrutusmatkan.  

Turvallisuus lähtee 
puukaupoista
Metsäasiantuntija Saka-
ri Lauhikari aloittaa tur-
vallisuusohjeistuksen met-
sänomistajan kanssa jo 
puukauppoja tehdessään. 
Asiakas saa asiantuntijalta 
tietoa mitä tulee myös met-
sänomistajan huomioida 
hakkuutyön ollessa käyn-
nissä. Siihen kuuluu muun 
muassa asiallinen pukeutu-
minen huomiovaatteisiin, 
turhat liikkumiset työmaal-
la, koneenkuljettajan yhteys-
tiedot sekä turvallisen lähes-
tymisen ohjeet.

Turvallisuuteen kuuluu 
myös ennakoiva tiedottami-
nen. Stora Enson järjestel-
mä lähettää metsäomistajal-
le aina tekstiviestin, milloin 
hakkuutyö aloitetaan. Myös 
koneen kuljettaja ilmoittaa 
työn aloittamisesta asiak-
kaalle, kenen palstalla kul-
loinkin työskentelee.

Kolme tärkeintä turvalli-
suusohjetta; Ole näkyvä! Ole 
etäällä! Pysy pystyssä!

Stora Enson tavoitteena 
on olla työturvallisuuden 

osalta yksi maailman par-
haista metsäteollisuusyhti-
öistä ja jokainen toimija käy 
omalla toimialueellaan Tur-
vainfo-koulutuksen.

Kaiken kaikkiaan tällä 
työmaalla näyttivät turval-
lisuusasiat olevan kunnossa 
ja voimme poistua alueelta 
hyvillä mielin. Kaikki kotiin 
terveenä ja turvallisesti joka 
päivä!

Terttu Salmi 

Lentopalloilijoiden C-tyttöjen kuulumisia
Jo useamman vuoden Pu-
dasjärven Urheilijoilla on ol-
lut tiivis tyttöporukka, joka 
innokkaasti on pelannut len-
topalloa aluesarjassa. Nyt 
tytöt ovat jo c-ikäisiä ja pää-
sevät pelaamaan 6 vs.6 peliä. 
Tänä syksynä tytöt ovat pe-
lanneet jo kaksi turnausta.

Ensimmäinen turnaus oli 
Kajaanissa 5.10. Siellä vas-
tassa olivat Kajaanin Kuohu, 
Suomussalmen Pallo-Seu-
ra ja Kuhmon KIVA. En-
simmäinen peli oli SuPS:ia 
vastaan. Peli hävittiin 0-2. 
Toinen peli oli KIVA:a vas-
taan, joka myös hävittiin 1-2. 
Kolmas peli oli isäntäjouk-

kue Kuohua vastaan, mikä 
hävittiin 0-2. Vaikka turna-
uksesta ei saatu voittoja, saa-
tiin sieltä arvokasta koke-
musta  ja oppia seuraavia 
peliä varten.

Seuraavaan turnaukseen 
tytöt harjoittelivat kovem-
min ja valmentajien kans-
sa mietittiin pelikuviot uu-
siksi. Näin lähdettiin 26.10. 
uutta intoa täynnä Tyrnä-
välle. Turnaukseen osallis-
tui kaksi muuta joukkuet-
ta: Kempeleen Lentopallo ja 
Kuhmon KIVA. Ensimmäi-
nen peli KempeLe3:a vas-
taan voitettiin 2-1. Toises-
sa pelissä pelattiin jälleen 

KIVA:a vastaan paremmal-
la menestyksellä. KIVA voi-
tettiin 2-1. Tästä on hyvä jat-
kaa eteenpäin.

Nyt syyskaudella on vie-
lä tiedossa kaksi peliä. Seu-
raava peli pelataan tuleva-
na lauantaina Muhoksella. 
Siellä vastaan tulevat MU-
HOS-VOLLEY96/Volleyc2 
ja Kajaanin Kuohu. Toinen 
turnauspäivä on 7.12., johon 
vastustajajoukkueet selviä-
vät Muhoksen turnauksen 
jälkeen.

Päivi Koppelo Pudasjärven Urheilijoiden c-tyttöjen joukkueessa pelaavat Nanna Penttilä, Sara Demir, Ali-
sa Koppelo, Siiri Korhonen, Aada Niskasaari, Oona Ritola ja Venla Leino. Joukkuetta val-
mentavat Laura Savela ja Kauko Tervonen.
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAi-lAuANTAi 
15.-16.11.

MAANANTAi-ToRsTAi
18.-21.11.

100

495

499 995

299

599 199349

299

100

249

399

100

099

995

179

raj. erä

695
kg

Snellman kunnon 
kARJAlANPAisTi
500 g

Porsaan
PAAhTokylki 
maustettu

695
kg

695
kg

599
ras 199

pss

1000

149
kg

3 filettä/talous

109

1195
kg

10 kpl

kg

100

2 kg/
talous

ras

399

1 satsi/talous

pkt

239
kgpkt

199

prk

599

pkt

pkt

pkt

100
pss

3 prk

kg

kg

pkt

349

250

pkt

prk

pss

prk

2 kg/
talous

kg

895
kg

795
kg

3 pkt

2 pkt/talous

kg pkt

ras

75,- 59,-

1495
pari

pari pari

1495

1490

MA-Ti 18.-19.11.     kE-To 20.-21.11.

kANAN-
MuNAT
10 kg

RAuTAosAsTolTA

MAAlAis-
PAlvikiNkku
palana ja siivuina

Atria O&O
ylikyPsäsAuNA-

PAlvikiNkku 
300 g

PE-To 15.-21.11.

Saarioinen
MAksA-, lihA-

MAkARooNi tai  
lihAPERuNA-

sosElAATikko 
350-400 g

Herkkumaan
voilEiPäkuRkku
670/360 g

Pfanner
MulTiviTAMiiNi 
MEhuJuoMA
2 l

Myllyn Paras
ToRTTu-
TAikiNA
1 kg

Atria perhetilan 
kANAN 

sisäfilEE
480-600 g

naturell tai maustettu

Atria
kAisERvuRsTi
palana

Vip
glögiJuoMA
1 l

Vähärasvainen
PoRsAAN
lihAkuuTio

McVities
digEsTivE
400 g
original

HK
buRgERi
100 g

595

Risella
PuuRoRiisi

1 kg

Porsaan 
TAlous-
kylJyksET

Valio
olTERMANNi 

viiPAlE-
JuusToT

270-300 g

Conference
PääRyNä

Hollati

Kultarypsi
MARgARiiNi

400 g 60%

ras

Atria
lAuANTAi-
MAkkARA
palana

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

pkt

TEksTiiliosAsTolTA

Red Del
oMENA

Italia

Mummon
RANskAN-
PERuNAT 
450 g

Kivikylän
PikNikPAisTi

n. 1.5 kg/kpl

Kotimainen tuore
ruodoton
kiRJolohifilEE

JuhlA
MokkA
kAhvi
500 g

HK viljaporsaan
lihAsuikAlE 
400 g, kermapippuri

JAuhElihA
sikA-NAuTA

hEiJAsTiN-
vAlJAAT
kevyet 
esim.lenkillä, 
pyöräillessä

695

Nitecore HC30 
oTsAlAMPPu
1000 lumens

69,-

1000 lumen
oTsAlAMPPu
Promaster 
- ladattava akku
- portaaton zoomaus

3890

Prego
TuhkAiMuRi  
1200 W

3995

kAAsu-
läMMiTiN
4,2 kW

8990

kAAsu-
PATRuuNA
190 g UGAS

199

Prego
kAMiiNA-
PuhAlliN
4-lapainen

59,-

Prego
kAMiiNA-
PuhAlliN
3-lapainen

4995
pkt

Kananpojan
PANERoiduT
NuggETiT
200 g

Valio Aino 
JääTElö
900 ml
mansikkapulla

Del Monte
ANANAsPAlAT
227/137 g

Oululainen 
tosi ohut
REissuMiEs
5 kpl/175 g

Presidentti
kAhvi 500 g
paahtotummuus 3
suodatinjauhatus

PE 15.11.      lA 16.11.

