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PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

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

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

kuljetus!
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Matto- ja vuode-
vaatepesut

Tarjous voimassa marraskuun loppuun.

-15%
OULUN PESULAPALVELU

Vastaanottopiste: Perhemarket
Pietarilantie 48, Pudasjärvi

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

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

Puh.  020 752 8260

Kompakti 
sisätilanlämmitin 
1200 W:n tehol-
la. Lämmittää 
tehokkaasti 
ja tasaisesti 
auton sisätilat. 
Varustettu 
automaattisella 
ylikuumene-
missuojalla ja 
älykkäällä PTC-

SÄHKÖSAVUSTIN 
MUURIKKA 1100W

SISÄTILANLÄMMITIN 
DEFA TERMINI II 1200W

Muurikka-sähkösavustin toimii savustuspu-
ruja käyttämällä heti valmiina savustimena 
ja ilman puruja pihauunina ympäri vuoden, 
mukana suojahuppu ja reseptivihko. 
Suomessa suunniteltu, valmistettu ja 100 
%:sesti tarkistettu.

Tarjoukset voimassa 1.12. asti.

8900

4595

15. PUDASJÄRVEN
  KIRKKOMUSIIKKI-
     VIIKKO

26.11. – 5.12.2017

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA

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

OHJELMA

Koillismaan Energiapalvelu Oy

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

-  puuston hakkuu- ja hoitosuunnitelmat,  
puukaupat valtakirjalla myyjän lukuun

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

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

välitys. Kauppakirjojen laadinta,  
kaupanvahvistajan palvelut

-  tuhkalannoitussuunnitelmat ja toteutus,  
opastus ja neuvonta. 

Kova kysyntä 
järeistä leimikoista ja 
hakkuutähteestä

Ahti Väyrynen. p. 050 301 5972, Pudasjärvi

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

www.pudasjarvenoptiikka.fi

-60%
-70%-100%

KEHYSVARASTON

POISTOMYYNTI

Kun ostat kehykset+linssit

Kaikki kehykset vähintään 

-50%... juhlavuoden 

kunniaksi jopa -100%!

Lääkäriajat: 
ke 29.11., ke 13.12.  ja ke 20.12.

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

Asiakkaiden toiveesta  
LAMMALOVEN 

LAPINLEHMÄN LEIPÄJUUSTO 
nyt saatavilla myös 

PERHEMARKETISTA 
tiistaista 28.11. alkaen. 

Tuotetoimitukset jatkossa aina tiistaisin ja perjantaisin. 
Herkullisin terveisin

Mirka Pääkkö, LammaLove

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 
93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0400 997 689.

BLACK FRIDAY
Koko 

katsastus 

29€
sis. päästömittaukset.

ha/pa
Tarjous jatkuu lauantaina Oulussa Wetterillä.

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

Kinkkubingo
su  26.11. ja

 su 10.12. klo 13.00. 

Virkistyspäivät
pe 1.12. klo 10.00, 

mukana Jalkahoitola 
Stressipisteestä 

Pirjo Leino.

Kauneimmat 
joululauluT 

su 17.12. klo 13.00 
Jukka Jaakkolan johdolla. 
Aloitamme tilaisuuden jo 

klo 12.00 Kyläseuran 
tarjoamalla joulupuurolla.

TERVETULOA! 

Korpisen Kyläseura ry
Korpisen Kylätalolla, Turpeisenvaarantie 1150

MATTOMYYNTI 
ma 27.11. PUDASJÄRVEN TORI 

TERVETULOA! HKM Hannu Kari, Kauhajoki, 0400 262 786 

Hyvä valikoima, räsy, puuvilla, muovi-/puuvilla, nukka, 
viskoosi ym mattoja. Erikoiskoot tilauksesta.

E&A Metsä-Kerälä Oy
myy rajoitetun erän

VILJELTYJÄ JOULUKUUSIA
Tarvittaessa kotiinkuljetus. 

Tiedustelut ja varaukset 0400 285 409.
Mursuntie 1 Pudasjärvi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Messu seurakuntakodissa su 26.11. kello 10, Valtte-
ri Laitila, Juha Kukkurainen, Jukka Jaakkola. Messu on 
katsottavissa suorana videolähetyksenä seurakunnan 
kotisivujen kautta.

Kirkkomusiikkiviikon ohjelma

Siionia ja Sibeliusta –konsertti, Jouni Somero, pia-
no  seurakuntakodissa su 26.11. kello 14, ohjelma 
10€.

Konsertti, kansalaisopiston oppilaat seurakuntako-
dissa ma 27.11. kello 19.

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

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

Virsikirjan lisävihko maraton seurakuntakodissa 
pe 1.12. kello 18.

Pudasjärven kirkkokuoron ja Oulun tuomiokirk-
kokuoron konsertti kirkossa su 3.12. kello 14.

Suomalainen messu seurakuntakodissa ti 5.12. 
kello 18.

Kansalaisopiston oppilaskonsertti Sarakylän kappe-
lissa to 23.11. kello 18.

Kuorot: kirkkokuoro to 23.11. kello 18, Sarakylän kap-
pelikuoron ja Vox Margaritan yhteisharjoitus ke 29.11. 
kello 17.30 seurakuntakodissa, eläkeläisten musiikkipii-
ri ke 29.11. kello 13.

Raamattupiiri seurakuntakodin kokoushuoneessa ma 
27.11. kello 18.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 27.11. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin  
kello 10-13. 

Diakoniavastaanotto torstaisin kello 9.15 - 11.00

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 30.11. kello 
12.

Kaiken kansan sauvakävely  ti 28.11. klo 17.15, kä-
velylenkin jälkeen kahvia/teetä tarjolla Kanttorilassa, lo-
puksi hiljennymme hartauteen. Voit kävellä myös ilman 
sauvoja.

Adventtileiri 3.-6. luokkalaisille tytöille ja pojille Hil-
turannassa 2.-3.12.2017. Ilmoittautumiset pe 24.11. 
mennessä kirkkoherranvirastoon p. 08 882 3100. Lei-
ri on ilmainen. Lisätiedot leiristä tiina.inkeroinen@evl.
fi/ 040 571 4636

Perhekerho: seurakuntakodin perhekerho ke 29.11. 
kello 10–13 ja ma 27.11 ja ma 4.12. iltaperhekerho kel-
lo 17–19.  

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodissa  ma 27.11. 
ja ma 4.12. kello 13–15 ja pe 24.11. ja pe 8.12. kello 
9.30–12.00. Ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 743 
4896 tai 040 586 1217. 

Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä 
Antti Kummalalla pe 24.11. kello 19 ja seurat ja julkai-
suilta Sarakylän kappelissa su 26.11. kello 19 (Jukka 
Jaakkola). Joulujuhlaseurat Ervastissa Vuorman sisa-
ruksilla su 26.11. kello 13 (Urpo Illikainen). Lauluseurat 
Kipinässä Terholla, Vuormantie 56, su 26.11. kello 14 
(Valtteri Laitila). Seurat ja julkaisuilta Kurenalan ry:llä su 
26.11. kello 16 (Seppo Leppänen).

Kastettu: Petrus Joonatan Niskasaari.

Haudattu: Vesa Matti Juhani Särkelä 32 v, Rilla Sofia 
Takarautio 7 v.

Lounastauolla käydessämme, jäimme het-
keksi juttelemaan tuttavien kanssa. Kes-
kustelu virisi syvällisiin asioihin: puhuimme 
erilaisuudesta, myös siitä mikä on oikein 
tai väärin, sekä viimeisestä tuomiosta. Kes-
kustellessa miehet pohtivat, miksi käyte-
tään sanaa tuomiokirkko, tuomiorovasti, 
tuomiokapituli, tuomiosunnuntai…? Mitä 
tuo sana tuomio lopulta merkitsee?

Tuomio-sana saattaa herättää pelkoa. 
Varsinkin, kun ajattelemme viimeistä tuo-
miota. Tuomiosta tulee mieleen ensisijai-
sesti rangaistus. Jos kirjoittaa internettiin 
hakukoneelle sanan ’tuomio’, sieltä tulee 
esille useita negatiivisia uutisia, kuinka eri-
laisista asioista joku on saanut tuomion ja 
rangaistuksen pahoista teoistaan. Tuomio 
on tilinpäätös: prosessissa olleista asiois-
ta tehdään lopullinen ratkaisu. Tätä ennen 
on saattanut olla harkinta-aikaa ja mahdol-
lisuuksia vaikuttaa siihen, mikä on lopulli-
nen päätös. 

Ajalliset tuomiot menevät lakien ja 
asetusten mukaisesti. Joku saattaa kokea, 
ettei kaikki tuomiot ole olleet oikeuden-
mukaisia. Ehkä on syytön ja joutunut kär-
simään tai syyllinen selvinnyt ilman suu-

rempaa tuomiota. Meillä on kuitenkin 
kaikkitietävä ja kaikkinäkevä Jumala, joka 
tietää, miten asiat ovat. ”Sinun tuomiosi, 
Herra, ovat oikeat. Herra, sinä olet Korkein, 
maailman valtias.”(Ps. 97: 8-9.) Jumala on 
siirtänyt tuomiovallan Pojalleen Jeesuksel-
le. (Joh.5:22)

On vapauttavaa elää, jos ei tarvitse pe-
lätä tuomiota tai itse tuomita ketään. Me 
saamme jättää tuomiovallan ajallisille tuo-
mareille ja Jumalan puoleen rukoilla niiden 
puolesta, jotka väärin tekevät. Toivottavas-
ti asioista voidaan käydä rakentavaa kes-
kustelua, tarjota sovintoa, ettei asioita tar-
vitse viedä tuomiolle.  (Matt. 5:25)

Jeesus sanoi: ”Jos joku torjuu minut eikä 
ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuoma-
rinsa: se sana, jonka olen puhunut, tuomit-
see hänet viimeisenä päivänä.” (Joh. 12:48.) 
Meillä ei ole siis varaa ohittaa Jumalan sa-
naa. Jeesus ei tullut omana aikanaan tuo-
mitsemaan vaan julistamaan syntien an-
teeksiantamusta. Jeesus jätti Pietarille 
ja kaikille omilleen taivaan valtakunnan 
avaimet eli vapautuksen evankeliumin. 
(Matt.16:19) Viimeisenä päivänä Jeesus tu-
lee maan päälle kunniassaan, korotettu-

na valtaistuimelle. Silloin Hän tulee tuo-
mitsemaan ihmiset tekojensa mukaan. 
(Ilm.22:12)

Hyvät lukijat, nyt minä paljastan, mistä 
nuo alussa mainitsemani tuomio-alkuiset 
sanat tulevat. Oulun hiippakunnan sivuilta 
selviää, että sana tuomiokapituli tulee alun 
perin latinan kielestä sanoista domus capi-
tuli. Domus tarkoittaa taloa ja capituli lu-
kukappaletta. Tämä on siis viitannut pap-
peihin, jotka kokoontuvat piispaintaloon 
lukemaan Raamatun kappaleita. Niin, he 
edelleenkin aloittavat kokoontumisensa 
lukemalla ensin Raamatun sanaa. Sen poh-
jalta on hyvä jatkaa erilaisten asioiden kä-
sittelyä. Mekin saamme kotonamme avata 
raamatun, ja puhua elämän tärkeimmis-
tä asioista. Ehkä sen jälkeen on helpom-
pi käydä käsittelemään ajallisesti vaikealta 
tuntuvia asioita. 

Kiitos teille, lounasruokalan ystävät, 
pohtivasta keskustelusta. 

Eeva Leinonen
diakonissa

Tuomiosta jokunen sana

Runoilta 
”Sodan ja rauhan isänmaa”

Olemme juhlineet Suo-
men itsenäisyyden 100 
vuotta koko tämän vuo-
den. Nyt itsenäisyyspäi-
vän lähestyessä juhlat hui-
pentuvat vielä erilaisiin 
tilaisuuksiin täällä Pu-
dasjärvelläkin. Lausun-
tataiteilija Pirkko Polvi ja 
kanttori Keijo Piirainen 
esittävät oman ohjelman-
sa seurakuntakeskuksessa 
maanantaina 4.12.

