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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 29.11.2018

Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

JOULUINEN SYÖTE - liite

P. (08) 823 023. Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi

TUOTELAHJAPAKETIT 
JA LAHJAKORTIT 
PUKINKONTTIIN

 vähintään

KAIKKI KEHYKSET
Silmälasien ostajalle

Vain  
16.12. asti

BONUS 
 TUPLANA

SILMÄLÄÄKÄRIN 
 RESEPTILLÄ  

-100 €

Lisäksi

KAIKILLE MAKSUTON OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS0€

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin. Kaikille ilmainen 
optikon tekemä yksilöllinen näöntutkimus (norm. 25 €), ei koske piilolinssitutkimusta. Silmä-
lasien ostajana saat 100 €:n hyvityksen silmälaseista silmälääkärin 
voimassaolevalla reseptillä, myös muilla kuin Silmäaseman silmälää-
käreiden resepteillä, kun ostos ylittää 150 euroa. S-Etukortilla Bonus 
tuplana, jopa 10 % kampanja-aikana maksetuista ostoksista. Tarjous 
on voimassa 31.12.2018 asti.

VA R AA A I KA O S O I TT EESTA S I LM AAS EM A.FI
TA I S O I TA 0 8 822 41 6. PUDASJÄRVI, TORITIE 1 

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

SPRAYLATTIAMOPPI 
BONA PUULATTIOILLE 

850 ML

PUHDISTUSAINE BONA 
PUULATTIOILLE 

SPRAYMOPIN PATRUUNA 
850 ML

44 90 990

Lakattujen ja kovavahattujen 
puulattioiden puhdistukseen. Kä-
tevä, käyttövalmis, pH-arvoltaan 
neutraali puhdistusaine. Erityisen 
koostumuksensa ansiosta aine ei 
jätä juovia tai jäämiä, ja se puhdis-
taa tehokkaasti pinttyneenkin lian.

Ergonominen ja helppo-
käyttöinen spraymoppi 
on nopea koota ja täyttää. 
Perinteisen pesuaineen ja 
veden sekoittamisen äm-
päriin voi unohtaa, pelkkä 
suihkutus riittää.

NYT MEILTÄ BONA 
LATTIANHOITOTUOTTEET!

Esim.

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

PUDASJÄRVEN 
OPTIIKAN JOULU-
LAHJA SINULLE!

Yksiteholasien ostajalle kirkkaat 
linssit kaikilla pinnoitteilla 

lahjaksi, kun ostat kehyksen.

 Huom! to 29.11. liike poikkeuksellisesti suljettu.

Moniteholasien ostajalle 
mitkä tahansa kehykset 

lahjaksi koko liikkeen 
valikoimasta kun ostat 

vain linssit!

Lahjaksi saat myös optikon näöntutkimuksen!

Lääkäriajat: ke 5.12., ke 12.12. ja ke 19.12.
 Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Joulutori

Iijokiseutu tarjoaa 

PIPAREITA 
ja GLÖGIÄ

Myytävänä 
KAHVIA, 
LÄTTYJÄ,

MAKKARAA

Järjestäjät:

Kurenalan kyläyhdistys Pudasjärven seurakunta

Pudasjärven
kaupunki

Tervetuloa!

Perjantaina 30.11. Pudasjärven torilla

Alkaen klo 16.00
Tervetuloa myymään ja 
ostamaan käsitöitä, leivonnaisia, 
lahjatavaroita, joulukoristeita ym.

Joulun avaus

TULE 
AISTIMAAN

JOULU-
TUNNELMAA

·  Jouluvalot syttyvät
·  Kaupungin tervehdys
·  Seurakunnan tervehdys
·  Lapset esittävät jouluista  

musiikkia ja ohjelmaa
·  Jouluarpa-arvonta
·   Joulupukki saapuu Korvatunturilta

Klo 18.00-18.30

TORSTAINA 6.12.2018
klo  10.00 
Jumalanpalvelus seurakuntakeskukses-
sa. Saarnaa kirkkoherra Timo Liikanen, 
kanttori  Jukka Jaakkola

jonka jälkeen 
Seppelpartio sankarihaudoille 
Pudasjärven maanpuolustusjärjestöt

klo 10.00  
Jumalanpalvelus Sarakylän kappelissa. 
Saarnaa pastori Ari Kokkonen, 
kanttori  Keijo Piirainen

klo 11.00 alkaen 
Kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa ja 
Sarakylän kappelissa

 

JUHLAOHJELMA 
klo 12.00 
Itsenäisyysjuhla  
seurakuntakeskuksessa

Tervehdyssanat 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Anni-Inkeri Törmänen

Juhlapuhe 
Maakuntajohtaja Pauli Harju

Nuoren puheenvuoro 
Lukion oppilaskunnan puheenjohtaja 
Ilmari Kokko

Kulttuuristipendin luovutus 
Pudasjärven kaupunki

Musiikki- ja lausuntaesityksiä

Liput 
Pudasjärven maanpuolustusjärjestöt

pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLALLISUUDET PUDASJÄRVELLÄ

Kunniamerkit  Pudasjärven kaupunki ja seurakunta

TERVETULOA!

Ilmoitusaineisto toimitukseen ma 3.12.2018.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN VUOKSI 
PUDASJÄRVI-LEHTI MENEE PAINOON 

POIKKEUKSELLISESTI 
KESKIVIIKKONA 5.12.2018.

www.pudasjarvi-lehti.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Ensimmäisen adventtisunnuntain hoosiannamessu 
seurakuntakodissa su 2.12. kello 10, Timo Liikanen, Ari 
Kokkonen, Keijo Piirainen. Oulun ja Rovaniemen evan-
keliset opiskelijat ja opiskelijalähetyksen väki avustaa. 
Messu on katsottavissa suorana videolähetyksenä seura-
kunnan kotisivujen kautta. 
Sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa itsenäisyyspäi-
vänä to 6.12. kello 10, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola. 
Messu on katsottavissa suorana videolähetyksenä seura-
kunnan kotisivujen kautta. Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit ja itsenäisyyspäivän juhla seurakuntakodis-
sa kello 12.
Sanajumalanpalvelus Sarakylän kappelissa itsenäisyys-
päivänä to 6.12. kello 10, Ari Kokkonen, Keijo Piirainen, 
Sarakylän kappelikuoro. Kirkkokahvit.
Kuorot: Vox Margarita ke 5.12. kello 18, kirkkokuoro to 
29.11. kello 18.

Kirkkomusiikkiviikon ohjelma:
Sarakylän kappelikuoro konsertoi ja juhlistaa sa-
malla toimintansa 20 -vuotista taivalta Sarakylän 
kappelissa to 29.11. kello 19. Kuoroa johtaa Keijo 
Piirainen, hartaus Ari Kokkonen.
Juhani ja Juho Alakärpän konsertti seurakuntako-
dissa pe 30.11. kello 19. Ohjelma 10 €.
Kirkkomusiikkiviikon päätöskonsertti kirkos-
sa su 2.12.  kello 14, Oulun Sinfonian jousikvartet-
ti, Pudasjärven kirkkokuoro, johtaa Jukka Jaakkola, 
Anna-Elina Jaakkola, urut. 

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10-13.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.
Omaishoitajat Meritassa ma 3.12. kello 13.
Raamattupiiri seurakuntakodin kokoushuoneessa to 
29.11. kello 18.
Perhekerho seurakuntakodissa ke 5.12. kello 10-13 
syyskauden viimeinen perhekerho, nyyttärit.
Perheiden jouluinen askarteluilta seurakuntakodissa 
ma 3.12. kello 17.
Loppuvuoden lapsiparkit: pe 30.11. kello 9.30-12, 
sekä 14.12. kello 9.30-11.30. Ilmoittautumiset lasteno-
hjaajille (ma kello 12-16, muina arkipäivinä kello 8-16) 
Heli Tauriainen 040 868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 040 
743 4896, Kerttu Luokkanen 040 586 1217.
Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat Yli-Livolla Marjo ja 
Kaarlo Illikaisella pe 30.11. kello 18.30 (Urpo Illikainen). 
Joulumyyjäiset Sarakylän koululla pe 30.11. kello 19.  
Joulumyyjäiset Kurenalan ry:llä la 1.12. kello 11. Seurat 
Kurenalan ry:llä su 2.12. kello 16 (Samuli Leppänen, Juk-
ka Lehto).
Kastettu: Riina Aava Mirjami Ervasti.
Haudattu: Raimo Antero Jussila  68 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: Kaleva365 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
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

On jälleen se aika vuodesta, kun kirkko-
vuosi vaihtuu ja adventin aika alkaa.  Kirk-
kovuosi eroaa kalenterivuodesta muun 
muassa siten, että ne alkavat eri aikaan. 
Toinen ero voisi olla, että me maalliset 
matkalaiset emme tarkalleen tiedä, mitä 
tuleva vuosi tuo tullessaan, mutta kirk-
kovuoden tapahtumat me tunnemme. 
Tulevana sunnuntaina on ensimmäinen 
adventti, jolloin saamme sytyttää ensim-
mäisen kynttilän virittämään meihin toi-
von ja odotuksen. Ensimmäinen adventti 
on myös iloa ja riemua, kun Hoosianna-
hymnillä toivotetaan tervetulleeksi Jeesus, 
adventin Kuningas.  

Sunnuntain Evankeliumissa sanotaan: 
”Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä 
profeetan sana: Sanokaa tytär Siionille: 
Katso, kuninkaasi tulee! Hän tulee luokse-
si lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan 

varsalla.” Jeesus ei saapunut Jerusalemiin 
prameasti kuninkaan elkein, rikkauksien ja 
fanfaarien keskellä, vaan hiljaisena ja nöy-
ränä työjuhdalla ratsastaen, palvellakseen 
ihmisiä. Adventtina odotamme joka jou-
luista sanomaa Vapahtajan armosta ja rak-
kaudesta. (Matt. 21:4-5)

Joulu on monelle pysäkki vuoden pi-
meimpänä aikana: yhteistä juhlaa, arjen 
rauhoittumista ja hiljentymistä. Omaa jou-
lua valmistellaan pitkään ja hartaasti, odo-
tuksin ja toivein, ja jokaisessa kodissa jou-
lu on hieman erilainen. Joskus tuntuu, että 
joulun ympärille rakennetaan valtavaa ko-
risteiden, ruoan, lahjojen, ohjelmanume-
roiden ja ostamisen festivaalia. Adventin 
aika ei olekaan vain joulun odotusta, vaan 
alituista järjestelyä, suunnittelua ja valmis-
telua. Palveleeko se todella sitä, mitä jou-
lulta odotamme – yhteistä juhlaa, yhdes-

säoloa ja erityisesti joulun lasta, Jeesusta? 
Ratsastammeko adventin halki kuninkaal-
lisella kulkueella vai lempeällä aasilla?

Kun sytytämme ensimmäisen kyntti-
län, täydelliseen pimeyteen syttyy ensik-
si pieni valo, toisen, kolmannen ja neljän-
nen kynttilän liekki kasvaa suuremmaksi 
ja valo kirkkaammaksi. Kuljettakoon tu-
leva adventinaika meitä jokaista kohti Va-
pahtajamme syntymäjuhlaa. 

Siunattua joulun odotusta sinulle! 

Anniina Ervasti
sosionomi-
diakoniopiskelija 

Helena Koivukangas
diakoni

Matkalla juhliin

Joulupuu-keräyksellä jaetaan joulumieltä
Tänäkin jouluna moni lap-
si odottaa joulua ja lahjoja 
kuusen alla. On kuitenkin 
paljon lapsia, jotka eivät saa 
yhtään lahjaa. Joulu on juh-
la, jolloin nautitaan yhteises-
tä ajasta läheisten parissa. 
Monelle läheisyys ja turva 
jäävät kuitenkin vain haa-
veiksi. 

Joulupuu-keräys järjeste-
tään ympäri Suomen Nuor-
kauppakamarien toimesta. 
Pudasjärvellä Nuorkauppa-
kamarien ideoima keräys to-
teutetaan yhdessä paikalli-
sen LähiTapiolan ja MLL:n 

kanssa. Keräyksen avulla 
jaetaan jouluiloa ja tehdään 
lahjahaaveista totta, myös 
niille lapsille, jotka muuten 
uhkaavat jäädä ilman jou-
lupukin tuomisia. Lahjat 
löytävät perille MLL:n, so-
siaali- ja perhepalveluiden 
ja seurakunnan yhteistyön 
avulla. Joulupuu-projektis-
sa lahjat kohdistetaan lapsen 
iän ja sukupuolen mukaan. 
Jouluilon varmistamiseksi 
lahjojen tulee olla uusia os-
tettuja tai itsetehtyjä. 