Porsaan
kylJyksET

Hyvä NAuTA 
JAuhElihA 
rasvaa max 10%

kENkäosAsTolTA

Polecat Softshell miesten
TAlviNilkkuRi
tarrakiinnitys
Koot: 41-45

Tyttöjen
TAlviNilkkuRi
nahkaa, vetoketju, 
nauha

kuoman 
JAlkiNEiTA 

erilaisia!

Erilaisia 
pienten lasten 
MuuMiAsuJA!

Naisten ja miesten
NAhkA-
soRMikAs
Alkaen

ToRkkuPEiTToJA
Alkaen

Black Horse poikien
kAlsARiT
Koot: 92-170 cm
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”Lisää elämää vuosiin” 
– Pudasjärven Senioriopettajat 10 vuotta

Senioriopettajat 
toimii aktiivisesti 

Pudasjärvellä. Järjestö 
vietti perjantaina 8.11. 
kymmenvuotisjuhliaan 

Koskenhovilla. 
Yhdistyksen mottona on 
”Lisää elämää vuosiin”. 

Ajelen hämärtyvää perjantai-
iltaa, Koskenhoville kulkee 
tie. Luontokin on pukenut 
maiseman päivään sopivas-
ti; lunta on maassa ja puissa, 
kuin juhlistaen tätä iltaa. Se-
nioriopettajat viettävät juh-
laa. Jo kymmenen vuotta on 
Pudasjärvellä toiminut jär-
jestö, jossa eläkkeelle ehti-
neitä opettajia on jäsenenä. 
Kaunis kynttiläkuja johtaa jo-
kirantaan parkkipaikalle, jo-
hon on jo kertynyt runsaasti 

autoja, vaikka luulin paikal-
le hyvissä ajoin saapuneeni. 
Onkohan paikalla myös Ari 
Karesti, nousee toimittajan 
mieleen.

Pikkuhiljaa alkaa olla pai-
kalla kaikki, jotka kynnelle 
kykenevät, tänä iltana, ja ti-
laisuus pääsee alkamaan. Jan-
ne Moilanen tuo kauniin kuk-
katervehdyksen paikalliselta 
OAJ:ltä juhlivalle yhdistyk-
selle. Esko Ahosen terveh-
dyksen jälkeen sali soi hienos-
ti vanhojen laulujen sävelin, 
kun opettajaseniorit yhtyvät 
lauluun. Näitä kauniita, kou-
luajoilta tuttuja lauluja saim-
me kuulla enemmänkin juh-
lan vanhetessa. Lausuntaa ja 
musiikkia oli illassa mukana, 
Sari Turusen kanteleensoit-
toa, Keijo Piiraisen yksinlau-
lua kanteleen säestyksellä yh-
teislauluja nyt unohtamatta.

Maukkaan juhlamenun 
jälkeen oli vuoro musiikin 
ja juhlapuheen, jonka esitti 
Opetusalan seniorijärjestön 

Syksyllä 2008 soitti Oulun Veteraaniopettajien puheenjohtaja 
Ari Karestille aiheena vastaavan yhdistyksen perustaminen Pu-
dasjärvelle. Ari oli pitkän työuransa aikana ahkera järjestöihmi-
nen niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Ari aktiivisena yhdis-
tysmiehenä otti mukaansa Ouluun muita innokkaita eläkeläisiä, 
mm. Lauri ja Pirkko Polven. Oulun palaverissa päätettiin perustaa 
myös Pudasjärvelle Veteraaniopettajien yhdistys. Yhdistys mer-
kittiin rekisteriin tammikuussa 2009. Alussa yhdistyksen nimi oli 
Pudasjärven Veteraaniopettajat ry, mutta valtakunnallisen nimen-
muutoksen vuoksi myös yhdistyksemme nimi muutettiin vuon-
na 2011 Pudasjärven senioriopettajat ry:ksi. Yhdistyksen pu-

Senioriopettajien puheenjohtaja Esko Ahonen 
kertoi juhlassa yhdistyksen historian vaiheista.

Vireän toiminnan yhdistys
heenjohtajana toimi vuoteen 2014 asti Ari Karesti ja sihteerinä 
vuoteen 2015 Irja Väyrynen. Tällä hetkellä puheenjohtajana toimii 
Esko Ahonen ja sihteerinä Anneli Kangasniemi. Ari Karesti nimet-
tiin myöhemmin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.

Kuulumme valtakunnalliseen Opetusalan seniorijärjestöön 
OSJ:in, jossa on tällä hetkellä yli 21 000 jäsentä ja 72 paikallisyh-
distystä. Järjestöön kuuluu eläkkeellä olevia opetusalan henkilöitä. 
Järjestön tehtävänä on edunvalvonta ja virkistystoiminta. 

Paikallisyhdistykseemme kuuluu tällä hetkellä 38 Pudasjärvellä 
asuvaa opettajaa. Yhdistyksemme tarkoituksena on toimia jäsen-
tensä välisenä yhdyssiteenä, edistää jäsentensä virkistys- ja har-
rastustoimintaa ja toimia yhteisten sosiaalisten ja oikeudellisten 
etujen ajajana. Yhteistyössä Koillismaan senioriopettajien kans-
sa olemme tehneet teatterimatkoja Ouluun ja viettäneet yhtei-

sen retkeilypäivän Syötteellä. Olemme tutustuneet Hirsikampuk-
seen jo rakennusvaiheessa ja uudestaan rakennuksen valmistuttua. 
Pari vuotta sitten osallistuimme yhdessä Hirsikampusväen kanssa 
Suomi 100 vuotta itsenäisyyspuun istuttamiseen. Kokoonnumme 
joka kuukausi yhteiseen ruokakokoukseen. Kesällä pidämme pie-
nen tauon. Kokouksiimme on kutsuttu usein eri alojen asiantunti-
joita. Keväisin olemme jakaneet stipendit ylioppilaalle ja ammatti-
koulunsa päättäneelle.

Senioriopettajat ovat aktiivisia, suurimmaksi osaksi hyväkun-
toisia, toimivat eri yhdistyksissä ja vapaaehtoistoiminnassa, luot-
tamustehtävissä seurakunnassa, vanhusneuvostossa, maahan-
muuttajien kotouttamisessa sekä kansalaisopistossa opiskelijoina. 
Harrastustoiminta on monipuolista, liikuntaa, musiikkia, kirjalli-
suutta, teatteria, metsästystä, taidenäyttelyitä. 

Muistoja koulutien. Monen-
laisia sattumuksia sopi eri-
tyisopettajan reissuille ym-
päri laajan pitäjän, kertoi 
Opetusalan seniorijärjes-
tön hallituksen jäsen Juha-
ni Suopanki.

Senioriopettajien 10-vuotisjuhla järjestettiin Koskenhovin historiallisessa pirtissä, jossa 
on myös lattia uusittuna, kuten kuvasta näkyy. 

Koululauluja. Oli ilahduttavaa kuulla, miten vanhat ja tutut koululaulut soivat heleästi 
opettajaveteraanien esittämänä. Sanoja paperille printattuina ei tarvittu, nuoteista nyt pu-
humattakaan. 