-  Ajattelin minäkin 
kantaa korteni kekoon 
Suomen satavuotisen it-
senäisyyden kunniaksi ja 
uusia runo-ohjelmani ”So-
dan ja rauhan isänmaa”, 
jonka olen tehnyt yhdes-
sä kanttori Keijo Piiraisen 
kanssa. Itsenäisyys on iloi-
nen asia, mutta ei ole syy-
tä unohtaa henkilöitä, jot-
ka ovat vaikuttaneet sen 
säilymiseen, kertoo Pirk-
ko Polvi.

Kun katsoin äskettäin 
uusimman ”Tuntematto-
man sotilaan”, arvostuk-
seni sankarivainajia, so-
tainvalideja ja veteraaneja 

kohtaan lisääntyi entises-
tään. Varsinkin elokuvan 
loppuvaiheen taistelut vä-
henevän miehistön, vähene-
vien ammusvarastojen sekä 
aseiden varassa olivat va-
vahduttavia. Ei ollut vihol-
lisellakaan helppoa, kuten 
runo ”Taipaleenjoki” osoit-
taa. Sodassa ei ole voittajia 
ja voitettuja, vain häviäjiä.

Sodan jälkeen Suomes-
ta kasvoi nykyinen moderni 
valtio, joka puolustaa paik-
kaansa Euroopan pikkuval-
tioiden joukossa.

Runoilta alkaa rauhan 
ajan Suomesta, jossa per-
soonalliset maamiehemme 
elävät ja asustavat. Mus-
tia pilviä ilmestyy taivaalle. 
Syttyy sota kaikkine ilmiöi-
neen: ihmisiä kaatuu, vai-
najia surraan, evakkoon on 
lähdettävä. Vihdoin saam-
me rauhan. Seuraa soti-
en vaurioiden korjaaminen 
ja jälleenrakennuksen aika. 
Hyvä on elää tuhansien jär-
vien maassamme ja antaa 
tunnustusta veteraaneillem-
me.

Pirkko Polvi ja Keijo Piirainen esittävät ohjelmassaan ru-
noja kokoelmasta Sodan ja rauhan isänmaa.

Runo-ohjelmaa on esitet-
ty kuusi vuotta sitten Pudas-
järvellä ja Puolangalla. Nyt 
se uusitaan Puolangalla As-
kanmäessä ensi sunnuntai-

na ja seurakuntakeskuk-
sessa seuraavan viikon 
maanantaina 4.12. kello 18. 
Veteraanit ovat tervetullei-
ta ilmaiseksi. HT

En 
juhli 

syntymä-
päivääni. 
Annikki Alatalo

Niin 
ilosta 

kuin surusta
ILMOITA

 PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ 
P. 040 1951 732 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Siirtokuormausasema
Kuusamontie 823 B

avoinna pe klo 14–18
kiertokaari.fi

Jäteasema Ekolanssi 
Teollisuustie 10 

avoinna ti klo 16–19
ja pe klo 14–18

Tärkeä tiedote jätekuljetusten lasku-
tuksesta
Pudasjärven kaupunki siirsi Kiertokaaren (entinen Oulun 
Jätehuolto Oy) hoidettavaksi Pudasjärvellä sijaitsevien 
asuin- ja lomakiinteistöjen jätekuljetukset 1.6.2017 al-
kaen. Kiertokaari kilpailutti jätekuljetukset ja tehtävään 
valittiin Kuljetuspudas Oy. Kiertokaari laskuttaa jätekulje-
tukset seuraavasti:

Laskut ajalta 1.6.–30.9.2017 lähetetään asukkaille marras-
joulukuun vaihteessa.

Laskut ajalta 1.10.–31.12.2017 lähetetään tammikuussa 
2018.

Vuoden 2017 jätehuollon perusmaksu laskutetaan erik-
seen. Perusmaksu koskee kaikkia käytössä olevia asuin- ja 
lomakiinteistöjä Pudasjärven kaupungin alueella.

Lisätietoja asiakaspalvelustamme ma-pe klo 8–15 
p. (08) 5584 0020 tai toimisto@kiertokaari.fi.

Päivi Määttä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä (oik.) esit-
teli karttaluonnoksia ja keräsi kommentteja. Kuva Laura 
Liuska.

Pudasjärven keskustaaja-
man tulvakarttoja esiteltiin 
yleisötilaisuudessa torstai-
na 16.11. kaupungin talossa. 
Pilliojan, Liepeenojan ja Si-
vakkaojan aiheuttamat tul-
variskit ovat uuden mallin-
nuksen mukaan hallinnassa 
yleisillä tulvilla. Mutta uh-
kaako harvinainen, kes-
kimäärin kerran sadas-
sa vuodessa toistuva tulva, 
kuitenkin joitain tieosuuk-
sia ja kastuvatko talot tai pi-
harakennukset? Tätä mah-
dollisuutta pohdittiin illan 
aikana, kun TULVATIETO-
hankkeen teettämään tulva-
mallinnukseen perustuvat, 
luonnosvaiheessa olevat tul-
vakartat olivat esillä ja kom-
mentoitavana.

Tilaisuuden jälkeen kart-
toihin tehdään vielä tarken-
nuksia ja ne hiotaan lopulli-
seen muotoonsa marraskuun 
aikana. Kartat julkaistaan 
verkossa. Sivu-uomien tul-
vakartat täydentävät jo ai-
kaisemmin ELY-keskuksen 
toimesta valmistunutta Iijo-
en pääuoman tulvakarttaa. 
Yhdessä ne auttavat kaikkia 
alueen toimijoita ymmärtä-
mään tulvavaaraa Pudasjär-
vellä, ja tukevat maankäytön 
ja kuntatekniikan suunnitte-
lua kaupungissa.

Tietoisuus  
tulvariskeistä  
riittämätöntä
Tilaisuudessa kuultiin alus-
tus myös tulviin varau-

Tulvakarttoja 
esiteltiin yleisötilaisuudessa

tumisesta. Pudasjärven 
keskustaajaman osalta tul-
vapenkereet ovat erittäin 
tärkeitä tulvasuojelussa. Ne 
estävät Iijoen tulvan leviämi-
sen taajama-alueelle. Tulva-
penkereet kuuluvat patotur-
vallisuuslain piiriin ja niiden 
kunnossapidosta on huoleh-
dittava hyvin, sillä mahdol-
linen penkereen pettäminen 
tulvan aikana aiheuttaisi 
vaaratilanteita. Pudasjärven 
keskustan penkereistä vas-
taa kaupunki.

Penkereitä ei voida tehdä 
kaikkialle, jolloin kiinteistö-
jen omistajien omatoiminen 
varautuminen tulvatilantee-
seen on tärkeää. Varautu-
minen ei onnistu ilman tie-
toisuutta siitä, mille alueille 
tulvavesi voi levitä. Tulva-
kartat auttavat tässä, mutta 
nekään eivät ennusta esimer-
kiksi vaikeasti ennakoitavi-
en hyydetulvien tai jääpa-
doista aiheutuvien tulvien 
leviämistä. Tulvien aiheut-
tamien omaisuusvahinkojen 
korvaaminen kuuluu nykyi-
sin vakuutusyhtiöille kotiva-
kuutuksen kautta. Kuitenkin 
pääasiassa vain poikkeuk-
sellisen, keskimäärin kerran 
50 vuodessa tai sitä harvem-
min toistuvan tulvan aihe-
uttamat vahingot korvataan 
vakuutuksesta. On tärkeää 
muistaa, että poikkeukselli-
suuden määrittelee vesistö-
tulvan osalta Suomen ympä-
ristökeskus ja rankkasateen 
aiheuttaman tulvavahingon 
osalta Ilmatieteen laitos.

- Yleinen tietoisuus tulvis-
ta on nykyisin liian vähäistä 
ja sitä olisi erittäin tärkeää 
korostaa, kuultiin komment-
tina yleisönkin joukosta. 

Tiedon saatavuutta ja 
ohjeistusta  
parannetaan 
TULVATIETO-hankkeen ai-
kana tuotetaan muun mu-
assa videoita, joista yksi, 
pientalon tulvasuojausta ku-
vaava opasvideo, on jo jul-
kaistu hankkeen Youtube-
kanavalla. Lisäksi tuotetaan 
pysyvää tiedotusmateriaa-
lia (kuten infotauluja) tulvan 
leviämisestä ja tulvapenke-
reistä. Töiden etenemistä ja 
muuta tulvatietoa voi seu-
rata hankkeen Facebook-si-
vun kautta. Ajankohtaisesta 

JOULU-
MYYJÄISET

Rauhanyhdistyksellä 
la 2.12. klo 11

- Lapinmuorin keittoa
- Joululeivonnaisia
- Porkkana- ja Lanttulaatikoita
- Arvontaa 
- Narutusta
- Lapsille omaa ohjelmaa
- Kaikkien kävijöiden kesken 
 arvotaan Suomi 100- tuotekori

TERVETULOA!
Pudasjärven Rauhanyhdistys

Juhontie 6

MA 27.11.

ELOKUVA 
ILTA

Pohjantähdessä
● Klo 17.00 

HEINÄHATTU, 
VILTTITOSSU

-S- LIPPU 8€
● Klo 18.30  

TUNTEMATON 
SOTILAS
-K16/13- 10€

www.moviecompanyalatalo.fi 

Avoinna ma-pe 8.00-17.00
Ouluntie 73
93100 Pudasjärvi
p. 010 401 3910 
fax.010 401 3919

Huimia rengas-, vanne- ja  
autohuoltotarjouksia 24.11. 
Vianorin palvelupisteissä ja 

osoitteessa vianor.fi

Vianorin

Black
Friday

vianor.fi

Puhelun hinta 
0,0835 €/puh + 
0,1699 €/min  
(alv. 24 %)

Huimia rengas-, vanne- ja  
autohuoltotarjouksia 24.11. 
Vianorin palvelupisteissä ja 

osoitteessa vianor.fi

Vianorin

Black
Friday

vianor.fi

Puhelun hinta 
0,0835 €/puh + 
0,1699 €/min  
(alv. 24 %)

tulvatilanteesta, kuten vir-
taamien kasvusta ja järvien 
vedenkorkeudesta, tiedottaa 
puolestaan Tulvakeskus.

Esitellyt tulvakartat tilan-
nut ja tilaisuuden järjestänyt 
TULVATIETO-hanke on Yli-
vieskan kaupungin hallin-
noima ja yhdessä Jokilaak-
sojen pelastuslaitoksen ja 
Oulu-Koillismaan pelastus-
laitoksen kanssa toteuttama 
tiedonvälityshanke, joka tie-
dottaa vesistö- ja hulevesi-
tulviin varautumisesta Poh-
jois-Pohjanmaalla. Hanke on 
saanut rahoitusta Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta.

Laura Liuska
hankevetäjä  
Turvatieto-hanke

Joulunavaus perjantaina torilla 
perinteiseen tapaan
Tämän vuoden Joulunava-
us on perjantaina 24.11. to-
rilla, joka avataan jo kello 
16. Silloin paikalla on noin 
20 myynti- ja esittelypistettä; 
Joululeivonnaisia, käsitöitä, 
lahjatavaroita, joulukoristei-
ta, kahvia, muurinpohjalet-
tuja, grillimakkaraa ym, ym. 

Toriemäntä/-joulumuo-
ri Kerttu Simun mukaan 
kaikki myyntipaikat on va-
rattu. Myyntipaikat ovat 
avoinna kello 16-19 eli koko 
joulunavauksen päättymi-
seen saakka noin kello 19 tai 
toisin sanoen ”myydään niin 
kauan kuin porukkaa on pai-
kalla”. 

Kello 18 joulunavauksen 
ohjelma menee perinteiseen 
tapaan. Kaupungin terveh-
dyksen esittää kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja 
Mari Kälkäjä, seurakunnan 

puolesta puhuu kirkkoherra 
Timo Liikanen, Pudasjärven 
Yrittäjien terveiset tuo vara-
puheenjohtaja Tommi Nis-
kanen. Jouluvalot syttyvät ja 
joulupukki vierailee ja kuul-

laan jouluista musiikkia sekä 
suoritetaan jouluarpojen ar-
vonta. Iijokiseutu tarjoaa pi-
pareita ja lämmintä glögiä.

