
nro 47 2015

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kirkkokuoron 
60-vuotisjuhla

- Musiikki tekee mielen 
iloiseksi s. 3

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 20.11.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

SKY-kosmetologi Saana Granlund
puh. 040 129 3692, kiertavatkauneuspalvelut@gmail.com, 

kiertavatkauneuspalvelut.fi

Kosmetologin palvelut ammattitaidolla 
kotonasi toteutettuna! 

* Säihkyvät ripsipidennykset pikkujouluihin -10%. 
* Hemmottelu-lahjakortit pukinkonttiin. 

* Pikkujoulumeikki kotikäyntinä 50 € 
(norm. 60 €). 

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA 24H

Henkilö-, Inva- ja Paarikuljetukset
Pudasjärven keskustassa hoitaa

Kelan korvaamat taksimatkat numerosta
****************************************************

08 821 444

0100 86 500

"
LIIKENNEKOULU

KYYTIPOJAT
KAUPPATIE 5

Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi alkaa 
ma 30.11. klo 17 

Tervetuloa!

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

JOULUKSI
Kaikki MATTOPESUT

-15%
Tarjous voimassa ma 30.11. asti.

• TÄKIT alk. 10,50 € /kpl
• PÄIVÄPEITOT alk. 15 € /kpl

• PETAUSPATJAT alk. 15 € /kpl

Vastaanotto Perhemarketissa
Pietarilantie 48, Pudasjärvi

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

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

HYVÄÄ JOULUA!

GOD JU
L!

GOD JUL!

HYVÄÄ JOULUA

Kauppatie 1, 
93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185
PALVELEMME: Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Tervetuloa!

Osta 3 joulupakkausta
 ja saat yllätyspaketin

ê Aco body samp daily hand&foot 
ê Aco body samp S&C wildhoney
ê Aco face sampack premium 40+

ê Aco face sampack daily care
ê Elivo hiukset lahjapakkaus
ê Elivo kasvot lahjapakkaus

ê Vichy homme lahjapakkaus

Pudasjärven Optiikan 
Hurja loppuvuoden tarjous!

Silmälasien 
ostajalle optikon 

näöntarkastus 
veloituksetta!

 Joulu lähestyy, 
muista läheisiäsi lahjakortilla!

P. 040 821 
1819

Varaa aika
Lääkäriajat: ke 25.11., ke 2.12. ja ke 9.12.

 Pe 20.11. liike on auki klo 10-15!

Avoinna 22.12. saakka ma-ti & to-la klo 12-18,
muulloin sopimuksen mukaan puh. 044 046 3719.

Kevään aukioloajat tammikuussa Pudasjärvi-lehdessä.

JOULUKAUPAN AVAJAISET
la 21.11.2015 klo 12-18

Lintumiehentie 3, KUUKASJÄRVI
(opasteet Syötteentieltä, Susanna ja Rauno Lohen piharakennus)
Ainutlaatuinen valikoima jouluun liittyviä tuotteita:
perint. saksalaiset puukäsityöt, paperituotteet,

mehiläisvahatuotteet, saippuat, ym.
KAHVITARJOILU. TERVETULOA!

Etu on voimassa 2.11.–5.12.2015 ostaessasi normaalihintaiset silmälasit. Tar-
jous koskee vain uusia tilauksia. Ei muita alennuksia. Optikon tekemä näön-
tarkastus kaupan päälle silmälasien ostajalle (norm. 35 €).

ELI SILMÄLASIT -40 %, 
KUN OSTAT KEHYKSET JA LINSSIT.

Varaa aika optikolle tai silmälääkärille 08 822 416l silmaasema.fi

NÄÖNTARKASTUS
OPTIKON 0€

PUDASJÄRVI Toritie 1, 08 822 416, 
palvelemme ma-pe 9.30-17

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

Tervetuloa tutustumaan 
uusittuun kahvioomme!

Ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18. Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. 
puh. 040 683 3496. www.kylmanen.fi

MUNKKIKAHVIT

100100EDELLEEN 

VAIN 

KALKKUNAN 
FILELEIKE 200 g

190190
kpl

9,50/kg

150150
kpl

TALON 
BALKAN 500 g

3.00/kg  NORM. 2,50 kpl  
5,00/kg

ERÄ

199199
kpl

JUUSTOINEN 
GRILLIBALKAN 

500 g

 3,98/kg   NORM. 2,95 kpl   
5,90/kg

ERÄ
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 22.11. kello 10, Juha Kuk-
kurainen, Jaakko Sääskilahti, Keijo Piirainen. Omaishoi-
tajien kirkkopyhä, kirkkokahvit ja lauluhetki.

Rovastikunnallinen yhteisvastuustarttipäivä Pudas-
järvellä seurakuntakodissa la 21.11. alkaa kello 9.45 aa-
mukahvilla.

Kuorot: Vox Margarita ke 25.11. kello 18, kirkkokuoro 
to 26.11. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 26.11. kel-
lo 18.15.

Konsertti, Lauluyhtye Koljada (Slovjansk, Ukraina) seu-
rakuntakodissa pe 20.11. kello 19. Ohjelmamaksu 10 €.

Kuurojen ja kuulovammaisten rovastikunnallinen ad-
venttimessu Taivalkoskella su 5.12. Yhteiskyyti järjeste-
tään, mikäli lähtijöitä on riittävästi. Omavastuu retkelle: 20 
euroa, sisältää matkan ja ruuan. Lähtö seurakuntakodilta 
klo 11.30. Ohjelma alkaa Taivalkosken kirkossa messulla 
klo 13, jonka jälkeen puuro ja muuta ohjelmaa seurakun-
tatalolla. Ilmoittautumiset ja ruokavaliot ma 30.11. men-
nessä kirkkoherranvirastoon p. (08) 882 3100.

Vapaaehtoistyö: Tarvitaan vapaaehtoisia lajittelemaan 
luistimia/monoja pe 27.11. kello 9.00 alkaen. Makkaratar-
joilu vapaaehtoisille. Ilmoittautumiset kirkkoherranviras-
toon tai diakoniatoimistoon p. 0400 866 480.

Lähimmäispalveluun tarvitaan uusia ystäviä. Pudasjär-
vellä on useita yksinäisyyttä tai muuten tukea kaipaavia 
ihmisiä. Voisitko sinä toimia ystävänä yksinäiselle? Lä-
himmäispalvelusta kiinnostunut, ota yhteyttä Eeva Leino-
seen 0400 866 480 tai eeva.leinonen@evl.fi.

Ystävänkammari seurakuntakodissa tiistaisin kello 12.

Sauvakävely tiistaisin, lähtö seurakuntakodilta kello 
17.15, kävellään n. 45 min, kahvit ja hartaus Kanttorilas-
sa.

Lapsiparkki seurakuntakodissa  perjantaisin kello 9.30-
12 ja ke 2.12. ja ke 9.12. kello 14-16.

Perhekerhot: Perhekerhoja ei ole viikolla 48, tervetuloa 
perheiden yhteiseen askarteluiltaan to 26.11. kello 16 al-
kaen.

Rauhanyhdistykset: Lähetysseurat: Sarakylän kappelis-
sa pe 20.11. kello 19, Hirvaskosken koululla la 21.11. kel-
lo 18, Hetekylässä Anne ja Vesa-Pekka Takarautiolla su 
22.11. kello 12 ja seurakuntakodissa su 22.11. kello 16  
(Erkki Savela, Toivo Kalliokoski). Myyjäiset ja seurat Ja-
urakkajärvellä Inkeri ja Paula Paukkerilla la 21.11. kello 
19 (Heikki Saarela).

Kastettu: Venla Maria Mertala, Lassi Aukusti Holmi.

Haudattu: Kerttu Inkeri Kuha 63 v.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/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 päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Loppusyksystä pohjoisen pimeys on sy-
vimmillään, vaikka päivä lyhenee vielä 
jouluun saakka. Syksyn kesän vihreydes-
tä riisuma maisema tuntuu imevän kai-
ken valon itseensä. Valoa tuova lumipeite 
ja pakkaspäivät antavat odottaa itseään, ja 
pimeys tuntuu tavallistakin pimeämmältä.

Kristillisessä kerronnassa pimeys ja 
pelko liitetään usein toisiinsa. Usein pu-
humme luvattomista puuhista pimeyden 
töinä. Pimeydellä ja pahan tekemisellä 
mielletään niin ikään olevan yhtymäkoh-
tia. Pimeys kätkee sisäänsä sellaista, jota 
emme pysty hallitsemaan samalla tavalla 
kuin valossa. 

Pimeys on kuitenkin edellytys sille, että 
pystymme ymmärtämään valon merkityk-
sen. Olipa sitten kysymys konkreettises-
ta pimeyden valaisemisesta tai kristillises-
tä ilosanoman ja valkeuden levittämisestä, 
ensin on ollut pimeys. Jotta näkisi pimeäs-
sä, on mentävä lähelle. Vasta pimeässä ym-
märtää valon suunnattoman merkityksen.

Ensi sunnuntai on kirkkovuodessa 
eräänlainen pimeyden ja valon taitekoh-
ta. Ennen uuden kirkkovuoden aloittavaa 
adventtia raamatuntekstit kertovat meil-
le pimeyden ja valon joukoista puhuttele-
valla tavalla. Saamme joulunajan kynnyk-
sellä hiljentyä miettimään, mikä elämässä 
on kaikkein tärkeintä. 

Elämän rajallisuus riisuu meitä askel as-
keleelta. Maallinen elämämme kulkee vää-
jäämättä kohti päätepistettä. Elämän py-
syvyys sen sijaan on uskon tosiasia. Me 
olemme valon lapsia, me emme kuulu pi-
meydelle. Olemme valon puolella. Isä hoi-
taa lapsiaan. Maaria Leinonen kuvaa sitä 
runossaan näin:

Älä pelkää pimeää
pimeyttäsi,
siinä on toivon siemen:
se voi muuttua valkeudeksi.
Ja vain hän
joka on pimeyden kokenut

osaa iloita valosta.
Valo muuttuu kirkkaudeksi
pimeyttä vasten.
Vain pimeässä näkyvät tähdet.
Vain hiljaisuudessa
kuuluu laulu
ja rauha rauhaa
vasta taistelulla
kivulla lunastettuna.