LähiTapiola Pohjoinen 
osallistuu Joulupuu-keräyk-

seen keräämällä lahjoja Pu-
dasjärven toimistolla 14.12. 
saakka. Pakettikortin voi 
noutaa S-Marketin, K-Su-
permarketin, M-marketin, 
Kirjakaupan tai seurakunta-
talon joulukuusesta. 

Joulupuun ideana on tar-
jota kansalaisille ja yrityksil-
le helppo tapa saada hyvä 
joulumieli ja levittää sitä 
eteenpäin. Toivon, että mah-
dollisimman moni lähtisi 
mukaan keräykseen, veto-
aa toimitusjohtaja Veli Raja-
kangas LähiTapiola Pohjoi-
sesta. 

Joulupuu-keräys on otet-
tu sydämellisesti vastaan, 
missä ikinä se onkin jär-
jestetty. Joulupuussa yh-
distyvät lasten pyyteetön 
auttaminen, ihmisten hen-
kilökohtainen panos ja vä-
littäminen ja yritysten aktii-
visuus. Joulupuu on tuonut 
hyvän mielen niin lahjojen 
antajille, projektissa mukana 
olleille tahoille kuin tieten-
kin myös lahjan saajille per-
heineen. HT

Lapsi mukaan töihin -teemapäivä
”Lapsi mukaan töihin” 
-päivää vietettiin lapsen 
oikeuksien viikon perjan-

Inka ja Meea Mertala kävivät tutustumassa isänsä Juha Mertalan työpaikkaan. 

taina 23.11. Lasten on tär-
keää päästä näkemään ja 
kokemaan, missä heille tär-

keät aikuiset tekevät työtä 
ja mitä työn teko on. Myös 
työpaikkojen on hyvä näh-
dä työntekijöidensä lapsia. 

Inka ja Meea Mertala kä-
vivät tutustumassa isän-
sä, Juha Mertalan, mukana 
etsivä nuorisotyön toimis-
toon, joka sijaitsee Puikka-
rin päädyssä, kuntosalin 
yläkerrassa. Aamu aloi-
tettiin aamukahvilla/kaa-
kaolla, jonka jälkeen tytöt 
saivat tutustua toimistolla 
tehtäviin töihin. Tutustu-
miskohteena oli myös kau-
pungintalon posti-piste. 
Kaupungintalolta olikin 
mukava lähteä päiväkotiin 
leikkimään kavereidensa 
kanssa. Tytöt olivat erit-
täin iloisia, kun saivat olla 
mukana töissä aamun ai-
kana. AH

Jouluvalot ovat ilmestyneet 
tällä viikolla Kurenalan ka-
tukuvaan. Virallisesti valot 
sytytetään perjantaina 30.11.  
joulunavaustapahtumassa 
Pudasjärven torilla.

Iltapäivä aloitetaan Ku-
renalan kyläyhdistyksen 
Kerttu Simun pyörittämäl-
lä joulutorilla, jossa katetus-
sa teltassa tarjolla on muun 
muassa käsitöitä, lahjatava-
raa ja paikallisia tuotteita.

Myytävänä tapahtumas-
sa on myös kahvia, lättyä ja 
makkaraa. Iijokiseutu tarjo-
aa glögiä ja pipareita martto-
jen avustuksella.

Jouluvalot syttyvät kello 
18.00 kaupungin tervehdyk-
sen myötä. Kaupungin edus-
tajana on kaupunginval-
tuuston varapuheenjohtaja 
Sointu Veivo. Seurakunnan 
terveiset pudasjärveläisil-

le tuo kirkkoherra Timo Lii-
kanen.

Pudasjärven Yrittäjien 
jouluviestiä välittää puheen-
johtaja Tommi Niskanen. 
Jouluiseen tunnelmaan joh-
dattavat myös Lakarin kou-
lun lapset musiikkituokiol-
laan. Tapahtumassa selviää 
lisäksi, ketkä voittavat joulu-
rahaa Jouluarpa ostoksestasi 
-arpajaisissa.

Ohjelmatuokion päät-
teeksi paikalle saapuu jou-
lupukki, joka tuo tuoreim-
mat ja makeimmat terveiset 
Korvatunturilta. Tapahtu-
man järjestelyistä vastaavat 
Pudasjärven Yrittäjät, Pu-
dasjärven kaupunki, Pudas-
järven seurakunta, paikallis-
lehti Iijokiseutu, Kurenalan 
kyläyhdistys, Karhupajan 
väki sekä muut yhteistyö-
kumppanit.

Joulunavaus 
perjantaina torilla
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Vakuutukset kunnossa.

P. Outila Oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

KIIPEILEVÄ METSURI TEKEE 
PIHAPUIDEN KAATOJA.

TAIMIKONHOITOTÖITÄ, 
KEMERATUKIEN HAKU HOIDETAAN.

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste

E&A Metsä-Kerälä Oy
myy rajoitetun erän

VILJELTYJÄ JOULUKUUSIA
Tarvittaessa kotiinkuljetus. 

Tiedustelut ja varaukset 0400 285 409.
Mursuntie 1 Pudasjärvi

Toimitus 14.12. 
Pudasjärvi, Ranua, Posio, Taivalkoski.
Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440

A. Pöntiön 
VILJAPOSSUA 
suoraan tilalta

SAVUSIIKAA JA – LOHTA
(myös suolasiikaa ja -lohta,

kylmäsavulohta, siian ja muikun mätiä)
PUDASJÄRVEN TORILLA

keskiviikkona 5.12.
klo 10.00–16.00

Vesa Riekin vaalitilaisuuksissa 
keskustelua ja huumoria
Vesa Riekki aloitti marras-
kuussa vaalikiertueensa vaa-
lituvassa torin laidalla, jonka 
jälkeen tilaisuuksia on ollut 
Hetekylästä ja Puhokselta. Ti-
laisuuksissa kuntalaiset osal-
listuivat aktiivisesti keskus-
telemaan päivänpolttavista 
ja muistakin asioista. Esit-
telypuheessaan Riekki ker-
toi omasta pitkästä kunnal-
lispolitiikon urastaan, työ- ja 
perhe-elämästään sekä lin-
jasi asioita, joita hän haluaa 
viedä tulevaisuudessa eteen-
päin. Perheiden tukeminen, 
kotipalvelu, varhaiskasvatus, 
lastensuojelu, opiskelijoiden 
taloudellinen asema, mielen-
terveystyö, eläkeläisten asi-
at, vammaistyön kohentami-
nen, työllisyys/työttömyys, 
peruspalvelujen tukeminen, 
liikenne ja teiden kunto, maa-
talouden ja yrittäjyyden vah-
vistaminen ovat suuria ja tär-
keitä hoidettavia kohteita.

Puhoksen tilaisuudessa 
keskustelujen keskiöön nou-
sivat maatalouden, lihantuo-
tannon, rakentamisen, ko-
tihoidon, työllistämisen ja 

lähiruuan tuotannon kysy-
mykset. Lisäksi pohdittiin ja 
evästettiin kansanedustajaeh-
dokasta varhaiskasvatuksen/
päivähoidon maksuttomuu-
den mahdollisuudesta, auto-
verotuksen järkeistämisestä 
ja monista muista kansalais-
ten jokapäiväiseen elämään 
liittyvistä asioista. Puhosky-
län väki ohjeisti ehdokasta 
huumorilla sävyttäen: ”kat-
so tulevana kansanedustajana 
välillä peiliin, pidä pintasi asi-

Puhoksen vaalitilaisuuden väkeä.

Ensimmäisen vaalitilaisuuden Vesa Riekki piti torin vierellä olevassa Keskustan vaali-
tuvassa, jossa koolla olivat hänen tukijoukkonsa. Puheenvuoron hänen lisäkseen käytti 
mm. vaalipäällikkö Mari Kälkäjä, joka toimi edellisissä vaaleissa kansanedustaja Niilo Ke-
räsen vaalityön vetäjänä. 

Kurenpojilla futsal- ja 
jalkapallokauden päättäjäiset

FC Kurenpojat järjesti pe-
laajilleen futsalkauden 2017-
2018 ja jalkapallokauden 
2018 päättäjäiset tiistaina 
27.11. Tuomas Sammelvuo 
-salissa Tapahtuman alussa 
seuran puheenjohtaja Toni 
Niemelä kertasi menneiden 
kausien huippuhetkiä. Näi-
tä olivat miesten hyvä me-
nestys futsalin Kakkosessa, 
P12-joukkueen nouseminen 
Mestaruussarjaan, kahden 
pelaajan nimeäminen Suo-
men joukkueeseen Barents 
Winter Gamesiin sekä kah-
den pelaajan saavuttama U19 
Suomen mestaruushopea 
HauPan riveissä. Jalkapallo-
kaudella menestystä niittivät 
juniorijoukkueet, joista sekä 
P12 että P14 nousivat kauden 
päätteeksi Pohjois-Suomen 
Mestaruussarjoihin.

Yhteiskuva päättäjäisissä.

Menneenä vuonna Ku-
renpojat on saanut myös his-
toriansa ensimmäisen maa-
joukkuepelaajan futsalissa. 
Farmisopimus liigaseura 
Tervareiden kanssa on mah-
dollistanut kahden pelaajan 
esiintymisen miesten liiga-
kentillä sekä kolmen pelaa-
misen U19-liigassa. SM-ho-
peamitalistit Mohamed 
Abdulkadir Mohamed ja Art-
tu Niemelä kertoivat kuulu-
misiaan sekä kannustivat pu-
dasjärvisiä lapsia ja nuoria 
uskomaan unelmiinsa sekä 
touhuamaan eri tavoin pal-
lon kanssa. Arttu Niemelä 
kertoi myös, että Pudasjär-
veltä on mahdollista nousta 
Suomen huipulle ja maajouk-
kueeseen, jonka kautta au-
keavat ovet myös kansainvä-
lisille kentille.

Illan kohokohta nuorille 
pelaajille oli palkitseminen. 
Kaikki mukana olleet pelaa-

jat saivat pokaalin ja lisäk-
si joka joukkueesta palkittiin 
erikoispalkinnoin valmenta-
jien valitsemat ahkerin har-
joittelija, kehittynein pelaaja, 
tsemppari sekä vuoden pe-
laaja. Palkintoja noutamaan 
oli tullut mukava määrä pe-
laajia, ja katsomo täyttyi koti-
en kannustusjoukoista.

Erikoispalkinnolla 
palkitut 
P8 
Ahkerin harjoittelija Aake Kujala, Ke-
hittynein pelaaja Toivo Turpeinen, 
Tsemppari Pekka Lapinlampi, Vuo-
den pelaaja Unto Niemelä. 
P10
Ahkerin harjoittelija Olli Toivanen, 
Kehittynein pelaaja Taneli Manninen, 
Tsemppari Martti Puhakka, Vuoden 
pelaaja Ilja Niemelä. 
T12
Ahkerin harjoittelija Sanna Laakko-
nen, Kehittynein pelaaja Ronja Kok-
ko, Tsemppari Emmi Salmela, 
Vuoden pelaaja Venla Leino.

P12
Ahkerin harjoittelija Aaro Lapinlam-
pi, Kehittynein pelaaja Jaakko Parkki-
la, Tsemppari Samu Riekki, 
Vuoden pelaaja Omar Abdulkadir 
Mohamed. 
P14 
Ahkerin harjoittelija Otto Nieme-
lä, Kehittynein pelaaja Niklas Kok-
ko, Tsemppari Nkashama Ntambwe, 
Vuoden pelaaja Otto Riekki. 
Miehet
Puolustava pelaaja Mikko Huhta, 
Hyökkäävä pelaaja Arttu Niemelä, 
Taistelija Joonas Pahkala, Vuoden pe-
laaja Arttu Niemelä. 
Naiset, miesten futsalin 2. joukkue 
sekä ikämiehet eivät valinneet eri-
koispalkinnon saajia.
Vuoden tyttöpelaajaksi valittiin 
poikienkin joukkueessa paikkan-
sa lunastanut Alisa Koppelo. Vuoden 
poikapelaaja Abdalle Abdulkadir Mo-
hamed voitti oman sarjansa piste-
pörssin futsalissa sekä maalipörssit 
jalkapallon kevät- ja syyskierroksilla.