Juhlan tuntua. Hienosti maistui illan päätteeksi keittiövä-
en valmistama kakku ja muut pöydän antimet. Juhlapöy-
dän tarjontaa tutkimassa ja lautaselle sommittelemassa Irja 
Väyrynen ja Paula Vähäkuopus.

Juhliva yhdistys sai kauniin tervehdyksen paikalliselta OAJ:ltä Janne Moilasen onnittelu-
jen myötä. Onnitteluja ottamassa vastaan Anneli Kangasniemi ja Esko Ahonen. 

Opetusalan seniorijärjestö OSJ:n hopeiset ansiomerkit sai-
vat Esko Ahonen, Irja Väyrynen, Ari Karesti ja Anneli Kan-
gasniemi.

hallituksen jäsen Juhani Suo-
panki. Hän toi terveiset Ou-
lun seudun senioriopettajilta. 
Puheenjohtaja Esko Ahonen 
kertoi yhdistyksen toimin-
nasta ja ajankohtaisia kuulu-
misia.

Sitten saimme kuulla mie-
lenkiintoisia tarinoita ja sattu-
muksia erityisopettajan arjes-
ta takavuosina. Kerran Juhani 
oli mennyt Pirin Erkin kanssa 
pitkän matkan päähän, kau-
kaiselle sivukoululle, jossa 
oli yksi ekaluokkalainen. Hän 
oli siis opastuksen kohteena, 
mutta kuinka ollakaan, tuo 
pieni koululainen sattui ole-
maan sinä päivänä sairas.

Mukava ja tunnelmallinen 
juhlailta päättyi maistuviin 
kakkukahveihin, josta kiitok-
set myös Halla&Cafeen jou-
koille keittiöön.

Haluamme Pudasjärvi-
lehden ja toimittajan puoles-
ta onnitella ja kiittää Seniori-
opettajia. Olette kasvattaneet 
monia ikäluokkia, ja myös 

Suomen oppilaiden hyvä me-
nestys PISA -tutkimuksissa 
on sulka opettajien hattuun. 
Siitä saa iloita päivätyönsä jo 
päättäneet Seniorit kuin vie-
lä tuota sarkaa kyntävät kan-
samme valmentajat. Mutta 
oliko paikalla tuo mystinen 
hahmo, Karestin Ari?  Vai 
onko hän vain toimittajan 
luoma, kuvitteellinen henki-
lö, kaikuna kouluvuosien? 
Kyllä oli ja yhdistyksen kun-
niapuheenjohtaja huomioitiin 
hopeisella ansiomerkillä, ku-
ten myös Esko Ahonen, Irja 
Väyrynen ja Anneli Kangas-
niemi.

Torsti Vuorma 
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

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

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

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

MEIlTÄ MyöS VEIKKAUSpAlVElUT!

4,95
kg

Lasten
LumikoLa

9,95

hURJAT 
pOISTOT

Lasten
LumiLapiot

2,95

ahkio
musta, 
112x67x20 cm

29,90

Lasten
puLkat

8,90

199,-

tukkireki

395,-

vaLmistakka
graniitti

595,-

vaLmistakka
virago

595,-

sini rikkasetti

19,95

LumiLingot

499,-

9,95

sini 
kuivausteLine

9,95

aLkaen

aLkaen

aLkaen

sini Lakana ja 
pyyhekuivain

kartano Led uLkovaLosarja
40 lampun
6,90

80 lampun
9,95

120 lampun
12,90

240 lampun
19,90

mustang
kamina/takka
lasiluukulla

EKO pUhAllUSVIllA MEIlTÄ!
puhalluskone veloituksetta käyttöön!

Finnfoam
eristeLevy
100 mm, 50x250 cm

19,90
kpl

tuuLen-
suojaLevy
25 mm, 120x270 cm

19,90
kpl

tuuLen-
suojaLevy 13 mm, 
120x270 cm

8,90
kpl

Biolan
simpLett wc
erotteleva

169,-

Lapin Liha 
metwurstisiivu 2-laatu

3,49
pss

0,89
ras

aito sydänpiparit 
250 g

Leivon sokeri- ja 
kaneLikorppu 800 g
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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 LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

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/

KELLOSEPÄNLIIKE

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!

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

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

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

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
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), 
jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, kansankatu 10 96100 Rovaniemi. 

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

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 

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MaaraKennus puurunen oy

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

Majoitusta KoKous- ja juHLatiLoja 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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

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

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SäHKö-, KyLMä-, 

PELTITyöT SEKä TARVIKKEET
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen
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TAKSI

040 190 4344
yli-Livo, Pudasjärvi

taksi 
siuruainen

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Palveluhakemisto

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

TILAUSAJOT

Suora yhteys pankkiisi

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

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Graber Soile 010 257 1939

Sijoitus 
Kaisa Soronen  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922
Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:

Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 
verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

Kaupunginhallitus päät-
ti tiistaina 12.11. hakea Tai-
teen edistämiskeskuksel-
ta avustusta Hyvän Olon 
keskuksen taidehankin-
taan. Teema Hyvän Olon 
keskuksen kohdalla tulee 
liittyä luontoon ja/tai ih-
misten hyvinvointiin. Pää-
tettiin perustaa taidetyö-
ryhmä, joka valtuutettiin 
toteuttamaan taidehankinta 
suunnitellulla tavalla anne-
tun budjetin puitteissa ta-
lousarvion hyväksymisen 
jälkeen. Taidetyöryhmään 
nimetään arkkitehtitoimis-
to Lukkaroisen edustaja, 
YIT:n edustaja, taideasian-
tuntija ja kaupungin puo-
lelta kirjastonjohtaja Outi 
Nivakoski. Lisäksi taide-
hankintaa koordinoimaan 
nimetään Hyvän Olon kes-
kuksen projektikoordinaat-
tori. Talousarvioon vara-
taan vuosille 2020 ja 2021 
investointiohjelmaan 90 000 
euron määräraha taidehan-
kintaa varten.

Työllisyyden  
kuntakokeilu
Pääministeri Rinteen halli-
tusohjelmaan liittyen käyn-
nistetään keväällä 2020 
työllisyyden kuntakokeilut, 
joissa jatketaan ja laajenne-
taan vuoden 2018 lopussa 
päättyneiden alueellisten 
työllisyyskokeilujen toi-
mintamallia. Kokeilut käyn-
nistyvät keväällä 2020 ja 
ne kestävät vuoden 2022 
loppuun saakka. Haku-
aika kokeiluihin päättyy 
19.11.2019. Kokeilujen ta-
voitteena on edistää työttö-
mien työnhakijoiden työl-
listymistä ja koulutukseen 
ohjautumista ja tuoda uu-
sia ratkaisuja osaavan työ-
voiman saatavuuteen. Pu-
dasjärven kaupunki hakee 

työllisyyden kuntakokei-
luun ja kaupunginjohtaja 
valtuutetaan allekirjoitta-
maan ja sopimaan mahdol-
lisen aiesopimuksen tar-
kemmista yksityiskohdista.

