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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärvi Suomen 
kylämyönteisin kunta s. 4

Kuren Tanssissa
yhdessä tekemistä ja 
tanssin riemua s. 13

Hammaslääkäri
Yleislääkärit  Erikoislääkärit

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantti)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 823 380, fax (08) 823 381

Liisa Karinen, gynekologiset- ja 
ultraäänitutkimukset ma 22.9. (täysi) ma 13.10. 

Olli Heikkilä yleislääkäri ti 23.9. 
Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

TYYLIHETKI PUDASJÄRVEN 
SILMÄASEMALLA

Ajanvaraus silmälääkärille 
tai optikolle 08 822 416

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

 

KUlUtontA & KoRotontA 

mAKSUAIKAA JoPA 10 kk*

Kaikista syksyn uutuuksista

Kampanja-alennuksen saat ostaessasi normaalihinnaltaan yli 200 € mak-
savat yksiteho- tai yli 300 € maksavat moni- /kaksitehosilmälasit. Lisäksi 
saat S-Etukortilla Bonusta silmälasiostoksista. *Lue lisää kampanjasta ja 
rahoitusratkaisusta www.silmaasema.fi tai kysy henkilökunnaltamme. Edut 
voimassa 30.9.2014 asti. Ei muita alennuksia.

Kaikista  
syksyn 

uutuuksista

 SILMÄASEMALLA
 PUDASJÄRVEN
 TYYLIHETKI Tiistaina 23.9. 

Paikalla stylisti Paula Nikka 
ja Xenith maahantuojan 
mallisto
Tervetuloa!

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              
Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

Torstaista 
alkaen

Enkeli Eväspussi
•  LasiT 6 kpl

7,50
•  EmaLi miTTakannu 1,2 l

9,50 •  muki 4 dl

4,80

Planes melaniimi astiat
•  LauTanEn 22 cm

3,99
•  kuLho 16 cm

3,99
•  ruokaiLuväLinEET

7,90
•  muki 2,5 dl

3,99

•  Eväsrasia

3,99
Tefal Disney
LasTEn LEiPurisETTi

10,00
Tefal Disney
siLikonivuoka

5,00 PuuTarha-
PaTsaaT -40%

bravuuri
jauhELihamurEkE

700 g

3,95
rs

LihaTukkurin
makkaraTangoT

- gouter 
- jahti 750 g

2,25
tanko
arki

kErmajuusTosiivu
400 g

3,49
pkt

muhku sämPyLäT
- porkkana -  kaura - ruis 

350 g

1,79
pss

isoäiDin
PiTko PuoLikas

215 g

2,05
kpl

EiLa jogurTTi
hedelmäpommi- 

vanilja-metsämarja
4x125 g

1,99
pkt

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. P. (08) 824 335   

AVOINNA: MA-PE 9-17
Suljemme puutarhan pe 26.9.

Tervetuloa!

SYYSALE! KOTIMAISET 
ALPPIRUUSUT    -30% 

KELLOKANERVAT JA 
CALLUNAT! 

Kekkilän TALVISUOJA 
aroille kasveille! 

Biolan PERUSTURVE 
juuresten varastointiin!

MONIVUOTISET KUKAT
-50%

 
KORISTEPENSAAT -20% 

MUSTAHERUKAT      
35,- / 5 kpl 

KORISTEPUUT  -30% 

Teollisuustie 10, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
•  vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Nostin viikonlopputarjous

180 €
pe illasta ma aamuun.

Käyttökohteet: kattojen pesut, rännien 
puhdistukset, turvalliset puiden karsinnat/-

kaadot, kaikenlaiset työt turvallisesti 
ilman telineitä tai tikapuita. 

Helppo kuljettaa.
Varaa oma 

viikonloppuksi heti!

Nostimen 
vuokrat:

18 m 
120 € vrk

15 m 
110 € vrk

Alv. sisältyy 
hintoihin.

Varaa aika

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

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

Valitse itse toiset lasit tarpeesi mukaan: 
monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit 

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

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

Valitse itse toiset lasit tarpeesi mukaan: 
monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit Lääkäriajat:  

ke 24.9., 
ke 15.10. ja 

ke 22.10.

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

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

Valitse itse toiset lasit tarpeesi mukaan: 
monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit 

Optikon näöntarkastus 0 €

P. 040 821 1819

la 20.9. klo 18.00 
Tuomas 

Sammelvuo -sali, 
Tuulimyllyntie 4
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Markku Kemppainen
050 439 9963
markku.kemppainen@
vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
LOMALLA

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 24%.

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.
Pudasjärvi-lehti jaetaan 

viikottain joka  talouteen ja 
yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.
Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta vää-
rinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syistä 
(esim. lakko) tai asiakkaasta johtu-
vista syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti ai-
heutuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisesta sattuneesta virhees-
tä rajoittuu enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän palaut-
tamiseen. Muistutus virheellisestä 
ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 
vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija/ 
toimittaja
Pertti Kuusisto
050 313 6344
pertti.kuusisto@
vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija, 
taitto
Jenni Peltoniemi
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Kynnyksellä
Valoisa ja virkistävä kesäkausi on hiljalleen päättymäs-
sä. Limen on latinalainen sana, joka tarkoittaa kynnys-
tä. Monet meistä seisovat tai ovat ottamassa askelia 
syksyn ja tulevan talven kynnykselle, joka vie meitä 
elämän erilaisiin portaikkoihin. Kynnys on paikka, jos-
sa saamme pohtia jonkin päättymistä ja jonkin uuden 
alkamista. Askelta valitessamme meidän on päätettä-
vä onko askeleen suunta eteenpäin vai vieläkö on tar-
vetta taka-askeleelle. Annammeko uusille asioille, te-
kemisille, päätöksille ja kokemuksille mahdollisuuden 
kohdata meidät menneitä korjaten, eheyttäen ja uusia 
merkityksiä antaen. 

Suuntaa antavan ja tavoitepaaluja ylläpitävän toi-
mintaohjelman laatiminen tulevaisuutta varten saat-
taa helpottaa elämisen kynnysten ylittämisten epävar-
muutta ja vaikeutta. Pitkäntähtäimen suunnitelmalla 

luodaan turvaverkko, joka antaa arkipäivän nuoral-
latanssimiseen varmuutta ja tietoisuuden tarvitta-
vasta pehmeästä hätälaskusta. Oikean ohjelman löy-
tämiseksi kannattaa pyrkiä vastamaan mutamaan 
peruskysymykseen. Ymmärränkö mitä minä elämältä-
ni oikeasti haluan? Tunnistanko asiat mihin minä kyke-
nen ja pystyn? Olenko selvittänyt itselleni rehellises-
ti toiveitteni ja kykyjeni todellisuuden? Olenko selvillä 
niistä asioista, joista minun on luovuttava asettamani 
päämäärän saavuttamiseksi?

Runoilija Rainer Rilke on kirjoittanut lohduttavia 
ajatuksia uusien kynnysten ylittämiseen ja matkaan 
tulevaisuuteen: 

”Kaiken, myös ennalta kokemattoman on oltava mah-
dollista. Meiltä kysytään itse asiassa vain rohkeutta: rohke-
utta oudoimman, ihmeellisimmän ja selittämättömimmän 

edessä. Ei pidä säikähtää, jos eteemme nousee suuri suru 
tai jos levottomuus hämmentää meitä. Voimme ajatella, 
että meille on tapahtumassa jotain, elämä ei ole meitä 
unohtanut, vaan pitää kädestä eikä päästä putoamaan. 
Miksi sulkisimme mielestämme kaiken rauhattoman ja 
ikävän, kun emme vielä tiedä, mitä nämä vaikeat asiat ai-
kovat tehdä meidän parhaaksemme - olkoonkin, että nyt 
ne tuntuvat epämieluisilta.”

Älä arkana pälyile ympärillesi—minä olen sinun Ju-
malasi. Minä vahvistan sinua, minä autan si-
nua, minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädel-
läni. Jes.41:10.

Sointu Veivo

Messu  seurakuntakodis-
sa su 21.9. kello 10,  Juha 
Kukkurainen, Keijo Piirai-
nen,  Vox Margarita.
Kirpputori ke 17.9. kello 
10-13 Kanttorilassa.
Lähetystalkooilta  Kant-
torilassa ma 22.9. kello 18.
Ystävänkammari ko-
koontuu seurakuntatalol-
la joka ti kello 12, alkaen 
16.9. Tervetuloa mukaan 
osallistumaan uudet ja 
vanhat!
Raamattupiiri kokoon-
tuu seurakuntakodissa 
syksyn ensimmäiseen ta-
paamiseen ma 22.9. kel-

lo 17.30, aiheena Apostolien 
teot. Tervetuloa!
Miesten piirin syksyn en-
simmäisen kokoontumi-
nen, ti 23.9. kello 17.30,  rip-
pikoulusalissa. Tervetuloa 
mukaan! 
Sauvakävely aloittaa jälleen 
lenkkeilyt tiistaisin. Läh-
tö Liepeen väentuvalta kel-
lo 18.
Uudet kävelystä kiinnostu-
neet tiedoksi: kävelemme 
n. tunnin lenkin (3-5 km), 
jonka jälkeen kokoonnum-
me Liepeen väentuvalle il-
takahville ja pieneen iltahar-
tauteen. Ryhmään ei tarvitse 
ilmoittautua, riittää että tu-
let ajoissa paikalle. Mukaan 
kutsutaan kaikenikäisiä kä-
velijöitä, miehiä sekä nai-
sia. Lisätietoja: Eeva Leino-
nen, diakonissa puh. 0400 
866 480.
Kuorot: eläkeläisten musiik-
kipiiri ke 17.9. kello 13,  Vox 
Margarita ke 17.9. kello 18, 
kirkkokuoro to 18.9. kello 
18,  Sarakylän kappelikuo-
ro to 18.9.  kello 18.15. Lap-
sikuoro alkaa to 18.9. kello 

16.30, tervetuloa  laulamaan. 
Varhaisnuorisotyö: Kerhot 
alkavat viikolla 39.
- Tiistaisin kello 16.30-18 

Kokkikerho (6-9 vuotiaat) 
seurakuntatalo, Kanttorila

- Keskiviikkoisin kello 17-
18.30 Kokkikerho (10-13 
vuotiaat) seurakuntatalo, 
Kanttorila

- Keskiviikkoisin kello 17-
18.30 Puuhakerho Livon 
koulu

- Torstaisin kello 16-17.30 
Monitoimikerho (7-10 
vuotiaat) seurakuntatalo, 
Rönö

- Sunnuntaisin kello 16.30-
18 Puuhamuksut (6-13 
vuotiaat) Hetepirtti, Hete-
kylä.

Kokkikerhoihin on ennak-
koilmoittautuminen, tiina.
inkeroinen@evl.fi, p. 040 571 
46 36/Tiina. Kokkikerhoihin 
mahtuu 10 ensimmäisek-
si ilmoittautunutta/kerho. 
Muihin kerhoihin ei ole en-
nakkoilmoittautumista. Li-
sätietoja kerhoista Tiinalta.
Varhaisnuorten telttalei-
ri Kangasjärvellä 19.-21.9. 

3.-7. luokkalaisille tytöille 
ja pojille. Ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon 
(p. (08) 8823 100), 
tiina.inkeroinen@evl.fi, 
040 571 46 36/Tiina tai 
marko.vayrynen@evl.fi, p. 
040 752 43 87/Marko. Kerro 
ilmoittautuessasi nimi, osoi-
te, ikä ja mahdolliset ruoka-
allergiat. Leirille mahtuu 20 
leiriläistä.
Partiotoiminta: Suden-
pennut (7-9 vuotiaat) kes-
kiviikkoisin kello 17-18 
seurakuntatalolla ja Seik-
kailijaTarpojat (10-13 vuo-
tiaat) keskiviikkoisin kel-
lo 18-19 seurakuntatalolla. 
Erityisesti sudenpentujen 
ryhmä kaipailee uusia in-
nokkaita tyttöjä ja poikia. Li-
sätietoja partiotoiminnasta: 
tiina.inkeroinen@evl.fi, 040 
571 46 36/Tiina.
Nuorisotyö: perjantaina 
19.9. ei ole nuorten iltakah-
vila Rönöä.
Perhekerhot: Seurakuntako-
din perhekerhoissa ulkoilu-
päivä, kokoontuminen Raja-
maan rannassa ke 17.9. ja to 

18.9. kello 10-13. Iltaperhe-
kerho seurakuntakodissa 
to  18.9. kello 16.30-18.30.  
Korpisen perhekerho, ul-
koilupäivä  ke 17.9. kello 
10-13. Perhekerho Pauk-
kerinharjun kylätalossa pe 
19.9. kello 9.30-11.30.
Lapsiparkki kokoontuu 
seurakuntakodin päivä-
kerhotiloissa perjantaisin 
kello 9.30 -12. Ilmoittautu-
miset (08) 882 3100. 
Siioninvirsiseurat Tuulik-
ki Tihisellä, Peltotie 11, pe 
19.9. kello 18.
Rauhanyhdistykset:  
Syysmyyjäiset Saraky-
län koululla pe 19.9. kello 
19.  Seurat Kollajalla Pauli 
Pähtilällä su 21.9. kello 13 
(Antti Rautakoski, Pekka 
Sipilä).  Seurat Kurenalan 
ry:llä su 21.9. kello 17 (Ii-
vari Jurmu, Seppo Leppä-
nen).

Kastettu: Lauri Johannes 
Viljamaa.
Haudattu:  Eila Lusiina 
Viuhkola   84 v , Heimo 
Vilho Lantto  67 v.