Kristuksen kuninkuuden sunnuntai on 
täynnä toivoa. Saamme luottaa siihen, että 
Kristus on kaikkeuden herra, eikä mikään 
pimeys ei ole salassa Häneltä.

Rukoilemme:
Anna minulle valo
pimeyden keskellä.
Pidä minut lähelläsi.
Aamen.

Terttu Puurunen

Pimeydestä Valoon

Niin ilosta kuin surusta
ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ P. 040 1951 732 

Karhupajan Nuorten työpa-
jalla toimii VERKKIS- paja, 
joka tarkoittaa monitoimipa-
jaa sanan varsinaisessa mer-
kityksessä. VERKKIS-pa-
ja tarjoaa kädentaidollisten 
toimintojen kautta yksilön/
ryhmän vahvuuksien ja kiin-
nostuksen löytämistä ja hyö-
dyntämistä jokapäiväisessä 
elämässä ja arjen hallinnassa. 
Työvalmentajana toimii Mar-
ja-Leena Tykkyläinen. Hä-
nellä on kankaan kudonnan; 
kangaspuilla tekemisen eri-
koisosaaminen hallussaan.

Kädentaitojen kautta voi-
daan tehdä nuorten ja pit-
käaikaistyöttömien toimin-
takyvyn kartoitusta yhdessä 
asiakkaan kanssa.

VERKKIS- paja on avoin 
tila kaikelle tekemiselle ja 
kaikille ihmisille. Pajalle on 
mahdollista tulla yksin tai 

VERKKIS- pajan toimintaa
kaverin kanssa milloin vain 
kokeilemaan, tekemään ja 
ideoimaan. Tarkoitus on, että 
sinne on helppo tulla. Ei tar-
vitse olla minkään alan eri-
tyisosaaja. Pajalla voi kokeil-
la erilaista tekemistä esim. 
ompelua, huovutusta, pape-
ritöitä, korujen valmistusta, 
neulomista, virkkaamista ja 
mitä ikinä ideoita kullakin on 
mielessä. Tuotteiden suun-
nittelu ja kehittäminen sekä 
markkinointi kuuluvat pajan 
toimintaan. Tulevaisuuden 
suunnitelmiin kuuluu kan-
gaspuiden hankkiminen pa-
jalle.

VERKKIS- pajan ovet ovat 
auki ja tulijat tervetulleita ar-
kisin aamukahdeksasta ilta-
päivä viiteentoista.

Marja-Leena Tykkyläinen
Työvalmentaja Karhupaja

Marja-Leena Tykkyläinen ohjaa VERKKIS-pajalla monenlai-
seen itseilmaisuun ja toimintaan.

Facebookissa leviää ”Teh-
dään hyvää Pudiksella” 
-ryhmä, joka on näyte ih-
misten hyvästä tahdosta. 
Lokakuun lopussa perus-
tettu ryhmä on tavoitta-
nut jo 449 jäsentä. Sen idea 
lähti Pudasjärven Puskara-
dio -ryhmästä, jossa Henna 
Juurikka teki aloitteen: hän 
halusi tehdä kakun ilmai-
seksi jollekulle apua tai pi-

ristystä tarvitsevalle.
- Hän haastoi myös 

muut mukaan hyvän teke-
miseen, ja kun osallistuja-
määrät kasvoivat, oli pakko 
tehdä asialle oma ryhmän-
sä. Oman ryhmän kautta on 
helpompi päästä toteutta-
maan hienoja ideoita. Eli jos 
haluat lahjoittaa tai auttaa, 
tai tiedät kuka apua tarvit-
see, liity ryhmään, kannus-

taa Neea Keskimäinen.
Ryhmä on saanut suu-

ren suosion ja paisui jo pa-
rin päivän aikana isoon ko-
koon. Nyt auttajia on yllin 
kyllin: yksityisiä henkilöi-
tä ja on yrittäjiäkin. He tar-
joavat muun muassa lei-
pomuksista siivoukseen ja 
sukista hevosajeluun. Ko-
vin monia autettavia ei ole 
tavoitettu.

Hyväntekijöille saa eh-
dottaa ystävää, tuttavaa tai 
sukulaista, joka voisi kai-
vata piristystä tai apua ar-
keensa. Myös itseään tai 
perhettään voi ehdottaa 
mukaan, sillä tärkeintä on 
että apu menee perille ja 
tarpeeseen.

Tehdään hyvää Pudiksella

Talvi
Kuunsirppi, revontulet, tähtivyöt,
hyytävä kylmyys ja valkoisuus.

Vaarojen rinteiden matalat kuuset,
kumartavat lumen painosta pakkaselle,
järven sini vankina valkoisuuden alla.

Hetken auringonsäde väreilee puiden oksistossa,
kalpea välähdys valkoisella hangella.

Paleleva luonto huokaa hiljaa, odottaa,
lämpöä valoa kevättä.

Vilho Outila
Erämaakaupunki 2013
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Levynjulkistustilaisuus 
Pudasjärven kaupunginkirjastolla 

to 26.11. klo 18.00. 
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Levyä myynnissä jo perjantaina 20.11.
joulunavauksessa torilla.

PAIKALLINEN LEVYUUTUUS:
Markku Kemppainen - Sylisi syvät lähteet

Eero Räisäsen runoja lauluina.
10,-/kpl, vain käteisellä.

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS PUDASJÄRVI

VARMASTI KOTIMAINEN

Maksu tasaerissä 
esim. 3000 l

50-202,50€/kk
 

Puolen vuoden 
koroton maksuaika

KYSY LISÄÄ!

TILAA 
LÄMMITYSÖLJYSI 

MEILTÄ!

Pudasjärven kuorma-autoi-
likoiden historiakirja vuo-
desta 1948 on valmisteilla. 
Kirjan tekijä Eija Taavitsai-
nen toivoo vielä lisää hen-
kilökohtaisia kertomuksia 
joko autoilijoiden tai jälki-

polvien muistelemina. Ku-
vat olisivat mieluinen lisä.

Yhteyttä voi ottaa Eija 
Taavitsaiseen os. Venkaan-
tie 143 93170 Pudasjärvi, puh. 
040 828 1587, sähköposti  
eijam.taavitsainen@gmail.com

Historiakirjaan 
lisää materiaalia

Kirkkokuoron 60-vuotisjuhla 
- Musiikki tekee mielen iloiseksi

Pudasjärven kirkkokuoro 
vietti 60-vuotisjuhlaa sun-
nuntaina 15.11. seurakun-
tatalossa. Päivä alkoi juhla-
messulla, jossa kirkkokuoro 
lauloi. Juhla jatkui kirkko-
kahveilla ja säveljuhlana, 
jossa kuoro esitti menneitten 
vuosikymmenien ohjelmis-
toa kanttori Jukka Jaakkolan 
johdolla. Säestäjinä toimi-
vat Hannele Puhakka ja An-
na-Elina Jaakkola. Ohjelman 
loppupuolella Hyvä Paimen 
sarjan kohdalla kuoroon liit-
tyi 10 pudasjärveläissyn-
tyistä nuorta aikuista laulun 
harrastajaa ja kuorossa tänä 
vuonna aloittanut Hannele 
Puhakka siirtyi pianon ää-
reen säestäjäksi. 

Välillä laulettiin juhla-
yleisön kanssa vuorovirsi 
”Ei mikään niin voi virvoit-
taa”. Viimeistä laulua ”Tule 
Jeesus ja siunaa lastas” Jaak-
kola kuvaili tunnuslauluksi 
ja kuoron jäsenet vahvistuk-
sineen levittäytyivät laulun 
aikana laajasti seurakunta-
kodin etuosaan. 

Vs. kirkkoherra Pekka 
Asikainen korosti kirkko-
kuoron olevan seurakunnan 
kuoro. Hän muistutti kirkon 
oppi-isän Martti Lutherin sa-
noja: ”Rakastan musiikkia, 
koska se on Jumalan lahja 
eikä ihmisten. Se tekee mie-
len iloiseksi, karkottaa paho-

laisen ja synnyttää vilpitön-
tä iloa”. 

Jukka Jaakkola kertoi 
kuoron toiminnan alkaneen 
kesäkuussa 1955 kantto-
ri-urkuri Kalle Humalajär-
ven aikana. Sen jälkeen kuo-
ron johtajina ovat toimineet 
Mauno Heikkilä, Antti Pent-
ti, Anja Hyyryläinen, Tyyne 
Neuvonen, Julia Hyyrönen, 
Jukka Jaakkola ja Anna Käl-
käjä, joka oli myös juhlassa 
mukana kutsuvieraana. 

-Kirkkokuoron perusteh-
tävä on ollut laulaa hengel-
listä musiikkia. Koko toi-
minnan ajan kuoro on ollut 
mukana seurakuntaelämäs-
sä. Lisäksi toimenkuvaan 
ovat kuuluneet muun mu-
assa isänmaalliset sekä kau-
pungin eri juhlatilaisuudet ja 
kuoro on ollut mukana myös 
sivukylillä ”Kauneimmat 
joululaulut” tilaisuuksissa. 
Viime vuosina kuoro on ol-
lut mukana myös suurem-
missa kirkkomusiikkiteok-
sissa. Näitä ovat olleet Risto 
Ainalin Luukaspassio, Gab-
riel Fauren Requimen sekä 
Felix Mendellsohnin kirkko-
kantaatit. Kuorotoiminnas-
sa on tällä hetkellä mukana 
noin 30 laulajaa. 

Kirkkokuoron puheen-
johtaja Leena Pesälä mainit-
si tervetulosanoissaan, että 
kuoron toiminnassa on ol-

lut vuosien varrella muutok-
sia, mutta tutun virren Maa 
on niin kaunis –sanat; ”kir-
kasna aina, sielujen laulun, 
taivainen sointu säilyy vain” 
-pysyy muuttumattomana. 