Pudasjärven  
Kehitys Oy
Pudasjärven Kehitys Oy:llä 
on keskeinen rooli elinkei-
no-ohjelman valmistelus-
sa ja toteuttamisessa yh-
dessä kaupungin ja muiden 
toimijoiden kanssa. Moni-
en elinkeino-ohjelman toi-
menpidelinjauksien vas-
tuullisena toteuttajana on 
kehitysyhtiö, joka toteuttaa 
kaupungin alueella myös 
jatkossa monipuolisia yri-
tysneuvonta- ja muita yri-
tyspalveluja. Kehitysyhtiön 
toimitusjohtaja Sari Turti-
ainen esitteli kokoukses-
sa vuoden 2020 yhteistyö-
sopimuksen sisältöä, joka 
hyväksyttiin. Vuoden 2020 
vuosibudjetti päätettiin 300 
000 euroksi, josta 200 000 
euroa varataan talousarvi-
oon ja 100 000 euroa kate-
taan kehittämisrahastosta. 
Lisäksi kaupunginhallitus 
päätti varata 20 000 euroa 
kehittämisrahastosta yri-
tyspalvelusetelitoimintaan 
ja lisäksi 20 000 euron mää-
räraha ns. ”Yritystonni-pi-
lotin” käynnistämiseen uu-
sille yrityksille. 

Turtiainen esitteli myös 
kaupungin elinkeino-ohjel-
maa. Pudasjärven Yrittäjät 
ovat kommentoineet ohjel-
man sisältöä. Hallitus mer-
kitsi elinkeino-ohjelman 
valmistelutilanteen tiedoksi 
ja linjasi ohjelman jatkoval-
mistelua. Tavoitteena on, 
että ohjelma hyväksytään 
kaupunginhallituksessa en-
nen valtuuston talousarvio-
käsittelyä joulukuussa. 

Syötteen  
yhteismarkkinointi
Syötteen Matkailuyhdistys 
ry:n tavoitteena on vahvis-
taa Syötteen alueen tunnet-
tuisuutta sekä kotimaisilla 
että kansainvälisillä matkai-
lumarkkinoilla. Tavoittee-
na on myös edistää alueen 
kasvua ja kehittymistä ym-
pärivuotisena matkailualu-
eena. Pääpaino toiminnassa 
on Syötteen matkailualueen 
yhteismarkkinoinnin toteut-
tamisessa. Kaudella 2020 py-
ritään kehittämään yhteis-
markkinoinnin tehokkuutta, 
yritysten välistä yhteistyötä 
sekä tarjoamaan enemmän 
vastinetta yrityksiltä tule-
ville markkinointimaksuil-
le. Päätettiin, että kaupunki 
osallistuu vuonna 2020 edel-
lisvuosien tapaan Syötteen 
yhteismarkkinointiin rahoit-
tamalla Syötteen Matkailu-
yhdistyksen toimintaa 80 
000 eurolla ja Oulun Matkai-
luyhdistyksen toimintaa 18 
750 eurolla.

OSAOn  
yhteistyösopimus
Pudasjärven kaupungin ja 
Taivalkosken kunnan jäse-
nyydestä on käyty neuvot-
telu Oulun kaupungin ja 
OSAO:n edustajien kanssa. 
Neuvottelussa todettiin, että 
neuvotteluja jatketaan yh-
teistyösopimuksen päivittä-
miseksi. Hallitus hyväksyi 
neuvottelujen tuloksena päi-
vitetyn yhteistyösopimuk-
sen, jonka on määrä tulla 
voimaan 1.1.2020.

Sosiaali- ja  
terveyspalvelujen 
lisämääräraha 
Kaupunginvaltuustolle esite- 
tään, että se hyväksyy Ou-
lunkaaren sosiaali- ja terveys- 

palvelujen yhteistoiminta-
alueelle talousarviomuutos-
esityksen mukaisesti miljoo-
nan euron lisämäärärahan 
vuodelle 2019. Asiaa olivat 
esittelemässä Oulunkaaren 
edustajat.

Tieavustukset
Yksityistielaki on muut-
tunut ja lain tarkoitukse-
na on turvata asutuksen, 
elinkeinoelämän ja mui-
den yhteiskunnallisten tar-
peiden edellyttämät kul-
kuyhteydet kiinteistöille, 
jotka eivät sijaitse maantie- 
tai katuverkolla sekä tur-
vata yksityistieverkon yllä-
pito ja kehittäminen osana 
liikennejärjestelmää. Lais-
sa säädetään yksityisteis-
tä ja tieoikeudesta, niiden 
perustamisesta, muuttami-
sesta ja lakkauttamisesta, 
yksityisteiden tienpidos-
ta, yksityistietoimitukses-
ta sekä tieosakkaiden, kiin-
teistönomistajien ja muiden 
asianosaisten oikeuksista ja 
velvollisuuksista. Päätettiin, 
että teknisillä palveluilla on 
oikeus suorittaa talousarvi-
oon varattujen määräraho-
jen puitteissa vuoden 2019 
avustuksen saajat, jotka ovat 
sivukylien pysyviä asukkai-
ta ja ikäihmisten osalta on 
tärkeää taata mm. kotipalve-
lun pääsy kiinteistölle.

Kokoustarjoilu
Kaupungin toimesta on kil-
pailutettu kaupungin eri 
yksiköiden tarvitsema ko-
koustarjoilu. Kokouksia ja 
erinäisiä neuvotteluja on 
vuodessa yli 200 kertaa. Hal-
litus päätti jatkaa palvelus-
opimusta kokoustarjoilusta 
Halla Cafe ja Catering kans-
sa optiokaudelle 2020 ja toi-
sesta optiokaudesta tehdään 
erillinen päätös. RR

Hyvän Olon keskuksen taidehankintaan määräraha

Jukka Vähkyrä Pudasjärven Eläkeläisten puheenjohtajaksi
Pudasjärven Eläkeläiset 
ry:n syyskokouksessa tiis-
taina 5.11. yhdistyksen 
uudeksi puheenjohtajak-
si valittiin Jukka Vähkyrä. 
Pitkään puheenjohtajana 
toiminut Paavo Tihinen ha-
lusi luopua tehtävästä, Va-
rapuheenjohtajaksi valittiin 
Jorma Syrjäpalo sekä halli-
tuksen muiksi jäseniksi An-
nikki Ylitalo, Arvo Suoperä, 
Fanni Hemmilä, Eero Hir-
velä, Pirkko Päätalo, Kale-
vi Vattula, Leena Rantala ja 
Pirjo Stenius. 

Sihteerinä jatkaa Hilkka 
Tihinen ja taloudenhoitaja-
na Leena Rantala. 

Pikkujoulu järjestetään 
perjantaina 13.12. palve-
lukeskuksessa. Ensi vuon-
na tehdään vierailuja oman 
kaupungin alueella, teh-
dään teatteriretkiä sekä jat-
ketaan säännöllistä kerho- 
ja sekä virkistystoimintaa. 

Pudasjärven Eläläiset ry:n 
pitkäaikainen puheenjoh-
taja Paavo Tihinen luopui 
tehtävästä, sihteerinä jat-

kaa Hilkka Tihinen ja uute-
na puheenjohtajana aloittaa 

Jukka Vähkyrä. 

Pudasjärven Eläkeläisten syyskokousväkeä Palvelukeskuksessa.

Kerhojen alkuun pyyde-
tään luennoitsijavierailijoi-
ta. HT

Järj. MLL:n Pudasjärven yhdistys

Pudasjärven yhdistys

Lastenvaate-
esittelijöitä

TERVETULOA!

Lego-esittely
Voit varata myös 
kirpputoripöydän 

(hinta 8€/
5€ jäsenille)

Varaukset klo 16 
jälkeen 

040 839 8561.

LAPSIMESSUT
la 16.11.2019 klo 10-14 

TUOMAS SAMMELVUO –SALILLA
Sirkus Tähden työpaja 

klo 11-12.30 ja 
esitys klo 13

Temppurata ja 
pelikenttä

Kahvio ym!