Takapihalle kasvoi suuri Ihme
Eräs Pudasjärven keskustaa-
jamassa takapihallaan pien-
tä kukkapenkkiään hoitanut 
naishenkilö on saanut iloa 
itselleen yhdestä alkukesäl-
lä istuttamastaan kasvista. 
Koemielessä istutettu pie-
ni esikasvatettu taimi koki 
jossain vaiheessa kesää ison 
muutoksen ja alkoi kasvatta-
maan yhtä, keltaisen väristä 
hedelmää. 

Noin kuukausi sitten he-
delmän koko oli noin jal-
kapallon kokoinen. Kuk-
kapenkin hoitaja kertoi 
nimenneensä kasvin ja sen 
hedelmän Ihmeeksi, kos-
ka ei ole aikaisemmin mois-
ta kasvimaalla nähnyt. Vii-
me viikolla kuvatun, isoksi 
keltaiseksi kurpitsaksi tode-
tun hedelmän ympärysmitta 
oli reilu 95 cm ja painoa koh-
tuullisen paljon. Hento kuk-
kapenkin hoitaja arveli, että 
sen verran paljon kurpit-
sa painanee, ettei sitä ehkä 

jaksa yksin nostaa. Kurpit-
san hän aikoi ottaa talteen 
lähipäivänä ja selvittää, mi-
ten ja minkälaista syötävää 
siitä voi valmistaa. Sen ver-
ran helposti ja ilman mitään 
keinolannoitteita kurpitsa 

kasvoi, että hän suosittelee 
kokeilemaan sen kasvatus-
ta muillekin. Toivottavasti 
paikkakunnan taimimyymä-
löistä taimia on ensi keväänä 
saatavilla, tuumasi Ihmeen 
kasvattaja. PK

Esikasvatetusta taimesta kasvoi pienessä kukkapen-
kissä kesän aikana muhkea, ympärysmitaltaan reilu 95 
cm:n kokoinen keltainen kurpitsa.

Onnittelut 
Timanttihääpäivän johdosta

 Airi ja Lauri Hepolalle.
60-vuotta sitten olivat teidän häänne.

Suuri luja rakkautenne ohjasi elämäänne.
Lapset 

perheineen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

450

Kariniemen  
kananpojan  
fileesuikaleet
250-300 g (7,50-9,00/kg)
ei pintamaustetut

ilman korttia tai yksittäin 3,49 rs (11,63-13,96/kg) ilman korttia 7,59 rs (10,84/kg) 

499
Atria 
karjalanpaisti
700 g (7,13/kg)

rs

Keräkaali
suomi

069   
KG

Taivalkosken
Varrasleipä
375 g (7,44 kg)

Arla 
raejuusto
400 g (6,23/kg) 
rasvaton Into ja maustamaton

HK  
mestarin maukkaampi 
paistijauheliha  
porsaan-  
ja naudanlihasta
400 g (9,48/kg)

Arla Protein 
proteiinijogurtit
185 g (4,81/kg)

uuTuus!

249   
rs 279   

PKT

2rs

-35 %-34 %

Katso  
karjalanpaistin resepti 
 www.k-supermarket.fi

5€   

Juuresämpäri 
n. 6,5 kg 

porkkana, sipuli ja peruna

ÄMPÄrI

ErÄ

uuTuus!
Vain K-ruokakaupoista

379   
rs 089   

PrK

Atria 
Hiillosmakkara
original
400 g (4,88/kg)

195   
PKT

Aito
hienosokeri
1 kg

089 
PKT

995

Grillistä 
suomalainen 
lämmin Porsaan 
grillikylki

KG

Tarjoukset voimassa to-su 18.-21.9.

PAIKALLISTA:
-Pudasjärveläistä 

tämän sadon hunajaa
-Pudasjärven 
Kynttilätalon 

kynttilät meiltä

rajoitus: 3 ämpäriä/talous

Voita reppu 
täynnä makuja! 

Arvontapäivä 25.9.2014

Puh. 0207 890 450 pudasjarvi@k-supermarket.fi

Hinnat voimassa 
to-su 18.-21.9.

ellei toisin mainita.

Palvelemme: 
ma-pe 8-21
la 8-18, su 12-18

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

OMPELU- JA SAUMAUSKONEIDEN

POISTOMYYNTI
HUOLTO KAIKKI MERKIT

www.pohjolanompelukone.fi 
Kari Nuottimäki 0400 280 468

 

KESÄALE!

VAIN TO 18.9. KLO 10 - 17
K-SUPERMARKET PUDASJÄRVI

SYYSALE!

Torin Grilli & Kahvila avattiin
Kuluvan kesäkauden torilla 
jäätelökioskia pitänyt yrittä-
jä Jouni Koivula juhlisti maa-
nantaina 15.9. yhdessä asiak-
kaiden ja työntekijöidensä 
kanssa Torin Grilli & Kah-
vilan avajaisia. Aamupäivän 
ensihetkistä asti Koivula vie-
raili jäätelökaapissa tiuhaan 
tahtiin ja tarjosi avajaispäi-
vän kävijöille lupaamansa 
eskimojäätelön. Tieto ava-
jaisista oli levinnyt hyvin ja 
grilli-kahvilan tuotevalikoi-
maan kuuluvat kahvit lei-
vonnaisineen sekä grillituot-
teineen kävivät myös hyvin 
kaupaksi.

Työntekijöikseen Koivu-
la on saanut nuoret naiset, 
Anna-Reeta Illkaisen ja Outi 
Ojalan, jotka palvelevat asi-
akkaita jokaisena viikon päi-
vänä. Koivula kertoi, että 
idea grilli-kahvilan perus-
tamisesta syntyi heinäkuun 
puolivälissä.

-Nyt entiset torigril-
lin tilat on kunnostettu täy-
sin. Sisältä löytyy nyt myös 
asiakastilat ja istuinpaikat 
kymmenelle, lapsillekin on 
varattu oma pöytä. Tuote-
valikoimaan kuuluu gril-
li-kahvila-tuotteiden ohella 
myös jäätelöannokset ja tie-
tenkin virvoitusjuomat. Per-
jantaisin ja lauantaisin sisällä 

olevat asiakastilat ovat käy-
tössä ilta kello kymmeneen 
saakka ja sen jälkeen palve-
lemme etupuolen palvelu-
luukun ja sivulla olevan au-
toluukun kautta aamu kello 
04.30 saakka.

Työntekijät Anna-Ree-
ta Illkainen, Outi Ojala 

ja yrittäjä Jouni Koivula 
palvelevat asiakkaita vii-

kon jokaisena päivänä. 
Viikonloppuisin Grilli & 

Kahvila on avoinna kello 
04.30 saakka.

Jouni Koivula juhlisti maanantaina 15.9. yhdessä asiakkaiden ja työntekijöidensä 
kanssa Torin Grilli & Kahvilan avajaisia. Nyt sisällä on myös asiakastilat 10 henki-
lölle.

120x200 cm
Ariel joustinsänky
+ sijauspatja

TARJOUS

239€ 

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY

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

50v
Ovh. 339€

NYT

Rajoitettu erä!

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

Avoinna 
ma-pe 10-17, la 10-14

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Paljon uusia 
AskArtelutArvikkeitA 

saapunut, myös jouluisiA!
Tuuhhan Tutustummaan!
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Pudasjärvi Suomen kylämyönteisin kunta
Minulla oli kunnia käydä 
kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Timo Vähäkuo-
puksen ja kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Vesa 
Riekin kanssa Kuntatalolla 
keskiviikkona 10.9.2014 vas-
taanottamassa erittäin mie-
luinen palkinto: Pudasjärvi 
palkittiin vuoden 2014 ky-
lämyönteisimpänä kuntana! 
Kuntaliitto oli kutsunut pal-
kinnon luovutustilaisuuteen 
paikalle myös Pudasjärven 
aikaisemman kaupunginjoh-
tajan Kaarina Daavittilan. 

Palkinnon perusteluis-
sa todetaan muun muassa, 
että Pudasjärven kaupun-
ki onnistuu järjestämään 
monipuolista ja runsas-
ta toimintaa ja että kau-
pungin ja kylien välises-
tä sopimusyhteistyöstä on 
hyviä esimerkkejä lähipal-
veluiden hoitamisessa. Pu-
dasjärven alueella on 20 
kylää ja ainakin 15 toimi-
vaa kyläyhdistystä. Alu-
eella on myös toimiva ky-

läneuvosto. Pudasjärven 
kaupunki myöntää kyläyh-
distyksille kulttuuri-, lii-
kunta- ja kyläyhdistysavus-
tuksia. Vuonna 2014 jaetaan 
kehittämis- ja toimintatuki-
na 64 000 euroa sekä maa-
seutuelinkeinojen kehittä-
miseen tukea 120 000 euroa. 
Tämä on askel kohti osal-
listavaa budjetointia. Kaik-
kiaan kaupunki jakaa noin 
miljoona euroa tämänkin 
vuoden budjetista kylien 
elinvoimaisuuden ylläpi-
tämiseen ja kehittämiseen. 
Perusteluissa tuodaan esil-
le myös kaupungin panos-
tukset pitkäaikaistyöttömien 
työllistämiseen, laajakaista-
verkon rakentamiseen ja ky-
lille tarjottaviin lähipalvelui-
hin. 

Kylien aktiivisuudes-
ta on tuoreena esimerkki-
nä, että Pudasjärven kylistä 
Livo sai vajaat pari viikkoa 
sitten ensimmäisen kunnia-
maininnan valtakunnallises-
sa Vuoden kylä–kilpailus-

sa. Edellinen kunnianosoitus 
Livon kylälle tuli marras-
kuussa 2013, kun se palkit-
tiin toistamiseen Pohjois-
Pohjanmaan vuoden kylänä. 
Perusteluina kunniamainin-
nalle oli muun muassa, että 
pienestä koostaan huolimat-
ta Livo saa aikaan lähiym-
päristössään merkittävää 
myönteistä väreilyä. Kylä-
läiset osaavat ja uskaltavat 
tarttua eteen tuleviin mah-
dollisuuksiin liikoja empi-
mättä ja siksi tulosta syntyy. 
Kylän toiminta on aktiivista 
ja nuorekasta, mutta samal-
la perinteistä yhteisöllisyy-
teen nojautuvaa. Kukin on 
omalla osaamisellaan raken-
tamassa yhteistä hyvää. Tal-
koohenkeä löytyy ja kyläläi-
set ovat valmiita käyttämään 
voimavarojaan kylän yhtei-
seksi hyväksi. Tämä tekee 
Livosta omavaraisen kylän, 
missä kyläläiset hyödyntä-
vät omia yhteistyöverkosto-
jaan koko seudun hyväksi. 

Tästä on hyvä jatkaa koko 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen (vas.) ja Suomen Kylätoiminta 
ry:n puheenjohtaja, professori Eero Uusitalo (oik.) palkitsivat Pudasjärven Vuoden 
2014 kylämyönteisimpänä kuntana. Palkitsemisen ottivat vastaan Vesa Riekki, Tomi 
Timonen ja Timo Vähäkuopus sekä kukitettavana oli myös kuntaliiton kutsumana 
Pudasjärven aikaisempi kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila. 

Pudasjärven kehittämistä 
kylämyönteisyyttä korosta-
en. Hyödyntäkäämme Pu-
dasjärvellä tätä myönteistä 

virettä ja laittakaamme lisää 
panoksia ja konkreettisia te-
koja kylien kehittämiseen 
yhteistyössä kylien aktiivis-

ten toimijoiden kanssa! 

Tomi Timonen 
kaupunginjohtaja

Pudasjärvellä järjestettiin vii-
me viikonloppuna yhdes-
sä Oulun seudun ammatti-
opiston Pudasjärven yksikön 
syysmarkkinoiden kanssa 
kaksipäiväiset kansalliset ja 
aluekenttäratsastuskilpailut. 
Tapahtuma saatiin viettää 
aurinkoisessa säässä ja kil-
pailuun osallistui 60 ratsuk-
koa. Kilpailu koostui kolmes-
ta osasta, joista lauantaina 
olivat kouluratsastus ja rata-
estekilpailut. Parhaat kilpai-
livat sunnuntaina vaativan 
maastoesteratsastuskokeen. 
Kilpailu järjestetään Pudas-
järvellä vuosittain.

Kilpailu oli kansallista ta-
soa, koska siinä ratkaistiin ju-
nioreiden suomenmestaruus. 
Ratsastusseura Varsaa edus-
tava Karoliina Setälä teki 
Chinouxilla virheetöntä työ-
tä sekä maastossa että rata-

Huimaa menoa kansallisissa ja aluekenttäratsastuskilpailuissa
esteillä nousten SM-kullal-
le. Sen lisäksi oli viisi muuta 
vaativuudeltaan eritasoista 
luokkaa muun muassa Help-
po cup 5 -osakilpailu sekä 
kovapalkintoinen Prix de 
Suomen Hippos -luokka suo-
menhevosille. 

Tapahtumaan osallistui 60 
kilpailijaa eri puolelta Suo-
mea. Kilpailijoiden joukos-
sa oli myös Oulun seudun 
ammattiopiston Pudasjärven 
yksikön väkeä. Opiskelijois-
ta kilpailemassa oli Susanne 
Orelma-Törmänen ja henki-
lökunnasta lehtori Anna-Kai-
sa Airaksinen, joka sijoittui 
toiseksi hyvällä tuloksella 
Prix de suomenhevosten luo-
kassa.

Kolmivaiheinen 
kilpailu
Kolmivaiheinen kilpailu vaa-
tii hevoselta ja ratsastajalta 
saumatonta yhteistyötä, no-
peutta ja kestävyyttä. Kaikki 
kolme eri osakoetta koulurat-
sastus-, rataeste- ja maasto-
esteratsastuskoe ratsastetaan 
samalla hevosella.

Kouluratsastuskokees-
sa arvioidaan hevosen toi-
mivuutta ja kuuliaisuut-
ta sekä ratsukon yhteistyötä 
ratsukon kiertäessä ennak-
koon määrättyä kouluratsas-
tusrataa. Vähiten miinuspis-
teitä saanut ratsukko johtaa 
kilpailua ennen seuraavaa 
osakoetta.