Tervehdyksiä esittivät 
muun muassa Pudasjär-
ven seurakunta, Pudasjär-
ven kaupunki, Oulun hiip-
pakunnan tuomiokapituli ja 
piispa Samuel Salmi, Suo-
men Kirkkomusiikkiliitto ja 
Pohjois-Pohjanmaan kirkko-
musiikkipiiri. 

Runsaasti  
ansiomerkkejä
Ansiomerkkejä jaettiin run-
saasti. Mikko Hietava sai 

Juhliva kirkkokuoro sai Hyvä Paimen sarjan kohdalla täydennystä. Eturivissä laulamassa mukana nykyisiä ja entisiä pu-
dasjärveläisiä nuoria aikuisia. Kuoron johtajana Jukka Jaakkola ja säestäjänä Hannele Puhakka.

Ansiomerkkien saajat yhteiskuvassa. Vasemmalla 40-vuotismerkin saanut ja merkkien saajien puolesta kiitospuheen pi-
tänyt Mikko Hietava. 

Edessä Pohjois-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiirin puheen-
johtajana 10 vuotta toiminut kanttori Keijo Piirainen, oma-
na kanttoriaikanaan kuoroa johtanut Anna Kälkäjä, tuomio-
kapitulin ja piispa Samuel Salmen tervehdyksen tuonut 
hiippakuntasihteeri Raimo Paaso ja juhlassa puhunut vs. 
kirkkoherra Pekka Asikainen. 

40-vuotisansiomerkin kerto-
en olleensa kuorossa 17-vuo-
tiaasta saakka eli 48 vuotta. 
30 v merkki: Tuulikki Tihi-
nen ja Jukka Jaakkola. 

20 v: Keijo Piirainen, Tuu-
la Hietava, Helena Koivula, 
Eliisa Ojala, Leena Pesälä ja 
Tuomo Pesälä. 

10 v: Sirkku Fali, Mirja 
Laakkonen, Esa Pihlaja, Mer-
vi Sammelvuo, Arja Panu-
na, Hannele Puhakka, Jouni 
Vengasaho, Anni-Inkeri Tör-
mänen ja Matti Törmänen. 

5 v: Anna-Elina Jaakkola, 
Juha Jaakkola, Kimmo Juuso-
la, Maija Körkkö, Raimo Hir-
vasniemi ja Ari Pelttari. 

Heimo Turunen Hierontaa opiskelijatyönä 
-50 %

Hierojaopiskelija Tarja Kipinä.

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

Kauppatie 5, Pudasjärvi, karih.karki@gmail.com

S-Marketissa Pudasjärvellä
Puh. 050 386 8660

Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto Ma-Pe 10-17

www.AarreKauppa.net

20 2
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Kansalaisopiston koulutussuunnittelijalla 
kokemusta monista hyvistä hankkeista

Kansalaisopistossa aloitti syyskuun alusta 
uutena koulutussuunnittelijana historian ja 
yhteiskuntaopin opettaja Pasi Kemppainen, 

joka jatkaa tänä syksynä eläkkeelle siirtyneen 
pitkäaikaisen työntekijän Irja Timosen työtä. 
Kemppainen käy työssä perhesyistä Oulusta 

käsin. Kysyimme uudelta työntekijältä; kuka hän 
on, työ- ja harrastushistoriasta sekä samalla 

kansalaisopiston kuulumisia.

Tulkkausta - yhteisiä 
asioita - liikuntaa 
edistämässä
Olen oululainen sekatyö-
mies. Monenkirjavista töis-
täni mainittakoon neljän 
vuoden pesti ohjaajana tur-
vapaikanhakijoiden vastaan-
ottokeskuksessa Oulussa ja 
yhdeksän vuotta raahelaisen 
kansanedustaja Unto Valp-
paan avustajana. Erikoisin 
homma lienee ollut maasto-
kuorma-auton kuskina Nica-
raguan vuoristossa. 

Luottamushenkilöiden 
näkökulmaa uskon ymmär-
täväni toimittuani itsekin 
Oulussa jäsenenä kaupun-
ginvaltuustossa, lautakun-
nissa ja muissa toimielimissä.

Olen helposti innostuvaa 
sorttia, minkä vuoksi lähden 
mielelläni mukaan hyviin 
hankkeisiin. Marraskuus-
sa minulla on aina viikset, 
koska osallistun Movem-

ber-kampanjaan, jolla ediste-
tään miesten terveyttä. Kari 
Heljasvaaran kanssa olem-
me sauvakävelleet Suomea 
ristiin rastiin. Pisin reissu oli 
vuonna 2008, jolloin kävelim-
me kuudessa viikossa 1340 
km Utsjoelta Helsinkiin ja 
veimme Syöpäjärjestöjen elä-
män viestiä liikunnan mer-
kityksestä syöpien ennalta 
ehkäisyssä. Nyttemmin sau-
vakävely on jäänyt vähem-
mälle ja pyrin pitämään kun-
toani yllä potkimalla palloa 
tai hutkimalla kiekkoa. 

Koulutukseni on historian 
ja yhteiskuntaopin opettaja, 
mutta opettajan työtä en ole 
tehnyt, sillä 27 vuotta sitten 
elämäni sai uuden suunnan 
tavattuani turkkilaissyntyi-
sen arkkitehtivaimoni Özle-
min Oulussa. Asuimme sen 
jälkeen vuoden Istanbulis-
sa, jolloin vaimoni viimeiste-
li opintonsa ja minä opiskelin 
turkin kieltä, kun historian 

pro gradu –työni ei edennyt. 
Tulimme Suomeen 1990-lu-
vun alussa, jolloin turkin kie-
len tulkkaukselle alkoi olla 
tarvetta myös Pohjois-Suo-
messa. Niinpä minullekin on 
tarjoutunut tilaisuuksia hioa 
kielitaitoani käytännössä. Ai-
kanaan aloin saada tulkkaus-
töitä myös englanniksi ja saa-
vutin myös auktorisoidun 
kääntäjän pätevyyden turkis-
ta suomeen, joten käännös- ja 
tulkkaustöiden parissa vie-
rähti yli 20 vuotta kunnes 
pääsin Pudasjärven kansa-
laisopistoon koulutussuun-
nittelijaksi.

Opetustilat 
aktiivisessa käytössä
Reilussa kahdessa kuukau-
dessa olen oppinut paljon 
Pudasjärvestä ja työhöni olen 
onnistunut perehtymään jo 
hyvin. Paljon on vielä opit-
tavaa, mutta onneksi työto-
verini opistolla ovat ottaneet 
minut auliisti vierihoitoonsa. 
Heidän ansiostaan opin joka 
päivä lisää. Parasta ovat kui-
tenkin pudasjärviset: hapan-
naamoja ei ole tullut vastaan, 
vaan päinvastoin olen tun-
tenut itseni erittäin tervetul-
leeksi.

Työni kansalaisopistos-
sa olen kokenut erittäin mie-
lenkiintoisena. Haasteita riit-

tää, sillä kolmen päätoimisen 
opettajan ja kahden opiston 
toimistossa töitä paiskivan 
henkilön voimin meidän pi-
täisi pystyä pyörittämään pa-
lettia, joka tuottaa noin 350 
kurssia joka vuosi. Onnek-
si meillä on osaavia tunti-
opettajia ja varsinkin kaik-
ki te 2500 pudasjärvistä (28 
prosenttia koko kaupungin 
ihmisistä!), jotka käytte op-
pimassa ja virkistymässä 
kursseillamme. Uusia kurs-
siehdotuksia otamme mie-
lellämme vastaan jatkuvas-
ti ja luonnollisesti yritämme 
järjestää ne kaikki. Jos emme 
onnistu, syynä voi olla se, et-
tei löydy tiloja tai emme vain 

Koulutussuunnittelija Pasi Kemppainen tutustumassa kansalaisopiston tiloissa aamupäi-
vän taidepiiriin, vieressään kymmeniä vuosia kansalaisopiston taidepiireihin osallistunut 
Rauni Pönkkö öljyvärityönsä äärellä. 

Aamu- ja iltamaalareissa monipuolisesti taiteen oppimista

Kolmatta vuotta taidepiiriin osallistuva Eeva Törrö oli 
maalaamassa oman poikansa muotokuvaa. Taustalla 
muun muassa keramiikkaa opettava Vuokko Nyman 
sekä vuoden taidepiirissä mukana ollut Annikki Vie-
rimaa. Hän kertoi tekevänsä akvarelleja, mutta innos-
tuneensa uutena kuparilevylle grafiikan piirtämiseen, 
joka työ oli hänellä meneillään. 

Hyvä esimerkki Pudas-
järven kansalaisopiston 
peruspiireistä on nyky-
muodossa yli 10 vuotta 
toiminut aamumaalarit 
ja iltamaalarit taidepiiri. 

Opettajana ja vetäjänä on 
toiminut Eeva-Kaisa Jak-
kila. Piirissä on syntynyt 
ja syntyy taideteoksia mo-
nipuolisesti.

ehdi järjestää kaikkea, mihin 
tarvetta ja kiinnostusta olisi. 

Yliopisto-opiskeluun 
kannustusta
Sen verran kuitenkin us-
kallan kehua uutta työ-
paikkaani, että esimerkiksi 
taiteen perusopetusta mu-
siikissa ja taideaineissa Pu-
dasjärven kansalaisopis-
tossa saa monipuolisesti ja 
laadukkaasti. Suomistartti 
on kansalaisopistolla jo va-
kiintunut keino perehdyt-
tää maahanmuuttajia paitsi 
suomen kieleen myös suo-
malaiseen yhteiskuntaan ja 
pudasjärvisten yhteisöön. 
Avoimen yliopiston opintoi-

hin toivomme lisää opiske-
lijoita, sillä kansalaisopiston 
kautta on kaikilla pudasjär-
visillä mahdollisuus kartut-
taa osaamistaan yliopistota-
solla ja jopa päästä jatkossa 
kiinni varsinaisiin yliopisto-
opintoihin. Tätä kannattaa 
markkinoida myös lukiolai-
sille ja tulevaisuudessa sii-
hen lienee entistä paremmat 
mahdollisuudet Hirsikam-
puksen puitteissa. Erityisen 
iloinen olen siitä, että kan-
salaisopisto saa olla mukana 
luomassa elinvoimaa Pudas-
järvelle sivukyliä unohta-
matta.