Pienimuotoiset LUMITYÖT 
Pihojen ja liittymien aukaisut mönkiällä tai 

käsilingolla sopuhintaan.
Puh. 044 284 2651
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taksi-, inva- ja paarikuljetukset

puh. 0400 244 195, rytinki, pudasjärvi

taksi piipponen oy

Pudasjärven 
sos.dem.työväenyhdistys 

Pudasjärven 
sos.dem.työväenyhdistys ry:n 

sääntömääräinen

johtokunta

syyskokous 
sunnuntaina 24.11.2019 

klo 16 kauPungintalolla. tervetuloa!

Pudasjärven sos.dem.työväenyhdistyksen 
jouluruokailu jäsenille

 ke 4.12.2019 klo 17.00 
halla Cafe&Cateringissä. 

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

040 590 5143. 

Hirvipeijaiset
su 17.11.2019 klo 12-15 

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

Kipinän Metsästysseura ry:n

Hirviporukka

pudasjärven nuorisoseura ry:n
yLeinen syysKoKous  

Koskenhovilla 
torstaina 28.11.2019 klo 19.00. 

Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta klo 18.45.

Tervetuloa!

(Pintamontie 321).

TanssiT PinTamolla

Lippu 15€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

p.s. la 7.12. napakymppi, ke 25.12. naseva

La 16.11. klo 21.00–01.00

TanssiTTaa

raimo 
laamanen

Työpetari Ry
sääntöMääräinen 

syysKoKous 
keskiviikkona 27.11.2019 klo 17.00 

Teollisuustie 10.
Esillä sääntömääräiset asiat.

HallitusTervetuloa!

pudasjärven 
yHdistys ry

eLäKeLiiton piKKujouLu
Pikku-Syötteellä ti 10.12.  

 Ilmoittautumiset pe 22.11. mennessä 
puh. 0400 772 126 Håkan tai 044 275 7050 
Heleena (myös kerhossa). Hinta 20€/jäsen 

(peritään autossa). Lähtö linja-autoasemalta klo 13, 
(ruokailu 14.15 alk.)

eLäKeLiiton MatKa Kajaanin teatteriin
to 30.1.2020 Laila -musikaaliin (L.Kinnunen 60-70 -luku). Sitovat 
ilmoittautumiset la 14.12. mennessä p. 0400 281 023 Reijo P. 
Hinta jäseniltä 40€ ja ei-jäseniltä 50€ (sis. ruoka+matka+lippu). 

Tarkempi lähtöaikataulu ilmoitetaan tammikuussa 2020.

eLäKeLiiton KerHot v. 2020
alkaa pe 10.1.2020. Asiantuntijan luento 10.1. klo 14.30 

- perheoikeuksista kaupungintalon kokoustila (huom. paikka!).

syyskokous 
la 30.11.2019 klo 17.30 

Ravintola Merita, Jukolantie 4.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Palkitaan Vuoden yrittäjä ja jaetaan yrittäjäristejä.

Pudasjärven Yrittäjien 
PIkkuJouLu 

 la 30.11. klo 20 
Ravintola Pärjänkievari Syötteellä.  

Linja-auto lähtee syyskouksen jälkeen klo 19 Ravintola 
Meritan edestä. Paluukyyti lähtee Syötteeltä klo 01.30.  

Sitovat ilmoittautumiset, 
sähköisesti la 23.11.2019 mennessä osoitteessa

http://bit.ly/pikkujoulupjy
Tiedustelut: pudasjarven@yrittajat.fi, p. 040 514 4183 Tuija, 

040 555 3639 Tommi

Pudasjärven Yrittäjät ry:n

Tervetuloa!

Pikkujoulu
torstaina 28.11.2019 klo 14

Pikku-Syötteellä
Lähtö linja-auto asemalta klo 12.30 ja 

paluu noin klo 16.30-17.
Mukaan vähintään 10€ arvoinen lahja,

lahjan tuoja myös lahjan saa.
Hinta jäsenille 20€, ei jäsen 35€. 

Ilmoittautuminen Taimille 
ke 20.11. mennessä p. 040 530 6839. 

Ps. ei kerhoa joulukuussa. seuraava kerho 8.1.2020 klo 14 srk.

pudasjärven 
reumayhdistyksen

ala-Livon metsästysseuran
hirvipeijaat 

Törmäsessä su 24.11.2019 
klo 12-16.

Hirviporukka

Kyläläiset , maanvuokraajat ja 
seuran jäsenet, tervetuloa!

Kajastus ry 
sääntöMääräinen 

syysKoKous  
Osviitassa, Kauralantie 3, 

ti 26.11.2019 klo 15.00.  
Hallitus kokoontuu klo 14.30.

Pullakahvitarjoilu.
Tervetuloa!

pudasjärven kehitysvammaisten 
tuki ry:n     

syysKoKous     
Kaupungintalolla keskiviikkona 

27.11.2019 klo 18.00.
Tilaisuuden aluksi KELA:n edustaja on kertomassa 

puolesta asioinnista. 
Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. 

Sen jälkeen syyskokous jossa käsitellään 
sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

Koskenhovilla su 17.11.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

pidetään Puikkarin kokoustiloissa 
19.11.2019 klo 17.30.

Aloitamme ruokailulla. Asioina hallituksen henkilövalinnat, 
toimintasuunnitelma 2020 ja talousarvio 2020.  

Aluetoimitsijan ajankohtaiset tiedotukset. Osallistujien kesken 
50€ ostokortin arvonta. Kaikki jäsenet tervetuloa kokoukseen. 

Ilmoittautumiset viestillä Sihteerille p. 040 729 8183. 
Hallitus kokoontuu klo 16.15.

Pudasjärven JHL ry:n
syysKoKous 

Pudasjärven JHL ry, Hallitus

Pudasjärven JHL 330 ry:n 
piKKujouLu Taivalkoskella Hotelli 
Herkossa 14.12.2019 klo 19.00 alkaen.

Osallistumismaksu jäseneltä 10 € ja seuralaiselta 45 €, 
sisältäen jouluaterian ja tanssit. Ilmoittautuminen ja 

erityisruokavaliot Sihteerille p. 040 729 8183 ja maksu 3.12. 
mennessä yhdistyksen tilille FI96 5360 0450 1375 86. 

Muista merkitä tiedote kenttään osallistujien nimet. Lähtö 
linja-auto asemalta klo 17.45 ja paluu samaan paikkaan klo 01.00. 

Tervetuloa juhlaan!

pudasjärven Metallityöväen 
ammattiosasto 280 

osaston LaKKauttaMisKoKous nro: 1  
pe 29.11.2019 klo 18.00.

osaston LaKKKauttaMisKoKous nro: 2  
pe 13.12.2019 klo 18.00.

Molemmat kokoukset osoitteessa 
Puistotie 5 A 6, Pudasjärvi. 

Osaston lakkauttamisen jälkeen jäsenet siirtyvät 
Teollisuusliiton Pudasjärven ammattiosasto ry:hyn. 

Tervetuloa! Hallitus

HallitusLämpimästi tervetuloa!

pudasjärven diabetesyhdistyksen
syysKoKous 

pidetään torstaina 21.11.2019 
Seurakunnan rippikoulusalissa 

alkaen klo 17.30.
Aloitamme nauttimalla joulupuuroa 

lisukkeineen ja makoisat torttukahvit.
Joka lahjan tuo hän lahjan saa.

Kuopusjärven 
Metsästysseura ry:n

Hirviporukka

Metsäpirtillä la 23.11.2019 klo 11.00.

Hirvipeijaiset ja 
50-vuotisjuHLa

Maan vuokraajat, kyläläiset, mökkiläiset ja 
seuran jäsenet perheineen TERVETULOA!