Joulun avajaisten järjes-
telyistä vastaavat Pudas-

järven kaupunki, Iijokiseu-
tu, Pudasjärven Yrittäjät, 
Pudasjärven Seurakunta ja 
Kurenalan kyläyhdistys ry. 
A-RH

Yllätys koettiin viime vuona, kun lavalla ollut iso paketti avattiin. Sieltä esiin pomppasi jou-
lupukki!
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Nuoren viisaaseen ja tulokselliseen 
tuuppaamiseen tervettä järkeä!
Ammattitutkinnon ja sen 
avulla työpaikan saaminen 
ovat tärkeä osa nuoren elämää 
peruskoulun jälkeen. Tämä 
valintojen tekemisen vaihe on 
herkkä, vaativa ja kuohutta-
vaa pohdintaa sisältävä ajan-
jakso sekä nuorelle että hä-
nen läheisilleen. Nuorelle ei 
ole välttämättä lainkaan sel-
vää mitä hän tulevaisuudes-
sa haluaa opiskella ja työk-
seen tehdä tai mihin hänen 
kiinnostuksensa ja taitonsa 
oikeasti voisivat suuntautua. 
Vanhempien ja koulun am-
mattilaisten rooli tukijana ja 
mahdollisuuksien esittelijänä 
nousee suureen arvoon. Opin-
tojen ja ammattialan rakenta-
miseen on tulossa monimuo-
toisempaa valinnanvapautta, 
sillä eduskunta on hyväksy-
nyt lain ammatillisesta perus-
koulutuksesta ja ammatillises-
ta aikuiskoulutuksesta, jossa 
keskeisenä lähtökohtana on 

osaamisperusteisuus ja asia-
kaslähtöisyys. Työpaikoilla ta-
pahtuvaa oppimista ja yksilöl-
lisiä opintopolkuja lisätään.

Jos nuori ei ole vielä löytä-
nyt omaa opiskelusuuntaansa 
tai on hankkinut ammatillisen 
tutkinnon ja on ilmoittautu-
nut TE-toimistoon työttömäk-
si työnhalijaksi, hänellä on yh-
tenä vaihtoehtona työkokeilu 
yrityksessä, yhdistyksessä tai 
nuorten työpajalla. TE-toimis-
tot tarjoavat ja ovat velvoi-
tettuja nuorisotakuuseenkin 
nojaten tarjoamaan nuorel-
le kolmen kuukauden työttö-
myysjakson jälkeen työkokei-
lu- työ- tai opiskelupaikan. 
TE-toimistojen ja TYP:ien vir-
kailijat tekevät mahdollisuuk-
siensa mukaan antoisaa nuor-
ta ohjaavaa ja auttavaa työtä. 
Käytännön kokemus työko-
keilupaikkaan pääsemisen 
kivuttomuudesta herättää 
välillä ihmetystä. Nuoren in-

nostuessa työkokeilupaikan 
vastaanottamisesta, haastee-
seen on tartuttava heti ja ri-
peästi. Jo kahden viikon lail-
linen asian käsittelyaika 
TE-toimistossa saattaa viedä 
nuoren kiinnostuksen työko-
keilupaikkaa kohtaan ja taas 
ollaan lähtökuopissa nuo-
ren eteenpäin tuuppaamises-
sa. Toinen harmillinen ja näp-
pärämpää toimintaa vaativa 
seikka työkokeilussa on toi-
sesta työkokeilusta toiseen 
työpaikkaan työkokeiluun 
siirtymisen odotusaika. Ohjei-
den mukaan mentäessä odo-
tat taas kaksi viikkoa, vaikka 
siirtymisessä ei olisi minkään-
laisia käytännön esteitä. Maa-
laisjärjellä ajatellen ja ennal-
taehkäisevän toimintamallin 
toteutuksen idealla työkokei-
lupaikan vaihdon pitää tapah-
tua aikailematta. Miksi tur-
hauttaa kaikkia osapuolia vain 
siksi, että virkailijan täytyy va-

roa rikkomasta jotain lain koh-
taa? E. Tapani Savolainen kir-
joitti samantyyppisestä nuorta 
kohdanneesta ongelmasta Ka-
levassa 10.11.2017 otsikol-
la ”Nuoret eivät tälle koneis-
tolla vain pärjää”. Hän toteaa 
”tämä nyt hengissä oleva hal-
vaantunut systeemi vie nuo-
rilta ne vähäisetkin innon rip-
peet”.

Minulla oli oivallinen mah-
dollisuus saattaa puheenvuo-
rossani tämä kimuranttinen 
epäkohta pääministeri Juha Si-
pilän, muutaman kansanedus-
tajan ja kokousväen tietoon 
Pohjois-Pohjanmaan keskus-
tan piirikokouksessa Muhok-
sella. Kahdenkeskisessä kes-
kustelussamme Juha Sipilä 
toi esiin ymmärryksensä huo-
leeni nuorten puolesta ja an-
toi toimintaohjeita asian eteen-
päin viemiseen. Kiitos hänelle!

Sointu Veivo

Koulukiusaamiseen 
puuttuminen on jokaisen asia
Hyvinvointivaliokunnan 
yhtenä tärkeänä tavoitteena 
kuluvan toimikautensa aika-
na on selvittää koulukiusaa-
miseen liittyviä paikallisia ja 
muuallakin ilmeneviä kiu-
saamisen piirteitä ja raken-
taa yhdessä lasten ja nuorten 
elämään kuuluvien ihmis-
ten kanssa kiusaamista eh-
käisevä ja vähentävä toimin-
tamalli. Koulukiusaamiseen 
liittyvistä laaja-alaisista teki-
jöistä oli mahdollisuus saa-
da tietoa torstaina 16.11. Hir-
sikampuksella. Psykologian 
tohtori ja erityisasiantuntia 
Miia Sainio Turun yliopis-
tosta jakoi vahvaa tutkimus- 
ja kokemustietoa koulukiu-
saamisesta.

Kiusaamisen määritelmä 
on selkeä. Se on pahantah-
toisesti, tahallisesti ja tois-
tuvasti aiheutettua mieli-
pahaa toiselle. Kiusaamista 
taas ei ole ystävällinen ja lei-
killinen kiusoittelu. Opettaji-
en ja kasvattajien vaativana 
tehtävänä on erottaa nämä 
toisistaan. Huomion arvoi-
nen seikka on sekin, että jo-

Erityisasiantuntija Miia Sai-
nio jakoi tutkimus- ja koke-
mustietoa koulukiusaami-
sesta.

Hyvinvointivaliokunnan järjestämässä tilaisuudessa saatiin koulukiusaamisesta tutkittua 
tietoa.

kainen lapsi ja nuori tarvit-
see välillä yksinoloa, mutta 
liialliseen yksinjäämiseen on 
aikuisen puututtava. Kiu-
satuksi joutuminen on yh-
teydessä moniin ongelmiin, 
jotka näyttäytyvät fyysisi-
nä ja psyykkisinä oireilu-
na, ahdistuneisuutena, ma-
sennuksena, ärtyisyytenä, 
itsetuhoisuutena tai päih-
teisiin turvautumisena. Kiu-
saaminen aiheuttaa fyysisiä 
vaurioita muutoksina stres-
sijärjestelmissä eli elimis-
tön telomeerit ja kortisolita-
so muuttuu. Tunneperäinen 
eli emotionaalinen kipu ai-
heuttaa vahvemmat ja pi-
tempään muistissa pysyvät 
tunnekokemukset kuin fyy-
sinen kipukokemus. Kiusa-
tuksi joutuminen johtuu mo-
nista syistä, joita voivat olla 
näkyvät tai taustalla vaikut-
tavat erilaisuudet tai poik-
keavuudet. 

Kiusaajalla on yleensä 
ratkaisemattomia ongelmia 
taustalla. Negatiivinen van-
hemmuus eli lapsen hyväk-
sikäyttö, kaltoin kohtelu, lä-

heisten välinpitämättömyys, 
turvattomuus kotona tai ran-
kaisevat kasvatuskäytännöt 
vaikuttavat kiusaajan käy-
tökseen. Positiivinen van-
hemmuus suojelee kiusaa-
jaksi kehittymiseltä. Kotona 
vallitseva hyvä kommuni-
kointi, lämmin tunneilmas-
to, tuki ja tekemisten oikean-
lainen valvonta suojaavat 
kiusaajaksi kehittymiseltä. 
Kiusaamisessa on usein ky-
symys vallankäytöstä, tavas-
ta hankkia ihailua ja asemaa 
ryhmässä. Kiusaamiseen 
osallistuvat tahtomattaan 
myös sellaiset ryhmän jä-
senet, jotka vastustavat kiu-
saamista eivätkä haluai-
si millään muotoa osallistua 
ikävään käyttäytymiseen. 
Sainio puhui tässä tapauk-
sessa kognitiivisesta diso-
nanssista. Ryhmäpaine, ryh-
män normit ja joukkoharha 
(kuvitelma siitä, näin kuu-
luu toimia) ovat usein syy-
nä siihen, että jäädään sivul-
le seuraamaan kiusaamista 
ja tällä tavalla vahvistetaan 
kiusaajan toimintavaltaa. 

Sainio pitää tärkeänä kas-
vattajien ja opettajien vai-
kuttamista tähän sivustakat-
sojaryhmään eikä pääasiassa 
kiusaajaan. Kun ryhmä ei 
anna kiusaamistilanteeseen 
jäämällä tukea kiusaajalle, 
kiusaaminen yleensä heik-
kenee tai loppuu.

Sainio kertoi KIVA-kou-
lun toimintamallin kehi-
tyksestä ja tuloksista muis-
tuttaen, että kiusaamiseen 
puuttuminen on koko kou-
lun henkilökunnan ja mui-
denkin asianosaisten yhtei-
nen oikeus ja ennen kaikkea 
velvollisuus. Yhtenäinen en-
naltaehkäisevä työ, tehok-
kaat ja johdonmukaiset kiu-
saamiseen puuttumiskeinot, 
toimivat KIVA -koulutyövä-
lineet ja –ohjeet, aktiiviset, 
sitoutuneet opettajat sekä 
hyvin tärkeä rehtorin tuki 
ovat kärsivällisen KIVA- 
koulutoimintamallin toteu-
tumisen perustukset.

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan 
puheenjohtaja

Hierontaa, niksautukset
Veikko Sarajärvi

p. 040 325 2971

OSVIITAN 
JOULUMYYJÄISET

Torstaina 30.11.2017 klo 9.00-15.30
Kauralantie 3, 93100 Pudasjärvi

Myytävänä mm. tekstiilitöitä, puutuotteita, 
koriste-esineitä, leipomuksia ym.
Kahviossa myynnissä Torttukahvia.

Käteismaksu.

HYVÄÄ JOULUA!

GOD JU
L!

GOD JUL!

HYVÄÄ JOULUA

VÄLITETÄÄN TOISISTAMME

JOULUPUU- 
LAHJAKERÄYS
26.11.-15.12.2017 
PUDASJÄRVEN LAPSIPERHEILLE

OHJEET LAHJAN HANKINTAAN:
1. Nouda pakettikortti S-marketin, 
K-Supermarketin, kirjakaupan tai 
seurakuntatalon joulukuusesta.
2. Toimita uusi ostettu tai itsetehty 
lahja paketoituna LähiTapiolan 
toimistolle (os. Toritie 1, 2.krs, 
käynti Kelan oven vierestä). 
Avoinna ma-pe klo 9.30-14.30.

Metsähallituksella on 
omia teitä noin 36 000 ki-
lometriä. Tiet ovat niin 
sanottuja maanomista-
jan teitä, eikä Metsähalli-
tus ole rajoittanut niillä lii-
kennöintiä muulloin, kuin 
kelirikkoaikana, tai muun 
poikkeuksellisen järjeste-
lyn aikana. Kaikilla Met-
sähallituksen teillä on voi-
massa tieliikennelaki.