Heimo Turunen

Taidepiirin vetäjä Eeva-
Kaisa Jakkila antamassa 
keskiviikkona 18.11. aa-
mupiirissä ohjeita vuo-
sien ajan taidepiiriin 
osallistuneelle Seija Vuo-
lannolle, jolla oli työn alla 
omalta matkalta otettua 
valokuvaa mallina käyttä-
en kreikkalainen katuku-
vaa esittävä öljyvärityö. 

Tytti Tuppurainen piipahti tapaamassa äänestäjiä

Kansanedustaja Tytti Tuppurainen vieraili Pudasjärvellä kertomassa Eduskunnan viimeai-
kaisia kuulumisia, otti vastaan äänestäjien toiveita ja terveisiä sekä vastaili ajankohtais-
ten asioiden kysymyksiin.

Kansanedustaja Tytti Tup-
purainen (SDP) vieraili Pu-
dasjärvellä lauantain 14.11. 
S-marketin edustalla. Hän 
oli kutsunut ihmisiä paikal-
le puhumaan politiikkaa. 
Paikalliset puolueen aktiivit 
olivat järjestäneet telttaka-
toksen ja tarjosivat kahvia 
ja kahvileipääkin oli tarjol-
la. Tuppurainen kertoi ole-
vansa järkyttynyt edellise-
nä iltana tapahtuneesta ja 
yöllä uutisoidusta terroris-
tien tekemistä hirmuteoista 
Pariisissa.

-Meidän omat murheem-
me tuntuvat Ranskaa koh-
danneen julmuuden rinnal-
la vähäisiltä, hän totesi. 

Kuluneen syksyn Tup-
purainen kertoi olleen työn-
täyteinen. Pääministeri Si-
pilän johdolla tehty Sote 
ratkaisu mahdollistaa Kes-
kustan kauan kaavaileman 
maakuntamallin rakenta-
misen Suomeen sekä Ko-
koomuksen ajaman pal-
veluiden yksityistämisen. 
Sote-uudistukseen kytkey-
tyy Tuppuraisen mielestä 
monia avoimia kysymyk-
siä niin perustuslakiin kuin 
valinnanvapauteen liittyen. 
Auki ovat myös seuraukset 
kasvavasta terveyspalvelu-
jen yksityistämisestä. 

-Viimeisimpien Ylen 
(4.11.) julkaisemien mielipi-

demittausten mukaan SDP 
on toiseksi suurin puolue. 
Samanaikaisesti vain nai-
silta kysyttäessä SDP:n kan-
natus on suurin. Puolueen 
vahva kannatuksen nousu 
heijastelee kansalaisten re-
aktiota hallituksen hapa-
rointiin ja päättämättömyy-
teen, totesi Tuppurainen. 

Tuppurainen jatkoi mat-
kaa Taivalkoskelle ja Kuu-
samoon. Sunnuntaina oli 
hänellä vuorossa maakun-
nan Eteläosassa kolmen 
paikkakunnan vierailu. 

Heimo Turunen
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 20.-21.11. ALKUVIIKKO MA 23.11.

Tiistaina 24.11. Rautaosastolta

Perjantaina 20.11. Lauantaina 21.11.

059
Candy King
IRTOKARKIT

kpl179

100 g

499

995
kg

Saarioinen
KEBAKKO
5 kpl/200 g 169

pkt

HK
VILJAPORSAAN
HERKKUPAISTI
n. 1,2 kg/kpl

499SAVULUUT
kg

179

kg

Arla
VOI 500 g
normaalisuolainen
2 pkt/tal.

pkt

Antell
RUIS RUISLEIPÄ
9 kpl/450 g 139

pss

Korpela
JOULUKINKKU-
VIIPALE
500 g

499
rss

Atria
KAALI-
KÄÄRYLEET

100

Tekstiiliosastolta

pkt

Antell 
RUISLIMPPU 530 g
viipaloitu

Conference
PÄÄRYNÄ

pkt100
Poprilli
GRILLIMAKKARA
400 g

Prego
TUHKAIMURI 
1200w 3995

Sievi
TALVI TURVA-
KENGÄT 
Solid s2 89,-

OTSA-
VALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut 45,-

Varta
AKUT
esim. 53 Ah 5990

kpl

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan -10+35 C, 750ml

450 20,-5 pll

499
kg

499
HK 
BURGERI
100 g

499
kg

10 kpl

Pouttu
JAHTI-, GOTLER- tai LAUANTAI-
MAKKARAVIIPALE 250 g

PALVI- tai  KEITTO-
KINKKUVIIPALE 
150 g 100

pkt

089

Vaasan
RANSKANLEIPÄ 
350 g

pss

299
pkt

Snellman
NAUDAN
JAUHELIHA
10% 400 g

Tuore
SILAKKAFILE
pyyntivaraus399

kgTuore
KIRJOLOHI 
2 kalaa/tal. raj. erä

895
kg

Naudan
PAISTI-
JAUHE-
LIHA

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 499

kg

Valio 
OLTERMANNI 250 g

Olvi
LIMSAT
0,95 l

100
plo

sis. pantin

795
kg

Irto
KAR-
JALAN-
PAISTI

595
Porsaan
PAAHTO-
KYLKI
maustettu

kg

Flora
MARGARIINIT
400 g

100
rss

200

Snellman
MAKSAMAKKARA
150 g 3 kpl

Pouttu
KERMAINEN
KASSLER 
n. 1,2 kg

399
kg

100

Poutun
PIZZASUIKALE
tai -KUUTIO 250 g. 
SAVUKUUTIO tai 
-SUIKALE 
230 g pss

1090
kg

YLIKYPSÄKINKKU
palana ja siivuina

Kariniemen
BROILERIN RINTALEIKE
4 kpl/rss, marinoitu

Apetit
PERUNA-
SIPULI-
SEKOITUS 500 g

075
pss

2350
Miesten
FLEECE
AAMUTAKKI

3550

Naisten
TUNIKA

4150

895

Naisten
TUNIKA

Taloustavaraosastolta

Miesten
KOTITOSSUT
tekstillä. Koot 41-45. 
Värit tummansininen ja 
harmaa. Lahjapakkaus.

Naisten
HOUSUT
vetuketjutaskut

2690

490

LIUKUESTE
VILLASUKAT
yksi koko OSALLISTU ARVONTAAN!

Arvomme kaksi PERINTEISTÄ 
10 kg JOULUKINKKUA

Nimi: _________________________________

Osoite ________________________________

______________________________________

Puh. __________________________________

voimassa 30.11.2015 saakka

Stiga lasten
SUKSIPAKETTI
90 cm tai 110 cm

3990
Atom
LUMI-
POTKULAUTA

39,-
Stiga lasten
SÄHLYSETTI
2 mailaa + pallo

995
Stiga
SÄHLYPALLO
2-pack

295
pkt

Motul ester 
2T ÖLJY 4 l 2395

199,-
PIENKONE-
ALKYLAT-
BENSA 5 l 1599

PUUNHALKAISU-
KONE 6Ton 
sis.jalustan ja 
ristihalkaisuterä

prk

TUULILASINPESUNESTE
-18C, 4 l

350 10,-3 prk

099
kg

Putaan Pullan 

KONSULENTTI 

pe 20.11.

 TUOTE-ESITTELYÄ 

ja MAISTIAISIA!

Pe 20.11.
 KAHVI-

TARJOILU!
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Pasi Ojala 0400 778 078

MÖNKIJÄT, AGRIGAATIT, 
PERÄMOOTTORIT yms.

JÄLLEENMYYNTI

NUNNA UUNIT, 
PLANNJA PELTIKATOT, 

RÄNNIT, LUMIESTEET yms.

Aimo Salmela 0500 588 275

KODINKONEET
PAKASTEET, PYYKKIKONEET, 

KUIVAUSRUMMUT, LIEDET, JÄÄKAAPIT yms.
Pertti Heikkinen 0400 681 895

MAALIT
Jani Kärkkäinen 040 524 6145

PIENKONEHUOLTO
HUOLLON NUMERO: 040 742 8345

/Antti Nivakoski 

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

PUUTAVARAN 
MYYNTI

040 189 7399

AUTON 
VARAOSAT JA TARVIKKEET

040 189 7399

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

VOI-
VANILJAPITKO 370 g

PIRTTI-
LIMPPU 500 g

LEIPÄJUUSTO 
500 g

10,-
2 kpl

UUNILENKKI 
400 g

0,99
pkt

MARINOITU 
BROILERIN 

KOIPIREISI n. 1,1 kg

1,79
kg

MAKSA-
LAATIKKO 400 g

1,19
rss

WC-PUHDISTUS-
AINE 750 ml

SUIHKUSAIPPUA 
300 ml

0,99
plo

0,99
plo

PYYKIN-
PESUAINE 1 l

0,99
plo

NESTESAIPPUA 
500 ml

0,99
2 plo

PUMPULI-
PUIKKO 200 kpl

0,99
ras

3,00

VAUVAN 
PUHDISTUS-

PYYHE 2 pkt

Calleigh MUOTINUKKE

9,95

JATKOJOHDOT

3,95
Alkaen

LASIKUPU
ROTTINKIKORISSA

17,50

8,90

12,90

HAVUNOKSA 
MARJOILLA

5,90
HAVUPALLO
MARJOILLA

19,90
MARJA-
KRANSSI

19,90

SÄHLYMAILA

5,50

MINI STICK 
MAILASETTI

5,30

Airam
LED PUKSIPUU

34,50
Airam LED 
KORISTEVALOPUU

38,00
SISUSTUSTARRAT

5,90
6,90

KORTTITELINE

10,90 15,80

LASIPURKIT 
KORISSA 3 kpl

RIIPPUVA TUIKKU pitsi

AIRAM LED 
ULKOVALOSARJAT
Alkaen 8,50

Orthex
PULKAT, LAPIOT,

LIUKURIT

6.490 € +tk.