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

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

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

Lauantaina 16.11.Perjantaina 15.11.
KARAOKE  
jA WINTTI

lippu 5 € sis. ep.
lippu 3 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

KARAOKE  
& WINTTI

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan!
 La 30.11. Pikkujoulutansseissa 

jORE SILTALA, varaa oma
 pikkujoulumenu ryhmällesi!

puhoskylän Kyläseuran
yLeinen syysKoKous   

la 23.11.2019 klo 11.00 Möykkälässä. 
Käsiteltävinä asioina:

Toimintasuunnitelma 2020, talousarvio 2020, 
joulumyyjäisten tilannekatsaus, johtokunnan ja 

talkoolaisten pikkujoulujen järjestelyt, 
uuden johtokunnan jäsenen valinta.
Kahvia ja pientä purtavaa tarjolla. 

Kyläseuran johtokuntaTervetuloa!

Talven parhaat asennusajat myydään nyt!

HYÖDYNNÄ NYT TALVIOSTAJAN
KAMPANJAEDUT!
PYYDÄ ILMAINEN ARVIOKÄYNTI!

Jaakko Illikainen
040 632 9427
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Pudasjärven diabeetikoiden silmänpohjakuvaukset 
kuvataan Oysin liikkuvassa silmätutkimusyksikössä 
18.11.-2.12.2019 Pudasjärven terveysaseman pihalla.

Kuvauksia suositellaan aina diabeteksen toteamisen 
ja lääkityksen aloittamisen jälkeen. Seurantakuvaukset 
on ohjelmoitu aikaisemmin Oysin kuvauksissa käyneil-
le 1-2 vuoden välein.

Tiedustelut/ajanvaraukset diabeteshoitajalta 11.-22.11. 
klo 8-9 numerosta 040 760 4918.

Diabeetikoiden 
silmänpohjakuvaukset

oulunkaari.com

puu suunnistusjaosto 
Kauden päätöstilaisuus 
ravintola Meritassa pe 22.11. klo 17.45. 
Ilmoittautumiset ke 20.11.2019 mennessä 040 515 4972. 
Suunnistajat ja perheenjäsenet tervetuloa!

Jäteasema Ekolanssi
- kotitalouksien vaarallinen jäte, 
sähkölaitteet, pahvi ja metalli
Teollisuustie 10
avoinna ti 16-19 ja pe 11-13

Siirtokuormausasema
- metalliromu, seka- ja 
rakennusjäte
Kuusamontie 823 B
Avoinna pe 14-18
www.kiertokaari.fi

Paikalliset palvelut Pudasjärvellä

Pudasjärvellä jätesopimuksettomilta 
kiinteistöiltä laskutetaan jätehuollon 
perusmaksu viisinkertaisena.
Pudasjärvellä sijaitsevista kiinteistöistä yh-
deksällä prosentilla ei ole jätesopimusta lain-
kaan. Jätelain mukaan kaikille käytössä oleville 
kiinteistöille ja myös vapaa-ajan asunnoille on 
tehtävä jätesopimus.

Järjestettyyn jätehuoltoon liittymättömille kiin-
teistöille on toistuvasti lähetetty kehotuskirjeitä 
hoitaa asia kuntoon. Nyt kirjeitä ei enää lähe-
tetä. Pudasjärven kaupunginhallitus päätti, että 
järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymättömiltä 
kiinteistöiltä laskutetaan vuoden 2019 jätehuollon 
perusmaksu viisinkertaisena. Kiertokaari lähettää 
korotetut perusmaksulaskut marraskuun 2019 ai-
kana.

Vakituisessa käytössä olevan kiinteistön perus-
maksu on 32,64 € ja korotettuna 163,20 €. Vas-
taavat summat vapaa-ajan asunnon osalta ovat 
10,44 € ja 52,20 €. 

Mikäli kiinteistö ei maksa korotettua perusmak-
sua eräpäivään mennessä, laskun käsittely 
siirtyy Kiertokaaren yhteistyökumppanille Ropo 
Capital Oy:lle.

Ropo Capital lähettää kiinteistölle ensin mak-
sumuistutuksen ja tarvittaessa myös maksu-
vaatimuksen. Yhtiö lisää laskuun omat kulunsa: 
henkilöasiakkaat muistutus 5 €, ensimmäinen 
vaatimus 14 € ja toinen vaatimus 7 €. Yritys- 
asiakkailta Ropo Capital perii muistutuksesta 
12 € ja määrittelee vaatimuksesta aiheutuvat ku- 
lunsa tapauskohtaisesti.
Maksuvaatimusten huomioimatta jättämi- 
nen johtaa ulosottoon. Jätehuoltomaksut ovat  
ulosottokelpoisia. Oulun seudun ulosottovirasto 
myös lisää omat kulunsa laskun loppusummaan. 
Eräpäivän jälkeen maksettaviin laskuihin lisätään 
myös seitsemän prosentin viivästyskorko.

Korotetun perusmaksun suorittaminen ei poista 
velvollisuutta liittää kiinteistö jätehuollon piiriin.

Jätesopimuksen voi tehdä soittamalla numeroon 
08 5584 0020 (ma-pe 8–15), lähettämällä säh-
köpostia osoitteeseen toimisto@kiertokaari.fi tai 
täyttämällä lomakkeen netissä www.kiertokaari.
fi/pudasjarvi.
Lisätietoja: Mari Juntunen, erityisasiantuntija, 
Kiertokaari Oy, 044 703 3977 ja mari.juntunen@
kiertokaari.fi.

Maahanmuuttajat löytäneet helluntaiseurakunnan
Helluntaiseurakunnan Pu-
dasjärven Rukoushuone-
yhdistys on toiminut Pu-
dasjärvellä vuodesta 1985 
yhteistyössä Oulun hellun-
taiseurakunnan kanssa. Toi-
minta on kuitenkin itse-
näistä ja huolehditaan itse 
toiminta- ja talousasiat. Ko-
kouksiin saadaan silloin täl-
löin vierailevia puhujia Ou-
lun helluntaiseurakunnasta 
sekä muualtakin. Pääosin 
kokoustoiminta sujuu va-
paaehtoistyöntekijöiden 
voimin seurakunnan omis-
tamassa Kauppatie 34 ruko-
ushuoneessa. 

Seurakunnan hallituk-
sen puheenjohtaja Ari Tap-
per toivottaa tilaisuuksiin 
kaikki ihmiset tervetulleik-
si. Hallitus suunnittelee ru-
koushuoneen taloudesta ja 
korjauksista ja kiinteistöön 
liittyvistä asioista sekä hen-
gellisistä tilaisuuksista yh-
dessä Jouni Vikströmin ja 
Ari Tapperin johdolla.

Rukoushuoneen tilai-
suuksissa käy paljon maa-
hanmuuttajia perhe-
kuntineen. Jopa puolet 
yhdistyksen jäsenistä ja ko-
kouksiin osallistujista ovat 
taustaltaan Kongosta, Ugan-
dasta ja Malawista. He ovat 
saaneet kosketuksen hellun-
taiseurakuntaan jo synnyin-
maissaan ja ovat löytäneet 
hengellisen kotinsa hellun-
tailaisuudesta. Jäseniä on 
noin 50, ja viimeisen kuuden 
vuoden sisällä on kastettu 
kymmenen henkilöä.

Kaksi maahanmuuttajaa 
on mukana yhdistyksen hal-
lituksessa ja Oulun hellun-
taiseurakunnan vanhemmis-
tossa on edustettuna Jouni 
Vikström. Maahanmuutta-
jilla on oma laulukuoron-
sa ja jotkut heistä pitävät 
todistuspuheenvuorojakin 
tilaisuuksissa. Hengellistä 
sanomaa ja Jumalan sanaa 

pidetään esillä tiistain ru-
kouskokouksissa ja sunnun-
tain jumalanpalveluksissa. 
Lapille pidetään pyhäkou-
lua ja nuorille raamattuluok-
kaa.