Rataestekoe suoritettiin 
esteradalla, johon kuului 10–
15 estettä. Esteet on raken-
nettu putoavista puomeista, 
lankuista ja muurilaatikois-
ta. Kaikki koulu- ja rataes-
teradan hyväksytysti sel-
vittäneet ratsukot jatkavat 
maastoratsastuskokeeseen.

Sunnuntaina käyty maas-
toesteratsastuskoe oli kent-
täkilpailun vaativin osa-
koe. Siinä nähtiin vauhtia 
ja huikeita hyppyjä jyhkei-
den maastoesteiden yli. Kil-
pailijat laukkasivat pelloil-
la ja metsäosuuksilla jopa 
useiden kilometrien pituisil-
la radoilla. Maastorata vaa-
tii ratsuilta ja ratsastajaltakin 
äärimmäistä kuntoa ja kestä-
vyyttä. Maastokokeen vaa-
tivuutta osoittaa sekin, että 
säännöt vaativat lääkärin ja 
ambulanssin paikallaoloa 

Tulokset
Kansalliset ja aluekent-
täratsastuskilpailut 
OSAOn Pudasjärven 
yksikössä 13–14.9.2014

Luokka 1, vaativa, avoin 
kaikille, Prix de Pudasjär-
ven kaupunki, 12 lähtöä, 
3 sijoittuu, (Sijoitus, kilpailija, 
hevosen nimi, seura, virhepisteet 
yhteensä)
1 Renja Vänskä, Louisa La 
Vida, PeuRa, 55,0. 2 Paju Tuuri, 
Santa Lucia, OR, 58,0. 3 Paavo 
Huttunen, Feril, ONES, 64,4.

Luokka 3a, junioreiden 
suomenmestaruus, Prix 
de OSAO, 9 lähtöä, 3 si-
joittuu
1 Karoliina Setälä, Chinoux Z, 
VARSA, 50,9. 2 Veera Valjakka, 
Solbackas Kiongozi 109, Hy-
vUra, 53,4. 3 Renja Aarnio, 
Königs Kapris Ks, 58,1.

Luokka 3b helppo, avoin 
kaikille, 11 lähtöä, 3 si-
joittuu
1 Taina Kääriäinen, Cavalier 
of Houston, KERRA, 59,7. 2 
Janina Karinen, Noble Dark 
Agent, HA-71, 60,6. 3 Paavo 
Huttunen, Princess Sparkle, 
ONES, 61,9.

Luokka 4 helppo, suo-
menhevoset, Prix de Suo-
men Hippos, 4 lähtöä, 2 
sijoittuu.
1 Sari Kettunen, Tähti Ohjus, 
RaVe, 55,9. 2 Anna Airaksinen, 
Rasker, 66,6.

Luokka 5 Tutustumis-
luokka, avoin kaikille, 15 
lähtöä, 4 sijoittuu.
1 Veera Valjakka, Belmondo, 
HyvUra, 47,5. 2 Kiris Oksa-
nen, Daiquiri La, ONES, 55,0. 
3 Niina Hotakainen, Quanita, 
OR, 57,5.
4 Paavo Huttunen, Half Moon 
Bay, ONES, 57,5.

Luokka 6, harrasteluok-
ka, avoin kaikille, 9 lähtöä, 
3 sijoittuu.
1 Taina Vesa, Marilyn, LIDRID, 
64,9. 2 Jasmin Tuomaala, Jaa-
nen Tyttö, JyR, 84,9. 3 Sari 
Sudholm, Gasella Lowland, 
LowRid, 87,9.

kilpailun aikana. Pudasjär-
vellä kilpailu sujui kuitenkin 
turvallisesti, vaikka putoa-
misiltakaan ei voitu välttyä.

Oppimista ohessa
Kilpailujen järjestäminen tuo 
hevostalouden opiskelijoil-
le arvokasta käytännöntaitoa 
ratsastuskilpailun järjestä-
misestä. Kilpailuorganisaati-
oon kuului noin kymmenen 
kokeneen tuomarin joukko, 
jonka johdolla opiskelijat oli-
vat toimivat muun muassa 
maastoestetuomareina, tuo-
marien sihteereinä ja rata-
henkilökuntana. Opiskelijat 
olivat tiiviisti mukana myös 

kilpailujen rakentamisessa ja 
kilpailun aikana asiakaspal-
veluun sekä hevosen hoitoon 
liittyvissä tehtävissä. Kilpai-
lujen järjestäminen oli voi-
manponnistus koko OSAOn 
Pudasjärven yksiköltä. 

Syysmarkkinoista saamme 
lukea ensi viikon 

Pudasjärvi-lehdessä. 

Kaisu Möttönen OSAO, 
kuvat Jouni Ylisuutari 
OSAO

Veera Valjakka ja Belmon-
do verryttelevät koulurat-
sastuskokeeseen.

Kirsi Oksanen ja Mefisto rataestekokeessa.

Satapäinen yleisö seurasi kilpailuja suotuisassa säässä.

Kilpaileminen ei ole vaka-
vaa puuhaa.
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• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

Laakamäen kotitilalta saa-
puneet lihanmyyjät Heikki 
Laitinen ja lihamestari Kari 
Airaksinen olivat saapuneet 
torstaina 28.8. Pudasjärven 
torille myymään tuoretta 
porsaanlihaa, joka oli tuotu 
suoraan kotitilalta. Autosta 
löytyi lihaa palvina, hyytelö-
nä, jauhelihana ja täyssäilyk-
keenä. Laakamäen kotitila 

Tuoretta lihaa suoraan tilalta

Heikki Laitisen (oik.) ja Kari Airaksisen lihatiskiltä löy-
tyy porsaanlihaa joka lähtöön.

Laakamäen Kotitilan valkoinen myyntiauto myyjineen 
odottelee asiakkaita.

sijaitsee Varpaisjärvellä, jos-
ta Heikki Laitinen on myy-
nyt omalla tilalla tuotettua 
sianlihaa jo kymmenen vuo-
den ajan.  Kari Airaksinen 
on puolestaan tehnyt liha-
mestarin töitä jo 40 vuoden 
ajan. Ammattitaidolla tuote-
tut lihat ovat taatusti tuoret-
ta, sillä eläimet teurastetaan, 
lihat leikataan ja jäähdyte-

tään itse. Viikoittain teuras-
tetaan 20 sikaa, joita on mah-
dollisuus saada tilauksesta 
jopa puolikkaana. Yrityksel-
lä kiertää kaksi myyntiau-
toa Savo, Karjala ja Kainuu 

akselilla. Seuraavan kerran 
myyntiauto tulee Pudasjär-
ven torille torstaina 25.9. 

Jenni Peltoniemi

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

Pudasjärvelle saapuu maa-
nantaina 22.9. Konekier-
tue, johon voi tutustua kel-
lo 10-16 Oulun Seudun 
Ammattiopiston pihapii-
rissä. Kiertueeseen kuuluu 
12 konekauppiasta ympä-
ri Suomea. Ab Tomas Kjell-
manin osastolla kiertueen 
yhteyshenkilönä toiminut 
Pasi Ahonen esittelee uutta 
JEANTIL PR 2000 paalisilp-
puria, Riuttolehto Oy:n osas-
tolla pääset tutustumaan 
TAPIO-sykeharvestereihin,

Meteliä ja räiskettä kier-
tueeseen tuo Koskelo Forest, 
joka esittelee KARHU-lu-

milingon ja pitää maankuu-
lun klapikonetyönäytöksen. 
Työnäytöksessä pystyt itse 
testaamaan uudet KARHU-
klapikoneet. Lämmitysasi-
oissa auttaa Bio-Expert, jossa 
yhteydessä esitellään uudet 
FROLING -ja ATTACK pel-
letti- ja klapikattilat sekä Pa-
te-piiput ja Supi-halliratkai-
sut.

Metsä-Säämänen esittelee 
kauan odotetun uutuuden 
KINETIC-pienmetsäkoneen 
sekä FARMA ja COUNTRY - 
metsäkuormainpaketit.

Farmikko Oy tuo näyt-
telyyn Klapikahmarit sekä 

karsivat giljotiinikourat. 
Käytettyjä metsäkoneita os-
taa sekä myy paikanpäällä 
Pasi Lääninpää Oy. Läänin-
pää Oy tuo paikalle näytte-
lyrekan, jossa voi tutustua 
uusimpiin metsäkoneiden 
mittalaitteisiin ja pisteessä 
on tarjouksia.

Vauhtia ja vaarallisia ti-
lanteita näyttelyyn tuo Mön-
kijä Trailpark Oy Lempääläs-
tä. Kohteessa on esittelyssä 
ATV ja UTV traktorimönki-
jät ja asiakkailla on alueella 
koeajomahdollisuus.

Italialaista huippuosaa-
mista tuo paikalle KK- Tra-

Konekiertue saapuu Pudasjärvelle
de ja Kari Kallio, joka esit-
telee Ferrarin viimeisimmät 
pienoistraktoriuutuudet ja 
myös Ferrareilla on koe-ajo 
mahdollisuus.

Bt Agro ja Hannu Keski-
nen esittelevät nurmen täy-
dennyskylvökoneen ja neu-
voo viljelijöitä tuottamaan 
enemmän ja parempaa re-
hua.

Paikalla on myös MTK 
Pudasjärven CAFE HEINÄ-
MIES maukkaine lettuineen 
ja kuumine kahveineen.

Pasi Ahonen

Pudasjärvelle 
tukiperhetoimintaan ryhmävalmennusta

Seurakuntakeskuksella jär-
jestettiin torstaina 11.9. Pe-
lastakaa Lapset ry:n tuki-
perhe- ja lomakotitoiminnan 
infotilaisuus. Toiminnasta 
olivat kertomassa Pohjois-
Suomen aluetoimiston sosi-
aaliohjaajat Maria Hiltunen 
ja Johanna Riekki. Hiltunen 
kertoi, että kuulijoita kiin-
nosti erityisesti tukiperheil-
tä odotettavat valmiudet ja 
se, kuinka pitkää ajallista si-
toutumista osallistuminen 
vaatii. Pudasjärvellä on ai-
kaisemmin ollut useita tuki-
perheitä, mutta tällä hetkellä 
vain muutamia, jonka vuok-
si yhdistys haluaa löytää uu-
sia vapaaehtoisia mukaan 
toimintaan.

-Hiltunen kertoi, että tu-
kiperhe- ja lomakotitoimin-
taan voi osallistua kaikenlai-
sia perheitä; lapsiperheitä, 
lapsettomia pariskuntia tai 
pariskuntia, joiden omat 
lapset ovat aikuistuneet. 

Myös yksin asuvat henki-
löt ovat tervetulleita toimin-
taan mukaan. Tärkeää on, 
että tukiperheeksi ryhtyvän 
elämän- ja terveydentilanne 
ovat vakaat, totesi Hiltunen.

-Tukiperhekäynnit tar-
joavat lapselle tavallista ar-
kea ja uudenlaisia elämyk-
siä sekä hengähdysaikaa 
lapsen omille vanhemmille. 
Tukiperheen vanhemmilla 
ei tarvitse olla ammatillista 
koulutusta, vaan Pelastakaa 
Lapset ry valmentaa tukiper-
heet ja lomakodit tehtävään-
sä. Järjestämme toiminnassa 
mukana oleville vapaaeh-
toisille vuosittain koulutus- 
ja virkistystilaisuuksia. Per-
heet saavat tukea ja ohjausta 
toimintaan omalta työnteki-
jältä, kertoi Hiltunen.

-Asiasta kiinnostuneiden 
kannattaa ottaa meihin yh-
teyttä. Mikäli Pudasjärveltä 
tulee riittävästi asiasta kiin-
nostuneita, tukiperheryhmä-

valmennus aloitetaan paik-
kakunnalla 25.9., johon tulee 
ilmoittautua 19.9. mennes-
sä Maria Hiltuselle. Valmen-
nukseen sisältyy kaksi ilta-
tilaisuutta ja yksi lauantai 
sekä kotikäynti valmennet-
tavan perheen luona. Järjes-
tämme myös perhekohtaisia 
tukiperhe- ja lomakotival-
mennuksia. Valmennukseen 
osallistuminen ei sinällään 
velvoita aloittamaan toimin-
taa, selvensi Hiltunen. PK

Faktatietoja
- Suomessa Pelastakaa Lapset ry:n kautta tukiperheissä käy 

noin 1000 lasta vuosittain, joista Pohjois-Suomen aluetoi-
miston alueella noin 300.

- Toimivia tukiperheitä ja lomakoteja Pohjois-Suomen alueel-
la noin 180.

- Tukiperheessä lapset käyvät useimmiten yhtenä viikonlop-
puna kuukaudessa ja asuvat muutoin omien vanhempiensa 
kanssa.

- Lomakodeissa lapset käyvät koulujen loma-aikoina yleensä 
pidempiä jaksoja kerrallaan.

Tukiperhetoiminta tuottaa 
iloa ja hyvinvointia lapsil-
le ja aikuisille.

?

Kaupunginhallitus käsitte-
li tiistain 16.9.kokoukses-
saan nykyisen Honkako-
din tontille suunniteltua, 
ikäihmisten uuden palve-
lukodin tontinvarausasiaa. 
KH Mikeva Oy on anonut 
Pudasjärven kaupungilta 
tonttia ikäihmisten palve-
lukodin rakentamiseen. 

Yrityksen tarkoitukse-
na on rakentaa 40-paikkai-
nen palvelukoti ja hakea 
sen rahoittamiseen sekä 
ARA:n investointiavustus-
ta että korkotukea. Hank-
keen tarvitsema raken-
nusoikeus on noin 1800 
kerrosneliöä yhteen ta-
soon rakennettuna. 