Teija Niemelä,  
kuvat Tuula Iinatti 

oiden oikein hoitamisen suh-
teen, äläkä lähde muiden mu-
kana unohtamaan asettamiasi 

tavoitteita”. 

Sointu Veivo

Vuoden poika pelaaja Ab-
dalle Abdulkadir Mohamed 
ja Vuoden tyttöpelaaja Alisa 
Koppelo.
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Kirkkoneuvoston kokouk-
sessa 26.11. käsiteltävänä 
oli esitys kirkkovaltuustol-
le papiston virkarakenteesta 
1.6.2019 alkaen, joka hyväk-
syttiin äänestyksen jälkeen. 
Kirkkoherran päätösehdo-
tuksena oli, että kirkkoval-
tuusto lakkauttaa kappalai-
sen viran 1.6.2019 alkaen ja 
valtuuttaa kirkkoneuvos-
ton käynnistämään toisen 
seurakuntapastorin viran-
täytön keväällä 2019. Iivari 
Jurmu ehdotti Juhani Mat-
tilan kannattamana, että 
kirkkovaltuusto lakkaut-
taa toisen seurakuntapasto-
rin viran 1.6.2019 alkaen ja 
aloittaa kappalaisen viran 
täytön keväällä 2019. Kirk-
koherran päätösehdotusta 
kannattivat kirkkoherran li-
säksi Tuulikki Tihinen, Esko 
Ahonen, Eija Ikonen, Mauno 
Ruokangas ja Sointu Veivo. 
Vastaehdotuksen puoles-
ta äänestivät Anna-Maaria 
Jaakkola, Iivari Jurmu ja Ju-
hani Mattila. Alkuperäinen 
päätösehdotus valtuustolle 
jäi voimaan äänin 6-3. Kirk-

kovaltuusto päättää papis-
ton virkarakenteesta koko-
uksessaan 10.12.2018.

Kirkkovaltuustolle ehdo-
tettiin, että se vahvistaa vas-
tuuryhmien ohjesäännöt. 
Johtokuntien tilalle on pe-
rustettu työalojen vastuur-
yhmät vuoden 2019 alusta, 
jotka kirkkoneuvosto nime-
ää toimikaudekseen. Val-
tuuston päätöksen mukaan 
seurakunnan työaloja on 
neljä: yleinen seurakunta-
työ, kasvatus, diakonia ja lä-
hetys. Näin vastuuryhmien 
kautta saadaan aikaan toi-
mintaa ja vahvistettua seu-
rakuntalaisten osallisuutta.

Ensi vuodelle  
alijäämäinen  
talousarvio 
Toiminta- ja taloussuunni-
telman investointiosaan kir-
jatut kirkon energiakorjauk-
set ovat valmistuneet, 30.10. 
Sarakylän hautausmaan 
muisto- ja uurna-alue on 
valmistunut ja kustannuk-
set on kirjattu käyttötalou-

teen. Rahoitusarvopaperit, 
rahat ja pankkisaamiset oli-
vat lokakuun lopussa noin 
1,2 miljoonaa euroa, jossa 
kasvua vuodenvaihteen ti-
lanteeseen nähden on noin 
80 000 euroa. 

Kirkkoneuvosto päät-
ti esittää kirkkovaltuustol-
le ensi vuoden talousarvi-
on, jonka tulos on arviolta 
102 000 euroa alijäämäinen. 
Poistoerokirjausten jälkeen 
talousarviovuosi 2019 näyt-
tää noin 82 000 euron alijää-
mää, joka katetaan edellisten 
vuosien ylijäämäkertymästä. 
Toiminta- ja taloussuunni-
telma vuosille 2019-2021 si-
sältää muun muassa kirkon, 
kellotapulin ja asehuoneen 
paanukattojen huoltoterva-
uksen sekä Riekinkankaan 
hautausmaan uurna-alueen.

Kirkollisverojen kertymä 
lokakuun lopussa on viisi 
prosenttia suurempi verrat-
tuna edellisvuoden vastaa-
vaan ajankohtaan, kun taas 
valtionkorvauksen kerty-
mä oli noin puoli prosent-
tia pienempi yhteisvaiku-

tuksen ollessa plussalla noin 
neljä prosenttia. Valtionkor-
vaus kuluvalle vuodelle on 
159 000 euroa, mikä on 2000 
euroa edellisvuotta pienem-
pi. Verotulojen ja valtionra-
hoituksen toteuma 31.10. on 
yhteensä noin 94 prosenttia. 
Kirkkohallitus oli hyväksy-
nyt harkinnanvaraista toi-
minta-avustusta 120 000 eu-
roa.

Kiinteistöhuolto  
Riekki jatkaa  
traktoritöitä
Päätettiin hyväksyä Kiin-
teistöhuolto Riekki Oy:n 
edullisin tarjous, joka sisälsi 
Kurenalan ja ympäristöalu-
een sekä Sarakyläkiinteistö-
jen piha-alueiden ja hauta-
usmaiden traktorityöt sekä 
koneelliset haudankaivut ja 
peittämiset. 

Kirkkolain mukaan hau-
tasijan luovuttamisesta ja 
hautaamiseen liittyvistä pal-
veluista tulee periä maksut, 
joiden määräämisessä ote-
taan huomioon seurakun-

nalle palvelun tuottamises-
ta aiheutuvat kustannukset. 
Kirkkovaltuusto esittää 
kirkkoneuvostolle hyväk-
syttäväksi vuoden 2019 hau-
tapaikkamaksut kuluvan 
vuoden taksojen mukaisesti: 
arkkuhaudan hallinta-aika 
30 vuotta 100 euroa. Ulko-
paikkakuntalainen maksaa 
arkkupaikastaan 350 euroa 
30 vuodelta. Hallinta-aikaa 
voi paikkakuntalaiselta jat-
kaa enintään 25 vuotta ker-
rallaan hintaan neljä euroa/
vuosi/hautapaikka, sama 
ulkopaikkakuntalaiselta on 
14 euroa.

Aiemmin lunastettuun 
hautaan haudattaessa, on 
haudan hallinta-aikaa oltava 
jäljellä vähintään 25 vuotta 
(haudan koskemattomuus-
aika)/hautapaikka. Yhdel-
lä hautapaikalla tarkoitetaan 
enintään kahta päällekkäis-
tä hautasijaa. Oikeus hau-
taan luovutetaan vain kuo-
lemantapauksen yhteydessä 
ja samalla hautaoikeus voi-
daan luovuttaa myös vaina-
jan omaisille. Hautapaikkoja 

luovutetaan enintään kaksi. 
Sotaveteraaneille ja heidän 
puolisoilleen sekä sotales-
kille hautapaikka on ilmai-
nen. Jos henkilö on muutta-
nut Pudasjärveltä ja kuolee 
vuoden sisällä muuttamis-
hetkestä, hautapaikkamak-
su määräytyy paikkakunta-
laisen mukaan.

Talouspäällikön  
virkaan 11 hakemusta
Seurakunnan talouspääl-
likön virkaan haki määrä-
aikaan 26.11. mennessä 11 
henkilöä: Herukka Merja, 
Hiukka Joni, Jaakkola Kari, 
Korhonen Kai, Mattila Ju-
hani, Pohjola Juho, Purola 
Anu, Rajahalme Vesa, Ryti-
lä Johanna, Seppänen Juha. 
Yksi hakija ei halua nime-
ään tässä vaiheessa julkisuu-
teen. Yksi hakemus tuli mää-
räajan päättymisen jälkeen.

Kirkkoneuvoston nimeä-
mä työryhmä valmistelee 
valintaa 17.12. kirkkoneu-
voston kokoukseen. RR

Kappalaisen virkaa esitetään lakkautettavaksi

Valtuuston kokouksen alussa kukitettiin 70-vuotismerkki-
päivää viettänyt Aune Ekdahl ja Mirka Väyrynen tyttövau-
van syntymän ja edellisen viikon hääjuhlan johdosta. Mirka 
ja Tero Väyrysen perheessä on neljä lasta. 

Pudasjärven kaupunginval-
tuusto kokoontui torstai-
na 15.11. Kokouksen alussa 
muistettiin 70 vuotismerkki-

päiväänsä viettänyttä Aune 
Ekdahlia ja Mirka Väyrys-
tä hää- ja vauvauutisen mer-
keissä. 

Veroprosentti säilyi entisenä 20,5 prosenttina
Viime kokouksessa aloi-

tetun käytännön mukaan 
kuultiin valiokuntien katsa-
ukset puheenjohtajiensa esit-
tämänä. 

Ensi vuoden tuloveropro-
sentti säilytettiin ennallaan 
20,5 prosentissa. Kiinteistö-
veroprosenteiksi päätettiin 
0,98, vakituiseen asumiseen 
käytetty asunto 0,41, muu 
asuinrakennus 1,05, yleis-
hyödyllinen yhteisö 0,40, 
rakentamaton asuinpaikka 
3,50 sekä voimalaitokset 2,50 
prosenttia. 

Kaupunginhallitus an-
toi tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksen suo-
situksista selostuksen, joka 
hyväksyttiin. Kaupungin 
tytäryhtiöiden raportoin-
ti tapahtui 2.10. valtuus-
toseminaarissa. Esittely-

jä järjestetään vuosittain ja 
tarvittaessa useammin-
kin. Hankkeiden valmiste-
luun, talousarvion suun-
nitteluun ja seurantaan 
luvattiin kiinnittää aikaisem-
paa enemmän huomiota. Lä-
hiruoan käyttöä julkisessa 
ruokahuollossa pyritään li-
säämään. Isoista rakennus-
hankkeista luvattiin käy-
dä keskustelua aikaisempaa 
enemmän valtuustojen ko-
kouksissa hyödyntäen myös 
valtuustoseminaareja. 

Talousarvion toteutumi-
sesta vuoden kolmen nel-
jänneksen osalta verotulojen 
todettiin kertyneen hyvin. 
Heikennyksenä on viime 
vuodelta maksettujen oikai-
su- ja veronpalautusosuuk-
sien 2,1 miljoonan euron 
vähentäminen kaupungin 

joulukuun verotilityksestä. 
Kuntalaisten kannalta isot 
veronpalaukset ovat tieten-
kin positiivinen asia, mutta 
näkyvät sitten miinuksena 
kaupungin verotulojen kan-
nalta.

Oulunkaaren osalta to-
dettiin talousarvion riittä-
neen monta vuotta. Nyt on 
ylitystä tulossa puoli miljoo-
naa euroa. Kurenalan purka-
misessa siihen varatusta 900 
000 eurosta jäänee säästöä. 
Lopullisten tilinpäätösluku-
jen todettiin tässä vaiheessa 
näyttävän paremmalta kuin 
talousarvio, mutta siinä on 
vielä paljon epävarmuuste-
kijöitä, mm. Oulunkaaren 
ylityksen suuruus, Osaon 
mahdollisen tappion suu-
ruus ym.

Ensi vuoden talousarvi-

on laatiminen näyttää tämän 
vuotista vaikeammalta. 

Kehittämistoimelle 
myönnettiin tälle vuodel-
le 205 000 euron lisämäärä-
rahan työllisyyden hoitami-
seen.

Kehittämistoimen asiois-
ta oli laaja keskustelu, jos-
sa kukin valtuustoryhmä-
kin käytti puheenvuoron 
sekä useita yksittäisten val-
tuutettujen puheenvuoroja. 
Yhteistoimintaneuvottelu-
ja on käyty noin 20 henki-
lön kanssa, joidenkin kans-
sa useampaankin kertaan. 
Keskustelujen jälkeen tehtiin 
yksimielinen päätös, jossa 
kannatettiin palvelusuhde-
toimikunnan valmisteleman 
ja kaupunginhallituksen 
esittämät kehittämistoimen 
järjestelyt. HT

Lauantaina 24.11.2018 Ala-
Siuruan kyläyhdistys ry 
tarjosi yhdistysneuvontaa 
Pudasjärvellä toimiville yh-
distyksille. Koulutus oli kai-
kille avoin ja maksuton.