- Helluntailaisuuden us-
kon perusta on Raamattu, 
jonka sanoma on Jeesuksen 
Kristuksen sovitustyö ja jo-
kaiselle ihmiselle kuulu-
va anteeksiantamuksen sa-
noma ja armo. Hylkäämällä 
syntinsä jokainen ihminen 
pääsee sovintoon Jumalan 
kanssa ja saa ikuisen elä-
män. Uskomme myös, että 
Pyhä Henki toimii ja vaikut-
taa jokaisessa uskovassa ja 
Jeesukseen uskovassa seu-
rakunnassa. Pyhän Hengen 
kautta voi tapahtua ihmeitä 
tänäkin päivänä. Siunaam-
me kaikkia muitakin Jeesuk-
seen uskovia seurakuntia. 
Uskomme rakkauden ra-
kentavan ja vihan ja riidan 
hajottavan (Joh 3: 1-10), Ari 
Tapper ja Tuula Suomi ki-
teyttivät helluntailaisuuden 
pääsanoman. 

Vuodesta 2000 lähtien 
evankelistana on toiminut 
Helsingistä kotoisin oleva 
Tuula Suomi aina vuoteen 
2014. Hän asuu edelleen Ku-
renalla ja on mukana va-
paaehtoistyöntekijänä niin 
puhujana kuin muissakin 
töissä. Hän vierailee voin-
tinsa mukaan ihmisten ko-
deissa ja tilaisuuksissa, joi-
hin häntä pyydetään. Tuula 
Suomi vietti hiljattain ruko-
ushuoneella 70-vuotisjuh-
laansa ja kiittää kaikkia hän-
tä muistaneita. Tällä hetkellä 
yhdistyksellä ei ole palkat-
tua evankelistaa.

Ennen omaa rukoushuo-
netta, helluntaikokouksia pi-
dettiin ihmisten kodeissa eri 
puolilla Pudasjärveä. Nyt 
toiminta on keskittynyt ru-
koushuoneelle, mutta tilai-
suuksia voidaan pitää tar-

Toiminnan keskipisteenä on oma rukoushuone osoittees-
sa Kauppatie 34. 

Jumalanpalvelukset ovat säännöllisesti joka sunnuntai 
kello 13. 

Lokakuussa jumalanpalveluksessa vierailevina puhujina 
olivat Aino ja Juhani Happonen Kuopiosta. Edessä seura-
kunnan vapaaehtoistyöntekijät Kaija ja Jouni Vikström. 

Rukoushuoneen seinällä ja puhujapöydän edessä olevat 
ristit muistuttavat Golgatan työstä, selvittävät vapaaeh-
toistyöntekijät Tuula Suomi ja Ari Tapper.

Maahanmuuttajilla on oma laulukuoronsa ja jotkut heistä 
pitävät todistuspuheenvuorojakin tilaisuuksissa.

peen mukaan muuallakin 
kutsusta. Esimerkiksi kesäi-
sin on pidetty tilaisuuksia 
torilla ja telttakokoussarjoja 
eri paikoissa mm. joskus ke-
säisin teltta on ollut rukous-

huoneen pihalla.

Rauni Räisänen, 
kuvat Rauni Räisänen ja 
Heimo Turunen

Joulutori

Iijokiseutu tarjoaa 

PIPAREITA 
ja GLÖGIÄ

Myytävänä 
KAHVIA, 
LÄTTYJÄ,

MAKKARAA

Järjestäjät:

Kurenalan kyläyhdistys Pudasjärven seurakunta

Pudasjärven
kaupunki

Tervetuloa!

Perjantaina 22.11. 
Pudasjärven torilla

Myyntipaikka valmiina, 5€/pöytä.
Ilmoittautumiset Kerttu Simu, 
p. 040 730 9481 
ke 20.11. mennessä
Tehdään yhdessä mukavan 
jouluinen tunnelma torille!

Joulutori

Iijokiseutu tarjoaa 

PIPAREITA 
ja GLÖGIÄ

Myytävänä 
KAHVIA, 
LÄTTYJÄ,

MAKKARAA

Järjestäjät:

Kurenalan kyläyhdistys Pudasjärven seurakunta

Pudasjärven
kaupunki

Tervetuloa!

JOULUTORI alkaen klo 16.00
Pudasjärven tori täyttyy joulutunnelmasta.
Tervetuloa myymään ja esittelemään 
esim. käsitöitä, leivonnaisia, 
lahjatavaroita, joulukoristeita.

TERVETULOA!

Joulutori

Iijokiseutu tarjoaa 
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Järjestäjät:
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urenalan kyläyhd
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Joulun avaus

Joulutori

Iijokiseutu tarjoaa 

PIPAREITA 
ja GLÖGIÄ

Myytävänä 
KAHVIA, 
LÄTTYJÄ,

MAKKARAA

Järjestäjät:

Kurenalan kyläyhdistys Pudasjärven seurakunta

Pudasjärven
kaupunki

Tervetuloa!
Myynnissä
makkaraa 
kahvia ja 

kuumaa mehua!

Joulupukki
jakaa

makeisia!

Osallistu 
2x100€

ostoslahja-
kortin ja tuote-

palkintojen
arvontaan!
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TORITAPAHTUMA 
PUDASJÄRVELLÄ 
ma 18.11. klo 9-17 
tori täynnä kauppiaita

TERVETULOA! T: Torikauppiaat 0400 262 786

Myynnissä mm:
Kivikylän 
Hannulta 

palvilihat, ym. 
lihajalosteet

Maahantuojalta 
käyttövaatteita 

naisille ja 
miehille 

edullisesti, 
myös isot koot.

Jäälin 
Vaate/tori-

myynti

Meriläisen leipomo
Juureen tehdyt 

ruisleivät ja 
jättipullat (m,l)

Mattoja: Räsy,-
puuvillanaru-,

viskoosi- ,poly-,
muovi/puuvilla- 
ym. mattoja. 

Hkm Hannu Kari 

Casamer
Kahviteltasta:

kahvia, muurin-
pohjalettuja, 

grillimakkaroita 
sekä Väärä-

kankaan maku- 
ja perushunajaa 
sekä tyrnimehu 

ja -rouhe

Nahka-aitan 
turkisrekasta
karvalakit ja 
muut turkis-
tuotteet sekä 
hyljekengät

Ranta-aitta 
Annola: Koivuvar-
putyöt, puunkanto-

korit pajukorit, 
lampaantaljat ym.

Hyvän Olon Keskuksen rakentaminen käynnissä

Hyvän Olon Keskuksen rakentaminen käynnistyi elokuussa Kurenalan koulun purkami-
sen jälkeen. Perustuksia tehtäessä räjäytyksiäkin tarvittiin alkuvaiheessa. Työmaanosturi 
pystytettiin lokakuun puolivälin jälkeen. Tällä hetkellä tehdään elementtiasennuksia, pe-
rustuksia ja betonirunkoa sekä maatöitä. Töissä on 15-20 miestä. Lumisateet hieman hi-
dastavat, mutta eivät estä töiden edistymistä, kertoi yIT:n työmaapäällikkö Niko Stenius. 
Kuva Pudasjärven kaupunki/Juha Nyman.