Yrityksen kanssa on 
neuvoteltu tarjolla olevis-
ta tonttivaihtoehdoista ja 
yritys on kiinnostunut eri-

Ikäihmisille 
suunnitteilla uusi 

palvelukoti
tyisesti nykyisen Honka-
kodin tontista Lonikantiel-
lä. Honkakoti ja viereinen 
virkailijoiden rivitalo ovat 
kaupungin kiinteistöstra-
tegian mukaan purettavia 
rakennuksia. 

Oulunkaaren terveys-
palvelusta saadun pa-
lautteen perusteella tarve 
40-paikkaisen palveluko-
din rakentamiselle on suu-
ri. Anotussa korttelissa 
1800 kerrosneliömetrin ra-
kentamiseen tarvitaan vä-
hintään 4500 neliömetrin 
rakennuspaikka. 

Päätösesityksen mu-
kaan kaupunginhalli-
tus varaisi Mikeva Oy:lle 
40-paikkaisen vanhusten 
palvelutalon rakentamista 
varten nykyisen Honkako-
din tontin. PK

- Sisällä 
istumapaikkoja 

10 hengelle
- Kaikki paistovälineet 

uusittu 

Avoinna:  
ma-to 10.00-20.00

pe 10.00-05.00
la 16.00-05.00
su 14.00-20.00 

Tervetuloa!

AVATTU
täysin uusittu 

grillikioski 
ma 15.9.

* Grillituotteet
* Kahvia

* Kaakaota
* virvoitusjuomat

* Teetä
* Leivokset

* Jäätelöannokset

Myytävänä:
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Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18

n. 1,3 kg marinoituja koipireisiä 
2 prk  ananasmurskaa 
1  persiljaruukku 
70 g  cashewpähkinöitä 
1  punainen chili 
0,5 tl  jauhettua inkivääriä 
2  valkosipulinkynttä 
1 rkl  sinappia 

n. 1,3 kg marinoituja koipireisiä 
2 prk  ananasmurskaa 
1  persiljaruukku 

Hedelmäiset 
broilerinkoivet (4 annosta) 

Suomalainen

kg369 139

Saarioinen 
mikrovalmiit
Keitot
300 g (5,83 kg)

Valio
A+ jogurtit
750-1000 g (2,78-2,49 kg)

Atria
Hiillosmakkara
750 g (4,65 kg)

175pkt 209prk 349pkt

Vaasan 
Muhku
Sämpylät
350 g (3,97 kg)

Rainbow
Herne-Maissi-Paprika
450 g pakasta (1,97 kg)

139pss 089pss

Valio Viola
Tuorejuustot
200 g (9,95 kg)

199rasia

Rönkä nauta
Jauheliha
400 g (9,22 kg)

HK Popsi
Grillinakki
300 g (4,64 kg)

199

Tu
or

et
or

in
 tu

ot
te

et
 v

oi
m

as
sa

 2
2.

9.
 a

st
i.

Etelä-Afrikka
Nadorcott
Mandariini 199kg

Kotimainen
Yleisperuna
2 kg/pss
(0,49 kg)
jauhoinen ja
kiinteä

Suomalainen
Kirsikka-
tomaattirasia
250 g (7,96 kg)

099pss 199ras

ras. pkt

Enemmän kuin edullinen

9999kg
Kotimaista
Broilerin marinoitu koipireisi
n. 1,1 kg 

3 1
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Maatalouteen laatukoneita ja -laitteita
Rautiassa oli perjantaina 
12.9. mahdollisuus tutustua 
monenlaisiin laitteisiiin ja 
koneisiin, kun siellä järjes-
tettiin maatalouden kone-
esittelypäivä. Rautian Timo 
Ahonen oli kutsunut paikal-

le useiden tuotevalmistaji-
en edustajia. Ahonen kertoi, 
että myymälässä ja esittely-
pihalla kävi mukava kuhina 
koko päivän.

Kotimaan myyntiedusta-
ja Jari Myllymäki oli esittele-

mässä suomalaisvalmisteisia 
Elhon vesakonmurskaimia, 
joista nyt nähtävillä oli malli, 
joka soveltuu myös keveäm-
pien, 3300-3500 kiloa paina-
vien traktoreiden käyttöön. 
Päivällä järjestettiin lähistöl-
lä myös tienvarren raivaus-
työnäytös, jossa näki laitteen 
toimivan korkeassa pajukos-
sakin. Myllymäki kertoi, että 
esitellyssä ketjumurskaimes-
sa leikkurina toimii 13 mm:n 
vahvuinen kettinki, joka on 
erikoiskarkaistua terästä.

-Se soveltuu tien- ja ojan-
varsien pajukon niittoon 
myös vaikeissa olosuhteissa, 
jos esimerkiksi maassa on ki-
viä ja kantoja. Traktorikäyt-
töisten isompien mallien 
ulottuvuus on 3,3-5,7 metriä 
ja työleveys on 1,6-2,5 met-
riä, totesi Myllymäki laitteen 
ominaisuuksista.

Mönkijäteema
Mönkijäteemalla olivat liik-
keellä Yamahan mönkijöitä 
esittelemässä ollut piiripääl-
likkö Tapio Kiiskinen ja Ult-
ratecin, kotimaisia mönki-
jän peräkärryjä ja lisälaitteita 
valmistavan tehtaan edusta-
ja Mika Hölttä. Hölttä kertoi, 
että esimerkiksi mönkijöi-
den kärryvalikoima jakaan-
tuu kolmeen pääsarjaan, 
metsä- ja maansiirtotöihin 
sekä niin sanotusti arkiaska-
retöihin sopiviin malleihin. 

-Malleista löytyy lisäksi 
vielä kevyet ja raskaat ver-
siot. Tuotteissamme näky-
vät yritykselle tärkeisiin 
asioihin kuuluvat korkea 
kotimaisuusaste sekä tuot-
teiden kestävyys ja help-
pokäyttöisyys. Ultratecin 
tuotteet valmistetaan Petäjä-
vedellä Jyväskylän länsipuo-

Työnäytöksessä esiteltiin keveämpien, 3300-3500 kiloa 
painavien traktoreiden käyttöön soveltuvaa ketjumurs-
kainta, joka toimii tien- ja ojanvarsien pajukon niittoon 
myös vaikeissa olosuhteissa, jos esimerkiksi maassa 
on kiviä ja kantoja.

Vaman tienhoitokoneet ja aurat ovat kotimaisia ja ne valmistetaan Ylivieskan teh-
taalla.

Rautiassa pääsi tutustumaan Yamahan mönkijöihin ja 
Ultratecin kotimaisiin mönkijän peräkärryihin.

Takaluukulla varustetun kuomukärryn käyttö on käte-
vää, kun esimerkiksi mönkijän tai moottorikelkan voi 
ajaa sisään ilman, että tarvitsee nostaa koko kuomua 
ylös.

lella ja noin 20 vuotta toimi-
nut yritys työllistää nykyisin 
10 henkilöä. Valmistamme 
peräkärryjä myös puolus-
tusvoimien ja pelastusviran-
omaistenkin käyttöön, totesi 
Hölttä.

Talvella tiet kuntoon
Vaman tienhoitokoneita esit-
telemässä ollut Tuomo Pisilä 
kertoi, että jo yli 40 vuottaa 
toimineen yrityksen tuotteet 
ovat kotimaisia ja ne valmis-
tetaan Ylivieskan tehtaal-
la. Esittelypäivänä oli näh-
tävillä muun muassa Lepän 
v-mallin lumilinko. Pisilän 
mukaan nykyään runsaslu-
misilla alueilla teiden lumi-
polanteen poistotyössä on 
yleistynyt myös poikittais-
ruuvilinkojen käyttö.

-Niillä pääsee puhdista-
maan lumen esimerkiksi ra-
kennusten seinien vierestä-
kin. Lisäksi laitteen sivulla 
olevien vallileikkurien ansi-
osta saadaan poistettua tielle 
tai pihoille korkealle nietos-
tunut lumi, joka helpottaa 
työskentelyä, vakuutti Pisi-
lä.

Mönkijä kärryn kyytiin
Ylikiimingissä toimiva Ykin-
muovi Oy on osa suomalais-
ta Victorius konsernia, jon-
ka ydinosaaminen liittyy 
lasikuitutuotteisiin. Tehtaal-
la valmistetaan muun mu-
assa peräkärryjen kuomuja 
ja lasikuituveneitä. Tuoteva-
likoimaan kuuluu myös esi-
merkiksi kevytperävaunut ja 
liikuteltavat työtilavaunut.

Tehtaan edustaja Pertti 
Luukinen kertoi, että heidän 

valmistamiensa peräkärry-
jen kuomujen valmistusma-
teriaalina käytetään normaa-
lia jäykempää lasikuitua. 

-Takaluukulla varustetun 
kuomukärryn käyttö on kä-
tevää, kun esimerkiksi moot-
torikelkan tai mönkijän voi 
ajaa sisään ilman, että tar-
vitsee nostaa koko kuomua 
ylös. Lisäksi tässä mallissa 
kuomu on tilavampi ja kor-
keampi, totesi Luukinen.

Pertti Kuusisto

Kyläneuvosto kokoontui kes-
kiviikkona 27.8. Aittojärven 
koululle kokoustamaan kylien 
ajankohtaisista aiheista. Pai-
kalle oli saapunut kymmen-
lukuinen yleisö, jossa oli edus-
tajia eri kyliltä, kaupungilta 
sekä muita vierailevia tahoja.

Katri Virtanen Virpinie-
men  liikuntaopistosta esit-
teli vertaisohjaajakoulutusta. 
Koulutuksen tarkoitukse-
na on toteuttaa mm. kunto-
piirejä eri kylillä. Tärkein aja-
tus on, että ihmiset saadaan 
liikkumaan yhdessä ja samal-
la huolenpito toisistamme li-
sääntyisi. Kylille koulutetaan 
kahdesta kolmeen vertaisoh-
jaajaa, jotka toimivat vetäjinä 
omilla kylillään.

Asia kiinnosti paikallaollei-
ta ja muutamia ilmoitti haluk-
kuutensa lähteä toimintaan 
mukaan.

Kyliä palkittiin kyläneuvostossa
Kylien esittelyssä Korpi-

sen edustaja Liisa Törmänen 
kertoi, että kylätalkkarin lisäk-
si kuntoutettava työtoimintaa 
on toteutettu kylän alueella 
pitemmän aikaa. Liikuntapii-
ri on toiminut vireästi kyläta-
lolla. Lisääntyneen toiminnan 
ansiosta kyläseuran jäsenmää-
rä on kaksinkertaistunut vii-
me vuodesta.

Sarakylässä on Iivari Jur-
mun mukaan kevään ja ke-
sän aikana tehty monenlaista. 
Kyläkahvilatoiminta aloi-
tettiin kesällä, johon saatiin 
nuoria tonnityöläisiä. Tonni-
työläisten palkkaaminen on 
osoittautunut hyväksi tavak-
si saada nuoria mukaan ky-
län toimintaan. Lisäksi kylällä 
jatkuu virtapiiri ja perheker-
ho sekä viimeisimpänä tapah-
tumana järjestettiin elokuussa 
jokavuotinen Vattumarkki-

nat.
Kipinän kyläseurasta Juk-

ka Vähkyrä kertoi jokavuo-
tisen Iijokisoudun olleen 
merkittävän, koska, soudun 
päätapahtuma järjestetään Ki-
pinässä. 

Kerttu Simu Kurenalan 
kyläseurasta kertoi toiminnan 
kiteytyneen kuluvana vuonna 
keskustan torialueelle. Torilla 
on kesän aikana järjestetty eri-
laisia tapahtumia, joista perä-
kärrykirppis –tilaisuudet ovat 
olleet suosittuja. Torialuetta 
ollaan hoidettu monin tavoin 
seuran toimesta ja yhteistyös-
sä eri tahojen kanssa. Syksyllä 
on tarkoitus korjata talkoilla 
Pudasjärven rannalla sijaitse-
va lintutorni.

Onerva Ronkainen kertoi, 
että Jongulla kylätalon huo-
neistot ollaan saatu täyskäyt-
töön.

Kylän asukasluvun kehi-
tys on hyvässä suunnassa, 
koska tänä vuonna kylälle on 
syntynyt seitsemän  vauvaa. 
Kylän liikuntapaikkaa on pa-
rannettu uusimalla sähköva-
loja ja tekemällä köysiradat. 
Maisemahanketta on täyden-
netty lampailla kesän aikana. 
Anu Särkelä kertoi Syötteelle 
palkatun kylätalkkarin, joka 
on todettu tarpeelliseksi ky-

läläisille. Kylätolalla voidaan 
tarjota majoitusta sitä tarvitse-
ville ja siellä järjestetään mm. 
näytelmä- ja käsityökerhoja. 
Kyläyhdistys on mukana eri-
laisissa tapahtumissa. Syöte 
on valittu Maailman kyläksi, 
jota juhlitaan tapahtumassa 
ensi kesänä.

Aittojärven kyläseurassa 
ollaan keväästä lähtien teh-
ty ahkerasti maisemanhoito-
töitä. Kynkään-Aittojärven 
alueella. Töihin on kahden 
palkatun metsurin lisäksi 
osallistunut lukuisia talkoolai-
sia. Töitten tuloksena Aittojär-
vi-Kyngäs maisemanhoityötä 
ehdotetaan valtakunnalliseen 
maisemakilpailuun. Lisäksi 

Kyläneuvoston kokoukseen osallistui runsaasti eri ky-
lien edustajia.