TARJOUS!

KOEAJA JA PYYDÄ TARJOUS TRAPPERISTA KOEAJOPÄIVÄNÄ!
Kaikkien kiertueen koeajajien kesken arvomme
Trapper 500 T3 EFI traktorimönkijän!
Koeajettavana ATV&UTV mallisto.

Trapper 500 T3 EFI EU-traktori 
vinssillä, vetokuulalla 
ja 150cm puskulevyllä:

TRAPPER-KOEAJOPÄIVÄ - AJA JA VOITA TRAPPER OMAKSI!

TIISTAINA 24.11. 
klo 11-17

TERVETULOA!

  

MALLIPIHAN POISTOMYYNTI!
VARASTO-WC
NYT

1290,-

PERINTEINEN
HIRSISAUNA

2390,-

TYNNYRI-
SAUNA PIENI

2690,-

TYNNYRI-
SAUNA ISO

3390,-

9480,-

TARMO
TRAKTORI
4-veto/16 hp
etukuormaajalla

13700,-

TARMO
TRAKTORI
4-veto, 24 hp
etukuormaajalla

2990,-

SNOWWAY
NUORTEN 
MOOTTORIKELKKA
4-tahti, startti, pakki, 
vetokoukku, kahvanlämmittimet

1990,-

MOOTTORIKELKAT
käytetyt

169,-

GERN
KLAPISIRKKELI
1500 w
terä 400 mm

3990,-

NUNNA UUNI
WILMA 6
ovh. 6480,-

UUTUUS!

ALKAEN

Rajoitettu erä!

NYT
1 kpl

+ toimituskulut

2,99
pkt

1,49
pkt

JOULUTORTTU
 4 kpl/200 g

3,69
pkt

XL 
JAUHELIHAPIHVI 

230 g

1,29
pkt
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KORTTITELINE

10,90 15,80

LASIPURKIT 
KORISSA 3 kpl

RIIPPUVA TUIKKU pitsi

AIRAM LED 
ULKOVALOSARJAT
Alkaen 8,50

Orthex
PULKAT, LAPIOT,

LIUKURIT

6.490 € +tk.

TARJOUS!

KOEAJA JA PYYDÄ TARJOUS TRAPPERISTA KOEAJOPÄIVÄNÄ!
Kaikkien kiertueen koeajajien kesken arvomme
Trapper 500 T3 EFI traktorimönkijän!
Koeajettavana ATV&UTV mallisto.

Trapper 500 T3 EFI EU-traktori 
vinssillä, vetokuulalla 
ja 150cm puskulevyllä:

TRAPPER-KOEAJOPÄIVÄ - AJA JA VOITA TRAPPER OMAKSI!

TIISTAINA 24.11. 
klo 11-17

TERVETULOA!

  

MALLIPIHAN POISTOMYYNTI!
VARASTO-WC
NYT

1290,-

PERINTEINEN
HIRSISAUNA

2390,-

TYNNYRI-
SAUNA PIENI

2690,-

TYNNYRI-
SAUNA ISO

3390,-

9480,-

TARMO
TRAKTORI
4-veto/16 hp
etukuormaajalla

13700,-

TARMO
TRAKTORI
4-veto, 24 hp
etukuormaajalla

2990,-

SNOWWAY
NUORTEN 
MOOTTORIKELKKA
4-tahti, startti, pakki, 
vetokoukku, kahvanlämmittimet

1990,-

MOOTTORIKELKAT
käytetyt

169,-

GERN
KLAPISIRKKELI
1500 w
terä 400 mm

3990,-

NUNNA UUNI
WILMA 6
ovh. 6480,-

UUTUUS!

ALKAEN

Rajoitettu erä!

NYT
1 kpl

+ toimituskulut

2,99
pkt

1,49
pkt

JOULUTORTTU
 4 kpl/200 g

3,69
pkt

XL 
JAUHELIHAPIHVI 

230 g

1,29
pkt
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

SEKALAISTA

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.  

Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 
rännit ja kattoturvatuoteet

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

Perunakauppias 
Pudasjärven torilla 
la 21.11. klo 9-15.

25 kg:n perunasäkki h. 20 €. 
Myös tilauksesta. 
P. 046 578 2334

Vapaita tallipaikkoja Jyrkkäkos-
kella, soita ja kysy lisää p. 040 
544 7861.

Vuokrattavana Naamangan-
tiellä luhtitalon 2. krs:ssa 2 
h+k+s+parveke, 61 neliötä. 
Vuokra 540 €/kk. Lisäksi säh-
kö- ja vesimaksut. Heti vapaa. 
P. 040 8203 241.

Hirven-
metsästyksestä 
kiinnostuneet!

Kokoamme syksylle 
2016 hirviporukkaa. 

Metsästysalueena val-
tion maat Pudasjärvellä 

Ruovaaran alueella. 
Asiasta kiinnostuneet 

ottakaa yhteyttä.
P. 040 570 9652,
040 7031 345.

Myydään 1975 rakennettu L-
mallinen peruskuntoinen ok-
talo, 3 mh+k+oh+takkahuone+ 
sauna+ph, autotalli ja varasto, 
n. 120 m2. Tontti n. 1200 m2. 
Rauhallinen alue, keskus-
taan 2 km. Hp. 49 000€ Tied. 
klo 16.00 jälkeen p. 045 674 
0745/046 647 2243, jätä viesti 
jos et tavoita.

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Pudasjärven keskustassa,
kerrostalo Puistotiellä, 2h+k+ 
sauna, 65 m2, lasitettu parve-
ke. Rauhallinen, puistomainen 
asuinympäristö. Lemmikit ter-
vetulleita. Vuokra 580 € +vesi.
Vapautuu la 28.11.2015 P. 
0500 456 478/Ahokas

KUN HALUAT  PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, TAI TARVITSET 

JOTAIN, ILMOITA PUDASTORILLA ILMAISEKSI.

12

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

* Lukkojen sarjamuutokset
  ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
*Myös varmuuslukot asennettuna

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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

GRILLITUOTTEET JA KAHVIO

KUNTOSALI,  HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

MAANRAKENNUSTA

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
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

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443

PITOPALVELUJA

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
mm. seulottua kiveä, seulottua hiekoitushiekkaa.

Rinnesoraa ja hiekkaa.

Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674
m.keskitalo@suomi24.fi

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-21.00
Pe 11.00-24.00
la 16.00-24.00
su 16.00-21.00

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

VARAOSAT

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

TUULILASIT

TUULILASIT
henkilö- ja pakettiautoihin + asennus

Tmi Pudas-Lasi
Teollisuustie 8 Pudasjärvi • Puh. 0400 241 533

PALVELUHAKE-
MISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksul-
linen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja 

on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan 
laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkape-
räisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 

6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista 
maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähkö-
postitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).
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Pudasjärven kaupunki ja jär-
jesti Onnistumisen eväät – 
elinkeinojen kehittämisillan 
maanantaina 16.11 Pohjan-
tähdessä. Mukana illan jär-
jestämisessä oli myös Pudas-
järven Yrittäjät ry. 

Illan vierailijoina oli tule-
vaisuuden kasvupolut Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja 
Kyösti Karjula ja Lännen ti-
lat Oy:n toimitusjohtaja Kal-
le Karjula Lumijoelta, joi-
den alustukset ja keskustelu 
kiinnostivat osallistujia sii-
nä määrin, että tilaisuus ve-
nähti yli kolmen tunnin mit-
taiseksi. 

Kyösti Karjula kertoi te-
kevänsä aktiivisesti työtä 
yrittäjyyden vahvistamisek-
si Suomessa. Hän koros-
ti, että yrittäjyys on yhä 

Onnistumisen eväät – elinkeinojen kehittämisilta

Onnistumisen eväät – elinkeinojen kehittämisiltaan osallistui parisenkymmentä asiasta 
kiinnostunutta – yrittäjiä ja kaupungin luottamushenkilöitä. Edessä illan toinen alustaja 
Kalle Karjula.

tärkeämpi myös paikallista-
louden menestymisen kan-
nalta. Hän vetosi, että myös 
kouluissa tulisi yrittäjyyden 
olemusta ja ajattelutapaa 
opettaa entistä enemmän ja 
laajemmin. 

-Ei riitä tai ole oikea 
tapa, jos kouluihin peruste-
taan tuotteiden myyntipis-
te. Tarvitaan myös asentei-
den muutosta ja näkemään 
asioita uudella tavalla. Suo-
messa pitää tarrautua erilai-
siin mahdollisuuksiin ja teh-
dä lujasti töitä.

Karjula opasti lisäämään 
kannustavuutta ja pohti, mi-
ten voitaisiin lisätä aktiivis-
ten toimijoiden määrää. Hän 
kertoi esimerkkiä USA:n 
matkaltaan, jossa tunnetus-
sa Stanfordin yliopistossa 

kaikkein menestyneimmät 
ja huippulahjakkaat oppi-
laat kertoivat alkavansa yrit-
täjiksi joko yksin tai yhdessä 
muiden kanssa. Samoin Kii-
nan matkalta oli Karjulalla 
esimerkki, kuinka siellä ole-
vat yrittäjät olivat korkeas-
ti koulutettuja. Hän poh-
ti, kuinka lahjakkaimmat ja 
korkeasti koulutetut nuoret 
saataisiin Suomessakin ri-
kastuttamaan maailmaa yrit-
täjinä. 

Työntekoon ja yrittämi-
seen oppimista mahdollisim-
man nuorena korosti myös 
Kyösti Karjulan 29-vuotias 
poika Kalle, joka on yksi 12 
pojasta Karjulan perheessä. 
He kaikki ovat jollain taval-
la mukana perheen Lumijo-
ella sijaitsevassa Lännen tila 

Yli kolme tuntia kestäneen mielenkiintoisen kehittämisillan lopuksi vieraille Kalle ja Kyösti 
Karjulalle ojennettiin Pudasjärvi Tutuksi -julkaisut ja Tolosen Kotileipomon leivät. 