Ohjeistajana toimi pitkän 
linjan asiantuntija Anni-In-
keri Törmänen. Paritunti-
nen neuvonta tarjosi kuuli-
joille vahvaa opastusta mm. 
avustuksista, rahoituksista, 
työllistämisestä sekä kylil-
lä toimivien yhdistysten yh-
teistyön tärkeydestä. 

Näistä ei ole likimainkaan 
kaikilla yhdistyksillä tietoa 
eikä taitoa hakea apua. Täs-
sä vaiheessa Livokas ry. tu-

Koulutusta Moskovassa
lee avustamaan ja tarjoaa 
omaa ammattiosaamistaan 
kaikille yhdistyksille.

Törmänen korosti eri sek-
toreitten yhteistyön tärke-
yttä toimivan organisaation 
luomiseksi. Tähän on hyvä-
nä apuna kyläsuunnitelman 
laatiminen jota seurataan, 
jonka mukaan toimitaan ja 
jota tarvittaessa päivitetään. 
Kyläsuunnitelman mukai-
siin investointeihin on ole-
massa erilaisia rahoitus-
vaihtoehtoja joko lainana tai 
avustuksena. 

Työllistäminen nou-
si puhuttavaksi aiheek-
si. Pudasjärven kaupunki 

maksaa kaupunkilisää palk-
katuella työllistäville yhdis-
tyksille. Tämä on käytössä 
useammalla kylällä ja pitkä-
aikaistyöttömiä on näin saa-
tu työllistettyä jo kymmeniä. 
Livokas ry. huolehtii työn-
antajavelvoitteet sekä avus-
taa käynnistämisessä. 

Moskovassa oli vähän 
toistakymmentä osallistujaa, 
mutta läheskään kaikista yh-
distyksistä ei ollut päässyt 
ketään paikan päälle.

Pyrkimyksenä olisi, että 
kaikkien yhdistysten yhte-
ystiedot löytyisivät kaupun-
gin nettisivuilta jonka kaut-
ta viestiminen tulee olemaan 

Ohjeistajana toimi pitkän 
linjan asiantuntija Anni-In-
keri Törmänen. 

helppoa ja maksutonta. Kun-
nan järjestöyhdyshenkilö on 
avainasemassa kunnan ja 
järjestöjen välisen yhteistyön 
kehittämisessä. Kunnassa 
toimivat järjestöt tuottavat 
merkittävän määrän kunta-
laisten hyvinvointia ja terve-
yttä edistävää toimintaa. 

Ihimiset.fi -verkkopal-
velu tarjoaa yksinkertaista, 
maksutonta rajapintaratkai-
sua kunnan ja yhdistysten 
välille, jolloin säästyy sekä 
aikaa että henkilöstöresurs-
seja.

Pudasjärven kaupungil-
la ei vielä toistaiseksi ole ni-
mettyä järjestöyhdyshen-

kilöä, mutta sellainen on 
hakuprosessissa. Henkilö 
on jo toimessa oleva työnte-
kijä, jolle määritellään tietty 
työaika yhdistystoimintaan. 
Kentällä toimivat järjestö-
agentit, jotka antavat kou-
lutusta yhdistyksille ja ovat 
yhdyshenkilöinä kaupungil-
le päin. Pudasjärvellä toimii 
tällä hetkellä kaksi koulutet-
tua järjestöagenttia.

Rajapintaratkaisun avulla 
kunta saa yhdellä päivityk-
sellä paikallisten yhdistysten 
tiedot helposti verkkosivuil-
leen ja tämän jälkeen ne päi-
vittyvät automaattisesti, kun 
uusia paikallisia yhdistyksiä 

ilmoittaa tietonsa Ihimiset.fi 
-verkkopalveluun.

Terttu Salmi
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AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTA-LAUANTAI
30.11.-1.12.

MAANANTAI-KESKIVIIKKO
3.-5.12.

1000

499

699

299

199
ras

499
kg

059599 159
pkt

149
kpl pss

249

300

229

100

349
kpl

100

695
kg

699
kg

599

raj. erä

695
kg

BROILERIN
RINTALEIKE

Snellman kunnon
KARJALANPAISTI
500 g

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

595
kg699

kg499
ras

Snellman
maatiaispossun
UUNIFILEE
maustettu
n. 1.4 kg/kpl599

kg

100
plo

500 179
kg

Valio
VIOLA

TUORE-
JUUSTOT

200 g

2 kg/
talous

2 kalaa/talous

PARSA-
KAALI

400 g 
Espanja

Voimassa 7.12.2018 saakka.

-KAUPAN 
SUPERETUKUPONKI

2 ltk/kuponki

399
ltkMalviala

COCTAIL-
PIIRAKKA
44 kpl/2000 g

"

ras

pss

169
pss

095

kpl

prk

Yksittäin 1,79 prk

kg

1195
kg

kg

795
kg

Tuore naudan
MAKSA 
palana ja
 jauheena

pss

säävaraus

3 pkt

pkt

099

2 pkt/talous

pkt

pkt

pss

2790

1190

1690

995

1950

3150

MA-TI 3.-4.12.          KE 5.12.

Atria 
GOTLER-
MAKKARA
palana

RAUTAOSASTOLTA

Tuore Norjan
LOHI
1-2 kg
kokonainen

Kivikylän
PIKNIKPAISTI

n. 1.5 kg/kpl

PE-KE 30.11-5.12.

Sunnuntai
LEIVONTA 80
MARGARIINIT

500 g

Eldorado
LOHKOPERUNA

450 g
maustettu

Eldorado
SEKA-
HEDELMÄ
250 g

Leipurimestarin
KÄÄRETORTTU
300 g
mansikka tai unelma

Findus 
POMMES 
NOISETTES 
BIG PACK 1  kg

TEKSTIILIOSASTOLTA

Oululainen
PEHMO-
VIIPALEET 450 g
kaura tai vehnä

Kananpojan
PANEROIDUT 
NUGGETIT
200 g

2 prk

Atria perhetilan
KANAN 

FILEELEIKE
450 g 

grillimaustettu tai 
merisuola-chili

Kulta 
Katriina
KAHVI
500 g

Olvi
JAFFA, COLA tai 

LEMON
0,95 l

sis. patin 0,20

KLEMEN-
TIINI
Espanja

Saarioinen MAKSA-
LAATIKKO, LIHAMA-
KARONI- tai LIHAPE-
RUNASOSELAATIKKO
350-400 g

Jokilaakson
SAVUJUUSTO 
370 g

IRTO-
KARKIT

Vip
GLÖGI
1 l

Risella
PUURORIISI
1 kg

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana ja siivuina

2 pkt

8990

495

Airam
YÖVALO 
pistorasiaan 
hämäräkytkimellä 

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-

KAASU-
LÄMMITIN
4,2 kW

Prego
TUHKAIMURI  
1200 W

3995

Lämmin 
tekninen
MICROFLEECE 
VÄLIASU

1990

AVAIMENTEKO, MYÖS 

MUSTAPÄINEN JA 

LUKKOTARVIKKEET

PE 30.11.                  LA 1.12.

Hyvä
NAUTA-
JAUHE-
LIHA

Naudan
PALAPAISTI

1195
kg

HEIJASTIN-
VALJAAT
kevyet 
esim.lenkillä, 
pyöräillessä

695

AJASTIN-
KELLO
ulkokäyttöön

595

Sunpride 100%
ANANAS-
TÄYSMEHU 1 l

1000 lumen
OTSALAMPPU
Promaster 
- ladattava akku
- portaaton zoomaus

3890

Tuore
SILAKKA-
FILEE

Irto
KARJALAN-
PAISTI

980
kg

Aladdin tai Paradis
SUKLAA-

KONVEHTI
500 g

KANAN-
MUNAT
10 kpl

Erilaisia

LASTEN

YÖ-/OLOASUJA

Erilaisia NAISTEN 
YÖ-/OLOASUJA
Ringella
Nanso
Triumph
Novita

JÄTTIPYYHE
100x150 cm

Miesten
ALEKSI 
KERRASTO

Black Horse
miesten
BOKSERIT
100% puuvillaa

TOSSUT
NÄPPYLÖILLÄ
2 paria/pkt

FLEECEHUOPA
200x150 cm

Naisten AAMUTAKKI
kukkainen
100% polyesteri
valkea 100% puuvillaa

Alkaen

ARK. 9-19
LA  9-16
SU  12-16

PALVELEMME 

JOULUUN ASTI MYÖS 

SUNNUNTAISIN 

KLO 12-16!
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Kaupunginvaltuuston matka sodankylään osa 2

Naurismakkaran jalanjäljillä  
- lähiruoka valloitti Lapin tähtikunnan

Pudasjärven kaupunginval-
tuusto toteutti 8.-9.11. val-
tuustoseminaarimatkan So-
dankylään. Viime lehdessä 
oli matkasta hyvinvointikes-
kuksen osuus. Tässä osa 2. 
jutussa keskitytään matkan 
toiseen päivään, jolloin tu-
tustuttiin lähruoka-asiaan. 

Sodankylän tie lähiruoan 
tähtikunnaksi alkoi päätök-
sestä irtautua hankintaren-
kaasta vuonna 2015. 

- 1980-luvulla ruhot pil-
kottiin itse. 1990-luvulla teol-
lisuus sanoi, että he pilk-
kovat perunat ja tekevät 
kastikkeet. Kunnat irtisanoi-
vat henkilökuntaa. 2000-lu-
vulla ruokaa lämmitetään 
komponenttikeittiöissä ja 
vastavalmistuneet ihmettele-
vät miten tehdä ruskeaa kas-
tiketta, tiivistää ruokapal-
velupäällikkö Merja Ahola. 
Nyt Sodankylä kulkee omaa 
tietään ja valmistaa ruokan-
sa itse. 

Aholan mukaan lähiruo-
an vienti julkisiin keittiöi-
hin vaatii innovatiivisuut-
ta, suunnittelua, kokeiluja ja 
riskinottoa. Yhteistyötä, us-
koa asiaan ja ”paksua nah-
kaa”. Lähiruoka maksaa So-
dankylässä kunnalle 70 000 
euroa vuositasolla, mutta 
raha jää paikallistalouteen. 
Hankintakulujen nousua ta-
sapainottaa työprosessi-
en tehostamisella laskeneet 
henkilöstökulut. 

”Vihdoinkin ne oppi 
laittamaan ruokaa!”
Kierros keskuskeittiöllä on 
avaava. Aholalla on 8,5 suo-
rittavan tason työntekijää, 
jotka tekevät päivässä 1 500 
lounasta, 500 päivällistä sekä 
aamupaloja ja kotipakette-

Juho Kellolampi
1. Eniten kiinnostaa hy-
vinvointikeskus ja miten 
sen toiminnot on järjestet-
ty. Matkoilla pääsee nä-
kemään, miten asioita on 
tehty muualla. Helpottaa 
päätöksentekoa. Mukava 
myös, kun isolla porukalla 
päästiin lähtemään.

2. Tuli paljon uutta tie-
toa ja näki kokonaisuuden. 
Keskus oli hyvin suunni-
teltu tähden malliin, ettei 
tarvitse osastojen läpi men-
nä muille osastoille. Läm-

Mikä on 
valtuustoseminaarimatka?

Valtuusto vastaa kun-
nan strategiasta. Sillä var-
mistetaan päätöksenteon 
systemaattisuus ja pitkä-
jänteisyys. Strategiset pää-
tökset tehdään valtuuston 
kokouksissa. Jotta rooli on 
myös käytännössä strate-
ginen, se edellyttää Kun-
taliiton mukaan erilais-
ten työskentelytapojen 
hyödyntämistä. Kunnis-
sa järjestetään jo vakiintu-
neina käytäntöinä esim. il-
takouluja ja seminaareja. 

Pudasjärvellä aiheet ovat 
liittyneet esimerkiksi kun-
tastrategiaan ja talousar-
vioon.

Valtuustoseminaari-
matkassa tutustutaan pai-
kan päällä kohteeseen. 
Teema liittyy päätöksen 
alla oleviin asioihin ja ta-
voitteena on saada lisätie-
toa päätöksenteon avuksi. 
Valtuustoseminaarimat-
ka Sodankylään oli tämän 
valtuustokauden ensim-
mäinen matka. 