Tunnustuspalkintojen saajat yhteiskuvassa. Hannu ja Kerttu Simu Kurenalan ky-
läyhdistys, Jaakko Sahuri Aittojärvi, Raimo Tervonen Jonku, Jukka Vähkyrä Kipinä, 
Marja-Leena Ronkainen ja Anna-Maija Särkelä Syöte. Takana tunnustuspalkintojen 
jakajat Ritva Kinnula ja Jorma Pietiläinen.

koulun alueella on kunnos-
tettu liikuntapaikkoja sekä 
rakennuksia jajärjestetty eri-
laisia juhlia, Aittojärveä on 
puhdistettu lahnanpyynnillä. 
Aittojärven ja Kynkään aluet-
ta esitellyt seuran puheenjoh-
taja Jaakko Sahuri kertoi Juho 
Kuopuksen vanhoihin kuviin 
perustuvan kuvakirjan julkis-
tamistilaisuudesta, joka pi-
detään myöhemmin syksyllä 
Pohjantähdessä ja Aittojärvel-
lä.

Tilaisuudessa jaettiin ky-
lille Arjen turvaa –hankkeen 
tunnustuspalkinnot. Tunnus-
tuksen saivat Kurenalus, Ait-
tojärvi, Jonku, Kipinä Syöte. 
Aikaisemmin palkinnon ovat 

saaneet Korpinen ja Livo.
Tilaisuuden lopuksi kau-

pungin uusi kehittämisjoh-
taja Jorma Pietiläinen kertoi 
taustastaan ja tuntemuksis-
taan Pudasjärvestä. Hänen 
mielestään  Pudasjärvellä 
on alettu nauttimaan omas-
ta työstä ja saavutuksista. Ar-
vomuutoksen myötä itsensä 
kehittämisen avulla on voi-
tu lisätä ihmisten välistä yh-
teistyötä. Ihmiset ovat alkanet 
ottamaan vastuuta itselleen 
ja näin onpystytty lisäämään 
yhteisöllisyyttä. Pietiläinen 
kannustaa monella tapaa ky-
liä pitämään puolensa.

Jouni Puhakka
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Erkki Keränen palkitse-
misruusu ja mitali kädes-
sään.

Erkki Keräselle 
huomionosoitus 

ensiavun antamisesta
Suomen Punainen Risti ja-
kaa joka vuosi ensiavun huo-
mionosoituksia henkilöille, 
jotka ovat ansioituneet en-
siavun annossa. Kymmenen 
vuoden aikana tunnustuksia 
on saanut 23 henkilöä ja tänä 
vuonna huomionosoituksen 
sai kahdeksan. 

Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen työntekijä Erkki Kerä-
nen palkittiin ansioituneesta 
ensiavun annosta perjan-
taina 12.9. Tunnustukset 
jaettiin juhlatilaisuudessa 
Oulussa. Hiihtokeskus Iso-
Syöte haluaa kiittää Erkkiä 
rohkeasta ja esimerkillisestä 
toiminnasta työyhteisössä. 

Tarja Terentjeff

Eija Taavitsaisen kirjoittama 
"Aittojärven 
KAnsAKoulu 
Vuodet 1929-1969 

Historiaa ja muistoja" 
-kirjaa saatavana 

Pudasjärven Kirjakaupasta ja 
Eija Taavitsaiselta 
p. 040 828 1587.

Kirjasta on otettu 2. painos

Hinta 30 € 

Suomen lippu salkoon Yrittäjän päivänä
Suomalaisen Yrittäjän päi-
vää perjantaina 5.9. juhlistet-
tiin Pudasjärvellä nostamal-
la kaupungin virastotalon 
edessä Suomen lippu yh-
dessä Pudasjärven kaupun-
gin ja Pudasjärven Yrittäjien 
toimesta. Sen jälkeen siirryt-
tiin kaupungin tarjoamille 
aamukahveille. Keskustelun 
aiheena oli muun muassa 
Sitoumus yrittäjyyden puo-
lesta, jonka sopimuksen 
Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven yrittäjät allekir-
joittivat vuosi sitten Yrittä-
jän päivänä kaupunginval-
tuuston kokouksessa. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen sanoi tutustuneen-
sa sopimukseen ja omalta 
osaltaan koki siinä mainitut 
asiat tärkeiksi ja huomioon 
otettavaksi. Sopimuksessa 
vakuutettiin Pudasjärvellä 
toimittavan elinvoiman ke-
hittämisen puolesta kulu-
valla valtuustokaudella. So-
pimuksessa oli myös teksti: 
Olkoon tämä sitoumus sii-
vittämässä Pudasjärven kau-
punkia ja sen yrityksiä uu-
delle kasvu-uralle. 

Timonen kertoi, että en-
simmäisenä työkuukautena 
yrittäjyys on näkynyt vah-
vasti, lähes päivittäin, kau-
punginjohtajan työkuviois-
sa. Esillä on ollut esimerkiksi 
maaseutuyrittäjyyden näky-
mät, jossa muun muassa lam-

mastalous on lisääntymässä. 
Kaupungin tehtävänä on jär-
jestää yrittäjyydelle toimin-
taedellytyksiä muun muas-
sa kaavoituksen avulla, olla 
kehittelemässä yrittäjyys-
hankkeita ja järjestää EU ra-
haa alueelle. 

Yrittäjien puheenjohtaja 
Marko Rautio lausui olevan-
sa tyytyväinen kaupungin ja 
yrittäjien välisestä hyvästä 
yhteistyöstä. 

-Jatketaan samalla linjal-

la, hän totesi. 
Keskustelussa sivuttiin 

muun muassa valmistunutta 
kauppapaikkaselvitystä, Pu-
dasjärven keskustan kehittä-
mistä siten, että yhä useam-
pi Kuusamon tiellä kulkija 
laittaisi vilkun keskustaan 
kääntymisen merkiksi. 

Paikalla oli luottamus-
henkilöistä valtuuston va-
rapuheenjohtaja Henrik Hä-
mäläinen, joka näki tärkeänä 
yrittäjyyskasvatuksen mer-

kityksen koulujen opetus-
työssä. Lukion viransijainen 
rehtori Markku Rajala ker-
toi, että lukiossa on yrittäjä-
asia kehittelyn alla.

Jari Keskiaho toivoi ny-
kyistä enemmän yrityksiin 
kysyntää opiskelijaharjoit-
telijoista muun muassa am-
mattikouluilta.

Kaupungin ja yrittäjien 
aamukahvitoimintaa sovit-
tiin jatkettavaksi syksyn mit-
taan. HT

Yrittäjä on päivänsä ansainnut. Suomalaisen Yrittäjän päivää 5.9. on vietetty viral-
lisena liputuspäivänä vuodesta 1997 alkaen. Pudasjärven kaupunki ja Yrittäjät juh-
listivat päivää yhteisellä Suomen lipun nostamisella ja sen jälkeen yhteisellä aamu-
kahveilla keskustelun merkeissä.
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Ohjelmaa:
* Fysioterapeutti Katja huurinainen   

kertoo ratsastuksen vaikutuksista  
selän kuntoutuksessa

* mahdollisuus kokeilla ratsastamista
* Kahvitarjoilu

Ratsastus selän 
KuntOuttajana teemailta 

hirvaskosken tilalla  ke 24.9. klo 16-18

www.hirvaskoski.fi

Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.

tilaisuus  
järjestetään yhteistyössä 
Koillismaan Kuntonevan 

kanssa. 

Tervetuloa tutustumaan ja 

kokeilemaan!
Ratsastus-

tunti-
varaukset: 

040 2183 222 Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 
Puh. 044 2944 345 • www.kuntoneva.fi

KOILLISMAAN KUNTONEVA Palvelemme: 
ma-to 8-20, 
pe 8-18 ja 
la 10-15.

Kaikille avoin ohjattu ryhmä to klo 12-13. 
Muina aikoina vapaasti käytössä!

Akupunktioaikoja Katjalle: 
to 16.10., ke 22.10. ja to 30.10. 
Hinta: 30 min 35 €, 60 min 60 €.

Fysioterapia, hieronta, infrapunasauna, kuntosali. 

SyyStarjouS HieronnoiSta!
PH (45 min) 30 €
KH (90 min) 60 €

(Voim. 30.9. saakka)

Kuntosali varattu ryhmäläisille 
ma klo 15-18.30, to klo 15-20. Lisätietoa  

kolaroimisesta 

M-tavaratalon parkkipai-
kalla oli kolaroitu torstai-
na 11.9. vihreää Fiatia. Jos 
joku on nähnyt tapauk-
sen tai tietää asiasta, po-
liisi toivoo soittoa polii-
sipäivystykseen puh. 029 
541 6641.

Seurakunnan lapsityön ja 
kaupungin päivähoidon en-
simmäinen yhteinen kirk-
komuskari pidettiin seura-
kuntakodilla viime viikon 
torstaina 11.9. Tilaisuuteen 
kutsuttiin Pikku-Paavalin 
väki, Kauppatien esikoulu-
laiset ja seurakunnan lapsi-
työn toiminnassa mukana 
olevat lapsiperheet. Kirkko-
muskarin suunnittelivat Kei-
jo-kanttori ja lapsityön tiimi. 
Tilaisuudessa laulettiin, lei-
kittiin ja rukoiltiin ja se al-
koi sekä päättyi eläkkeelle 
jääneen lastenohjaaja Irene 

Kirkkomuskarissa on lupa taputtaa

Ensimmäistä kertaa järjestettyyn seurakunnan lapsityön ja kaupungin päivähoidon 
syyskauden avaustapahtumaan, Kirkkomuskariin osallistui seurakuntakodilla yli 
sata lasta sekä lasten vanhempia ja päiväkodin henkilökuntaa. Tilaisuuden ohjel-
maan kuului myös lasten yhteislauluja.

Kortesalmen laululla.
Seurakunnan lapsityön-

ohjaaja Marja-Sinikka Luok-
kanen kertoi, että oli ilo kat-
sella, kun 100 reipasta ja 
iloista lasta asettui kirkkosa-
lin eteen laulamaan pienestä 
Jeesus – lapsesta. Tunnelma 
oli välitön, iloinen ja mu-
kaansa tempaava. Ja kirk-
komuskarissahan on lupa 
taputtaa myös omille esi-
tyksille. Ja näin todellakin 
tapahtui. Aplodit raikuivat 
kirkkosalissa jokaisen esi-
tyksen jälkeen.

-Päätösvirtenä oli Mä sil-

mät luon ylös taivaaseen. 
Kauniisti kaikuivat las-
ten ja aikuisten äänet kirk-
kosalissa, kun 140 henkeä 
laulaa kajautti virren yh-
teen ääneen. Kirkkomuska-
rin jälkeen nautittiin kahvit 
ja mehut pullan ja jäätelön 
kera. Tiiminä saimme kiitos-
ta, että tilaisuus oli sopivan 
mittainen, lapsille suunnattu 
ja lapset saivat myös esiin-
tyä. Myönteisen palautteen 
ja toivomusten myötä jär-
jestämme kirkkomuskarin 
myös kevätkaudella 2015, 
lupasi Luokkanen. PK

Lakarin koulun esiluokissa 
vietettiin torstaina 11.9. sa-
donkorjuujuhlaa. ”Kuumaa 
hohtaa aurinko ja vilja kyp-
sää on..”, lauloivat esikou-
lulaiset juhlansa alkajaisiksi. 
Jokainen oppilas oli saanut 
tuoda kouluun syksyn sa-
toa kasvimaalta tai metsästä. 
Pöydät notkuivat maistelta-
vista juureksista, kasviksis-
ta, marjoista ja hedelmistä. 
Juhlapäivää oli odotettu in-
nolla ja öitä laskettu. Mar-

Sadonkorjuujuhla Lakarin koululla
jo ja Minna- opet kertoivat 
oppilaille tärkeitä asioita jo-
kaisesta kasvista. Tutkimus-
tuokion päätteeksi kotona jo 
valmiiksi annosteltuja herk-
kuja tarjoiltiin luokkakave-
reiden maisteltaviksi. Suut 
mutristuivat aina sen mu-
kaan, oliko syötävä ihanan 
makeaa, hapanta vai kirpak-
kaa. Lopuksi laulettiin ”kaa-
likin suuttui ja punaiseksi 
muuttui, punajuuri punoitti 
ennestään..” JP

Eija Taavitsaisen, kirjoitta-
masta, Aittojärven kansa-
koulu Vuodet 1929 – 1969 
Historiaa ja muistoja –kirjas-
ta on otettu uusintapainos. 
Uusi painos on kooltaan B5, 
eli pienempi kuin ensimmäi-
sen painos ja myös helpompi 
käsitellä. Kuvia on myös kä-
sitelty selvemmiksi. Kirjan 
taiton on tehnyt Eila Lahti-
nen VKK-Media Oy:stä ja se 
on painettu Oulussa Joutsen 
Media Painotalossa. Kirjaa 
voi ostaa Pudasjärven Kirja-
kaupasta ja sitä saa myös Eija 
Taavitsaiselta.

Kirja on hieno läpileikka-
us kyseisten vuosien kansa-
koulun toiminnasta. Useat 
valokuvat elävöittävät teks-
tiä. Luokkakuvien lisäksi kir-
jassa on lehtileikkeitä ja las-
ten piirroksia.
Historiikin alkusivuilla Eija 
Taavitsainen kertoo kirjan 
syntymisen vaiheista:
”Jouluna 2006 olin kirkko-
konsertissa ja tapasin siel-
lä kansakoulutoverini Mai-

Aittojärven kansakoulun historiakirjasta uusintapainos
ja-Liisa Kynkään, nykyisin 
Haanela: ”Aikovatko aitto-
järveläiset mitenkään juhlia, 
kun vuonna 2009 tulee kulu-
neeksi 60 vuotta, kun koulu 
siirtyi Kynkäältä Aittojärvel-
le? Oli se niin hirveä matka 
kulkea kotoa kouluun 4 kilo-
metriä.”

Sanoin, että kyllä me voi-
simme tosiaan jotakin järjes-
tää, ehkä kyläseurana. Ajatus 
alkoi itää ja aloitin keräämäl-
lä ja katselemalla vanhoja 
koulukuvia ja tässä on tulos. 
Valokuvanäyttelyä suunnit-
telin kyläjuhlille, mutta se 
vaatikin myös historian kir-
joittamisen.