Koillismaalle on ra-
kennettu kuluvan vuo-
den aikana muutamia 
kilometrejä uutta tierun-
koa odottamaan päällys-
tystä. Edelleen kaivutyöt 
ovat käynnissä. Loppu-
vuoden aikana tasataan 
ja muotoillaan pengertä 
useammalle kymmenel-
le kilometrille. Monet tie-
rungoista ovat edelleen 
sulia. Rakentamisen alla 
olevilla teillä ei saa liiken-
nöidä ajoneuvoilla, mutta 
kävellä voi, oli tarkoitus 
mikä hyvänsä. Metsähal-
lituksessa on huomattu jo 
kymmenien vuosien ajan, 
että varsinkin metsästys-
kauden aikana rakenteilla 

olevaa tiestöä ajetaan ajo-
neuvoilla, vaikka teiden 
suussa olisi kieltokyltti-
kin. Teiden rungoille on 
aiheutettu vahinkoa aja-
malla jopa nelivetotrak-
toreilla. Myös nykyisin li-
sääntyneessä käytössä 
olevilla mönkijöillä on lii-
kennöity jopa heti kaivu-
koneen poistuttua työ-
maalta. Kansalaisilta ja 
metsästäjiltä odotetaan 
kunnioitusta tehtyä työ-
tä kohtaan. On syytä huo-
mioida, että jos liikkuja 
aiheuttaa vahinkoa ties-
tölle, Metsähallituksen 
velvollisuus on tehdä ai-
heutetusta vahingoista il-
moitus viranomaiselle ja 
vaatia korvaus aiheutu-
tuista vahingoista. Ongel-
mien välttämiseksi on siis 
parempi kävellä, kuin ko-
keilla. Esimerkiksi hirven 
haku maastosta pitää teh-
dä maaston kautta, jos sii-
hen on luvan saanut. 

Metsähallitus  
Metsätalous Oy

Metsähallituksen 
teiden käytöstä
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LELUOSASTOLTA

M-market

tarjoaa pe 24.11. 

koko päivän ajan 

JOULUN-

AVAJAIS-

KAHVIT!

LOPPUVIIKKO PE-LA 24. - 25.11.

199
pkt

499 249
pkt

199
kg

100
ras

099300

2 kalaa/talous

1190
kg

059

399

795
kg

osta 3
maksa 2

100 g

375

kg

799
kg

995
kg

100

100

100

499
kg

100

300

199
kg

159
pss

399
kg

kg 100

plo

100
kpl

plo

pkt

595
kg

kpl

500

pkt

3 prk

100
pkt

599
pkt 695

kg

159
kg

pkt

pkr

100

100
pkt

ras

159
pss

2 ltk

2 pkt

2 kg/
talous

5995

1995

Bburago Ferrari
TOUCH AND GO
Jo 1-vuotialle sopiva upea Ferrari-au-
to, jonka katolla olevasta painikkees-
ta painettaessa kuuluu moottorin ää-
niä ja auto lähtee eteenpäin. Saatavilla 
kolme erilaista autoa. Tuotteessa on 
kokeiluparistot.

Nikko
TITLE TRUCK

1895

R/C AUTO 
VALOILLA

1795

Noin 16,5 cm:n kokoinen Nikko-
Title Truck isopyöräinen maas-
turi. Ohjaintaajuus 27 MHZ. Au-
tossa täydet toiminnot. Kaksi eri 
väriä, punainen tai vihreä. 
Paristot 3xAAA+2AA.

pyynti-
varaus

3 erilaista pick-up autoa. 
Paristot autossa 3 x AA ja 
ohjaimessa 1 x 9V eivät si-
sälly pakkaukseen. 

MAANANTAI 27.11.

Atria 
HERKKU-
LENKKI

450 g

Korpela
PORSAAN

SUOLALAPA
n. 1,5 kg/kpl

Atria
KEITTOKINKKULEIKE

350 g

Pappagallo
TIKKU-
JÄÄTELÖT
8 kpl

Kotimainen 
tuore
KIRJOLOHI 
raj. erä

Candy 
King
IRTO-
KARKIT

TIISTAI 28.11.

PE-TI 24.-28.11.
Atria
BALKAN-
MAKKARA
200 g viipale

Olvi
LIMSAT 0,95 l
sis. pantin

Eldorado
KIVENNÄIS-
VEDET 0,95 l
sis. pantin

HK
UUNI-
LENKKI
400 g

JÄÄVUORI-
SALAATTI

Espanja

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana ja siivuina

RAUTAOSASTOLTA

450

kpl 5 plo

20,-

Eldorado
TONNIKALA-
PALAT
185/150 g 
öljyssä tai vedessä

URETAANI-
VAAHTO
joka vuodenajan 
-10 + 35 °
750 ml

Kingis
JÄÄTELÖ-
PUIKOT 78 ml

Airam LED
LAMPUT 4 pack

pkt

895

Alkaen

Atria
BROILERIN
NUGGETIT

200 g

Valio
VIILIS 
VIILIT
200 g

Atria perhetilan
BROILERIN 
FILEESUIKALEET 
250-300 g, naturell tai 
marinoidut

JAUHELIHA
SIKA-
NAUTA

Dailygreen
KLEMENTIINI

KANAN-
MUNAT
10 kpl

Atria 
LAUAN-
TAIMAK-
KARA 
palana

Naudan 
luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

PERJANTAI 24.11. LAUANTAI 25.11.

Atria Perhetilan
BROILERIN 
FILE-
LEIKE  
480-600 g

Porsaan
KYLJYKSET

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

Atria BROILERIN
KOIPI-
REISI
3 kpl/ras
marinoitu

Tuore 
SILAKKA-
FILEE

Antell RUIS-
NAPPI-
SET
14 kpl/
350 g

JUHLA-
MOKKA
KAHVI
500 g

Saarioinen
EVÄS 
SALAATTI-
ATERIAT 210 g

Kultarypsi
MARGARIINI
400 g

Eldorado
TAGLIATELLE
NAUHAPASTA 
500 g

BANAANIT

KIRSIKKA-
TOMAATTI

250 g
Espanja

Antell 
JOULULEIPÄ

vaalea
400 g

1095

1995

4995

45,-

Mustang
KAMIINA

199,-

Tekninen
MICROFLEECE 
VÄLIASU

1990

Prego
TUHKA-
IMURI  
1200 W

3995

Carman
AUTON 
PUOLIPEITE 

ÖLJY-
TÄYTTEISET 
LÄMPÖPATTERIT
Esim. 600 W

Tikkivuori 
TYÖTAKKI

Vuorelliset 
TYÖHOUSUT

Dusty
REAL WORKIN’ BUDDIES 
MR. DUSTY
Tässä hauskassa autossa yh-
distyy roska-auto, lakaisuko-
ne ja kuorma-auta. Auto nuokkii ja syö 
roskia! Ääni- ja valotoiminnot. 
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Nuorten Tuki ry:n 
kesä 2017 arpajaisvoitot 
arvottu
Pudasjärven Nuorten Tuki 
ry toteutti kesän 2017 arpa-
jaiset. Pääpalkinnon 49 tuu-
man taulutelevision voitti 
arpanumerolla 282 Markku 
Kauniskangas. Muut voi-
tot menivät seuraavasti: HP 
15,6” kannettava tietoko-
ne nro 75 Henna Järvenpää, 
Samsung Galaxy A3 puhelin 
nro 339 Tomi Timonen, Sam-

sung Galaxy J3 puhelin nro 
611 Sampo Laakkonen. 

Pudasjärven Nuorten 
Tuki ry kiittää kaikkia ar-
van ostaneita tukemisesta 
ja K-supermarkettia arpojen 
myyntipaikasta. Samalla yh-
distys toivottaa kaikille ilois-
ta mieltä ja hauskaa joulun 
odotusta! KK

Yhdistyksen aktiivinen arpojen myyjä, rahastonhoitaja Kari 
Koivula luovuttamassa pääpalkintoa Markku Kauniskan-
kaalle.

Metsänhoitoyhdistykset ja MTK:

Hirvikannan 
kasvu on nyt 

saatava taittumaan
Hirvikanta on Pohjois-
Pohjanmaalla kasvanut 
huolestuttavaa vauhtia jo 
usean vuoden ajan, eikä 
kannan kasvua ole met-
sästyksestä huolimatta 
saatu taitettua. Kuluvan 
syksyn hirvijahtiin on Suo-
men riistakeskus myöntä-
nyt Pohjois-Pohjanmaalle 
8 277 hirvieläimen kaato-
lupaa. Määrä on liki nel-
jänneksen suurempi kuin 
edellisvuonna. Lupamäärä 
mahdollistaa kannan kas-
vun taittamisen, mikäli lu-
vat käytetään tehokkaasti. 

Yhteisesti asetettu jää-
vän kannan tavoite jahdin 
päätyttyä Pohjois-Pohjan-
maan eteläosiin on haa-
rukassa 2,7-3 hirveä tu-
hannella metsähehtaarilla. 
Luonnonvarakeskuksen 
arvioiden mukaan Poh-
jois-Pohjanmaan eteläosan 
hirvikanta on ollut yhdes-
sä sovittuja tavoitteita suu-
rempi koko 2000-luvun, 
joka on näkynyt sekä hirvi-
kolareiden määrässä, että 
metsien taimikkovahin-
goissa. Koillismaalla hir-
vikanta on lähempänä ta-
voitetta (2-2,5 hirveä/1000 
ha), mutta paikallisia ti-
hentymiä on myös Koil-
lismaalla. Suomessa on 69 
hirvitalousaluetta, joista lä-
hes puolella hirvikanta jäi 
viime syksyn metsästyk-
sen jälkeen asetetun tavoi-

tetason yläpuolelle.
Metsästystä tulee entis-

tä painokkaammin koh-
distaa hirvitihentymiin. 
Tarkoituksenmukaisen 
kannansäätelyn turvaa-
miseksi seurojen välises-
tä tasavertaisuuden peri-
aatteesta on tarvittaessa 
pystyttävä joustamaan, jot-
ta lupia voidaan kohdistaa 
hirvitihentymiin. Metsäs-
tyksen mitoituksessa ja lu-
papankkien aukaisussa ei 
tule arkailla. Hirvikannan 
määrää on ennenkin histo-
riassa aliarvioitu ja tulok-
sena on ollut hallitsematon 
kannan kasvu. Nyt on ha-
vaittavissa samoja piirtei-
tä. Metsästystä on kaatolu-
pien puitteissa metsästystä 
jatkettava niin pitkälle, että 
hirvitalousalueen tavoite-
haarukan keskiarvo saavu-
tetaan.

Tavoitteen saavuttamis-
ta voi seurata Luonnon-
varakeskuksen verkko-
palvelusta/reaaliaikainen 
verotusennuste. Se tosin 
perustuu todennäköisesti 
liian alhaiseen lähtötasoon, 
joten sen luotettavuus on 
vielä varsin kyseenalainen.

Markku Ekdahl
metsäasiantuntija,  
MTK Pohjois-Suomi

Antti Härkönen 
MHY Pudasjärvi

Uusille vauvoille sinivalkoisia sukkia, 
lapasia ja kynttilöitä
Pudasjärven kaupunki 
muisti jo viidennen kerran 
pudasjärveläisiä uusia van-
hempia järjestämällä heille 
torstaina 16.11. Pikku Paa-
valin päiväkodilla tapaami-
sen. Tilaisuuden kohokohta 
oli Pudasjärven Maa- ja koti-
talousnaisten kutomien vau-
vasukkien ja lapasten lahjoit-
taminen uusille vauvoille. 
Jokainen sai myös Kynttilä-
talon kynttilän. Suomi 100 v 
juhlavuoden kunniaksi suk-
kien, lapasten ja kynttilöiden 
väri oli sinivalkoinen. 

Tilaisuudessa puhunut 
kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen kertoi vuoden aikana 
syntyneen noin 70 vauvaa, 
joten saman verran kutsu-
jakin lähti tilaisuuteen. Pai-
kalle oli päässyt noin puolet 
kutsutuista. Jotka eivät pääs-
seet paikalle, voivat käydä 
hakemassa vauvojen sukat, 
lapaset ja kynttilät kaupun-
gintalolta. 

Timonen mainitsi Pudas-
järvellä olevan myönteisenä 
ongelmana, että päiväkoti ja 
perhepäivähoitopaikat ovat 

tällä hetkellä kaikki varattu-
ja. Sen vuoksi vuoden alus-
ta aloittaa uusi yksityinen 15 
paikkainen ryhmäperhepäi-
väkoti. Uusi hirsikampus ja 
myös lähellä oleva Lakarin 
koulu ovat täynnä oppilaita. 
Kipinän koululla toteutetaan 
ensi vuonna laajennus. 

-Uusia työpaikkojakin on 
avautunut Pudasjärvellä, Ti-
monen kertoi myönteisiä 
paikkakunnan uutisia. 