Valtuutetut matkalla
1. Millaisia odotuksia sinulla on matkaan liittyen 
ja mikä kiinnostaa eniten?
2. Miten odotukset täyttyivät ja mitkä olivat 
tärkeimmät asiat mitä sait irti Sodankylästä?

mitysmuotona kaukolämpö 
ja maalämpö. Lähiruoassa on 
tärkeää se, että voidaan kun-
tarajojen yli etsiä pienempiä 
toimijoita, jotka yhteistyös-
sä pystyvät tekemään isom-
pia tarjouksia. Hieno nähdä 
tuollainen keskuskeittiö käy-
tännössä. Mitä Sodankylässä 
tehdään ja kokeillaan, onnis-
tuu myös meillä. Hyvä reis-
su!

Hilkka  
Parkkisenniemi
1. Tutustuimme aikanaan Ro-

vaniemellä elinkaarimalliin. 
Se auttoi päätöksenteossa ja 
antoi luottamusta. Toivon, 
että tästä olisi hyvinvointi-
keskuksen osalta vastaava 
vaikutus. Eniten minua kiin-
nostaa hyvinvointikeskus. 
Tiedän, että kiinnostaa myös 
kuntalaisia paljon. Matkailu 
avartaa!

2. Kannustavaa! Osalli-
suus ja asiakaslähtöisyys oli 
mietitty pitkälle. Oli pidet-
ty informaatiotilaisuuksia 
sekä valittu kehittäjäasiak-
kaita. Henkilöstöä oli kuul-
tu paljon. Halutaan säilyttää 
kilpailukyky myös julkisella 
sektorilla. Asiakaslähtöisyys 
on tärkeä. Tulevassa maa-
kuntauudistuksessahan kun-
tien tehtävänä on terveyden 

ja hyvinvoinnin edistäminen.

Mirka Väyrynen
1. Hyvinvointikeskukses-
sa kiinnostaa useat toimin-
not yksien seinien sisällä ja 
miten se käytännössä toi-
mii. Lähiruoasta on kiinnos-
tava nähdä miltä keskus-
keittiö näyttää paikan päällä. 
Lähiruoassa kiinnostaa lo-
gistiikka ja miten paikalli-
set tuottajat saavat tavaran 
liikkumaan. Avoimin mielin 
matkalla!

2. Matkalta tuli uutta vir-
taa lähiruoka-asian eteen-
päin viemiseen. Luottamus 
siihen, että asiat saadaan toi-
mimaan. Lähiruokaa on jau-
hettu jo pitkään ja välillä on 
näyttänyt, ettei pääse eteen-

päin. Logistiikasta mietin, 
miten hyödynnettäisiin maa-
kunnassa liikkuvat eri toi-
mijoiden autot. Ekologisuus 
ja hiilijalanjälki ovat tärkeitä 
asioita myös kuluttajille. 

Kauko Seppänen
1. Ajankohta on hyvä, kun 
meillä on vastaavat hankkeet 
tulossa. Eniten kiinnostaa 
hyvinvointikeskus nimen-
omaan teknisestä näkökul-
masta. Voimme hyödyntää 
Sodankylässä jo opittuja asi-
oita. Tämä on myös porukan 
hengenkohotusreissu. Toi-
vonkin lupsakkaa ja leppeää 
mieltä.

2. Vahvistui, että ollaan 
hyvin samanlaisia kuntia. 
Sodankylässä hyvinvointi-

keskus tehdään betonista. 
Meillä hyvinvointikeskus 
tulee todella hyvälle pai-
kalle. Vahvisti sen tarvetta. 
Lähiruokakäsitettä täytyy 
laajentaa kunnan rajojen 
ulkopuolelle. Positiivista, 
kun oppi tuntemaan pa-
remmin muita. Hyvä huu-
mori porukalla! 

Haastatellut valtuutetut 
valittiin arpomalla.

Tuomi-Tuulia Ervasti, 
Pudasjärven kaupungin 
viestintä

ja. Keittiöllä toiminnot tuke-
vat toisiaan. Vierailupäivänä 
perjantaina pakataan jo tiis-
tain ruokia.

Ahola joukkoineen on ke-
hittänyt reseptiikkaa ja jalos-
tajien puuttuessa he ovat läh-
teneet selvittämään, miten 
komponentteja tehdään. 

- Jos lähiruoka-asiaa halu-
taan saada eteenpäin, täytyy 
löytyä yrittäjiä, jotka tekevät 
niitä. Suomessa keskuskeitti-
öt ovat pitkälle komponent-
tikeittiöitä. Niissä lämmite-
tään valmiita ruokia. 

Lähiruokayhteistyö on 
poikinut uusia ideoita myös 
jalostajilta. Sodankylässä 
kasvatetaan naurista ja niin 
syntyi ajatus naurismakka-
rasta. Valtuutetut pääsivät 
maistamaan toista koe-erää. 
Lisäksi testattiin naurisnau-
takäristystä, matalakyp-
sennyksessä pehmennees-
tä raavaan lihasta. Kylkeen 
oikeista perunoista teh-
tyä muusia. Yksinkertaisen 
maukasta. Pudasjärveläisiä 
kiinnostaa miten asiakkaat 
ovat suhtautuneet muutok-
seen? 

- Vihdoinkin ne oppi lait-

tamaan ruokaa tuumasi van-
hukset, Ahola naurahtaa. 
He olivat kiitelleet, että vii-
mein ei hampaat enää jää li-
haan kiinni, vaan pystyy pu-
remaan. 

Vanhuksille tarjotaan 
myös herkkuja, kuten kieles-
tä valmistettuja ruokia. So-
dankylässä ollaan myös kiin-
nostuneita verestä. Ehkä sitä 
saataisiin Pudasjärven teu-
rastamolta, Ahola heittää. 

Parempaa palvelua ja 
alhaisempia kuluja
Yhteistyön lisäämiselle on 
Aholan mukaan tilaa sekä 
yrittäjien että kuntien välil-
lä. Se voi myös parantaa pal-
velua. 

- Utsjoella vanhukset ja 
lapset eivät koskaan saaneet 
tuoretta ja lämmintä leipää. 
Lisäksi kaivattiin vaihtelua. 
Eihän meistä kukaan kotona-
kaan syö aina samaa leipää, 
toteaa Ahola. 

Niinpä Utsjoki, Inari ja 
Sodankylä päättivät kimpas-
sa hankkia leipää. Markki-
navuoropuhelun jälkeen yri-
tykset totesivat, ettei jokaisen 

kannata höylätä pitkiä mat-
koja edestakaisin. He pää-
tyivät tekemään yhteistarjo-
uksen. 

Myös maitopuolella oli-
si kumppanuudelle tarvetta. 
Kuusamon meijeri on kiin-
nostunut toimittamaan juus-
toa, mutta Sodankylä yksin 
on ostajana liian pieni. Yh-
teistyöllä volyymitarve olisi 
tarpeeksi suuri.

Ruokahuolto maakun-
tauudistuksessa
Kunnanjohtaja Pesosta huo-
lestuttaa maakuntauudis-
tuksen vaikutukset ruoka-
huoltoon. Lähiruokaan on 
panostettu kovilla investoin-
neilla ja tehty paljon töitä. Jos 
paikallista ei osteta, se vai-
kuttaa paikallistalouteen. Li-
säksi pohjoisessa haasteena 
ovat pitkät kuljetusmatkat. 
Jos sote-palvelujen ruoka ka-
toaa keskuskeittiön tilauskir-
jasta, aterian hinta nousee lä-
hemmäs viittä euroa. Nyt 
sen hinta on Sodankylässä 
2,28 euroa.

- Maakunnassa on valmis-
teluryhmä asiaa pohtimassa, 

toteaa Pesonen. 
Pikkuhiljaa on tähän asi-

aan herätty.
Valtuuston puheenjohta-

ja Mari Kälkäjä kiittelee bus-
sissa matkalaisia. Hänen mu-

kaansa kaikki Sodankylän 
opit ovat Pudasjärven käy-
tössä ja hyödynnettävissä.

- Paljon on tekemistä, 
mutta eteenpäin mennään!

2000-luvulla ruokaa lämmitetään komponenttikeittiöissä ja vastavalmistuneet ihmettele-
vät miten tehdä ruskeaa kastiketta, tiivistää ruokapalvelupäällikkö Merja Ahola. 

Merja Aholan mukaan lähiruoan vienti julkisiin keittiöihin 
vaatii innovatiivisuutta, suunnittelua, kokeiluja ja riskin-
ottoa.
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AuroWool korostaa tuotteissaan ekologisuutta
Auringonkukkarou-
va Mari Matinlassi perus-
ti AuroWool -yrityksen-
sä noin puolitoista vuotta 
sitten. AuroWool tekee ki-
pua lieventäviä, rauhoit-
tavia asusteita alpakan- ja 
lampaanvillasta, joissa vah-
vasti korostuu niitten eko-
logisuus. Tuotteissa ei käy-
tetä mitään kemikaaleja eikä 
niistä löydy hyönteismyrk-
kyjä, keinokuituja tai väri-
aineita. Yrittäjä kertoo, että 
lampaan luonnollisen vil-
lan värejä on kolme ja alpa-
kan värimuunnoksia on pa-
rikymmentä. Ne riittävät ja 
sävyt ovat hienoja.

Marin ensimmäinen 
myyntiin tullut villatuote 

on ranteenlämmittimet, joita 
hän suosittelee muun muas-
sa nivelongelmaisille ja reu-
maatikoille. Ne ovat hyvät 
myös toimistotyössä sekä 
kylmässä autossa, jolloin 
sormilla voi käyttää myös 
muita toimintoja. Valikoi-
maan kuuluu lisäksi päähi-
neitä, kämmekkäitä ja huo-
palapasia. 

Villan kipua lievittävis-
tä ominaisuuksista on teh-
ty useita tutkimuksia sekä 
kotimaassa että ulkomailla. 
Erään tutkimuksen mukaan 
fibromyalgiaa sairastavat 
henkilöt olivat käyttäneet 
villaista alusasua sekä nuk-
kuneet villaisissa vuode-
vaatteissa ja saaneet siitä sel-

vää helpotusta kipuihinsa.
Lapin yliopiston teke-

mien tutkimusten mukaan 
on havaittu lampaanvillas-
ta valmistettujen myssyjen 
lieventävän jännityspään-
särkyä ja vähentävän mig-
reenikohtauksia. Alpakan 
villa puolestaan vaikuttaa 
terapeuttisesti ahdistukseen 
sekä unettomuuteen.

Kaikki vaiheet villan-
tuotannossa tapahtuu Suo-
messa, joten asusteet ovat 
100%:sti kotimaisia.

Matinlassille on tärke-
ää, että villa on kotimais-
ta ja mahdollisimman lähel-
lä tuotettua. Langat tulevat 
AuroWooliin Pohjois-Poh-
janmaalta Haukiputaalta 
Kempeleestä, Kiimingistä ja 

Tutkitusti alpakanvillapipo antaa helpotusta jännityspään-
särkyyn sekä migreeniin. Ohjeita ja lankoja voi ostaa Auro-
Woolin verkkokaupasta.

Raahesta. 
Matinlassi valmistaa 

kaikki tuotteet itse käsityönä 
ja suorat linjat koneellisesti. 
Toistaiseksi hän on yrityk-
sen ainoa työntekijä, mut-
ta ensi vuonna on tarkoitus 
saada alihankkijoita, joil-
le postitetaan materiaalit ja 
ohjeet tuotteen valmistami-
seen. Sitä ennen on valmis-
tuttava tuotebrändi, mark-
kinointi- ja myyntikanavat, 
sillä tulevaisuudessa tuot-
teita on tarkoitus markkinoi-
da myös maan rajojen ulko-
puolelle.

Loppuvuodesta Auro-
Woolin tuotteita on saata-
villa monista eri paikoista. 
Joulukuun ensimmäisenä 
viikonloppuna ovat vuoros-

sa naisten joulumessut Ou-
lussa ja viikko siitä avautuu 
Kirkkokadulla parin viikon 
ajaksi Kädentaitajien lahja-
paja, josta myös näitä villa-
tuotteita löytyy.

AuroWoolin villatuottei-
ta voi tilata nettikaupasta tai 
hankkia eri myyntitapahtu-
mista. Myös lankoja ja neu-

leohjeita on sivustolla myyn-
nissä. 

Tällä hetkellä tuotevali-
koimassa on huovutetut la-
paset, ranteenlämmittimet, 
kaulahuivi, säärystimet ja 
pipo, mutta lisää tuotteita on 
tulossa. 