Tämä kirja on toinen pai-
nos hiukan korjattuna. En-
simmäinen painos on lop-
punut ja kirjaa on pyydetty 
lisää, joten tämä painos lie-
nee tarpeellinen ja odotettu.” 
Loppukaneettina Eija ilmai-
see kiitollisuutensa Aittojär-
ven kyläläisille:
”Lopuksi vielä, vaikka minä 
tämän kirjoitinkin, tunnen 

että kylä ja kyläläiset ovat 
olleet työssä koko ajan mu-
kana, kertomassa ja muis-
tuttamassa ja välillä varoit-
tamassa ja aina tukemassa. 
Olemme yhdessä eläneet ja 
muistelleet lapsuuttamme 
ja nuoruuden aikoja. Vaikka 
saimme kokea vaikeita vuo-
sia, oli meillä monin verroin 
enemmän iloa ja monia suu-
renmoisia opettajia.”

Eija Taavitsainen on pu-
dasjärveläinen, Aittojärvellä 
syntynyt ja kasvanut. Opis-
kellut eteläisessä Suomessa ja 
myös työikänsä siellä asunut. 
Paluu eläkkeelle synnyin-
paikkakunnalle on nostanut 
kirjoittamisen harrastuksen 
”päätoimiseksi”. Historia, ja 
se, miten aikoinaan on eletty, 
asuttu ja työskennelty, kiin-
nostaa Taavitsaista ja näis-
tä tutkimistaan ajoista hän 
usein kirjoittaakin. Kirjojen 
henkilöt istutetaan sitten ku-
hunkin aikakauteen. Histo-
riikkia kirjoittaessaan hän 
kertookin istuneensa tunti-

kausia tutkiessaan pöytäkir-
joja. Aittojärvellä koulua käy-
neenä hänellä on myös omat 
muistot ja muistikuvat hyvä-
nä apuna.

Kirjaa taittaessani luin 
tekstit kannesta kanteen ja 

vaikka en ole Aittojärvellä 
koskaan koulua käynyt, en 
missään muuallakaan Pudas-
järvellä, niin kirja oli mielen-
kiintoinen luettava. Hiukan 
minua hymyilytti sivulla 52 
oleva ”Kymmenen vuoden 

Kirjailija Eija Taavitsainen ja sivujen taittaja Eila Lahtinen ovat tyytyväisiä kirjan ul-
koasuun ja Joutsen Median kirjapainon painojälkeen.

riita koulun paikasta”. Siltä 
tiimoilta kylä sai Suomen rii-
taisimman kylän maineen!!! 
Historia toistaa itseään.

Eila Lahtinen
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
Puh. 044 971 0227

Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)
Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

Color Mask 
shampoo
9,90€ 
(norm. 14,90)

Uutuus!

Uutuus!

lasten 
kumisaappaat

18,90
lasten kumisaappaat
lämmin vuori

24,80

naisten
kumisaappaat

27,50
pilkku

27,50
27,50

ohut sadetakki

6,90
sateensuojat

5,90

miesten kerrasto
100% puuvillaa

19,80

miesten alushousut
100% puuvillaa

12,30

kauluspaita

34,80

flanellipaita

24,50

miesten tuulipuku

48,90
miesten 
verryttelyhousut

17,90

tuubihuivi
tÄhti

9,90

sÄÄrystimet

8,90 9,50
tuubihuivi

ohut

3,90

poikien
collegetakki

26,90

17,00

palmikkoneulepusero

34,90

naisten syystakit

kevyttoppa

39,50
skila

27,50 29,50
fleecetakki

pipoja
6,90 7,908,70

9,95

tÄhti

raita
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Sotiemme veteraanien kirkkopäivä kokosi yli 500 osallistujaa

Vierelläni kulje –tunnuksen 
merkeissä vietettiin Sotiem-
me veteraanien seutukun-
nallista kirkkopäivää Pudas-
järvellä sunnuntaina 14.9.  
Osallistujia Pudasjärveltä 
ja lähikunnista ja kaupun-
geista oli noin 500. Jumalan-
palvelus oli kirkossa ja sen 
jälkeen siirryttiin Rimmin-
kankaan koululle ruokaile-
maan ja kahville sekä päivä-
juhlaan koulun juhlasaliin. 

Juhlapuheessaan kan-
sanedustaja Juha Sipilä oli 
huolissaan Euroopan rau-
hattomuudesta ja Ukrainan 
kriisin pitkittymisestä.

-Koko maailma on uu-
den kylmän sodan porteil-
la. Meidän on syytä tehdä 
Ukrainan kriisistä muuta-
ma tärkeä päätelmä. Koti-
mainen energia ja ruoan-
tuotanto eivät ole tärkeitä 
vain työllisyyden ja kaup-
pataseen näkökulmasta. Ne 

ovat elintärkeä osa maam-
me huoltovarmuutta poik-
keusaikoina. Suomen on ky-
ettävä itse huolehtimaan 
alueensa puolustamisesta. 
Puolustuskykyämme ja sen 
edellyttämiä resursseja on 
jatkossa vahvistettava. Sota 
on aina onnettomuus. Jos-
kus on kuitenkin väistämä-
töntä puolustautua ja täyttää 
velvollisuutensa oman maan 
vapauden, yhteisten arvojen 
ja rakkaiden turvallisuuden 
puolesta. Näin tekivät mie-
het ja naiset juoksuhaudois-
sa ja kotirintamalla, pohti Si-
pilä.

Juhlapuhuja kehotti vaa-
limaan sitä arvokasta perin-
töä, minkä sodissa kaatuneet 
ovat verellään lunastaneet: 
Perinteisiä suomalaisia ja 
kristillisiä perusarvoja, Isän-
maan rakentamista yh-
tenäisenä kansakuntana, 
työnteon arvostamista ja toi-

sistamme välittämistä.
Pohjois-Pohjanmaan So-

taveteraanipiirin puheenjoh-
taja Aarno Strömmer kirk-
kopäivän teemaan Yhdessä 
kulkien sisältyvän päämää-
rän.

-On olemassa valaistu 
vastaranta, taivas, joka on 
kristittyjen vaelluksen pää-
määrä. 

Puolustusvoimain ter-
vehdyksen esitti Pohjois-
Suomen sotilasläänin ko-
mentaja, kenraalimajuri 
Jorma Ala-Sankilan mukaan 
varusmiespalveluksessa on 
uskonnollisella toiminnalla 
tärkeä osuus.

-Varusmiehet osallistuvat 
mielellään hengelliseen toi-
mintaan. Jos on toisenlainen 
vakaumus, sitäkin kunnioi-
tetaan ja otetaan huomioon, 
sanoi Ala-Sankila. 

Hänen mukaansa Ukrai-
nan sotatilanne heijastuu 
myös Suomeen ja puolus-
tusvoimien toimintaan, jossa 
pyritään kuuntelemaan ja ot-
tamaan huomioon kansalais-
ten mielipiteet. 

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riek-
ki kertoi setä Kallen tarinan 
sota-ajalta. Hän toivoi maa-
tamme rakennettavan siten, 
että se on hyvä ja turvalli-
nen lapsille ja perheille sekä 
rakennettava koko maata ta-
sapuolisesti. Riekki myös 
pohti, että nyt vielä elossa 
oleville veteraaneille on tur-
vattava hyvä ja riittävä pal-
velu koteihin. 

Nuorten puheenvuoron 
esittäjä lukiolainen Markus 
Liukko kiitti veteraaneja uh-
rauksista Suomen itsenäi-
syyden puolesta. 

-Haluan uskoa valoi-
sampaan tulevaisuuteen, 
kuin mitä maailmantilan-
ne näyttää tällä hetkellä. 
Yhteiskuntamme on muut-
tumassa avoimempaan ja 
suvaitsevampaan suuntaan. 
Tästä esimerkkinä on muun 
muassa maahanmuuttajien 
yleistyminen myös Pudas-
järven katukuvassa, totesi 
Liukko. 

Päätössanat lausui rovas-
ti Jaakko Granlund Oulusta. 

-Vaikka ajatukset tällai-
sissa tilaisuuksissa ovat so-
ta-ajan tapahtumissa, niin 
kuitenkin kannattaa suun-
nata katseemme eteenpäin, 
hän totesi ja kiitti sydämel-
lisesi kaikkia kirkkopäivän 
valmisteluihin osallistunei-
ta talkoolaisia, Pudasjärven 
kaupunkia ja seurakuntaa. 

Musiikkia esitti Lapin So-
tilassoittokunta johtajanaan 
musiikkikapteeni Jaakko 
Nurila. Pudasjärven kirkko-
kuoro lauloi kanttori Jukka 
Jaakkolan johtamana, joka 
säesti myös kanttori Keijo 
Piiraisen yksinlauluesityk-
sen. 

Pudasjärven kaupun-
gin ja seurakunnan järjes-
tämän ruokailun tarjoilusta 
vastasivat naisleijonat Hi-
limat yhdessä maanpuo-
lustusnaisten kanssa. Juh-
lajärjestelyissä, tarjoiluissa, 
liikenteen ohjauksessa ja 
opastajina avusti noin 30 va-
rusmiestä Kainuun Prikaa-
tista Kajaanista. Pudasjär-
ven maanpuolustusjärjestöt 
olivat myös mukana tapah-
tuman onnistumisessa ja LC 
Pudasjärven lionit kalustivat 
ja koristelivat juhlapaikan 
sekä tarjosivat veteraaneil-

le kuljetusapua. Pudasjär-
ven kuoma-autoilijat olivat 
hankkineet paikalle SPR:n 
ensiapuryhmän huolehti-
maan kirkkopäivävieraiden 
turvallisuudesta.

Jumalanpalveluksen toi-
mitti ja siinä saarnasi kirkko-
herra Juha Rauhala. Häntä 
avustivat seurakuntapasto-
ri Jaakko Sääskilahti, rovas-
ti Erkki Piri, diakoni Hele-
na Koivukangas, diakonissa 
Eeva Leinonen ja Oulun or-
todoksiseurakunnan kirk-
koherra Marko Patronen. 

Seppelpartion lähetti kent-
tärovasti Jouni Parviainen. 
Kirkkokuoro lauloi kantto-
ri Jukka Jaakkolan johtama-
na ja urkurina toimi kantto-
ri Keijo Piirainen. 

Koko päivän juhlajärjes-
telyistä vastasi Pohjois-Poh-
janmaan Sotaveteraanin 
asettama päätoimikunta ja 
ohjelmatoimikunta sekä lä-
hinnä pudasjärvisistä koos-
tunut järjestelytoimikunta.

Heimo Turunen

Jumalanpalvelukseen kuului ehtoollinen, jonka jakajina toimivat diakoni Helena 
Koivukangas, rovasti Erkki Piri, kirkkoherra Juha Rauhala, diakonissa Eeva Leino-
nen ja seurakuntapastori Jaakko Sääskilahti. Kuva Raimo Sevón. 

Nuorten tervehdyspu-
heenvuoron käytti lukio-
lainen Markus Liukko.

Jumalanpalveluksen jälkeen kenttärovasti Jouni Parviainen lähetti Seppelpartion 
Keijo Piiraisen soittaman Narvan marssin tahdeissa. Seppelpartiossa olivat sotain-
validi Väinö Saarikoski ja sotaveteraani Samuel Kauppila, avustamassa järjestely-
toimikunnan jäsen Antti Pesälä. Kuva Raimo Sevón. 

Lapin Sotilassoittokunta soitti musiikkikapteeni Jaak-
ko Nurilan johdolla. Soittokunta esiintyi myös yhdessä 
Pudasjärven kirkkokuoron kanssa.

Kirkkopäivän käytännön järjestelyissä kantoivat suu-
ren vastuun järjestelytoimikunnan sihteeri Paavo Kurt-
tila ja puheenjohtaja Paavo Pikkuaho. 

Juhlapuhuja Juha Sipilä vaihtamassa ajatuksia Poh-
jois-Suomen Sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri 
Jorma Ala-Sankilan kanssa. Vasemmalla kenttärovas-
ti Jouni Parviainen. 

Rimminkankaan koulun juhlasali täyttyi päiväjuhlan osallistujista. Eturivissä rouva 
Pirkko Pesälä, järjestelytoimikunnan jäsen Antti Pesälä, Pohjois-Pohjanmaan Sota-
veteraanipiirin varapuheenjohtaja Matti Junnila, kansanedustaja Juha Sipilä, emeri-
tus maaherra Eino Siuruainen, päätoimikunnan puheenjohtaja Aarno Strömmer, rou-
va Mirjami Sirén-Pikkuaho ja järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Paavo Pikkuaho. 

Päiväjuhlaan osallistujia oli Pudasjärveltä ja ympäris-
tökunnista ja kaupungeista.
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TERVETULOA EDULLISILLE KONEKAUPOILLE! Kiertuetiedustelut:  
Pasi Ahonen 040 5669472

Riuttolehto Oy

Trapper

Metsä-Säämänen Oy

Pasi Lääninpää Oy

Farmikko Oy

Paikalla: 
Esa Ahopelto ja 
Tapani Rintala

Paikalla: Mika Henttonen ja Aki Kallio

Paikalla: Pertti Säämänen

Paikalla: Pasi Lääninpää
ja Jouni Jaakkola

Paikalla: 
Juhani Koskelo
ja Ville Koskelo

Paikalla: 
Mikko Junttila

Maanantaina 22.9. klo 10-16. Pudasjärvi, 
Oulunseudun Ammattiopisto, Jyrkkäkoskentie 18

Esittelyssä:
Tapio 
Sykeharvesteri

POHJOISEN 
KIERTUEELLAKONEKAUPPIAAT

Kiertueella mukana:

AB Tomas Kjellman
Esittelyssä: Jeantil
PR 2000 paalisilppuri

Mukana myös 
MTK Pudasjärvi/
Cafe Heinämies

Esittelyssä: 
•Karhu lumilinko
•Karhu klapi-
  koneet

Esittelyssä: 
Farmikon 
klapikahmarit 
ja karsivat
giljotiinikourat

Esittelyssä: 
•Kinetic pienmetsäkone
•Farma ja Country
  metsäkuormainyhdistelmät

•Metsäkoneiden mittalaitteet
•Käytetyt metsäkoneetTrapper mönkijät, mukana 

ATV ja UTV traktorimönkijät

Työnäytös!