Eeva Mäntykenttä ja Rau-
ni Kukka Pudasjärven Maa- 
ja kotitalousnaisista kertoi-
vat, että tälle vuodelle 17 
innokkaan naisen joukko 
kutoi kaupungin lahjoitta-
mista sinivalkoisista langois-
ta 70 paria sukkia ja lapasia.

-Sukkien kutominen aloi-
tettiin hyvissä ajoin. Lahjoi-
tustarkoituksiin tarkoitettu-
jen villasukkia on kudottu 
lahjoitustarkoituksessa vuo-
sien kuluessa myös muun 
muassa varusmiehille, ker-
toivat Mäntykenttä ja Kuk-
ka.

Tilaisuuden kunniak-
si kuultiin myös päiväko-

Päiväkodin Sinisiipien ryhmä esitti laulu- ja leikkiohjelmaa. 

Juha Manninen ja Saara Ollilla valitsemassa sukkia ja lapa-
sia seitsemän kuukauden ikäiselle Jooa vauvalle. Vasem-
malla kahvitarjoilua valmistelemassa Halla-Cafe&Catering 
yrittäjä Henna Ryhänen. 

Tilaisuuteen oli saapunut kolmisenkymmentä äitiä vauvoi-
neen.

Pudasjärven Maa- ja Kotitalousnaisista Rauni Kukka ja 
Eeva Mäntykenttä kertoivat sukkien kutomisesta. Kaupun-
gin edustajina paikalla olivat palvelusuunnittelija Ritva 
Kinnula, kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja hallintojohta-
ja Seija Turpeinen. 

din lasten laulu- ja leikkiesi-
tyksiä sekä kaikille tarjottiin 
pulla- ja piparikahvit. 

Kaupungilta edustajat 
kertoivat, että tapahtuma 
lahjoituksineen on sovittu 
jokavuotiseksi perinteeksi. 
Kaupunki haluaa tukea lap-
siperheitä myöntämällä heil-

le myös niin sanottua vau-
varahaa. Se myönnettiin 
ensimmäisen kerran vuon-
na 2009 kaupungin täyttäes-
sä 370 vuotta. Tänä vuonna 
vauvaraha on 378 euroa, sil-
lä summaa korotetaan joka 
vuosi yhdellä eurolla. HT

Pudasjärven JHL ry 330 
syyskokous oli keskiviikko-
na 15.11. Ravintola Meritas-
sa. Yhdistyksen puheenjoh-
tajan jatkaa Seppo Arvola. 
JHL:n luottamusmiehinä jat-
kavat Pudasjärven kaupun-
gilla Tiina Haapakoski ja 

Oulunkaaren kuntayhty-
mässä Tarja Perttunen. 

Kokous aloitettiin yhtei-
sellä ruokailulla. Paikalla oli 
hieman vajaa kaksikymmen-
tä henkeä. Hallituksen esit-
tämät toimintasuunnitelma 
ja talousarvio 2018 hyväk-

syttiin lähes yksimielisesti. 
Liiton ja yhdistyksen ta-

lousasiat olivat esillä ja tark-
kuutta taloudenhoidossa ai-
otaan jatkaa myös tulevalla 
kaudella. Viisi ilmaista uin-
tikertaa työssäkäyvälle/
työttömälle jäsenelle tarjo-

taan tai kulttuurilipusta saa 
24 euron korvauksen kuit-
tia vastaan sihteeriltä. Elä-
keläisten hyvinvointipassiin 
osallistutaan viiden euron 
panoksella/jäsen.

JHL tiedotus 

Seppo Arvola jatkaa
Pudasjärven JHL:n puheenjohtajana 
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

Putaan Pullan
KONSULENTTI 

TÄNÄÄN 
PERJANTAINA 24.11.

klo 10.00-17.00

Maistatusta ja 

tarjouksia!

3 PSS 5 TLK

+ tk

4590,-
7490,-

+ tk

Trapper 550 T3
CHASER MÖNKIJÄ
ohjaustehostimella
erillisjousitus

GOTLER
MAKKARA 

1 kg

JUHLAPÖYDÄN 
KONVEHTI 

3x300 g

pkt
9,99

pkt
0,49

ALPINO VOHVELI
140 g, hasselpähkinä, 

sitruuna, suklaa

kpl
5,59

KYLMÄSAVU 
HÄRKÄ tai 

KINKKU 100 g

5,00

NAUTA-SIKA 
JAUHELIHA 

400 g

1,99
ras

MOKATE  COOKIES
SELECTION

KEKSILAJITELMA 
260 g

0,99 ras

2 RASIAA

ASIAKKAIDEN 
TOIVEESTA 
LammaLoven 

LAPINLEHMÄN 
LEIPÄJUUSTOA 

TIISTAISTA 28.11. 
ALKAEN MEILTÄ!
Toimitukset tiistaisin ja 

perjantaisin.

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

4890,-

Tayga
MOOTTORI-

KELKAT:

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

6890,-
sis. toimituskulut sis. toimituskulut

7990,-

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

UUTUUS!

sis. toimituskulut

Meiltä 
MÖNKIJÄT  

TYÖ- ja
HARRASTE-
KÄYTTÖÖN!

Stiga
SUKSIPAKETTI
110 cm

Kartano
VINYYLILATTIA 
väri harmaa

IKH
PERÄVAUNU
326x150x35, 750 kg. 
kuomulla, ruostumatonta 
terästä49,90 19,95

/m2

2290,-

Lasten
TURVA-
ISTUIN

69,00 6,5 kW

Timco
PETROOLI-
LÄMMITIN 2,5 kW

99,00

179,-

Linhai T400
MÖNKIJÄ
erillisjousitus

Valkoinen tai musta
todella tuuhea
JOULUKUUSI
210 cm

49,50

Stiga
SUKSIPAKETTI
90 cm

39,95

ITSENÄISYYSPÄIVÄÄN:
2 KPL

2 PKT

3 KPL
Punainen, 
harmaa, 
musta

Polar
HAUTA-
KYNTTILÄ
tähti
65-80 h

Polar
LYHTY-
KYNTTILÄ
5-pack, 14 h,
punainen tai 
valkoinen

4,95 0,95 pktkpl

Upea lasinen
HAUTA-
KYNTTILÄ
sateenkaari
31 cm, 72 h

PYHÄINPÄIVÄN-
KYNTTILÄ
4-pack
82 h

7,50 8,50 pktkpl

VAHALIITU 
VÄRITYSSETTI

PALAPELI 
VÄRITYSSETTI

My little pony
Littles pet shop
Transformers
Marvel

10,00

1,95 kpl

VALOTAULU
+ KIRJAIMET
sis. paristot

14,90
ERÄ!

ERÄ!

PULLONKORKKI
LED NAUHALLA
5 lediä, sis. paristot

10,00
3 KPL

PIKKUJOULU

LAHJAVINKIT:

5,00

Fudge Proffesional 
SHAMPOOT ja 
HOITOAINEET 
NYT MEILTÄ!

Body-X
SUIHKU-
SAIPPUA
1 l

1,99 plo

10,00
FLEECE HUOPA

125x160 cm

Ariel
PYYKINPESU-
JAUHE
1,6 kg

5,95 pkt
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Rokote pelastaa tänäänkin
Palaan lapsuuteni kokemukseen, joka on jättänyt mieleeni voimak-
kaan tunnetason muistikuvan. On 1960-luvun loppupuoli ja olen 
kouluiän kynnyksellä. Minulla on tuhkarokko. Oloni on hyvin sairas, 
kuumeinen, kehoni on kipeä ja silmäni ovat niin valonarat, että pys-
tyn makaamaan vain pimeässä huoneessa peitto pääni päälle vedet-
tynä. Onnekseni toivun taudista. 

Toinen sukuuni liittyvä tapahtuma. Enoni syntyi v. 1936 terveenä 
poikavauvana. Hän sairastui 7kk:n ikäisenä aivokalvontulehdukseen, 
johon hän oli menehtyä. Viikon kuumeilun ja tajuttomuuden jälkeen 
hän alkoi toipua. Enoni eli elämänsä vanhuuteen saakka kehitysvam-
maisena aivokalvontulehduksen jälkitaudin seurauksena.  

Onneksemme rokotusten ansiosta monet kuolemaan johtavat 
ja vammauttavat infektiotaudit ovat hävinneet maastamme. Samalla 
on hämärtynyt käsitys, millaisten tautien kanssa eläisimme ilman ro-
kotuksia. Myös kysymykset rokotusten tarpeellisuudesta ja mahdol-
lisista haitoista nousevat esille mediassa ja saattavat lisätä hämmen-
nystä. Rokotuskattavuuden laskiessa myös maassamme on tavattu 
tänä vuonna esim. tuhkarokkoa.  

Tämän päivän Suomessa lapsilla on mahdollisuus saada neuvo-
laiästä alkaen rokotuksia useita vaarallisia tarttuvia tauteja vastaan 
kansallisen rokotusohjelman mukaisesti. Rokotusohjelman mukaiset 
rokotukset ovat maksuttomia vauvasta vaariin ja ne ovat vapaaeh-
toisia.  

Rokotus on sekä luonnollinen että turvallisempi tapa saada suoja 
tautia vastaan kuin taudin sairastaminen. Samalla vältetään sairasta-
miseen liittyvät jälkitaudit ja komplikaatiot. Rokotuksen lisäetuna tu-
lee laumaimmuniteetti, joka suojaa niitä, joita ei ole vielä rokotettu ja 
niitä, joilla huonon immuunipuolustuksen takia ei synny suojaa roko-
tuksesta tai joita ei voida rokottaa, esim. syöpään hoitoa saava lapsi. 

Rokotukset ovat puhtaan veden ja ravinnon jälkeen tärkein ter-
veyteen vaikuttava tekijä maailmanlaajuisesti. Rokottamatta jättämi-
nen on aktiivinen teko ja sillä on kauaskantoisia vaikutuksia. 

Meistä jokainen vanhempi haluaa lapselleen ja lapsenlapselleen 
mahdollisuuden elää maailmassa, jossa ei tarvitse pelätä 
sairastumista vakaviin, vammauttaviin tai kuolemaan joh-
taviin tarttuviin tauteihin.

Arja Kaivorinne 

Lukijan kynästä

MTK:n porovahinkovaliokunta on tehnyt vetoomuksen porojen ai-
heuttamista vahingoista maataloustuottajille. Syy miksi Pudasjärvel-
lä on lähdetty mukaan vetoomukseen, löytyy paikallistasolta. Asialla 
on monia syitä ja näkemyseroja. Tuottajat kokevat ongelmaksi po-
ronhoitolaissa selvästi säädetyt asiat. Poronhoitolaissa selvästi oh-
jeistetaan pitämään porot pois viljelyksiltä. Nyt pitkällä aikavälillä 
on päässyt pitäjän alueella käymään jokavuotiseksi ongelmaksi ke-
sällä ja syystalvella pelloilla olevat porot, mikä mistäkin syystä. Tämä 
peltoporojen ajaminen koiralla/miehen toimesta ei näytä auttavan. 
Porot tulevat pian takaisin ja kolmekin kertaa ajettuna syövät vain 
enemmän. Tuottajien mielestä on turhauttavaa aina itse soittaa, että 
tulkaa ajamaan poroja, kun poromiehet voisi huolehtia aina ohiaja-
essaan asian. 

Vuosien saatossa on tilanteet kylillä muuttuneet melkoisesti. Vil-
jelykset ovat suunnilleen samat kuin aikaisemminkin, mutta nykyään 
on suurempi pinta-ala yhdellä viljelijällä. Näin vahinko jää nyt yhdel-
le entisen monen tilan sijaan. Myös porot on muuttaneet metsien 
hakkuiden myötä lähemmäs asutuksia. Näistä seikoista johtuen ne 
tulevat myös pelloille syömään kesällä ja räkkäaikana - myös pelloil-
le, jotka on juuri kylvetty. 

Nykyiseen maatalouteen joutuu panostamaan tehokkaasti, jos 
siitä aikoo saada elannon. Pellon perusasiat pitää laittaa kuntoon 
ym. Hintaa kertyy nurmiviljelylle, jolla saadaan laadukasta lihaa ja 
maitoa kuluttajille. Esimerkiksi apila, joka on valkuaiskasvi luomus-
sa, mutta myös tavanomaisessa viljelyssä, on erittäin herkkä syys-
kaivulle. Tästä näkökulmasta katsottuna halutaan poronhoitolakia 
noudatettavan. Viljelyksien aitaus on puhuttanut paljon, kun on ko-
van työn takana saada aitoja. On annettu ymmärtää, että vain mai-
totiloille tehdään aitoja. On myös luomutiloja, jotka kasvattavat eläi-
miä ja tarvitsevat heinän pellolta karjansa ruokintaan.  Aitausavustus 
-byrokratia vaatii aikansa. 