Terttu Salmi
Ranteenlämmittimet ovat monikäyttöisiä niin lämpimiksi 
kuin myös terveysvaikutuksiin mm. reumaatikoille.

Mari Matinlassi on valmistanut ekologisia alpakan- ja lam-
paanvillatuotteita puolitoista vuotta.

MYYDÄÄN MAATA

Pudasjärven Hetekylän alueelta noin 11 heh-
taarin määräala, jonka puusto on pääosin nuorta 
kasvatusmetsää. Alueella on lisäksi kotitarvepuuta 
esimerkiksi polttopuuksi. Tämä kohde rajoittuu  
tiestöön, joten sinne on ensiluokkainen saavutetta-
vuus paikallisen metsäautotiestön kautta.

Tarjoukset tästä kohteesta 
16.12.2018 mennessä

Pudasjärven Livon alueelta noin 59,4 hehtaarin 
metsätila. Kohteen puusto on pääosin laidealuei-
den mäntyvaltaisilla kasvatusmetsäkuvioilla. Koh-
teen länsiosaan kulkee tie- ja penkkatieura.

Pudasjärven taajaman koillispuolen Pitämisuolta 
noin 27,4 hehtaarin kiinteistö. Kohde sopii hyvin 
luonnossa liikkujalle, metsästäjälle tai luonnon 
tarkkailijalle.

Tarjoukset näistä kohteista 
13.1.2019 mennessä

Lisätietoja näistä ja muista myynnissä olevista 
kohteista sekä ohjeet tarjouksen jättämisestä: 
www.ostamaata.fi

Ilmoitusaineisto toimitukseen ma 3.12.2018

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti
ITSENÄISYYSPÄIVÄN VUOKSI 

LEHTI MENEE PAINOON 
POIKKEUKSELLISESTI 

KESKIVIIKKONA 5.12.2018.

Päivi Pohjanvesi jatkaa Pudasjärven sos. dem. 
työväenyhdistyksen puheenjohtajana
Pudasjärven Sos.dem. työvä-
enyhdistys piti syyskokouk-
sen sunnuntaina 25.11. kau-
pungintalolla. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Päivi 
Pohjanvesi ja sihteerinä Tuu-
la Kuukasjärvi. Hyväksyt-
tiin talousarvio ja toiminta-
suunnitelma vuodelle 2019. 
Seuraavat kaksi vuotta pu-
heenjohtajana jatkaa Päivi 
Pohjanvesi, varapuheenjohta-
jana Paula Soronen sekä joh-
tokunnan jäseniksi, samoin 
kahdeksi vuodeksi valittiin, 
Paula Soronen, Eija Ikonen, 
Esa Ikonen, Tapio Pohjanve-
si, Håkan Blomqvist, Hilkka 
Blomqvist, Markku Kemppai-
nen ja Tuula Kuukasjärvi.

Kokouksessa kuultiin hal-
lituksen jäsenen, Eija Ikosen 
katsaus kaupungin tilantees-
ta. Keskusteltiin puolueiden 
välisestä yhteistyöstä ja todet-
tiin, että yhteistyötä teemme 

kaikkien puolueiden kanssa, 
mutta omalla linjalla pysym-
me meille tärkeissä asioissa. 
Pudasjärven kaupungin vel-
kaantuminen huolettaa edel-
leen, väkimäärä vähenee joka 
vuosi. Pelkona suurelle vel-
kaantumiselle on veropro-
sentin nousu. Uudisraken-

tamisessa on pakko miettiä 
muita rakennusmateriaaleja 
kuin hirsi, koska esimerkik-
si hirrestä tehtävä hyvänolon 
keskuksen rakentamiskustan-
nukset uhkaavat nousta liian 
korkeiksi. Vaikka rakentami-
set tehdään leasingvuokralla, 
kaupungille lankeaa useiden 

kymmenien miljoonien lunas-
tukset 23 - 25 vuoden kulut-
tua. Kuka nämä velat maksaa, 
jos väkimäärä ja työpaikat ei-
vät lisäänny, on huolen aihe. 

Tuula Kuukasjärvi ja 
Markku Kemppainen, 
kuva Heimo Turunen

Kokoukseen osallistuivat Tuula Kuukasjärvi, Hilkka Blomqvist, Päivi Pohjanvesi, Eija ja 
Esa Ikonen, Paula Soronen, Håkan Blomqvist ja Tapio Pohjanvesi.

Pohjois-Pohjanmaan Va-
semmisto piti syyskokouk-
sen 24.11. Muhoksella. Pii-
rin puheenjohtajana jatkaa 
sairaanhoitaja Olli Kohonen 
Oulusta. Varapuheenjohta-

jiksi valittiin Heidi Haataja 
Limingasta ja Sari Janatui-
nen Kempeleestä.

Piirihallitukseen valit-
tiin edellä mainittujen li-
säksi Aija Autio Ylivieskas-

ta, Jorma Hanhela Oulusta, 
Risto Heinonen Raahesta, 
Jouni Jussinniemi Pyhäjär-
veltä, Eero Kinare Kalajoel-
ta, Tauno Kivelä Iistä, Jaak-
ko Latvanlehto Muhokselta, 

Carina Läntinen Utajärvel-
tä, Suvi Röntynen Oulusta ja 
Matti Vähänen Oulusta.

Varajäseniksi valittiin 
mm. Taisto Puurunen Pu-
dasjärveltä.

Olli Kohonen jatkaa Pohjois-Pohjanmaan  
Vasemmiston puheenjohtajana
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

METALLIROMUN KERÄYS

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30
Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

PALVELU-
HAKEMIS-

TOSTA
EDULLISTA  
ILMOITUS-

TILAA! 

TYÖSUORITUKSIA

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

LAKIPALVELUJA

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

VARAOSAT

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

Maksamme reilun korvauksen 
yli 1000 kilon eristä. 

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)

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi, 
päivittäiset 010 257 1905

Alatalo Riikka,  
rahoitus  010 257 1935
Korteslahti Sari, 
rahoitus 010 257 1929
Luukkonen Tuija, 
rahoitus 010 257 1933
Ivola Jonne, 
yritysrahoitus 010 257 1922

Isopahkala Klemens, 
sijoitus 010 257 1926
Tyni Anna-Riikka, 
sijoitus 010 257 1925
Wuolijoki Heikki, 
sijoitus 010 257 1936

Löppönen Seppo, 
vakuutus 050 560 2581
Ylitalo Mikko, 
vakuutus 050 394 9707

Purola Pertti, 
toimitusjohtaja 010 257 1920
Kähkönen Mikko, 
myyntijohtaja 010 257 1921

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901
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PUDAS-
TORI

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

NUOHOUSPALVELUT

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

VUOKRATTAVANA

MYYDÄÄN Korennolla heti vapaana 2 h + 
k 55 m2, 1 h+k 42 m2, 1 h+k 25 
m2. P. 0400 512 997.

Vuokrattavana siisti, täysin ka-
lustettu 2 h+s 52 neliöä kes-
kustasta luhtitalon 2. krs. Hyvä 
taloyhtiö. Tied. 040 5391 270.

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN
4H+keittiö 99 m2 

ydinkeskustassa 100 m S-markettiin, 
50 m apteekkiin. 2 kerros. Vapaa 1.11.2018. 

Vuokra 890 € kk, myyntihinta 45 000 €.
P. 040 809 2120.

Yöpöytä mäntyä 10 €, rottin-
kinen hyllykkö k.146 cm l.64 
cm 30 €, retro radio 5 €, laser 
tulostin Lexmark 10 €. P. 0400 
671 937.

Hirsikampuksella kannustettiin 
kesätöihin luontoon
Hirsikampuksella järjestet-
tiin lapsille ja nuorille suun-
nattu Kesätöihin luontoon 
–tapahtuma viime viikon 
keskiviikkona 21.11. Tapah-
tumaan osallistui kymmen-
kunta luonnontuotteiden 
keruusta kiinnostunutta 
nuorta ja aikuista. Luonnon-
tuotteita keräämällä lasten 
ja nuorten on helppo aloit-
taa oman rahan ansaitsemi-
nen. Samalla saa liikuntaa ja 
oppii tuntemaan luonnossa 
esiintyviä kasvilajeja, marjo-
ja ja sieniä. Lisäksi luonnon-
tuotteiden myynti on kerää-

jälle verotonta tuloa. 
Tapahtumassa kolme 

paikkakuntalaista keruu-
tuotteiden ostajaa kertoivat 
villiyrttien, marjojen ja sien-
ten keräämisestä ja myy-
misestä. LAromit Oy:n An-
ni-Inkeri Törmänen kertoi 
ostavansa mielellään luo-
muvilliyrttejä, kuten kuu-
senkerkkää ja koivunlehteä. 
Varsinkin kuusenkerkästä 
kuulosti olevan joka vuosi 
pulaa. Syötteen sieni ja yrt-
ti Ky:n Riitta Rontu oli kiin-
nostunut ostamaan marjoja 
ja sieniä, erityisesti karpa-

loa, mustikkaa, herkkutattia 
ja suppilovahveroa. Myös 
Hirsikampuksen keskus-
keittiö tiedotti tapahtumassa 
ostavansa mielellään paik-
kakuntalaista marjaa, jota 
he käyttävät mm. koulu-
ruokien raaka-aineena. Li-
säksi tapahtumassa kerrot-
tiin kansalaisopiston ensi 
kesän ja syksyn poimijakou-
lutustarjonnasta. Tapahtu-
man osallistujille oli tarjolla 
myös paikallisesta villiruu-
asta tehtyjä herkkuja, ku-
ten sienipiirakkaa, karpalos-
moothieta ja yrttiteetä. 

Kesätöihin luontoon -ta-
pahtuman järjesti Villiruu-
an saatavuuden kehittämi-
nen Koillismaalla -hanke, 
joka päättyy tämän vuoden 
loppuun. Hanketta rahoit-
tavat Pohjois-Pohjanmaan 
liitto AIKO-rahoituksella 
sekä Kuusamon, Taivalkos-
ken ja Pudasjärven kunnat. 
Tapahtumassa mukana ol-
leet keruutuotteiden ostajat 
suunnittelivat järjestävänsä 
tapahtuman uudestaan ke-
väällä 2019.

Sonja Härkönen

Tiina Haapakoski ja Tarja Perttunen 
JHL:n pääluottamusmiehet
JHL Pudasjärvi ry 330 syys-
kokousti keskiviikkona 
21.11. Ravintola Meritan ti-
loihin oli kokoontunut mu-
kava määrä yhdistyksen jä-
seniä. Paikalla oli myös 
Oulunseudun aluetoimis-
ton toimitsija Risto Säkkinen 
kertomassa liiton ja aluetoi-
miston ajankohtaisista asi-
oista. Myös SOTE ja Maa-
kunta uudistuksesta ja sen 
mahdollisista vaikutuksis-
ta Pudasjärvellä keskustel-
tiin. Hallituksen esitykset 
toimintasuunnitelmaksi ja 
talousarvioksi hyväksyttiin 
parilla äänestyksellä. 

JHL:n pääluottamusmie-
hinä jatkaa kaupungin puo-
lella Tiina Haapakoski ja 
Oulunkaaren puolella Tar-
ja Perttunen, varalla Seppo 
Arvola. 

Yhdistys jatkaa jäsenien 
tukemista niin liikunnan ja 
kulttuurin harrastamiseen, 
sekä ammatillisen osaami-
sen lisäämiseen koulutuk-
silla. Yhdistyksen hallitus 
kiittää kokoukseen osallistu-
neita.  SA

Toimitsija Risto Säkkinen ker-
tomassa liiton ja aluetoimis-
ton ajankohtaisista asioista.

Pudasjärven kirjakaupassa on 
4.– 31.12. taiteilija Kari Hol-
man pienoisnäyttely teemalla 
Koillismaalaisia kirkkoja en-
nen ja nyt. Esillä on taidekuvia 
kirkoista, joita Holma on maa-
lannut akvarelleiksi. Aiheina 
on mm. Pudasjärven kirkko. 
Uusimpina aiheina tälle vuo-
delle ovat syntyneet Taival-
kosken vanha kirkko ja Paana-
järven kirkko. Pudasjärven 
kirkkoakvarelli on Pekka Ne-
vakiven omistuksessa, Käylän 
akvarelli on Seppo Kurtilla. 
Kuusamon uusi kirkko löytyy 
Kuusamon kaupungin val-
tuustosalista. Muut ovat seu-
rakuntien omistuksessa. 