Poromiesten unelma!

0424 720 713

Paikalla: 
Pasi Ahonen

Metsä-Säämänen Oy

Paikalla: Kari Kallio

Makkaratarjoilu!
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Asmuntin maa- ja kotitalo-
usseuralla on ollut aktiivista 
toimintaa, jossa muun mu-
assa tupailtoihin on kokoon-
nuttu säännöllisesti. Asmun-
tin koulun urheilukentän 

Tupaillat Asmuntin maa- ja 
kotitalousseuran toiminnan runkona

Kesätauon jälkeen ensimmäisen tupaillan osallistujat 
yhteiskuvassa urheilukentän kodalla. 

Juttu luisti ja makkarat paistuivat kylän koulun urhei-
lukentän kodassa.

kodalla järjestettiin syys-
kauden avauksena makka-
ranpaistoilta torstaina 11.9., 
jonne kokoontui parikym-
mentä kyläläistä. Avausko-
koontumisen jälkeen tupail-

lat jatkuvat entiseen tyyliin 
noin kerran kuukaudessa. 
Kokoontumiset ovat eri ko-
deissa, joissa iltoja vietetään 
kahvittelun, rupattelun ja 
sukankudonnan merkeissä. 

Tupailloissa käy 10-15 hen-
keä. Vielä tämän vuoden 
puolella meillä on suunnit-
teilla linja-autoretki Ouluun. 

Irja Säkkinen

Pudasjärven TAKSIT tiedottaa!
Arvoisat pudasjärveläiset taksiasiakkaat.

Kun pääsette sairaalasta ja teille on myönnetty 
oikeus taksimatkaan, niin teillä on 
oikeus tilata taksi kotikunnasta.

( KELA TILAUSNUMERO 0100 86500
Mainitkaa tilatessa, että haluatte taksin kotikunnasta. 

Järjestelmä etsii teille lähimmän vapaan Pudasjärven taksin.

Lisätietoja antaa Pudasjärven taksiautoilijat.
Terveisin Pudasjärven Taksiautoilijat ry

SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTOT

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

Kuren Tanssissa 
yhdessä tekemistä ja tanssin riemua

Pudasjärvellä päästään pian 
iloisiin tanssin tunnelmiin, 
kun toisen kerran järjestet-
ty Kuren Tanssi pyörähtää 
vauhtiin perjantaina 19.9. 
jatkuen lauantaina ja sun-
nuntaina. Koko viikonlop-
pu on täynnä tanssia: tarjolla 
on runsaasti tanssikursseja ja 
lauantaina kello 18 huipen-
tuu Tuomas Sammelvuo -sa-
lissa Kuren Tanssin tanssi-
kilpailu yleisötapahtumaan, 
jonka idea perustuu väljästi 
maailmanlaajuisesti tunnet-
tuun tanssiohjelmaformaat-
tiin. 

- Kuren Tanssista on 
noussut viime vuoden vas-
taavan onnistuneen tapah-
tuman jälkeen Pudasjärvelle, 
iloinen ja kaiken ikäisille so-
piva tanssitapahtuma, jonka 
pääosassa ovat tanssin rie-
mu ja yhdessä tekeminen, 
kertoo tapahtuman vetäjä 
Ensio Koivula. 

Tanssikilpailussa esiintyy 
seitsemän paikallista tans-
siparia, jotka ovat viime ke-
vättalvesta lähtien opetelleet 
tansseja juuri tapahtumaa 
varten tanssinopettaja En-
sio Koivulan johdolla. Osal-
la tanssijoista on kokemusta 
esimerkiksi perinteisistä la-
vatansseista, mutta osa tans-
sijoista on ollut täysin uuden 
edessä. Musiikista tapahtu-
massa vastaa tanssiorkeste-
ri Tuomas Kaikkonen ja On-

nen Kerjäläiset, ja juontajat 
Ensio Koivula ja Kirsi Kipi-
nä pitävät hyvää tunnelmaa 
yllä.

Kukin tanssipari tanssii 
kolme tanssia siten, että la-
valla on pääosin kaksi pa-
ria kerrallaan. Pakollinen 
tanssi on tango sekä vapaa-
valintainen lattari ja polkka 
tai masurkka. Esityksiä ar-
vioi asiantunteva, mutta ei 
turhan vakava, tuomaristo, 
jonka kommentteja tanssijat 
ja yleisö tulevat odottamaan 
malttamattomina. Leikki-
mielisen tanssikilpailun li-
säksi tapahtumassa nähdään 
tanssin iloa välittävä paikal-

lisen tanssiryhmän esitys, 
jossa lavalla esiintyy jouk-
ko eri-ikäisiä pudasjärveläi-
siä. Liikuntahallilla on myös 
mahdollisuus ostaa muun 
muassa virvokkeita kioskis-
ta Pudasjärven vanhempain-
yhdistys pitää lauantaina ja 
sunnuntaina kenttäkeittiö/
lounasravintolaa avoinna lii-
kuntahallin edustalla. Lou-
naskeittiö palvelee tapah-
tuman Voimistelujaoston 
puheenjohtaja Kirsi Kipinän 
mukaan tanssikurssilaisten 
lisäksi myös muita paikka-
kuntalaisia. 

Viikonloppuna järjeste-
tään myös tanssikursseja, 

Tanssitapahtuman johdosta on pidetty lukuisia suunnittelupalavereita, jossa maa-
liskuun palaverissa mukana Sari Hukari, Pirjo Lauronen, Timo Ahonen, Alpo Puhak-
ka, Päivi Niemelä, Raija Pohjola, Ensio Koivula ja Kirsi Kipinä.

joiden opettajiksi on lupau-
tunut kokeneita tanssinopet-
tajia, kuten Pudasjärvel-
tä kotoisin oleva Kimmo ja 
Marika Lasanen Tanssigu-
ru-tanssikoulusta sekä Päi-
vi Perttunen ja Katri Virta-
nen sekä paikallisia vetäjiä. 
Edullisia tanssitunteja tarjo-
taan eri-ikäisille ja -tasoisille 
tanssin harrastajille. Tiedos-
sa on siis koko viikonlopun 
ajan tanssimisen riemua syk-
syn pimeyteen!

Kuren Tanssin vastuulli-
sena järjestäjätahona toimii 
Pudasjärven Urheilijoiden 
Voimistelujaosto, Pudasjär-
ven kaupungin ja Nuoriso-
seuran kanssa. 

Tanssiparit:
Sari Hukari ja Timo Aho-
nen, Eija Pihlaja ja Heimo 
Turunen, Teija Vähäkuopus 
ja Petri Turunen, Jenni Hon-
kanen ja Jari Jussila, Tuula 
Haverinen ja Arto Hiltunen, 
Tuula Kemppainen ja Veik-
ko Sarajärvi, Raila Kosken-
ranta ja Esa Nurmela. HT

Tanssinopettaja Ensio Koivula vetämässä Kuren Tanssin harjoituksia, joita on pi-
detty Koskenhovilla. 

Metsänomistajat
PUDASJÄRVI

METSÄTAITOKILPAILUT
METSÄNOMISTAJILLE

Torstaina 25.9. klo 10.00 avoimet kolmen kunnan 
metsätaitomestaruuskilpailut (Ii, Yli-Ii ja Pudasjärvi) 
Pudasjärven Jyrkkäkoskella (opastus Rovaniemen 
tietä noin 3 km Oulu-Kuusamo -tieltä).
Osallistumismaksu mhy:n jäsenille 10 euroa/hlö (ei-
jäsen 15 €). Alle 16-vuotiaat maksutta. Osallistumis-
maksu sisältää myös tarjoilut. Sarjat: miehet, naiset ja 
nuoret (v. 98 syntyneet ja nuoremmat). 
Ilmoittautumiset maanantaihin 22.9. klo 16.00 mennessä: 
antti.harkonen@mhy.fi tai 0400 157 422.

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

VKK-Media Oy Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme

Puh. 0400 385 281            vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi             www.pudasjarvi-lehti.fi

• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut

Jaalanka, Jaalangan pirtti
maanantaina 22.9. klo 16.00

Aiheena ruokailta nyyttikestein.

Aittojärvi Kyläkolo 
tiistaina 23.9. klo 11.00

Aiheena naurisvelli 

Siuruan työväentalo (Moskova) 
keskiviikkona 24.9. klo 15.30 Siuruantie 2941 

Aiheena suunnitellaan toimintaa. Tikanheitto kisa.
Kahvi 2 €. 

Joka kylällä kaikki mukaan!          
Livokas ry

VIRIKEPÄIVÄT
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Hallikaisen konsertti veti väkeä kirkon lähes täyteen
Muusikko ja viihdetaiteili-
ja Joel Hallikaisen Ruskan 
kosketus konsertti torstaina 
11.9. Pudasjärven kirkossa 
veti väkeä lähes 350 henkeä. 
Konsertin järjestivät Pudas-
järven seurakunta ja kau-
pungin kulttuuripalvelut. 

Hallikainen lauloi kosket-
tavia lauluja kitaransa ja hy-
vin taitavasti kootun taus-
tamusiikin säestyksellä ja 
joka musiikkikappaleen vä-
lissä jutteli elämään kuulu-

vista tärkeistä ja vakavista 
asioista. Erityisesti jäi mie-
leen kehotus sanoa läheisil-
leen ”olet rakas ja tärkeä”, 
”kiva, että olet maapallossa” 
sekä ”jos rukoilee mitä halu-
aa, voi saada mitä tarvitsee”. 
Hän myös kehotti avaamaan 
keskusteluyhteyden Juma-
laan – se kannattaa!

Hallikainen kertoi kon-
sertin ruskan kosketus –tee-
man liittyvän ihmisenä ole-
miseen ja kasvuun. Hän 

kutsui kuulijoita kanssaan 
elämän kokoiselle löytöret-
kelle ja näytti kykynsä olla 
läsnä, haavoittuva ja hauska 
elämän kipujen ja ilojen kes-
kellä sekä kehotti etsimään 
iloa, toivoa ja rakkautta!

Välillä hän kertoi 7-vuo-
tiaana syöpään kuolleen Sii-
rin tarinan, jossa hän viimei-
sinä sanoinaan sanoi: ”Minä 
haluan tuonne, kun on niin 
kaunista”. Tarina päätteek-
si Hallikainen esitti kosket-

tavan Kristallivirta –laulun. 
Konsertti päättyi yhtei-

sesti laulettuun virteen ”Her-
ra kädelläsi – onneni on olla 
Herraa lähellä”. Yleisön jou-
kosta tuli vielä pyyntö laulaa 
yksi laulu, jolloin Hallikai-
nen lauloi kauniin operetti-
kappaleen. Kulttuurisihteeri 
Birgit Tolonen kiitti järjes-
täjien puolesta Hallikaista 
ja antoi hänelle muistoksi 
Pudasjärvellä valmistettuja 
kynttilöitä. Sen jälkeen Hal-
likainen siirtyi kirkon ovelle, 
jossa tervehti kuulijoita, otti 
halauksia ja palautteita vas-
taan sekä myi vaimonsa Pii-
an kanssa äänitteitä.

Kuulijoiden palautteina 
hän sai kuulla muun muas-
sa:

-Oli lämminhenkinen 
konsertti.

-Tule uudelleen!
-Koskettavaa!
-Kristallivirta puhutteli, 

koska se oli äidin lempivirsi.
Konsertti Pudasjärvellä 

kuului osana Lappiin suun-
tautuneelle gospelkonsert-
tikiertueelle. Pudasjärveltä 
Hallikaiset jatkoivat matkaa 
Pyhätunturille, Saariselälle, 
Leville ja Ylläkselle. HTHallikaisen nimikirjoitukset ostettuihin äänitteisiin olivat mieluisia. Äänitteiden 

myyntipaikalla myös tällä kertaa kiertueella mukana ollut Hallikaisen vaimo Piia.
Joel Hallikainen sai Pudasjärveltä muistoksi Birgit To-
losen lahjoittaman kynttilän. 

Hallikainen jutteli ja lauloi Pudasjärven kirkossa kos-
kettavasti kuulijoiden sydämiin. 

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Seurakuntavaaleissa 
kolmella listalla 48 ehdokasta

Pudasjärven seurakuntavaalei-
hin jätettiin määräajassa kolme 
ehdokaslistaa, joissa on 48 eh-
dokasta. 

Kirkko keskellä arkea 
Ehdokaslistan muodostaa Suo-
men Keskusta rp jäsenet. Seu-
rakunta rakentaa identiteettiä 
ja luo yhteisöllisyyttä. Seura-
kuntien tehtävänä on nähdä 
erityisesti lähimmäiset, jotka 
syystä tai toisesta ovat ajautu-
neet seurakunnan ja muiden-
kin yhteisöjen reunalle tai ko-
konaan niiden ulkopuolelle. 
Kirkon on kannettava lähim-
mäisen tuskaa ja hätää.

Ehdokkaat: Ahonen Eija 
Helena, Ahonen Esko Juha-
ni, Lantto Marja Sisko, Lant-
to Minna Pauliina, Loukusa 
Vuokko Irene, Piri Jouni Esa, 

Särkelä Katja Sinikka, Tihinen 
Airi Tuulikki, Timonen Tuulik-
ki Hillevi, Tuominen Taimi Ire-
ne Inkeri, Vainio Taina Anneli, 
Veivo Sointu Marketta, Väisä-
nen Tarja Annikki.