Se on selvää, että vahinkoja pääsee syntymään, vaikka mitä teki-
si, mutta olisi fiksua käydä sopimassa jokin korvaus vahingon huo-
mattuaan. Vahinkoarviolautakunta on uudistamisen tarpeessa. Vuo-
sikymmenten saatossa on aina ollut palavereita, missä pelisääntöjä 
on sovittu. Nyt näyttää olevan jälleen kerran aika palaverille. 

Toivotan poromiehet ja naiset tervetulleeksi Mtk Pudasjärven 
toimintaan ja jäseneksi. Tarpeellista olisi olla poromies/nainen joh-
tokunnassakin, jotta olisi tarkkaa tietoa asioista.

Pudasjärven Mtk:n ei ole tarkoitus tuhota kenenkään elinkei-
noa ja tuohon vetoomukseen liittyen on keskusteluja syntynyt ko-
vasti. On tarpeellista keskustella, jotta asiat selkiytyvät molemmil-
le osapuolille.

Juhani Jurmu, Mtk-Pudasjärvi tiedotusvastaava 

Poronhoidon ongelmat 
tuottajan näkökulmasta

Lääkäri Ilona Ritolan mukaan ikääntyminen ei aiheuta 
muistinmenetystä, vaan taustalla on aina jokin muistisai-
raus. Tosin iän mukana muistitoiminnot hidastuvat, mutta 
oppimiskyky säilyy.

Korpisen kyläseuran huoli ih-
misten hyvinvoinnista ja ter-
veydestä näkyy konkreetti-
sella tavalla. Kerran kuussa 
olevan virkistyspäivän ohjel-
massa on ollut jo pitemmän 
ajan mahdollisuus leikkauttaa 
tukkansa, hierottaa ja hoidat-
taa jalkansa, mittauttaa veren-
paineensa ja verensokerinsa. 
Uusinta uutta oli lokakuun 
virkistyspäivänä ollut lääkäri 
Ilona Ritolan luento muistis-
ta ja eturauhasasioista. Suun-
nitelmien mukaan Korpisella 
päästään jatkossakin kuule-
maan oman kylän lääkärin pi-
tämiä terveysluentoja. 

Lääkäri Ilona Ritolan mu-
kaan ikääntyessä muistami-
nen ja mieleen painaminen 
on jonkun verran työlääm-
pää kuin aiemmin. Iäkkäätkin 
henkilöt voivat oppia älylait-
teiden käyttämisen, kun jak-
savat harjoitella. Jos muisti al-
kaa heikentyä, taustalta voi 
löytyä monia syitä, joiden sel-
vittämiseksi on syytä hakeu-
tua lääkäriin tai hoitajan vas-
taanotolle. 

- Esimerkiksi ongelman ta-
kana voi olla huono kuulo, 
jota saatetaan peitellä. Jos ei 
ole kuullut asiasta mitään, ei-
hän sitä voi muistaakaan, Ri-
tola kertoi esimerkin. Hän toi-
voikin, ettei huonoa kuuloa 
peitellä, vaan hakeudutaan 
kuulotutkimuksiin. On ole-
massa hyviä kuulolaitteita, 

Hyvinvoinnista ja terveydestä 
asiantuntijatietoa Korpisella

joita oppii käyttämään ja niil-
lä tulee hyvin toimeen.

Hajamielisyyden ja muis-
tiongelmien taustalla voi olla 
masennus, jonka seurauk-
sena mikään ei kiinnosta. 
Muistiongelmat voivat joh-
tua stressistä, väsymyksestä, 
B12-vitamiinin puutoksesta, 
anemiasta, kilpirauhasen va-
jaatoiminnasta tai uniapneas-
ta. 

Aivoissa oleva muisti on 
tavallaan tiedonkäsittelykes-
kus, jossa on useita osia: säi-
lömuisti, työmuisti ja ais-
timuisti. Säilömuisti säilyy 
viimeiseksi. Työmuistissa il-
menevät ensimmäiset muisti-
ongelmat.

- Silloin kannattaa huoles-
tua, jos lähiasiat unohtuvat 
ja jos ei jaksa lukea, ei kuun-
nella radiota eikä katsoa tele-
visiota. Jos ilmenee epäluu-
loisuutta, luonteen muutosta, 
kärtyisyyttä, apatiaa tai eris-
täytymistä, lääkäri mainit-
si oireista, jotka lähimmäiset 
yleensä huomaavat.  

Lääkäri Ritolan mukaan 
tutkimuksiin kannattaa hank-
kiutua ajoissa, sillä turhaa 
lääkärinkäyntiä ei olekaan. 
Tutkimusten jälkeen on mah-
dollisuus aloittaa esimerkik-
si lääkitys, jos löytyy jokin 
muistisairaus.   

- Muistisairauksiin on ny-
kyisin hyviä lääkkeitä, jot-
ka hidastavat tai pysäyttävät 

joksikin aikaa sairauden ete-
nemisen, toimintakyky ja vi-
reystila säilyvät, käytösoireet 
vähenevät, voi asua kotona it-
senäisesti pitempään eli lää-
kitys tuo laatua ihmisen elin-
vuosiin, lääkäri muun muassa 
mainitsi. 

Ikääntyvien miesten ta-
vanomainen vaiva on Ilona 
Ritolan mukaan eturauhasen 
hyvänlaatuinen liikakasvu, 
jonka oireina ovat tihentynyt 
virtsaamistarve ja huonon-
tunut virtsasuihku. Vaivo-
jen selvittäminen vaatii lää-
kärintarkastuksen, joskus 
labrakokeita tai ultraäänitut-

kimuksen. Virtsankarkailuun 
liittyviä vaivoja on myös nai-
sillakin, ja niihin on saatavis-
sa lääkitystä ja muita lääkärin 
määräämiä hoitoja tai toimen-
piteitä.  

Korpisen kyläläiset ovat 
varsin tyytyväisiä lähelle ko-
tia tulevista palveluista. Lä-
hipalvelujen ansiosta noin 60 
kilometrin pituista matkaa 
Kurenalle ei tarvitse tehdä ai-
nakaan hierojalle, jalkahoita-
jalle, parturi-kampaajalle eikä 
terveydenhoitajalle. Hommat 
hoituvat kylätalolla olevan 
ateriapalvelun ja kahvittelun 
lomassa. RR

Pohjois-Viena -seuralla monipuolista toimintaa

Pohjois-Viena -seuran jou-
lujuhla pidettiin Kiimingin 
Hannuksen koululla lau-
antaina 18.11. Juhlijoita oli 
mukana noin 75, osallistujia 
myös Pudasjärveltä. Ohjel-
maa oli runsaasti joulupuk-
keineen ja perinteinen joulu-
ruoka oli hyvää.

Erityisesti mieleen jäivät 
Arhippaisen perheen sket-
si, runot ja laulut, Leena-äi-
din tekemät. Esiintyviä lapsia 
kolme, neljäs vielä liian pieni. 
Perhe on seuran uusia jäse-
niä. Perinteinen jouluevanke-
liumi luettiin tässä joulujuh-
lassa vienan kielellä.

Pohjois-Viena -seuran pu-
heenjohtaja Kerttu Nurme-
la, os. Suvanto, kertoi seuran 

Pudasjärveläiset ja pudasjärveläislähtöiset yhteiskuvassa. Kuvan keskellä tummassa juh-
lapuvussa puheenjohtaja Kerttu Nurmela, Pudasjärven Suvannonkylän kasvatteja. 

Arhippaisen osaavan per-
heen äiti Leena ja lapsista 
kolme esiintymässä joulu-
juhlassa. 

jäsenmäärän olevan nousus-
sa, etenkin nuoria vienankar-
jalaisten jälkeläisiä on tullut 
mukaan. Tällä hetkellä jäse-
niä on noin 240.

Tämä vuosi on seuran juh-
lavuosi: 25-vuotisjuhlaa vie-
tettiin syyskuussa Maikku-
lan praasniekan yhteydessä. 
Muut praasniekat (juhlat) pi-
detään kesäisin Pudasjärvel-
lä ja Taivalkoskella. Kaikki 
järjestetään yhteistyössä Ou-
lun ortodoksi seurakunnan 
kanssa.

Seuran vakiintunutta toi-

mintaa ovat teeiltapäivät 
muutaman kerran talvikuu-
kausina.  Joka kuukausi on 
ollut jotain ohjelmaa – joulu-
kuuta lukuun ottamatta. Ke-
säisin on pyritty viettämään 
yhteistä kesäpäivää tai teke-
mään retki.

Vienankarjalan kielen ja 
kulttuurin kerho on aloitta-
nut, samoin tikutuspiiri. Ai-
empina vuosina on tehty 
muun muassa Jouki -nuk-
keja ja kansanpukuja. Myös 
Vienan-Karjalassa on seuran 
osaajien toimesta pidetty kä-

sityökursseja (Kiestinki, Pää-
järvi).

Vuosittainen uusi tapah-
tuma Oulussa on Suomalais-
ugrilainen Sukukansapäivä, 
johon seura osallistuu.

Seura on Karjalan Sivis-
tysseuran alaosasto. Ensi 
vuonna huhtikuussa KSS:n 
Heimopäivät ovat lähellä, 
Oulussa.

Tapahtumiin, kursseil-
le ja juhliin ovat tervetulleita 
muutkin kuin seuran jäsenet.

Pirjo Riihiaho
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Iltatapahtumat ja huvit Pudasjärvellä

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

MAANRAKENNUSTA

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

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

Meiltä:

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

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

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSETKATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

"

METALLIROMUN KERÄYS

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

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

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

JÄTEHUOLTO

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Hotelli-Ravintola Ku-
renkoskessa perjantaina 
24.11. esiintyy reggaemuusik-
ko, laulaja-lauluntekijä Jukka 
Poika alias Jukka Rousu, synty-
jään Haukiputaalta. Jukka Poi-
ka keikkailee nykyään sekä yh-
dessä DJ Stormyn kanssa että 

Kuules Crew -yhtyeen kanssa. 
Kuules Crew -yhtyeeseen kuu-
luvat Jukka Pojan ja DJ Stormyn 
lisäksi rumpali-stemmalaula-
ja Zarkus Poussa sekä basisti-
stemmalaulaja Eeva Koivusalo. 

Pintamon kylätalolla 
on lauantaina tanssit, jossa mu-

siikista vastaa koillismaalainen 
yhtye Trio Naseva & Jokijär-
ven Ola. Bändillä taittuu tanssi-
musiikki tarpeen ja tilaisuuden 
mukaan. Nykyinen kokoonpa-
no on seuraava. Mies Kuusa-
mosta, Ari Määttälä, laulu, kita-
ra ja basso sekä Taivalkoskelta 

Matti Waenerberg saksofoni ja 
koskettimet sekä Asko Räisä-
nen, laulu, midi-hanuri ja midi-
taustat. Nasevan tuttuja biisejä 
radioaalloilla ovat mm. ”Kai-
san kanssa bailaamassa” ja vals-
si ”Sinilintu”, joita keikoilla tul-
laan aina toivomaan.
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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

ESITYKSET KOSKENHOVILLA

TERVETULOA!
Koskenhovinkuja, 93100 Pudasjärvi

Kokouksessa käsitellään:
-  Ohjesäännössä syyskokouksen sääntöjen 8a §:n 

mukaiset asiat
Kalastusalueen sääntöjen 5 § :ssä mainittujen kokous-
edustajien on esitettävä valtuutuksensa esim. pöy-
täkirjanotteella tai valtakirjalla. Tarkastettu kokous-
pöytäkirja oikaisuvaatimusosoitteineen on nähtävillä 
21.12.2017 – 4.1.2018 Iin, Pudasjärven, Taivalkosken, 
Puolangan ja Suomussalmen kuntien / kaupunkien il-
moitustauluilla sekä Oulun Kalatalouskeskuksen toimis-
tossa (Keskuskuja 1 C 12) Kuusamossa.