Pudasjärven kirjakau-

passa ovat esillä myös muu-
ta Holman taideteoksia. Uu-
sina historiakorttiaiheina, 
taidekuvina ja adresseina, 
jotka koskevat Koillismaan 
aluetta, ovat tänä vuonna il-
mestyneet aiheet Paanajärven 
kirkosta, Taivalkosken van-
hasta kirkosta ja Uittoperin-
nettä Iijoella. Uittoperinne-
kortti, vaikka se on kesäkortti, 
kiinnostaa varmaankin aina-
kin vanhempaa väkeä. Aiheet 
Taivalkosken vanhasta kir-
kosta ja Pudasjärven kirkosta 
ovat pudasjärvisille myös uu-
sia.  

Taiteilija kertoilee eri ai-
heista näyttelyn avajaisissa 
tiistaina 4.12. kello 16.30. HT

Koillismaalaisista 
kirkoista pienoisnäyttely 

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

Taksi Piipponen Oy

10

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!

Veistoksia - Virpi Kanto ja Tapani Kokko ti 16.11-2.12. Taidehuone Pohjantähti, 
Teollisuustie 1. Avoinna: ma-ke klo 14-20, la-su klo 13-17, to-pe suljettu.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Kari Holma, Koillismaan kirkot. Kertomuksia kirkkorakennuksista ja taidenäyt-
telyn avajaiset ti 4.12. klo 16.30. Pudasjärven Kirjakauppa, Kauppatie 3.
Pudasjärven Invalidien pikkujoulu, ke 5.12. klo 14 - 17 Seurakuntakeskus, Var-
sitie 12.
Joulumyyjäiset la 8.12. klo 9-15 Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.

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

mukaiset asiat
-  Kalastusalueen toiminnan lakkauttamiseen liittyvät 

asiat
-  Tiedotus- ja muut asiat

Kalastusalueen sääntöjen 5 § :ssä mainittujen kokous-
edustajien on esitettävä valtuutuksensa esim. pöytä-
kirjanotteella tai valtakirjalla. Kokouksessa laadittu 
ja tarkastettu kokouspöytäkirja oikaisuvaatimusosoit-
teineen on nähtävillä 21.12.2018-4.1.2019 Iin, Pudas-
järven, Taivalkosken, Puolangan ja Suomussalmen 
kuntien/kaupunkien ilmoitustauluilla sekä Oulun Kalata-
louskeskuksen toimistossa (Keskuskuja 1 C 12) Kuusa-
mossa.

Iijoen vesistön kalastusalueen hallitus

KOKOUSKUTSU
Iijoen vesistön kalastusalueen

syyskokous pidetään tiistaina 18.12.2018 
klo 15.00 alkaen Pudasjärven 

kaupungintalolla. Valtakirjojen tarkistus 
alkaa klo 14.30.

Pärjänsuolla hirvihallilla! 
pe 7.12. klo 18.00 

Kauneimmat
joululaulut

Kauneimmat
joululaulut

Tervetuloa! Hupitoimikunta

Illan aloitamme riisipuurolla ja 
torttukahvilla klo 18.00, 

klo 19.00 laulamme Keijo Piiraisen johdolla.
Illan lopuksi tulee Joulupukki ilahduttamaan 

lapsia lahjasäkin kanssa.
Myytävänä arpoja, palkintona mm. 

juhlakinkku, lahjakortteja ym.

Muistutuksenä vielä tiedoksi:

Pudasjärven Perussuomalaiset ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

pidetään  perjantaina 30.11.-18 klo 18 
Ravintola Meritan kabinetissa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Pudasjärven Perussuomalaiset ry
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Pudasjärven Perussuomalaiset ry
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry Pudasjärven Perussuomalaiset ry

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

PIKKUJUHANNUS
Rajamaan rannassa la 16.6. alk klo 17

PIKKUJUHANNUS
Rajamaan rannassa la 16.6. alk klo 17

PIKKUJUHANNUS
Rajamaan rannassa la 16.6. alk klo 17

Luvassa ohjelmaa koko perheelle
- makkara-, kahvi- ja mehutarjoilu, arpajaiset
- hevosenkengän heittoa, jättisaippuakuplintaa

Luvassa ohjelmaa koko perheelle
- makkara-, kahvi- ja mehutarjoilu, arpajaiset
- hevosenkengän heittoa, jättisaippuakuplintaa

Luvassa ohjelmaa koko perheelle
- makkara-, kahvi- ja mehutarjoilu, arpajaiset
- hevosenkengän heittoa, jättisaippuakuplintaa

Tervetuloa niin ylä- kuin alavirrastakin,
politiikasta kanssamme ovat porinoimassa
edustajat Pohjois-Pohjanmaan Piiristä
ja Naisjärjestöstä.

Tervetuloa niin ylä- kuin alavirrastakin,
politiikasta kanssamme ovat porinoimassa
edustajat Pohjois-Pohjanmaan Piiristä,
Naisjärjestöstä, sekä kansanedustaja
Ville Vähämäki.

Tervetuloa niin ylä- kuin alavirrastakin,
politiikasta kanssamme ovat porinoimassa
edustajat Pohjois-Pohjanmaan Piiristä,
Naisjärjestöstä, sekä kansanedustaja
Olli Immonen.

Pudasjärven Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS pidetään lauantaina 16.6.2018 
klo 15.00 Kaupungintalolla, kokoustila Otsossa.
                                              

Pudasjärven Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS pidetään lauantaina 16.6.2018 
klo 15.00 Kaupungintalolla, kokoustila Otsossa.
                                              

Pudasjärven Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS pidetään lauantaina 16.6.2018 
klo 15.00 Kaupungintalolla, kokoustila Otsossa.
                                              

KOKOUKSEN JÄLKEEN:

KOKOUKSEN JÄLKEEN:
KOKOUKSEN JÄLKEEN:

Kokouksen jälkeen PIKKUJOULU
torttukahveineen, ken lahjan tuo, 

hän lahjan saa.
Tervetuloa! Hallitus

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: 

www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/

Tervetuloa!

Pe 30.11. La 8.12.
HARRI & 
CORONET

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

Su 30.12. klo 16-19
PÄIVÄTANSSIT

Su 9.12. klo 16-19
PÄIVÄTANSSITLippu 12 €, sis. ep.

ÄSSÄT

Suopankiahontien osakaskunnan
KOKOUS

su 16.12.2018 klo 12.00 
(os. Suopankiahontie 19).

Käsitellään mm. talvikunnossapitoa.
Puheenjohtaja

seurakuntakodissa 
maanantaina 10.12.2018 klo 11.00.
Toivotamme varsinaiset jäsenemme, 

puolisojäsenemme sekä
tuki- ja kannattajajäsenemme 

tervetulleiksi juhlaamme.

Vietämme yhteistä

JOULUJUHLAA

Sotainvalidien Pudasjärven kyläosasto
Pudasjärven Sotaveteraanit ry

Kosamon Metsästysseuran
HIRVIPEIJAAT

lauantaina 8.12.2018
klo 12  Möykkälässä.

Hirviporukka

Jäsenet ja maanvuokraajat  
perheineen

TERVETULOA!

Hirviporukka

Maanvuokraajat ja  
seuran jäsenet perheineen

TERVETULOA!

Pisteen Metsästysseura ry:n 
HIRVIPEIJAISET

Sarakylän koululla 
sunnuntaina 9.12.2018 klo 11.00.

Koskenhovilla su 2.12.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  

JOULU-
MYYJÄISET

Rauhanyhdistyksellä 
la 1.12. klo 13

- Ruokana ja mukaan ostettavaksi  
Lapinäijän keittoa

- Runsaasti leivonnaisia
- Arvontaa ja narutusta
- Jouluinen kahvi/konditoriapöytä
- Lapsille Joulumaailma, mukavaa tekemistä
- Arvonnan pääpalkintona käsityönä valmistettu 

hieno rekikelkka, lisäksi muita hyviä palkintoja
- Lopuksi paikallaolijoiden kesken arvotaan  

jouluinen ”rompepulukka”

TERVETULOA!
Pudasjärven Rauhanyhdistys

Juhontie 6

Puhoskylän kyläseuran
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

SYYSKOKOUS  
su 9.12.2018 klo 12.30 Möykkälässä. 

Johtokunta kokoontuu klo 11.00.
Tervetuloa!

VUOSIKOKOUS
pidetään Ravintola Meritassa,
tiistaina 11.12.2018 klo 17.00.

Asioina sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat ja 
luottamusmiesvaalit.

sääntömääräinen

Jyty 
Pudasjärvi ry:n

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

16. PUDASJÄRVEN
  KIRKKOMUSIIKKI-
     VIIKKO

23.11. – 2.12.2018

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA

OHJELMA
pe 23.11 klo 19 Banduristitrio Orianan Seurakuntakoti
  konsertti Ohjelma 10€
su 25.11. klo 18 Suomalainen messu Seurakuntakoti
  Vox Margarita 
  Markku Kemppainen, laulu, 
  Sari Turunen, kantele,   
  Aira Siuruainen-Kalliola, kontrabasso,  
  Keijo Piirainen, piano ja kuoronjohto, 
  juontaa Marko Väyrynen.
ma 26.11. klo 19 Konsertti   Seurakuntakoti
  Kansalaisopiston oppilaat 
ke 28.11. klo 19 Hengellisten toivelaulujen  Seurakuntakoti
  ilta
to 29.11. klo 19 Sarakylän kappelikuoron Sarakylän kappeli
  20 -vuotiskonsertti   
  johtaa Keijo Piirainen
pe 30.11. klo 19 Baritoni Juhani Alakärpän  Seurakuntakoti
  ja pianisti Juho Alakärpän  Ohjelma 10€
  -Ihmeellinen armo- konsertti 
su 2.12. klo 14 Oulu Sinfonian jousikvartetin Kirkko
  ja Pudasjärven kirkkokuoron Ohjelma 10€
                             konsertti
  johtaa Jukka Jaakkola
  Tervetuloa!
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Ilmoitusaineisto toimitukseen ma 3.12.2018

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti
ITSENÄISYYSPÄIVÄN VUOKSI 

LEHTI MENEE PAINOON 
POIKKEUKSELLISESTI 

KESKIVIIKKONA 5.12.2018.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

11

POIKKEUS KAU-
PUNGINTALON 
AUKIOLOAJOISSA
Kaupungintalo on 
suljettu perjantaina 
7.12.2018.

PUDASJARVI.FI

INFOTILAISUUS VARHAISKASVA-
TUKSEN PALVELUSETELISTÄ
Pikku-Paavalin päiväkodilla (Puistotie 1) ti 4.12. klo 18.
Pudasjärven kaupunki ottaa vuoden 2019 alusta käyt-
töön palvelusetelin, jolla lapselle voi ostaa varhais-
kasvatusta yksityisestä päiväkodista tai ryhmäperhe-
päiväkodista.
Tervetuloa kuulemaan ja kysymään palvelusetelistä!

Varhaiskasvatus

PIKKUJOULU 
perjantaina 14.12.2018 

palvelukeskuksessa kello 17.00 alkaen.
Osallistumismaksu 10 € jäseniltä sisältäen jouluaterian, 

torttukahvit ja ohjelman. Ilmoittautuminen 
Leenalle su 9.12.2018 mennessä puh 050 559 9066.

”Ken lahjan tuo hän lahjan saa.” 
Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET ry

Oulun seudun ulosottovirasto
MYYDÄÄN 138,53 HEHTAARIN  
METSÄTILA PUDASJÄRVELLÄ

Kohde on ulosmitattu ja se myydään internet -huutokaupalla 
huutokaupat.com -sivustolla ajalla 30.11.-13.12.2018
Kohdenumero 1119709: Pudasjärven kunnassa sijaitseva Mata-
lavaara-niminen tila RN:o 144:4, kiinteistötunnus 615-412-144-4. 
Tilan pinta-ala on 138,53 ha. Laaditun metsäarvion mukaan tilan 
pinta-alasta on metsämaata noin 110,3 ha, joka on pääosin taimi-
koita. Tilan arvioitu ainespuun määrä on 639 m3.
Tarkemmat tiedot ja esitteet: Kihlakunnanulosottomies 
Ritva Honkanen puh. 029 56 28425 tai internet www.oikeus.fi.
Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

Kutsu
Juhlimme Sarakylän koulun 
100 -vuotistaivalta jouluisen

ohjelman merkeissä 
lauantaina 15.12.2018 klo 14.00.