Kaupunginvaltuustossa jaettiin nuorille stipendejä

Kaupunki jakoi kaikille toisen asteen koulutuksen aloittaville opiskelijoille ruusut ja stipendit.

Opiskelijoille oli tarjolla myös kakkukahvit.

Oy maatilayrityksessä; var-
sinaisina osakkaina seitse-
män veljestä ja yksi veljen 
poika. Hän kertoi perunaa 
ja mansikkaa päätuotteinaan 
tuottavassa yrityksessä kiin-
nitettävän huomiota asia-
kastarpeen tunnistamiseen, 
yrityksen systemaattiseen 
kehitystyöhön, verkostoitu-
miseen ja yhteistyökump-
paneiden hakemiseen sekä 
sitoutuneeseen työntekijä-
joukkoon. Tilan työntekijöi-
den hän kertoi olevan ahke-
ria ja joustavia. 

-Jos näyttää seuraava-
na päivänä olevan sateista, 
työntekijät pidentävät edel-
listä työpäiväänsä tarvitta-
essa perunaa kuokitaan jopa 
yöllä toimitusvarmuuden 
vuoksi. 

Kalle Karjula toi myös 

firman näkökulmana esil-
le; kuinka voisin olla auttaa 
ja olla avuksi toisille omal-
la tekemiselläni. Hänkin ko-
rosti, että perheiden ja kas-
vattajien tulisi kaikin tavoin 
kannustaa ja opettaa nuoria 
mahdollisimman varhaises-
sa vaiheessa työntekoon ja 
vastuun kantamiseen. 

Karjuloiden alustukset 
virittivät vilkkaan keskuste-
lun. Keskustelupuheenvuo-
roja käytettiin vilkkaasti. 

Pudasjärven kaupun-
gin kehittämisjohtaja Jorma 
Pietiläinen kantaen huolta 
yrittäjien liian suurista ris-
kien ottamisista. Hän mai-
nitsi myös yrittäjillä olevan 
epäonnistumisen ja vastoin-
käymisten mahdollisuus. 
Silloin tulisi soveltaa Ame-
rikan mallia, jossa epäon-

nistuneen yrittäjän tiedetään 
ottaneen opiksi ja olevan 
menestymisen yhtenä perus-
tana. 

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki 
iloitsi, että kaupungin hirsi-
rakentamisessa on jo päästy 
tekemään päätöksiä ilman, 
että niistä on valitettu ja näin 
rakentaminen on päästy 
aloittamaan ilman viivytyk-
siä. Elinvoimavaliokunnan 
puheenjohtaja Sointu Veivo 
ja valiokunnan jäsen Kerttu 
Simu olivat samaa mieltä il-
lan alustajien kanssa yrittä-
jyyden ja ahkeruuden mer-
kityksestä yhteiskunnassa. 
Pudasjärven monipuolista 
yrityselämää ja palvelua toi 
esille kaupunginvaltuutettu 
Eero Oinas-Panuma. HT

Pudasjärven kaupunginval-
tuuston kokouksen aluk-
si torstaina 12.11. kaupun-
ki jakoi kaikille toisen asteen 
koulutuksen aloittaville 
opiskelijoille 376 euron sti-
pendit. Ensimmäinen osa 
maksetaan syyslukukaudel-
la ja loppuosa kevätkaudel-
la. Stipendin sai 30 lukiolais-
ta ja 65 OSAO:n Pudasjärven 
yksikön opiskelijaa. Lukion 
ja yläasteen rehtori Markku 
Rajala kiitteli kaupunkia kä-
denojennuksesta ja kannus-
tuksesta.

Valtuusto päätti vuo-
den 2016 tuloveroprosen-
tiksi 20,5 prosenttia, joka 
on sama kuin nyt kuluvana 
vuonna. Talousarviovalmis-
telussa vuodelle 2016 lasket-
tiin verotuloarviot nykyi-
sen tuloveroprosentin 20,5 
prosentin pohjalta. Kaupun-
ginhallitus hyväksyi koko-
uksessaan 13.10. talousar-
viovalmistelun tilanteen ja 
kaupungin toimintakate-
raamiksi 56 500 981 euroa. 
Vuoden 2016 ja talousarvion 
suunnitelmavuosien 2017 - 
2018 investointiohjelma ei 
ole vielä valmis. Investoin-
tiohjelman kokonaismäärä 
vuodelle 2016 on noin 4-5 
miljoonaa euroa.

Kiinteistöveroprosen-

tit vuodelle 2016 säilyivät 
ennallaan tähän vuoteen 
verrattuna, paitsi raken-
tamattoman rakennuspai-
kan prosentti nousi kah-
desta kolmeen. Ennallaan 
säilyvät kiinteistöveroluke-
mat: Yleinen kiinteistöve-
roprosentti 0,80, vakituinen 
asuinrakennus 0,40, muu 
asuinrakennus 0,87, voi-
malaitosrakennukset 2,50 
ja yleishyödylliset yhteisöt 
0,40 prosenttia.

Hallintojohtaja Seija Tur-
peinen esitteli kaupungin 
talousarvion toteutumisen 
30.9. saakka. 

Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiiristä suun-
nittelija Suvi Helanen piti 
valtuustoinfon Lapset pu-
heeksi –toimintakokonai-
suudesta.

Huolena  
terveydenhuolto- 
henkilökunnan  
hyvinvointi
Kokouksen päättyessä SDP:n 
valtuutetut esittivät val-
tuustolle kirjeen, jossa esit-
tivät huolenaiheekseen ter-
veysaseman henkilöstön 
hyvinvoinnin. Kirjeen mu-
kaan terveysasemalta on 
Oulunkaaressa oloaikana 
irtisanoutunut useita henki-
löitä, taustat irtisanoutumi-
sille ovat olleet usein saman-
kaltaiset:

- Terveysasemalta irtisa-
noutui johtava lääkäri. Pit-
kän työuran Pudasjärvel-
lä tehnyt lääkäri hoiti muun 
muassa dialyysin, gynekolo-
giset ultraukset, tähystykset, 
nyt ne ostetaan ostopalvelu-

na. Työntekijät ymmärtävät 
muutostarpeet, mutta eivät 
ymmärrä tapaa, jolla muu-
tokset pyritään tekemään. 
Miksi työntekijöitä ei kuun-
nella! Onko viestinkulku ja 
tiedottaminen henkilöstön ja 
Oulunkaaren johtajiston vä-
lillä painostavaa, kirjeessä 
tiedusteltiin.

Selitykseksi SDP:n valtuu-
tettujen mielestä ei kelpaa se, 
että terveysaseman henkilös-
tö ei ole kaupungin työnteki-
jöitä. Pudasjärven kaupunki 
maksaa palveluista Oulun-
kaarelle ja he kokevat että 
Pudasjärven päättäjien kuu-
luu huolehtia terveysaseman 
henkilöstön hyvinvoinnis-
ta. Ei ole Pudasjärven etu jos 
henkilöstö voi huonosti.

- Lisäksi olemme huolis-
saan vanhuspalvelu yksiköi-

den ja kotihoidon työnteki-
jöiden jaksamisesta. Onko 
Oulunkaaressa mitoitukset 
suositusten mukaiset, onko 
hoitotyöhön laskettu keittiö-
työhön ja siivoukseen mene-
vä aika. Olemme huolissaan 
nykyisen hallituksen suun-
nitteleman uuden mitoitus-

määrän, 0,40 hoitotyöntekijää 
asiakasta kohti. Nämä mitoi-
tuksethan ovat vähimmäis-
määrä mitoituksia ja katsom-
me, että tuo nykyinenkään 
mitoitus ei ole riittävä kaikis-
sa hoivayksiköissä, kirjeessä 
tiedusteltiin. JK
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

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

Taksi Piipponen Oy
Taivalkosken Urheiluhallilla 

(Urheilutie 8) 
su 22.11.2015 klo 18.00

Järj. TaKu

KINKKUBINGO

Pääpalkintona 10 kg:n kinkku.
Tervetuloa!

Puuliiton Pudasjärven 
ao:n 272:n

SYYSKOKOUS
pidetään la 28.11.2015 klo 18.00 
Hotelli-ravintola Kurenkoskessa.

Kokouksen jälkeen jouluruoka.
Toimikunta koolle klo 17.00.

Tervetuloa!

Pudasjärven Seurakunta

Ohjelma 10 €

Perjantaina 20.11. klo 19 

Lauluyhtye 
Koljada 

(Slovjansk, Ukraina)

Seurakuntakoti, Varsitie 12. 

Minulla on onnea - taidekoulu Zaran oppilaiden maalauksia
5.11.-1.12. Näyttely avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Kult-
tuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä su klo 18-19 lähtö Puikkarin pihalta, kävellään, juostaan, höl-
kätään yhdessä. 
Bingo Nuorittalla pe 20.11. klo 18.45, Nuoritantie 76 Ylikiiminki.
Bingo Taivalkosken urheiluhallila su 22.11. klo 18, Urheilutie 8.
Joulutori ja joulunavaus pe 20.11. klo 16, Torialue, Puistotie 2.
Lapsimessut liikuntahallilla la 21.11. klo 10-14. Ohjelmaa lapsille ja myyjiä 
aikuisia varten.
Päivä paloasemalla la 21.11. klo 10-14. Pudasjärven paloasema, Kauppatie 12.
Syötteen mökkiläistapaaminen la 21.11. klo 14-16. Hotelli Iso-Syöte, Iso-
syötteentie.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 23.11. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Kuntotanssit ti 24.11. klo 18-20 Koskenhovilla.
Pudasjärven alakoulujen salibandymestaruusturnaus ke 25.11. klo 9.  Ala-
asteiden salibandymestaruus ratkaistaan tytöissä ja pojissa. Tuomas Sammelvuo 
-sali, Tuulimyllyntie 4.
Osviitan joulumyyjäiset to 26.11. klo 9-16.30 Osviitta, Kauralantie 3.
Jenni Jaakkolan joulukonsertti pe 27.11. klo 18 Pudasjärven kirkko, Mikan-
harjuntie 16. 
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 30.11. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.