Iijoen vesistön kalastusalueen hallitus

KOKOUSKUTSU
Iijoen vesistön kalastusalueen 

syyskokous pidetään 
Pudasjärven Hirsikampuksella 

(Nyynäjäntie 5, 93100 Pudasjärvi) 
to 14.12.2017 klo 16.00. 

Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 15.30.

MYYDÄÄN MAATA

Pudasjärvellä 49,36 ha puustoinen metsätila 
Kivarinjoen lähettyviltä.

Pudasjärvellä noin 95 ha kosteikkokohde 
Hetekylän Isonivansuon alueelta.

Pudasjärvellä 34,09 ha monikäyttökohde 
Kapulasuolta.

Tarjoukset 1.1.2018 mennessä
huutokaupat.com -sivustolla
Lisätietoja: Jari Mikkonen, puh. 040 749 4593

Lisätietoja näistä sekä muista myynnissä olevista 
kohteista www.ostamaata.fi

PIKKUJOULU 
tiistaina 12.12.2017 

palvelukeskuksessa kello 17.00.
Osallistumismaksu 10 € jäseniltä sisältäen jouluaterian, 

torttukahvit ja ohjelman. Ilmoittautuminen 
Leenalle 8.12.2017 mennessä puh 050 559 9066.

”Ken lahjan tuo hän lahjan saa.” 
Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET ry

Vaeltajat - Jorma Luhdan valokuvia tunturiylängöiltä 4.11. -27.12. 
näyttely on avoinna seuraavasti: ma-ke klo 13-20, la-su klo 13-17, to-pe 
suljettu. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa 
ma-pe klo 10.-16. Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntour-
heilujaosto.
Joulutori & joulunavaus pe 24. 11.  klo 16-18.30. Tori, Puistotie 2.
Päivä paloasemalla la 25.11. klo 10-14, Pudasjärven paloasema, Kaup-
patie 12.
Elokuvailta pohjantähdessä ma 27.11. klo 17 Heinähattu, Vilttitossu ja 
klo 18.30 Tuntematon sotilas. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Tonttupaja nuorille lapsiperheille ti 28.11. klo 14-18. Nuorisotilat, 
Tuulimyllyntie 4.
Nuorten ruokailta to 30.11. klo 18-21. Nuorisotilat, Tuulimyllyntie 4.
Valokuvia pohjoisesta Tiina Törmäsen valokuvia Syötteen luonto-
keskuksella 1.12.2017-31.3.2018 klo 10-16. Erätie 1, Syöte.
Koko Kansan Tanssit Itsenäisyyden Kunniaksi la 2.12. klo 18- 22.30 
Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Unelmabingo ma 4.12. klo 14-16. Pirtissä pelataan bingoa, poristaan ja 
juodaan nisukahvit joka toinen maanantai. Unelmatehas, Pirtti, Rimmintie 
15.

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

(Pintamontie 321).

C-oikeudet.
 Lippu 12 €.

lauantaina 25.11. klo 21.00–01.00

TanssiT PinTamolla

musiikisTa vasTaa

Trio naseva & 
JokiJärven ola

Sarakylän NSLippu 10 €

Sarapirtillä TANSSIT
os. Sarakyläntie 4661
La 2.12. klo 21-01.00

YHTYEINEEN

Tervetuloa! Johtokunta

Sarakylän Nuorisoseuran 
SYYSKOKOUS

su 3.12. klo 12. Esillä sääntömääräiset asiat

DUO ARMANDO

Koskenhovilla su 26.11.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Vietämme Suomi 100 - Kyläjuhlaa 
Metsälän kylätalolla (Rytinkisalmentie 2780) 
su 3.12. klo 11 alkaen.
Juhlapuhujana majuri Mika Niemi, 
kaupunginjohtajan tervehdys Tomi Timonen.
Juhlapuheen jälkeen tilaisuudessa paljastetaan 
kotikylän sankarivainajien muistotaulu.
Lopuksi hirvikäristys kakkukahvien kera.

Metsälän Maa- ja kotitalousseura ry ja 
Kuopusjärven Metsästysseura ry

K
U

TS
U

10
0

Suomi

Tervetuloa sankarivainajien 
lähiomaiset, maanvuokraajat, 

mökkiläiset, kyläläiset.

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Aukioloajat: 
ma-ti 14-20 • ke 14-02 • to 14-20  • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19

www.facebook.com/Kurenkoski/
Tervetuloa!

Pe 24.11.

Pe 1.12.
ÄSSÄT
Lippu 12 €, sis. ep.

Lippu  20 € (sis. ep)
JUKKA POIKA

 Hallitus

PUDASJÄRVEN JHL 330 RY:N 
PIKKUJOULU

Kurenkoskessa pe 1.12.2017 klo 19.00 alkaen. 
Osallistumismaksu jäseneltä 10 € ja seuralaiselta 38 €, 

sisältäen jouluaterian ja ohjelman. 
Ohjelmassa kvartetin laulua, tanssit. 

Ilmoittautuminen Tarjalle tekstiviestillä p. 040 767 2198 ja 
maksu yhdistyksen tilille FI9653600450137586. ma 27.11. 

mennessä. Muista merkitä tiedote kenttään osallistujien nimet.  

Tervetuloa juhlaan!  

PIKKUJOULU
teatterin ja ruokailun merkeissä 

sunnuntaina 10.12.
Pudasjärven näyttämön esitys Kulkurikuusi klo 13 

Koskenhovilla ja sen jälkeen ruokailu 
ravintola Meritassa klo 15. 

Yhteishinta jäsenille 10 € ja muut 30 €.
Ilmoittautuminen Taimille ma 27.11. mennessä 

puh. 040 530 6839.  
”ken lahjan tuo hän lahjan saa”

PS. joulukuussa ei kerhoa. Uuden vuoden aloitamme 
kerholla 3.1.2018 klo 14 srk.

Pudasjärven 
Reumayhdistys

UINTIJAOSTO
SYKSYN VIIMEISET UINTIKISAT 
Puikkarissa su 26.11. 
klo 18.00 alkaen. 
Palkitaan kaikki syksyn kisoihin osallistuneet. 
Osallistuminen maksutonta ja ilmoittautuminen paikan 
päällä.

Tervetuloa!                                            PuU Uintijaosto

Pudasjärven Nuorisoseura ry:n
YLEINEN SYYSKOKOUS 

Koskenhovilla torstaina
14.12.2017 klo 19.00.

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Johtokunta klo 18.45.

Tervetuloa!

Syötteellä lauantaina 9.12.2017.
Kokoontuminen ruokailemaan Syötteen kylätalolle 

klo 11.00, Särkisuontie 12, Syöte.
Ruokailun yhteydessä jaetaan jäsenille 

virkistyspäivää varten 15 €/hlö aktiviteettirahaa.
Ruokailun jälkeen siirrytään 

Syötteelle aktiviteettien pariin.

Syötteellä on Talvikauden avajaisviikonloppu, 
joten alueella on tavallista enemmän 

toimintaa ja esityksiä.
Lisää tietoa löytyy osoitteesta www.syote.fi.

VIRKISTYSPÄIVÄN JA 
PUUROJUHLAN

MTK- Pudasjärven johtokunta

MTK- Pudasjärvi 
järjestää jäsenilleen 

Tervetuloa!
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

KOKO KANSAN TANSSIT 
ITSENÄISYYDEN 

KUNNIAKSI
Lauantaina 2.12. kello 18.00-22.30  

Tuomas Sammelvuo -salissa

Toivotamme kaikki tervetulleiksi Suomi 100 -juh-
latansseihin! Pukeudu juhla-asuusi ripauksella 

sinistä ja valkoista, ja tule nauttimaan mukavasta 
illasta.

Tanssivieraat vastaanottaa kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen puolisoineen. Tanssien monipuoli-

sesta musiikista vastaa Aki Mäki ja 10band.

Tansseihin on vapaa pääsy. 

Tapahtuman järjestää Pudasjärven kaupunki 
yhteistyössä Iijoen Tanssijat/Pudasjärven Nuo-

risoseuran, Pudasjärven Urheilijoiden ja muiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa.

www.pudasjarvi.fi

Kurenpoikien 25. toimintavuosi 
huipentui päätöstilaisuuteen
FC Kurenpoikien kausi 2017 
pistettiin pakettiin seuran 
yhteisessä jalkapallokau-
den päätöstilaisuudessa 
sunnuntaina 19.11. Puheen-
johtaja Toni Niemelä aloitti 
tilaisuuden kertomalla ku-
luneesta toimintavuodes-
ta, ja totesi samalla seuran 
olevan kahden lajin vahva 
toimija. Tuomas Sammel-
vuo- salissa yhdistettiinkin 
hienosti nämä kaksi lajia; 
palkittiin jalkapallokauden 
pelaajat ennen miesten kah-
den joukkueen futsal-pelejä.

Niemelä kokosi tiiviis-
ti kauden huippuhetket, ja 
totesi arvokkaan työn nä-
kyvän jo paikkakunnan ul-
kopuolellakin. Tästä osoi-
tuksena Palloliitto myönsi 
kaksi TU16 maaottelua Ku-
renpoikien järjestettäväksi. 
Kesällä oli lukuisia tapah-
tumia, joista Heinäturna-
us, jalkapallokoulut ja KKI 
35 Koillis-Euroopan mesta-
ruusturnaus kokosivat yh-
teensä useita satoja osallis-
tujia.

-Harrastajamäärä on va-
kiintunut seurassa noin 200 
harrastajaan. Lukuisat va-
paaehtoiset valmentajat, 
huoltajat ja joukkueenjohta-
jat eivät selviäisi ilman har-
rastavien lasten perheiden 
tukea. Kiitos onnistuneesta 
vuodesta kuuluu teille kai-
kille, ilmoitti Niemelä osoit-
taen samalla runsaslukuista 
yleisöä.

Erityisesti lapsipelaaji-

en kauan odottama palkit-
seminen oli tapahtuman ko-
hokohta. Seura palkitsi 136 
sarja- ja junioripelaajaa. Sar-
jatoimintaan osallistunei-
den joukkueiden valmen-
nusjohto oli valinnut kukin 
joukkueestaan Vuoden pe-
laajan, Ahkerimman harjoit-
telijan, Kehittyneimmän pe-
laajan ja Tsempparin. 

Seuran johto valitsee 
vuosittain valmentajien esi-
tyksestä Vuoden tyttö- ja 
poikapelaajat sekä Jalkapal-
lovaikuttajan. Perusteluina 
vuoden pelaajan valinnassa 
ovat esimerkillinen toimin-
ta joukkueessa ja seurassa, 
urheilullinen ja positiivinen 
asenne, ahkera harjoittelu ja 
kehittymisen halu sekä näy-
töt pelikentillä. Tänä vuon-
na Tyttöpelaajan pystin 
itselleen pokkasi Alisa Kop-
pelo ja poikapelaajaksi valit-
tiin Joona Sääskilahti.

Vuoden jalkapallovai-
kuttaja on omalla toiminnal-
laan jollain tapaa edistänyt 
jalkapallon harrastamista, 
tukenut seuran toimintaa ja 
muutoinkin toiminut hyväs-
sä yhteistyössä seuran sekä 
harrastajien kanssa. Jalka-
pallovaikuttajan tittelin sai 
tänä vuonna Pudasjärven 
kaupunki. Erityisenä perus-
teluna valinnalle mainittiin 
tekonurmikentän rakenta-
minen kaikkien kuntalais-
ten käyttöön, mikä edistää 
kaikenikäisten palloiluhar-
rastusta sekä mahdollistaa 

pidemmän jalkapallohar-
joittelun joukkueille.

Jalkapallovaikuttajan po-
kaalia olivat vastaanotta-
massa kaupungin puolesta 
kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen ja päättäjien edus-
tajana kaupunginhallitusta 
tekonurmikentän rakenta-
mispäätöksen aikaan luot-
sannut Vesa Riekki. Ti-
monen kiitti Kurenpoikia 
ansiokkaasta toiminnas-
ta erityisesti paikkakunnan 
lasten ja nuorten hyväksi. 
Hän muisteli toissa keväänä 
Kurenpoikien ja kaupungin 
johdon sekä päättäjien kes-
ken pelatun ystävyysotte-
lun tunnelmia Rimmin ken-
tältä. 