Lukkomatilta lukitustekniikkaa 
turvallisuuteen

Lukkomatti, eli Matti Hankki-
la T:mi on paitsi pudasjärvisil-
le, niin ihan valtakunnan laa-
juisesti tunnettu ”Lukkoseppä 
Pudasjärvellä”, joka pystyy 
auttamaan myös etätyönä pu-
lassa olevia asiakkaita.

30 vuotta lukkosepän töi-
tä tehnyt Hankkila on saa-
nut vankan jalansijan tur-
vallisuusalalla. Hän tarjoaa 
vakuutusyhtiöitten hyväksy-
miä lukkoja, jolloin asiakas on 
aina turvattujen ovien takana.

Lukitusala muuttui vuo-
den 2019 alusta luvanvarai-
seksi. Lukitusalan töitä vie-
raalle tehtäessä tulee olla 
Poliisihallituksen myöntämä 
Turvallisuusalan elinkeinolu-
pa. Lain mukaan ilman tur-
vallisuusalan elinkeinolupaa 
ei saa tehdä laskutettavaa tur-
vallisuusalan työtä vieraalle. 

Lukkomatilla on lupanu-
mero TU/2018/19946, joka on 
myönnetty lokakuussa 2018. 

Lukkomatin ammattiala 
on laaja. Työnkuvaan kuu-
luu esim. Assa, Abloy, Gege ja 
Dorma -merkkisten avaimien 
ja lukkopesien sarjoittaminen, 
erilaisten lukkojen asentami-
set ja sarjoitukset, muutamien 
automerkkien lukkojen avaa-
miset ja korjaukset sekä auto-
jen kylmäavaimien valmista-
minen koodien mukaan niille 
avaimille, joissa ei ole ajones-
tosirutunnistetta, kaappien ja 
lokeroitten lukkojen avainval-
mistukset koodien mukaan, 
avainsäiliöitten asentamiset 
ja sarjoittamiset, binjalistojen 

asennukset ovenpieliin, tur-
valukkojen asentamiset sekä 
paljon muuta turvallisuuteen 
liittyvää. Assa ja Dorma -lu-
kot ovat valtakunnan laajui-
sesti Lukkomatilta yksityisasi-
akkaille tarjottavaa palvelua. 
Toimitukset tapahtuvat Postin 
tai Matkahuollon kautta.

Lukitusjärjestelmä 
kannattaa päivittää
Tämän vuoden uutuutena on 
Lukkomatille tullut uudistu-
nut Gege pExtra reflex -sylin-
teri, jossa avain menee aina 
helposti pesään muuttuneen 
avainkanavan ansiosta. 

Kadonneen avaimen sar-
joittaminen tapahtuu pai-
kan päällä uudella avaimella. 
Avain voidaan nopeasti pois-
taa järjestelmästä ja uusi sarjoi-
tetaan tilalle. Kun niin kutsuttu 
kakkosavain asetetaan sylinte-
riin ja käännetään siinä, enti-
nen avain poistuu käytöstä. 

Uutuutena avainpesään on 
mahdollista saada ns. “huol-
toavainnappi”, jonka asukas 
omalla avaimellaan ottaa käyt-
töön. Näin voidaan antaa lupa 
huoltomiehelle käydä asun-
nossa huoltoavaimella, jon-
ka toiminta poistuu, kun asu-
kas seuraavan kerran käyttää 
omaa avainta lukossa. Tämä 
mahdollistaa sen, että asun-
toon tullaan ainoastaan silloin 
kun se asukkaan kanssa on so-
vittu.  

Gege pExtra Reflex -järjes-
telmä on varteenotettava vaih-
toehto myös kotitalouksille. 

Koska suojattujen avainten ka-
dotessa lukot tulee aina sar-
joittaa, tämä tarjoaa asukkaan 
turvallisuudelle aivan uuden 
mahdollisuuden. Suojaus on 
aina kunnossa, kun avaimen 
kadotessa lukon voi itse sarjoit-
taa uudelle avaimelle ja se on 
mahdollista tehdä kaksi kertaa 
avaimet uusimalla. Suojattujen 
avainten kopiointiriskiä ei ole 
olemassa, kun lisäavaimia saa 
vain järjestelmän haltija tilattua 
avainkortilla lukkoliikkeestä!

Taloyhtiöiden ongelmana 
on asukasvaihtuvuus ja valta-
osalla suomalaisista taloyhti-
öistä onedelleen käytössä van-
hat, mekaaniset avaimet ja 
patentoimattomat avainjärjes-
telmät, joiden avaimia voi va-
paasti kopioida, mikä on tänä 
päivänä suuri turvallisuusriski.

-Kuntien vuokra-asunto-
jen lukitusjärjestelmiin kannat-
taa satsata sekä uudiskohteissa 
että niissä taloyhtiöissä, jois-
sa vanhoja lukkoja ollaan uu-
simassa, sillä kadonnut avain 
luo myös turvattomuuden tun-
netta. Tavoitteenani olisi saa-
da tämä uusi lukitusjärjestelmä 
käyttöön myös Pudasjärvel-
lä. Näin saadaan kiinteistöihin 
uutta tekniikkaa ja asukkaat 
kokevat turvallisuutta, sum-
masi Matti Hankkila.

Lukkomatti on valmis esit-
telemään hankinnoista päät-
täville tätä uutta lukitusjär-
jestelmää, jonka patentti yltää 
vuoteen 2032 saakka.

Terttu Salmi

Gege lukkosylinteri, jossa avaimet uusimalla voi kaksi ker-
taa ottaa turvallisesti uuden, suojatun avaimen käyttöön 
lukkopesää purkamatta. 

Lukkomatilla on monipuo-
linen ammattitaito, sillä 
hän on tehnyt lukkosepän 
töitä 30 vuotta.

Terasseilla ja parvekelasituksilla 
lisää asumismukavuutta

Ravintola Meritaan valmis-
tui viime kesänä edustavan 
ja käytännöllinen lasinen te-
rassi, jonka toimitti ja asen-
si Lumon Suomi Oy. Yritys 
järjesti lokakuun lopulla la-
situstuotteidensa esittelyn, 
kun oli hyvä työnäyte esi-
teltävänä. Terassilasimyy-
jä Jaakko Illikainen ja parve-
kelasimyyjä Konsta Hilliaho 
kertoivat Lumon Oy:n ole-
van suomalainen perheyri-
tys, joka on toiminut vuo-

desta 1979 lähtien. Kotimaan 
myynnin lisäksi tuotteita 
menee vientiin 22 eri maa-
han. Yrityksellä on uudet 
toimitilat Kempeleessä.

Myyntiedustajat kertoi-
vat, että yrityksen lasitus-
tuotteet toimitetaan mitta-
tilaustyönä. Suunnittelu ja 
siihen liittyvä tarjouksen te-
keminen on maksuton. Kau-
pungeissa ostetaan paljon 
parvekelasituksia ja maaseu-
dulla terassien tilaukset ovat 

suositumpia. Terassit ja nii-
hin sisältyvät katot ovat alu-
miiniruonkoisina ja kestä-
vät lumenkin painon. Myös 
terasseihin sopivia lämmit-
timiä toimitetaan. Ne sätei-
levät lämpöä Meritan teras-
sillakin. 

Pudasjärvelle Lumon 
Oy:llä on useita tilauksia ja 
esittelytilaisuudessa jaet-
tiin ilmaiseksi terassiostajan 
opasta sekä tarjottiin alueel-
lista yhteishankintaetua. HT

Pirjo Haataja oli kiinnostunut hankkimaan Puistotien rivitaloasuntoonsa katolla varuste-
tun lasisen terassin ja lämmittimienkin hankinta oli esillä. Esittelijöinä toimivat Jaakko Il-
likainen ja Konsta Hilliaho.