Järj. MLL:n Pudasjärven yhdistys ja 
Pudasjärven KansalaisopistoPudasjärven yhdistys

LAPSIMESSUT
la 21.11.2015 klo 10-14

TUOMAS SAMMELVUO –SALISSA
Lastenvaate– ja leluesittelijöitä

Kirpputori (pöytävaraukset 040 839 8561 klo 16 jälkeen)

Peetu-Pellen naurattava show klo 11-13
Paloauto pihalla hälytysvarauksella

Puuhamaa, jossa ohjattua leikkimistä
Muskari-kuvis –tuokioita 1-6 -vuotiaille

• Marjut Kossi-Saarela, musiikkipedagogi ja 
 Maiju Marttinen, taidekasvattaja
• Klo 10.15-10.45, 11.15-11.45, 12.30-13.00
•  Ennakkoilmoittautuminen viestillä 0400 708 382, jossa  

 lapsen nimi, ikä ja aika, mihin tuokioon tulossa

MLL-Ketun nimikilpailun voittaja julkistetaan
Kasvomaalausta, ongintaa, vohveleita…

(Nuorittantie 76)
pe 20.11. klo 18.45.

Bingo Nuorittalla

Päävoittona kinkku+50 €:n ostokortti.
Tervetuloa!

Viinikosken Erä ry:n
HIRVIPEIJAAT

sunnuntaina 29.11.2015 klo 12.00 
seuran metsästysmajalla.
Maanomistajat ja seuran jäsenet 

perheineen tervetuloa!
Lopussa hirvenlihan huutokauppa.

Hirviporukka

Elokuvat
Pohjantähti 
Pudasjärvi

MA 30.11.
● Klo 17.30 

Hevisaurus 
-S-, lippu 6 €

● Klo 19 
Nälkäpeli 

Matkijanärhi 
osa 2 

-K12/9-, lippu 9 €

Joulu on kohta ovella…
Joten on aika merkitä kalenteriin 

MTK Pudasjärven 
PIKKUJOULU JA 
PUUROJUHLA!

Tänä vuonna pikkujoulu järjestetään 
pe 4.12.2015 alkaen klo 20

Hotelli Iso-Syötteellä. 
Ilmoittautumiset to 26.11. mennessä

puh. 040 730 3892 (mielellään tekstiviesti) tai 
eerohy@hotmail.com

Omavastuuosuus 25 €/hlö jäseniltä ja 
35 € ei-jäseniltä.

KOKO PERHEEN 
PUUROJUHLA 

MTK-Pudasjärven jäsenille 
perheineen on 

Liepeen Pappilassa la 12.12. 
alkaen klo 12. 

Tiedossa jouluista ohjelmaa ja tietenkin joulupuuroa!
Ei maksua. Tervetuloa! 

Ilm. ma 7.12. mennessä puh. 040 730 3892 
(mielellään tekstiviesti) tai eerohy@hotmail.com

Osviitan joulumyyjäiset 
to 26.11. kello 9-16.30

oulunkaari.com

           Kauralantie 3
Mm. tekstiili- ja puukäsitöitä, koruja sekä leivon-
naisia. Torttukahvit edulliseen hintaan. Tervetuloa 
nauttimaan joulutunnelmasta ja tekemään han-
kintoja pukinkonttiin! 
Lisätietoja: mielenterveystyön päivätoiminnan 
ohjaaja Teija Kuha-Kaarre, 040 826 6497.

Puheenjohtaja

Kivarin Erä ry:n
HIRVIPEIJAISET
la 28.11.2015 klo 13 alkaen 

Kurenalan-alasteella.
Seuran jäsenet ja maanvuokraajat 

tervetuloa!

Kävijöiden kesken arvotaan kinkku.

JOULU-
MYYJÄISET

Pudasjärven 
Rauhanyhdistyksellä

Lauantaina 28.11.2015 klo 11
- Leivonnaisia
- Porkkana- ja lanttulaatikoita
- Arvontaa, narutusta
- Joulupuuroa, kahvia, leivonnaisia
- Lapsille: mm. Satunurkkaus, karkkipuffet

TERVETULOA!

Paavo, p. 0400 198 700
Bussi kulkee 2-viikon välein

parillisella viikolla.

LAIHDU TEHOKKAASTI AMMATTITAITOISEN
VALMENTAJAN TUELLA!

Pudasjärvi ABC 07-11.00klo
MAANANTAINA 14.9.

Vanhat ja uudet asiakkaat Tervetuloa!

Ilmainen INFO! Ei aloitusmaksua. 
(Säästö jopa 25-35 €).

MAANANTAINA 23.11.

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS
lauantaina 28.11.2015 

kaupungintalolla kello 13.00.

Vasemmistoliitto 
Pudasjärven osasto ry:n
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Hilkka Anttilan vetämän Tai-
deKehrä-projektin puitteissa 
oli keväällä herännyt ideoita 
oman pitäjän, Pudasjärven, 
eri kylien tutustumiseen. Ke-
säkuussa oli vierailtu Jaalan-
galla, Korpisella sekä Ku-
ressa. Nyt syksyllä olivat 
vuorossa Pudasjärven poh-
joisen puolen kylät Sarakylä, 
Livo ja Aittojärvi. Kun syys-
reissun päivä keskiviikko-
na 23.9. koitti, aamu valkeni 
harmaana ja tuulisena. Kello 
oli seitsemän, kun nousimme 
Nevakiven linja-autoon Ku-
renalta ja niin 335 kilometrin 
taival oli alkanut.

Aluksi suunnistimme 
Ruottisenharjuntietä pitkin 
Jaalankaan päin hakemaan 
lisää väkeä. Kuin koululai-
sia konsanaan keräilimme 
porukkaa sovituista paikois-
ta. Matkan varrella sai kertoa 
omia muisteloita ja tarinoi-
ta. Jaalangan seuduilla meil-
le tarinoi Antti Timonen, Kai-
sa Tiirola sekä Ensio Jussila. 
Leppoisaa oli kuunnella ta-
rinoita 1940-luvun elämästä 
Pudasjärven syrjäseuduilla. 
Ajoista, jolloin ei ollut säh-
köjä ja teitä. Myös Korpisel-

Taidekehrän syysreissu:
Valtavan laaja ja maastoltaan vaihteleva 

kotipaikkakuntamme
ta oli tulossa retkeläisiä, joten 
seuraavaksi linja-auto suun-
tasi Jaurakkajärvelle päin. 
Matkalla saimme ihastella 
upeista maisemista ja huo-
mata kuinka tärkeää teiden 
kunnossapito on, jotta pääsee 
kulkemaan. 

Suota, järviä, jokia
Korpisen kylätalolla py-
sähdyimme hetkeksi jaloit-
telemaan ja ihastelemaan 
kyläläisten käsitöiden ja har-
rastusten tuotoksia. Oli hie-
noa nähdä, mitä kaikkea 
luovuus voi tuottaa. Liisa 
Törmänen kertoi meille Kor-
pisen alueen toiminnoista 
sekä omista lapsuuden ajois-
taan samalla, kun ajelimme 
jylhien maisemien läpi koh-
ti Kurkea ja Pintamoa. Saim-
me nähdä vilauksen, kuinka 
Pintamojärvellä nuotattiin. 
Matka jatkui kohti Sarakylää. 
Sinne ajellessa, saimme jäl-
leen huomata, kuinka valta-
van laaja ja maastoltaan vaih-
televa kotipaikkakuntamme 
on. On suota, järviä ja jokia. 
Tuntureita ja vaaroja. Metsää 
riitti. Ja poroja. Puheensori-
naa kuului kovasti, kuulumi-

sia vaihdettiin ja tuttavuuk-
sia solmittiin. Tarinoita oli 
monenmoisia.

Erilaisia hankkeita 
Livolla
Sarakylän Kesäkahvilassa 
meidät otti vastaan iloinen 
sakki. Oli mukavaa päästä 
jaloittelemaan, sillä linja-au-
tossa oli jo matkustettu kol-
misen tuntia. Iivari Jurmu 
kertoili Sarakylän tapahtu-
mista ja erilaisista yhdistyk-
sistä. Yhdessä tehdään paljon 
ja aikaan saadaan monenlais-
ta, jopa työllistetään nuoria 
kesäksi. Esko Piipponen ker-

toili metsänhoidosta ja hak-
kuualueesta nimeltä Osaran 
aukea. Kaisa Nivala oli lei-
ponut makoisaa kahvileipää 
ja keittänyt hyvät kahvit. Pai-
kallisia käsitöitäkin oli esil-
lä, ja niistäkös naisväki oli 
innoissaan. Vielä ei satanut, 
mutta raikas tuuli puhalteli. 
Aurinkokin pilkahteli pilvien 
takaa. Iloisin mielin jatkoim-
me matkaa kohti Livoa.

Päivi Koivukangas ker-
toili Ylä-Livon paikkojen ni-
miä ja saimme ihastella joki-
maisemaa. Saavuimme Livon 
koululle, jossa meitä odotti 
Livokas ry:n touhukasta vä-
keä. Ruoka oli valmiina ka-
tettuna niin kauniisti. Kyl-
läpäs se maistuikin. On se 
omatekemä ruoka kyllä ma-
koisaa! Ruokailun päätteek-
si saimme tutustua muihin 
palveluihin kuten kirpputo-
riin, tietotupaan ja kirjastoon. 
Käsitöitä oli myynnissä tääl-
läkin. Anni-Inkeri Törmä-
nen kertoili meille Livokas 
ry:n monista vaiheista, run-
saista palveluista ja erilaisis-
ta hankkeista. Yhteisen asi-
an vuoksi tehdään valtavan 
paljon talkootyötä ja puhal-
letaan yhteen hiileen. Hen-
toisten vesipisaroiden saat-
telemina sanoimme kiitokset 
Livon väelle ja hyppäsimme 
taas linja-autoon. Raimo Uu-
si-Illikainen oli jaksanut hy-Paavo Ahonen esittelee ateljeetaan ja käy vilkasta keskustelua vieraiden kanssa.