Kutsu on avoin kaikille, erityisesti koulun entisille oppilaille ja 
opettajille ja muille koulutyöntekijöille.

Ohjelman jälkeen kakkukahvit. 
Koululle on koottu koulukuvanäyttely vuosien varrelta.

Tervetuloa!
Sarakylän kouLun väki

Sotkajärven Vedon
PUUROJUHLA

Hirvaskosken koululla 
sunnuntaina 9.12.2018 klo 14.00.

Virittäydytään yhdessä 
joulutunnelmaan puuron, torttukahvien 

ja joululaulujen merkeissä.
Tervetuloa!

KUTSU 
osakaskuntien 
kokouksiin ja kiinteistön-
määritystoimituksiin

Kohteet sijaitsevat Pudas-
järven kaupungissa ja paik-
ka kaikissa kokouksissa on 
Pudasjärven kaupunginta-
lo, valtuustosali.
Osakaskuntien kokouk-
sissa käsitellään kohteessa 
mainittujen yhteisen alueiden 
yhdistämistä.
Kiinteistönmääritystoimi-
tuksissa käsitellään kohteessa 
mainittujen yhteisten alueiden 
yhdistämistä osakaskuntien ko-
kouksissaan tekemien päätösten 
perusteella ja niistä aiheutuvia 
muutoksia yhteisiin alueisiin 
kiinteistörekisterissä.
19.12.2018 klo 10 
Osakaskuntien kokous ja 
kiinteistönmääritystoi-
mitus
Kohde: Korpisenperän jakokun-
nan järvivedet (615-405-876-9) 
ja Korpisenperän jakokunnan 
koskivedet (615-405-876-10).
19.12.2018 klo 12.30 
Osakaskuntien kokous ja 
kiinteistönmääritystoi-
mitus
Kohde: Sotkajärven jakokunnan 
järvivedet (615-403-876-5) ja  
Sotkajärven jakokunnan  
koskivedet (615-403-876-6).
19.12.2018 klo 15 
Osakaskuntien kokous ja 
kiinteistönmääritystoi-
mitus
Kohde: Pintamon jakokunnan 
järvivedet (615-402-876-17) ja  
Pintamon jakokunnan koskivedet 
(615-402-876-18.
20.12.2018 klo 9 
Osakaskuntien kokous ja  
kiinteistönmääritystoi-
mitus
Kohde: Pudasjärven jakokunnan 
yhteiset järvivedet (615-409-876-
4) ja Pudasjärven jakokunnan yh-
teiset koskivedet (615-409-876-5).
20.12.2018 klo 11.30 
Osakaskuntien kokous ja 
kiinteistönmääritystoi-
mitus
Kohde: Ala-Kollajan jakokunnan 
yhteiset järvivedet (615-404-876-
6) ja Ala-Kollajan jakokunnan yh-
teiset koskivedet (615-404-876-7).
20.12.2018 klo 14 
Osakaskuntien kokous ja 
kiinteistönmääritystoi-
mitus
Kohde: Puhoksen jakokunnan 
järvivedet (615-410-876-24) ja 
Puhoksen jakokunnan koskivedet 
(615-410-876-25).

Toimitusinsinööri  
Riitta Juvonen-Ryynänen
Maanmittauslaitos
Puh.040 7235204
riitta.juvonen-ryynanen@ 
maanmittauslaitos.fi

Kokouksiin osallistuminen
Kokouksiin kutsutaan yhteisten 
alueiden osakaskiinteistöjen 
omistajat. Osallistujia pyyde-
tään selvittämään ennakkoon 
omistamansa tai edustamiensa 
osakaskiinteistöjen kiinteistötun-
nukset.  Asianosaisen poissaolo ei 
estä osakaskuntien kokouksen tai 
toimituksen suorittamista.

www.maanmittauslaitos.fi

MA 3.12.

ELOKUVA-
ILTA

Pohjantähdessä

● Klo 19.00 
SWINGERS

-K12/9- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

● Klo 17.30 
VIIRU JA  
PESONEN  

VIIRU  
MUUTTAA

-S- 6€ 

PUDASJARVI.FI

Teemaluento

SOSIAALISET TAIDOT JA 
MYÖNTEINEN AJATTELU - 
AVAIMIA TUNTEIDEN KÄSITTE-
LYYN JA STRESSIN SIETOON 
Hirsikampuksen ala-aula (Nyynäjäntie 5, Pudasjär-
vi) ti 4.12. klo 18.00 alkaen.
Luento käsittelee sosiaalisten taitojen, positiivisen 
psykologian ja omien vahvuuksien tiedostamista 
sekä merkitystä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. 
Aiheesta on ammennettavaa parisuhteeseen, van-
hemmuuteen ja työelämään. 
Aiheesta alustaa Minna Lantto, sosionomi (AMK). 
Luento välitetään etäyhteydellä muihin Koillisopis-
toihin. Se on maksuton eikä vaadi ennakkoilmoit-
tautumista.
Tervetuloa!
Järj. Pudasjärven kansalaisopisto

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

p. 0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ilahduta ystävää, yhteistyökumppania, 
asiakkaita Pudasjärvi-lehdessä

JOULUTERVEHDYKSELLÄ!Joululehdessä 
pe 21.12.2018

Ilmoituksen koko 1x40 tai 2x40

Kysy lisää:
Varaa 

ilmoitustilasi 
joululehteen 
hyVissä ajoin!

KIRPPIS
ma-ti 3.-4.12. klo 11-16. 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
YHDISTYS RY

ELÄKELIITON PIKKUJOULU
 vietetään perjantaina 14.12.2018 

Iinattijärven Koivukartanossa. 
Lähtö klo 13.00 linja-autoasemalta 

(ruokailu klo 14.00) ja paluu noin klo 18.00, 
matkalle lähtee kaksi autoa. Hinta 25 €/jäsen. 

Ei arvontaa eikä lahjoja.
Tiistaina 11.12. ei kerhoa.

Heleena p. 044 275 7050 tai Kyllikki p. 0400 290 756.

Suuri kiitos tytölle, 
joka auttoi isääni kaatuessaan pyörällä 

keskiviikkona 28.11. 
Ukko voi hyvin.

Syötteen talvikausi on 
avautunut lauantaina 1.12. 
lähtien, jolloin rinteet ja 
Luppoveden viereinen 
hiihtolatu ovat avoinna. 
Varsinainen talvikauden 
avaus on itsenäisyyspäi-
vän viikonloppuna 6.-9.12. 
Alueella on runsaasti ohjel-
maa torstaista 6.12. lähtien, 
jolloin on luontokeskuk-
sella Vaarametsien joulu ja 
Iso-Syötteellä kello 17 itse-
näisyyspäivän soihtulas-
ku. Perjantaina 7.12. jatkuu 

Vaarametsien joulu luon-
tokeskuksella. Iso-Syötteen 
Lumimaassa on kello 15 
Mustin ja Lystin pujottelu-
kisa ja kello 21 Pubivisa Ro-
mekievarissa, jossa ilta jat-
kuu Late Night Music Club 
-merkeissä.

Lauantaina on Luonto-
keskuksessa edelleen Vaa-
rametsien Joulu ja kello 15 
Kauneimmat joululaulut. 
Pikku-Syötteellä on Joulu-
jamit tanssikurssi ja illal-
la myös tanssit sekä Ho-

telli Iso-Syötteellä avataan 
Robert’s Coffee -paikka. 
Iso-Syötteen rinteillä Snow 
Parkissa on reilijamit kello 
13.30 alken, Pärjänkievaris-
sa on Karkkibingo kello 18, 
Tunturi Pubissa Express-
yhtye kello 18 ja Romekie-
varissa perinteisesti talvi-
kauden avaukseen liittyvä 
Rockin’Bars bändi esiinty-
mässä kello 22 alkaen. 

Kaikki alueen tapahtu-
mat ovat näkyvillä syote.fi 
-nettisivuilla. 

Talvikausi avataan Syötteellä

Lue 
lehti netistä

www.
pudasjarvi

-lehti.fi
jo torstai-iltana!
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185

Kausituotteita myynnissä rajoitettu erä!

Pakkasimme Sinulle Joulun ihanimmat lahjat
Aco face giftpack 

- rescue mist 75 ml ja 
stay soft lips 12 ml 

Aco body 
- käsivoide 75 ml ja 
jalkavoide 100 ml 

Aco face anti-age 
- day and night cream 

50 ml+50 ml

Aco for men 
- deodorantti 75 ml ja 

suihkuvoide 200 ml 

Liftactiv Supreme 

Neovadiol compensa-
ting complex

Neovadiol Magistral 

Neovadiol Rose 
platinium 

Vichy Mineral 89 
- kasvovesitiiviste 

+ kuorintanaamio 15 ml 
kaupan päälle

12,00€

11,00€

15,00€

8,50€

35,00€

36,00€

38,00€

38,00€

18,00€

20,00€

16,00€

12,00€Scholl- ja Veet 
-LAHJAPAKKAUKSET 
TARJOUSHINTAAN!

KERÄILYKAMPANJA - osta kolme lahjapakkausta, 
saat yllätyslahjan kaupan päälle!

Vichy-lahjapakkaukset
- päivävoiteen hinnalla 

yövoide 15 ml 
kaupan päälle

 

Louis Widmer Remederm 
- vartaloöljy 100 ml, 
käsivoide 25 ml ja 
kasvovoide 10 ml  

Louis Widmer Body - 
Carbamid forte 48% 75 ml 
ja Remederm suihkuöljy 

50 ml 

Louis Widmer kasvot ja 
kädet - Rich creme 

yövoide 10 ml, 
päivävoide 10 ml ja 

käsivoide 25 ml 

MYYMÄLÄMALLEJA ALE–HINNOIN!

HUONEKALULIIKE 

HEIKKILÄ OY

Loput 
KESÄKALUSTEET 

ALE-hinnoin

VUOTTA
56

1962
2018

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 424 555 
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14

 www.huonekaluliikeheikkila.fi

JOULUKSI KOTIIN

VIIDEN TÄHDEN
 

Mattohuolto

Mattopesulan
palvelupiste

Huonekalujen kasaus ja kuljetus veloituksetta!Koroton 
maksuaika

Kampanja Korko Tilinhoito-
-aika  palkkio
6 kk 0% 5€/kk
10 kk 0% 5€/kk
20 kk 0% 5€/kk

Aktiiviraha/
Handelsbanken Rahoitus

ovh. 50€25€

Rullapatja
80x200x10 cm

ovh. 59€49€

Valentino 
lepotuoli 
arvotaan 
to 20.12.

Ovh. 668€

886€

Joulutähdet
alkaen
45 cm

8€

770€
ovh. 1170€

75 cm

10€

Unette Luxus 
tyyny+peitto

ovh. 74€62€

Laine ruokailuryhmä 
pöytä 170x90 cm ja 6 kpl tuoli

YHTEENSÄ

799€

Lotta 
mekanismituoli
- pyörii ja keinuu
- avattava jalkarahi
- Cedric kankaalla: 
  harmaa ja musta

Stemma 
tyyny+peitto

Sakari avokulmasohva
237x220 cm
vaalea tai tumma harmaa, myös muita kokoonpanoja

ovh. 1445€1288€

OSALLISTU 
ARVONTAAN! 

AVOINNA MA-PE 9-17, LA 9-13

-50%

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

Pandan
JUHLAPÖYDÄN 
KONVEHTI 3x300 g

9,95

PILKKIVAPA 
50 mm

2,99

19,95

Tintti
MAAPÄHKINÄN 
PUOLIKKAAT
2.5 kg

10,00
AURINGONKUKAN-
SIEMEN 
20 kg

19,80

JÄÄNSULATUS
SUOLA 5 kg

6,95

LIUKUESTEET
KENKIIN
Koot: 38-49, kaikki mallit

8,95

LYHTY ALDA 27 cm

20,00
LYHTY METALLI 
35 cm

20,00
TAKKASETTI
2-osainen

14,90

Asser
TERMOSKENKÄ 
Koot: 40-47

39,90

ERÄ
SEINÄTAULUJA JA 

VALOKUVA-
KEHYSTAULUJA

pkt

kpl

Apaja
PILKKIJAKKARA 
styrox

2 PSS

säkki

sankko

2 KPL

2 KPL