-Kovalla hiekkakentäl-
lä oli laajoja vesialueita, joi-
ta piti pelin lomassa yrittää 
kierrellä, ja kun pallo sattui 
tällaiseen rapakkoon ajau-
tumaan, eipä siinä kiertelyt 
paljon auttaneet, Timonen 
muisteli.

 -Kyllä tämä avasi silmät 
heikoille olosuhteille. Kun 
tiedettiin harrastajamäärien 
olevan maailmalla suositus-
sa jalkapallossa kovat myös 
paikkakunnalla, ja lisäksi 
uusi koulukeskus loi omat 
tarpeensa, tehtiin hyvä pää-
tös rakentaa uudenaikainen 
tekonurmikenttä Suojalin-
nalle. Ja eipä siitä ole moit-
teita tullut, joten ilmeisesti-
kin hyvä kenttä tuli tehtyä, 
Timonen kehuskeli.

Vesa Riekki kehui myös 

Vuoden vaikuttajan palkinnon Pudasjärven kaupungille luovutti Kurenpoikien puheenjohtaja Toni Niemelä. Palkintoa ot-
tivat vastaan kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Vesa Riekki. 

FC Kurenpoikien harras-
tajamäärä olivat vuonna 2017 
yhteensä 200, joista palkittiin 
kaikki piirin alaiseen sarjatoi-
mintaan osallistuneet sekä ju-
niorit, yhteensä 136 palkittua 
pelaajaa. Paikalle saapuneita oli 
sunnuntaina 19.11. reilu puo-
let. 

FC Kurenpoikien Vuo-
den 2017 tyttöpelaajana pal-
kittiin Alisa Koppelo. Vuoden 
2017 poikapelaajana Joona 

Sääskilahti ja Vuoden jalkapal-
lovaikuttajana Pudasjärven 
kaupunki. 

Miehet, 29 sarjapelaa-
jaa. Vuoden puolustava pelaa-
ja Eetu Niemelä, Vuoden hyök-
käävä pelaaja Juuso Illikainen, 
Vuoden pelaaja Joonas Pahka-
la, Vuoden taistelija Arttu Nie-
melä. 

P13, 14 pelaajaa. Ahke-
rin harjoittelija Otto Riekki, 
Tsemppari Nkashama ”Yan-

nick” Ntambwe, Kehittynein 
pelaaja Mikael Pesälä, Vuoden 
pelaaja Otto Niemelä. 

T11-10, 14 pelaajaa. Ah-
kerin harjoittelija Sanna Laak-
konen, Tsemppari Ronja Kok-
ko, Kehittynein pelaaja Miia 
Matalalampi, Vuoden pelaaja 
Sara Leino. 

P11, 20 pelaajaa. Ahke-
rin harjoittelija Juuso Hemmi-
lä, Tsemppari Barwani ”Pecos” 
Kabinga, Kehittynein pelaaja 

Niko Seppänen, Vuoden pelaa-
ja Aaro Lapinlampi. 

P9, 18 pelaajaa. Ahke-
rin harjoittelija Ilja Niemelä, 
Tsemppari Ante Oinas, Kehit-
tynein pelaaja Daniel Graber, 
Vuoden pelaaja Olli Toivanen. 

Naisissa oli 15 sarjapelaa-
jaa, ei jaettu erikoispalkintoja. 
P17 oli 16 sarjapelaajaa futsa-
lissa, ei erikoispalkintoja sekä 
P7 ja pallokerho 24 pelaajaa, ei 
erikoispalkintoja. 

Vuoden pelaajat Joona 
Sääskilahti ja Alisa Koppelo.

Kurenpoikia erittäin arvok-
kaasta työstä, jonka vaiku-
tukset voivat olla ihmiselä-
män mittaiset. Seura tarjoaa 
mahdollisuuden liikku-
miseen kaiken ikäisille, ja 
Riekki kehottikin katso-
maan iloista urheilijajouk-
koa takanaan. 

-Uskallanpa väittää, että 
Kurenpojat on tällä hetkellä 
suurin yksittäinen eri-ikäis-
ten ihmisten liikuttaja Pu-
dasjärvellä, Riekki totesi ja 
kehui kovasti ihmisiä, jotka 
vapaaehtoisvoimin harras-
tamisen mahdollistavat. Lo-
puksi kaupungin edustajat 
haastoivat vuorostaan Ku-
renpojat uuteen ystävyys-
otteluun tekonurmikentällä 
tulevana keväänä. Samaan 
tilaisuuteen kaavaillaan te-
konurmikentän avajaisia.

Teija Niemelä

Palkitut kausi 2017
PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

Syötteen yritysten ja 
Pudasjärvi-lehden kanssa
yhteistyössä toteuttama 

Jouluinen Syöte- ja 
Yrittäjä-teemalehti ilmestyy 

pe 1.12.2017 Pudasjärvi-lehdessä. 

JOULUINEN SYÖTE

ItsenäisyyspäivänavajaisviikonloppuSyötteellä 5.-7.12.
Tule nau�imaan talven tunnelmasta!

Kaikki tunturin palvelut, tapahtumat ja tarjoukset: www.syote.fi

MÄKEEN JA MÖKKIIN
- ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
PAKETTITARJOUS
Majoitus pe–su alkaen 115 eur Majoitusvarauksen yhteydessä viikonvaihdelippu pe-su Iso-Syötteelle aikuiset 56 eur ja lapset (7-12 v) 39 eur.Syötteen keskusvaraamo | www.syote.net

Tunturin tapahtumia
•  Hiihtokeskus Iso-Syötteen avajaiset•  Hiihtokeskus Pikku-Syötteen avajaiset  •  SyöteShopin avajaiset                                                                     •  Romekievarin avajaiset                                                                    •  Arctic Span avajaiset

•  Syötteen luontokeskuksella, 
 Vaarametsien joulu
   - Tunnelmallinen joulupolku   

•  Ravintola Pärjänkievari avoinna   Muistathan myös karavaanipaikat  viikonloppukävijöille!
•  Hotelli Iso-Syötteellä ja Pärjänkievarilla   tanssitaan
• Romekievarissa coverbändi Stand By   soittaa Finnhitsejä ja menevää 
 tanssimusaa!

     SKI BUSSI KULKEE LA 6.12. www.otptravel.fi/syote 

Itsenäisyyspäivänsoihtulasku Iso-Syötteellä6.12. klo 19.00
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

Huolettaako 
putkistojesi kunto

Soita tai tule käymään ja 
sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

Perjantaina 1.12. suljemme 

poikkeuksellisesti klo 13.00. 

Perjantaina 24.11. Pudasjärven torilla

Joulutori
Alkaen klo 16.00
Myynnissä mm. käsitöitä, 
leivonnaisia, lahjatavaroita, 
joulukoristeita. 

• Kaupungin jouluvalot syttyvät,  
kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja Mari Kälkäjä

• Seurakunnan terveiset, 
kirkkoherra Timo Liikanen

• Jouluista musiikkia
• Yrittäjien terveiset, 

Tommi Niskanen  
• Jouluarpa-arvonta
• Joulupukki saapuu 

Korvatunturilta

Klo 18.00-18.30

Joulun avaus

TULE 
AISTIMAAN

JOULU-
TUNNELMAA

Iijokiseutu tarjoaa 

PIPAREITA 
ja GLÖGIÄ

Myytävänä 
KAHVIA, 
LÄTTYJÄ,

MAKKARAA

Järjestäjät:

Kurenalan kyläyhdistys Pudasjärven seurakunta

Pudasjärven
kaupunki

Tervetuloa!

Pertti Purola muutti kesä-
kuussa Pudasjärvelle Varsi-
nais-Suomen Somerolta, joka 
sijaitsee Forssan ja Salon vie-
ressä. Entisellä kotipaikka-
kunnalla asuu paljon julki-
suuden henkilöitä. Someron 
torilla käydessään voi nähdä 
jopa tasavallan presidentin 
tai jonkin muun julkisuudes-
ta tunnetun henkilön.

Purola kertoo viihtyneen-
sä erinomaisesti Pudasjärvel-
lä. 

-Ihmiset ovat täällä iloi-
sia ja aktiivisia. Neljä vuoden 
aikaa erottuu hienosti ja Pu-
dasjärvi on tunnettu lumivar-
muudestaan, joka mahdollis-
taa pitkän hiihtokauden. 

Jos suunnitelmat pitävät 
paikkansa, niin myös perhe 
muuttaa joulun aikaan Pu-
dasjärvelle, kertoo Purola.

Uusi koti löytyi Pietarilas-
ta Iijoen rannalta, läheltä Hir-
sikampusta. Vaimo Anu on 
ammatiltaan juristi. Perhee-
seen kuuluu neljä lasta. Nuo-
rimmilla tulee olemaan lyhyt 
koulumatka. Vanhin lapsis-
ta kirjoitti viime keväänä yli-
oppilaaksi. Hän on hakenut 
poliisikouluun ja jos tärp-
pää, opiskelut alkavat Tam-
pereella. 

Pudasjärven vahvuuksina 
Pertti mainitsee muun muas-
sa maailman suurimman hir-
sikoulun. 

-Täältä on myös suora tie-
yhteys Oulun satamaan, joka 
helpottaa vienti- ja tuonti-
tavaroiden kuljettamista. 
Tänne olisi näin hyvä mah-
dollisuus perustaa uusia teol-
lisuusyrityksiä, jotka toisivat 
lisää työpaikkoja. 

Pertin mielestä paikka-
kuntalaiset voisivat kehua 
reilusti paikkakuntaa ja tuo-
da esille aktiivisesti positii-
visia asioita tänne muuttoa 
harkitseville. Tuomalla esiin 
positiivisia asioita, nostetaan 
Pudasjärveä maailman kar-
tallekin.

Pertti kehuu, että hänet on 

Positiivisilla viesteillä 
Pudasjärveä maailman kartalle

otettu paikkakunnalle mu-
kavasti vastaan. Aktiivise-
na urheilumiehenä tunnettua 
miestä on kysytty mukaan 
Pudasjärven urheilijoihin ja 
hän kertookin aloittavansa 
vuoden vaihteen jälkeen val-
mennustehtävissä. LC Pu-
dasjärven leijonatoimintaan 
hän siirtyi Someron klubista 
heti kesällä ja Juha Asikainen 
pyysi hirviporukkaankin. 
Tänä syksynä Pertti ei ehti-
nyt metsälle, mutta ensi syk-
synä on odottamassa paikka 
hirvijahtiin.

Tuttuja on tullut paljon. 
Ihmiset tervehtivät ulko-
na liikkuessa ja kyläkutsuja-
kin on tullut runsaasti. Niitä 
uusi paikkakuntalainen Pert-

Pudasjärven Urheilijoiden toimintaan tuli kutsu Purolan 
tervetuliaiskahveilla. 

LC Pudasjärven toimintaan pyydettiin mukaan heti paikka-
kunnalle muuton jälkeen. 

Uusia asukkaita Pudasjärvellä juttusarja
Pudasjärvi-lehdessä aloitetaan juttusarja Pudasjärvelle muuttaneista 

uusista asukkaista. Juttusarjan aloittaa Pertti Purola, 
joka aloitti kesäkuussa Pudasjärven osuuspankin toimitusjohtajana.

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

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

Ilahduta ystävää, yhteistyökumppania, 
asiakkaita Pudasjärvi-lehdessä

JOULUTERVEHDYKSELLÄ!Joululehdessä 
pe 22.12.2017

Ilmoituksen koko 1x40 tai 2x40

Kysy lisää:
Varaa 

ilmoitustilasi 
joululehteen 
hyVissä ajoin!

ti toivoo tulevan jatkossakin 
ja tutustuvansa sitäkin kautta 
paikkakuntalaisiin ja Pudas-
järven elämään. 

Tervetuloa  
joulukonserttiin!
Pertti Purola toivottaa kaikki 
tervetulleeksi pankin järjestä-
mään perinteiseen joulukon-
serttiin perjantaina 8.12. kello 
19 Pudasjärven kirkkoon. So-
listina on virolaissyntyinen 
suomalainen oopperalaula-
ja Angelika Klas, säestäjänä 
aikaisempien vuosien kon-
serteista tuttu Jouni Somero. 
Pankin pihalta on ilmainen 
linja-auto kyyditys kirkkoon.

Anna-Riikka Huhta