Sarakylässä tutustuttiin kesäkahvilaan ja Sarakylän toiminnasta kertoi Iivari Jurmu, Esko Piipponen ja Kaisa Nivala.

myssä suin ja kärsivällises-
ti meitä kuljettaa jo yli puolet 
matkasta.

Yhdessä ja  
talkoovoimin
Aittojärvi olisi vuorossa seu-
raavana. Kerttu Simu ja Hå-
kan Blonqvist tarinoivat 
matkalla monenlaista ilois-
ta juttua. Tunnelma oli iloi-
nen ja rento. Aittojärven kou-
lulla meille kertoi kylän eri 
vaiheista ja ajankohtaisista 
asioista Eikka Taavitsainen. 
Yhdessä tehdään täälläkin 
talkoovoimin monenlaista. 
Terttu Salmen ja Eija Taavit-
saisen tarjoamat maukkaat 
kahvit ja Kalervo Harjun lei-
pomat kahvileivät ja leipä-
juusto maistuivat niin ihanil-
ta. Lopuksi saimme vierailla 
Kyläkolossa. Sateen saattele-
mina lähdimme kohti Ypyk-
käjärveä ja Petäjäkangasta. 
Matkalla Kerttu Simu ker-
toi monenlaista tarinaa. Täl-
lä kertaa kyyti olikin erittäin 
kuoppaista. Pääsimme peril-
le Petäjäkankaalle, jossa mei-
tä vastassa oli taiteilija Paa-
vo Ahonen. Saimme ihailla 
hänen pihamaansa taidete-
oksia sekä erittäin taidokkai-
ta maalauksia ateljeekodis-
saan. Tutustumisen lomassa 
taiteilija kertoili maalauksien 
taustoista, sukunsa historias-
ta sekä Petäjäkankaan van-

hoista ajoista. Lisää vanhoja 
muistoja Petäjäkankaalta ker-
toili Elsa Urmala, kun olim-
me palanneet takaisin linja-
autoon.

Paluumatka Kurenalle oli 
alkanut. Lopuksi retkeläisil-
tä kerättiin palautetta tästä 
reissusta. On tärkeää tietää, 
mikä on hyvää ja missä oli-
si parantamisen varaa. Näin 
voidaan saada dokumenttia 
siitä, kuinka tärkeitä nämä 
retket ja reissut ovat asuk-
kaille. Jokainen meistä koki, 
että reissu oli ollut virkistä-
vä. Iloisin mielin erosimme 
vesisateessa, toivotellen hy-
vää syksyn jatkoa halauksien 
kera. Yhdessä on hyvä olla ja 
kokea, nähdä erilaista ja op-
pia itsestä ja omasta pitäjästä, 
Pudasjärvestä, jotain uutta. 
Omat juurensa on hyvä tun-
tea. Jokaisella kylällä toimi-
taan yhteisen hyvän vuoksi. 
Kunnia niille, jotka jaksavat 
tätä talkootyötä tehdä. Tänä 
päivänä sitä tarvitaan kovin-
kin kipeästi. Mitä tulevai-
suus tuo, sitä emme voi vielä 
tietää. Kyliä on vielä käymät-
tä. Jospa ensikesänä päästäi-
siin jälleen yhteiselle reissul-
le omaan kuntaan. 

Lämmin kiitos kaikille retkelle ja 
retken ohjelmaan osallistuneille!

Satu Peura

Paikkakunnan monien muit-
ten tapahtumien ohella vie-
tettiin sunnuntaina 15.11. 
Aittojärven koululla jo pe-
rinteeksi muodostunutta ja 
odotettua Aitto-ojan Metsäs-
tysseura ry:n hirviporukan 
järjestämää peijaistapahtu-
maa. Tarjolla oli hirvimiesten 
valmistamaa vasan lihasta 
tehtyä käristystä ja peruna-
muusia. Lisukkeina tarjottiin 
voileipiä ja ruokajuomana 
vesi, mehu, maito tai koti-
kalja sekä jälkiruokana pul-
lakahvit.

Pääkokkina keittiössä hää-
ri itse oikeutetusti metsästyk-
sen johtaja Tapio Pohjanve-
si, jolla on vankka kokemus 
tarvittavasta ruokamääräs-
tä. Tänäkin vuonna kaikki 
osui ihan kohdilleen, vaikka 
peijaisvieraita oli huomatta-
vasti enemmän kuin muuta-
mana aikaisempana vuonna. 
Metsämiesten puolisot olivat 

Lämminhenkistä yhdessäoloa Aittojärvellä
keittiön puolella laittamas-
sa tarjoiltavia esille sekä täy-
dentämässä pöytiä.

Aitto-ojan Metsästysseu-
ran hirvipeijaistapahtumaan 
kuuluu aina arpajaiset, huu-
tokauppa ja koulun oppi-
laitten järjestämät myyjäiset. 
Myyjäisten tuotto menee ko-
konaisuudessaan oppilaitten 
virkistäytymisrahastoon.

Huutokauppameklarina 
vasaran varressa oli kylän 
oma tyttö Kerttu Simu, jol-
ta ei hevin nuija pöytään ko-
lahtanut. Niin huutokauppa- 
kuin arpajaislihatkin olivat 
nuorta vasaa.

- Hirvikanta on tänä syk-
synä ollut alueellamme hyvä 
ja yhtä yksilöä lukuun otta-
matta lupien sallima määrä 
on jo kaadettu. Seuran met-
sästysalue muodostuu val-
tion ja yksityisten maista.

Aitto-ojan Metsästysseu-
ran toimintaan kuuluu jäsen-

rekisterin ylläpidon ja jäsen-
maksujen perinnän lisäksi 
tornien kunnostus, ruokin-
tapaikkojen ja riistapeltojen 
ylläpito sekä jonkin verran 
riistalaskentaa. Jäseniä seu-
rassamme on tällä hetkel-
lä noin 160 ja määrä on koko 
ajan kasvussa. Uudet jäsenet 
rekisteröidään seuraan aina 
tammikuun vuosikokouk-
sen yhteydessä. Oikeudesta 
jäsenyyteen ja jäsenmaksun 
suuruudesta voi kysyä suo-
raan seuran puheenjohtajalta 
tai sihteeriltä. Seuran histo-
rian aikana on seuran jäse-
niä myös poistunut erilaisista 
syistä johtuen, ompa jokunen 
jouduttu joskus erottamaan-
kin hankkiuduttuaan väärin 
perustein seuran jäseneksi, 
kertoi Pohjanvesi.

Aitto-ojan Metsästysseura 
ry on perustettu vuonna 1967 
ja Tapio Pohjanvesi on toimi-
nut seurassa hirviporukan 

metsästyksen johtajana liki 
30 vuotta. Hän on myös seu-
ran sihteeri ja Aittojärven ky-
läseura ry:n johtokunnan jä-
sen sekä varapuheenjohtaja. 
Metsästysseuran puheenjoh-
taja on Jouni Vengasaho.

Aitto-ojan Metsästysseura 
tekee kylällä yhteistyötä niin 
kyläseuran, kalastuskunnan, 
koulun kuin vanhempainyh-
distyksenkin kanssa. 

Aittojärven kyläseura ry 
onkin tällä hetkellä vakais-
sa käsissä ja seesteisessä ti-
lassa. Kaikki keskeneräiset 
työt on saatettu päätökseen, 
eikä uusia isompia projekte-
ja ole tiedossa. Seuraava yh-
teistyökuvio on 4.12.2015 jär-
jestettävä joululaulutilaisuus 
puurojuhlineen koululla, jos-
sa kapustan varressa häärii 
metsästysseuran sihteeri Ta-
pio Pohjanvesi - tällä kertaa 
kyläseuran nimissä. STK

Ruokavieraitten ikäjakauma oli muutaman viikon ikäisestä 
vauvasta yli 90-vuotiaaseen veteraaniin saakka.

Pääkokki Tapio Pohjanvesi apureineen tarjosivat parisen-
sataa ruoka-annosta maukasta hirvikäristystä peijaisvie-
raille.
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Käsiohjelma 10 €. Konsertin tuotto käytetään Pudasjärven nuorten hyväksi.

pe 27.11.2015 klo 18 Pudasjärven kirkko.

oulukonserttiJ
KIDSing tähti Jenni Jaakkola.

Säestää

Kitara ja viulu Satu Hakoköngäs, Oulun musiikkilukio

Piano Eero Jauhiainen, kosketinsoittaja ja muusikko

Järjestää: Pudasjärven Rotaryklubi ry. Pudasjärven seurakunta

Ilahduta ystävää, yhteistyökumppania, 
asiakkaita Pudasjärvi-lehdessä

JOULUTERVEHDYKSELLÄ!
Joululehdessä pe 18.12.2015

Ilmoituksen koko 1x40 tai 2x40

Varaa ilmoitustilasi joululehteen hyvissä ajoin!

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

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

Kysy lisää:

TUISKUT 
TULEE

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettu

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

KAKSIVAIHELUMILINKO     
● Briggs & Stratton 250cc 

moottori
● Työleveys 66cm
● Syöttöaukon korkeus 51cm
● Vaihteet 6 + 2
● 16” Snow Hog renkaat
● 30 cm hammastettu lumiruuvi

● Heittotorven ja ulosheiton 
säätö paneelissa

● LED valot
● Yhdenkäden ohjaus
● Sähköstartti 230V / Käsikäyn-

nistys
● Kääntämistä helpottava EASY 

TURN mekanismi
● Lämpökahvat
● Säädettävät jalakset
● 2 vuoden takuu

1495€

AS 62 B LUMILINKO     
● Briggs & Stratton 205cc moottori
● Työleveys 62cm

● Syöttöaukon korkeus 50cm
● Vaihteet 5 + 2
● 15” Snow Hog renkaat
● 23 cm hammastettu lumiruuvi
● Säädettävät jalakset
● 2 vuoden takuu

795€

ST 5266 PB

Kotiinkuljetus!

Käyttöopastus!

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.

Tammi-maaliskuulle 

putkistoremontin sopineille kylpylä-

lahjakortti kaupan päälle!

Huolettaako putkistojesi kunto

Soita tai tule käymään ja sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!