Kristillisten  
perusarvojen puolesta 
Vanhoillislestadiolainen herä-
tysliike. Liike edustaa Raamat-
tuun ja luterilaiseen tunnus-
tukseen perustuvaa kristillistä 
uskoa. Keskeisenä opetukse-
na on usko ylösnousseeseen 
Kristukseen ja syntien anteek-
siantamukseen. Lisäksi tärkeä-
nä arvona on isänmaallisuus. 
Tavoitteena on kehittää seura-
kuntaa yhteistyössä kaikkien 
toimijoiden kanssa.

Ehdokkaat: Hankkila Riit-

ta Inkeri, Hirvasniemi Mari Eli-
sa, Jaakkola Anna-Maaria, Ju-
misko-Putula Merja Tuulikki, 
Jurmu Iivari Aukusti, Juuso-
la Kimmo Matias, Karppinen 
Taimi Talvikki, Lauhikari Rii-
na Annika, Lehto Liisa-Kaari-
na, Lohilahti Ahti Ilmari, Mat-
tila Juhani Markus, Nikula Veli 
Johannes, Niskasaari Arvo Pet-
teri, Niskasaari Juho Vilhelmi, 
Perttu Seija Sinikka, Pikkuaho 
Anne Katriina, Puhakka Suvi 
Maria, Puurunen Oili Mirjami, 
Tuohimaa Jaana Helena.

Toimiva seurakunta–
lähellä ihmistä
Toimiva seurakunta–lähel-
lä ihmistä-ehdokaslista halu-
aa olla mukana seurakunnan 
muutoksissa ja rakentamas-
sa seurakuntaa, joka arvostaa 

Raamatun sanomaa, huolehtii 
lähimmäisestä ja arvostaa jo-
kaista ihmistä samanarvoise-
na riippumatta ihmisen varal-
lisuudesta.

Ehdokkaat: Ekdahl Aune 
Marketta, Fali Sirkku Anne-
li, Ikonen Eija Liisa, Inget Irma 
Kaarina, Juurikka Annika Kris-
tiina, Kemppanen Tuomas, Ku-
jansuu Ritva Marketta, Kuu-
kasjärvi Tuula Sisko, Ollila 
Alpo Antero, Pohjanvesi Tapio 
Kullervo, Puurunen Terttu Irja 
Anneli, Ruokangas Mauno An-
tero, Soronen Paula Kaarina, 
Tykkyläinen Kari Ahti Ilmari, 
Tykkyläinen Marja-Leena, Tör-
rö Marja-Leena.

HT seurakunnasta tulleen 
tiedotteen pohjalta

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

HIRVIJAHTIIN 
KESPORTISTA

Sasta
WOLF GAMO

GORETEX 
PUKU

Viking 
HUNTER GTX

METSÄSTYKSEEN/
VAELLUKSEEN

229,-
(279,-)

435,-
(758,-)

Alk.

69,50
(99,-)/kpl

9,90
Alk.

HIRVILIIVIT

10,-
/kpl

PIPOT

Viking 
TROPHY II
LUONNON-

KUMISAAPAS

RuskaTreffit SyöteResort Caravanissa
SyöteResort Caravanissa jär-
jestetään jälleen perinteiset 
RuskaTreffit lauantaina 27.9. 
Uutuutena on RuskaKirp-
pis, joka järjestetään kello 10-
13. Paikalle voi tulla myymään 

joko ravintolasaliin tai ulos pe-
räkoppikirppiksenä. Paikat tulee 
varata etukäteen osoitteesta ca-
ravan@syoteresort.fi tai puhe-
limella numerosta 0400 499215. 
Paikat ovat maksuttomia. Voit 

myydä joko uutta tai käytettyä 
tavaraa. Ko viikonloppuna Syöt-
teellä tapahtuu paljon ja uskom-
me että väkeä riittää myös Rus-
kaTreffeillä.

Perinteisesti Pärjänkievarin 
pihamaalla esitellään myös mie-
lenkiintoisia uutuuksia. Pienkone 
Keskiaho esittelee ja myy mön-
kijäuutuuksia ja Kylmäkomppa-
nia esittelee ja myy markkinoiden 
tehokkaimpia ilmalämpöpump-
puja. Kannattaa siis tulla paikalle. 
Nälkää voi sammuttaa Pärjänkie-
varissa päivän keitolla tai nauttia 
vaikka herkullisen pizzan. Piha-
maalla grillaamme makkaraa.

Perjantai iltana 26.9. Pärjän-

kievarin Legenda salissa esiin-
tyy Oululainen Fever-bändi. 
Kokoonpano hallitsee musii-
kin laidasta laitaan. Tule tans-
simaan!

Lauantai-iltana Luppove-
si syttyy tapahtuman jälkeen 
Pärjänkievarin Legenda ra-
vintolassa RuskaKaraoke ilta. 
Kaikki laulunnälkäiset tulkaa 
näyttämään taitonne. Parhaat 
palkitaan.

Siis Syötteen superviikon-
loppuna tapahtuu todella pal-
jon. Tule juhlaan mukaan!

Pekka Kimpimäki
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Iltatapahtumat ja huvitPudasjärvellä

PUDAsTori
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 15 € + alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  
Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi 
tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudas-
järvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 18,60 €. Jos haluat ilmoitukseen 
kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,60 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi 
toimitukselle (ei julkaista). 

osTETAAN

MYYTÄvÄNÄ

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

Hyväkuntoinen Opel Kadett 
vm. 1990. Hyvät nastarenkaat 
mukaan. Katsatus voimassa 
12.10.2015 asti. Hp. 290 €. Ter-
hi perämoottori 5 hv. hp 80 €. P.
040 5160 579.

Käytetty, toimiva Murray merk-
kinen ruohonleikkuri. Vetävä ja 
keräävä, 25 €. P. 050 559 9066.

Ammattioppilaitoksen syys-
markkinoilta voitettu grillikatos
kysyä voi numerosta p. 040 
587 8818.

Valk.pariovet 2x70 cm, korkeus 
204. Tehty hirsipaneelista, kak-
sinkert.laudoitus, sis.saranat. 
Ulkovarastoon tms. Hinta 50 €. 
P. 0400 179 087.

Hotelli Iso-Syöteellä 
tanssiorkesteri Maximus
Hotelli-Iso-Syötteellä 
esiintyy lauantaina 20.9. 
tanssiorkesteri Maximus, 
joka on kolmimiehinen, 
erittäin suosittu orkeste-
ri Oulun- ja Lapinläänis-
sä. Monipuolinen ohjel-
misto ja reipas meininki 
takaavat sen, että kukaan 
ei jää kylmäksi, olipa sit-
ten kyseessä tavallinen 
ravintolailta, lavatanssit 

tai jotkin karnevaalit. Myös-
kin synttärit, häät ja firmojen 
erilaiset tilaisuudet hoituvat 
varmasti 15 vuoden koke-
muksella. Koko trio hallitsee 
laulun taidon, lisätyönjako 
seuraavanlainen: Jouni Es-
kelinen rummut, Juha Koski 
kosketinsoittimet ja Esa Ny-
man basso. Orkesteri alkaa 
soittamaan noin kello 21.30. 
PK

Kurenkoskessa lauantaina Kaija Lustila & Jari Puhakka –Band
Hotelli-ravintola Kurenkos-
kessa esiintyy lauantaina 
20.9. Kaija Lustila yhdessä 
Jari Puhakka –Bandin kans-
sa. Kaija Lustila on aloit-
tanut keikkailun uuden 
orkesterinsa kanssa vuo-

denvaihteessa. Lustila ker-
too, että he ovat alusta läh-
tien panostaneet hyvään 
ohjelmistoon, joka on taa-
tusti tanssittavaa ja kiinnittä-
neet erityistä huomiota ryt-
meihin ja tempoihin. Lustila 
kertoo myös itse uusineen-
sa omaa ohjelmistoaan, joka 
taatusti pistää tanssivarpaat 
vipattamaan. Setteihin kuu-
luu myös tunnelmapaloja 
sekä tangoa. Kaikki soittajat 

ovat kokeneita tanssimuu-
sikoita ja bändissä on li-
säksi hienoa lauluvoimaa. 
Jari Puhakka Band koos-
tuu neljästä kovan luo-
kan ammattisoittajasta: 
Ari Ikonen rummut, Janne 
Rossi basso ja laulu, Pete 
”Luke” Lehtola kitarat ja 
laulu, Jari Puhakka – kos-
ketinsoittimet ja laulu. PK

Kaija Lustila yhdessä  
Jari Puhakka –Bandin 
kanssa pistää  
tanssivarpaat vipatta-
maan.

Viikonlopun tansseissa Tuomas Kaikkonen & Onnenkerjäläiset
Tuomas Kaikkonen ja 
Onnenkerjäläiset esiin-
tyy viikonloppuna Pu-
dasjärvellä kolmessa eri 
tilaisuudessa. Ensimmäi-
seksi tanssikansaa viih-
dytetään perjantaina 19.9. 
Kurenkoskessa ja lauan-
taina Kurentanssin ilta-
tapahtumassa Tuomas 
Sammelvuo –salilla sekä 
sen jälkeen vielä lava-
tansseissa Jyrkkäkoskel-
lakin. Ohjelmistoon kuu-

luu musiikkityylejä laidasta 
laitaan. Rehtiä tanssimusiik-
kia, vanhoista hienoista iki-
vihreistä aina tämän päivän 
tanssi ja iskelmä kappaleisii-
in, Unohtamatta tietenkään 
kuumia lattareita ja meneviä 
rock’n roll hittejä.

Tuomas Kaikkonen on 
33-vuotias kokenut tanssi- ja 
iskelmämuusikko Oulusta, 
joka on menestynyt laulaja-
na sekä haitaristi- ja koske-
tinsoittajanakin. Keikkaura 

bändin kanssa alkoi jo vuon-
na 1995, joten kokemusta on 
kertynyt laulajan/soittajan 
ammatista mittavasti, lai-
voilta, ravintoloista, tanssila-
voilta sekä erilaisista tapah-
tumista ympäri Suomea, ja 
vähän ulkomailtakin. Kaik-
konen kertoo oman tanssi-
harrastuksen ja tanssitaidon 
takaavan myös sen, että esi-
tettävän ohjelmiston kappa-
leet ja rytmilajit ovat helposti 
tanssittavia, sekä viihdyttä-

vää kuunnella.
Tuomas Kaikkonen & 

Onnenkerjäläiset ovat vii-
me vuosina soitelleet pal-
jon keikkoja erilaisissa ko-
koonpanoissa laivoilla ja 
ravintoloissa ja tutustuneet 
aikanaan niissä merkeis-
sä. Kokoonpanoon kuuluu 
Kaikkosen lisäksi basisti Pek-
ka Kalinen ja rumpali Jouni 
Rasmussen. PK

Tuomas Kaikkonen ja 
Onnenkerjäläiset 

esiintyy viikonloppuna 
Pudasjärvellä kolmessa 

eri tilaisuudessa. 
Ensimmäiseksi 

tanssikansaa viihdytetään 
perjantaina 19.9. 

Kurenkoskessa ja lauan-
taina Kurentanssin ilta-
tapahtumassa Tuomas 

Sammelvuo -salilla sekä 
sen jälkeen vielä lavatans-
seissa Jyrkkäkoskellakin.

Veteraanit haastavat liikkumaan
Rajamaan lähiliikuntapuis-
tossa järjestetään päiväl-
lä maanantaina 22.9. kello 
12.00 koko kansan liikun-
tatapahtuma. Tapahtuman 
tarkoitus on muistuttaa rau-
han tärkeydestä ja kannus-
taa ihmisiä liikkumaan ja 
pitämään samalla huolta 
terveydestään. Pudasjärven 
sotaveteraani- ja maanpuo-
lustusjärjestöt järjestävät ta-
pahtuman nyt jo kuudetta 
kertaa. Veteraanit haluavat 
myös omalta osaltaan näyt-
tää esimerkkiä ja haastavat 
kaikenikäiset osallistumaan. 
Tapahtumassa veteraanit 
haluavat myös kohdata pai-
kallisia nuoria ja keskustella 
heidän kanssaan.

Luvassa on leppoisa kä-
velylenkki ja jokainen voi 
valita lenkin pituuden kun-
tonsa mukaa. Pisimmillään 
kävellään noin 3 kilomet-
riä pitkä Liepeen Pappilan 
lenkki ja lyhimmillään muu-
taman sadan metrin lenkki 
lähiliikuntapuiston alueel-
la. Liikuntapuiston alueel-
la pystyy liikkumaan hyvin 
myös esimerkiksi rollaat-
torilla ja pyörätuolillakin, 
joten jokaiselle on tarjolla 
erimittaisia, kuntoon ja tar-
peeseen sopivia reittejä.

Vastaava tapahtuma jär-
jestetään eri puolella Suo-
mea yhteistyössä kansal-
lisveteraanijärjestöjen ja 
Rauhanturvaajaliiton kans-
sa. Järjestäjät haluavat muis-
tuttaa, että rauha on niin tär-
keä asia, että sitä kannattaa 
pitää esillä monella tapaa. 

Kansainväliseen 21.9. vie-
tettävään rauhanpäivään 
liittyen tätä tapahtumaa on 
kutsuttu alkuvuosina rau-
hanmarssiksi, myöhemmin 
veteraanikävelyn nimellä 
ja nyt Koko kansan liikun-
tatapahtumana. Jotta myös 
koululaiset voivat osallistua, 
järjestetään tapahtuma sen 
vuoksi arkipäivänä.

Lähiliikuntapuiston pää-
portilla kello 12 alkavan ta-
pahtuman perinteiseen 
ohjelmaan kuuluu kan-
salaisopiston puhallinor-
kesterin marssimusiikkia 
Reijo Kossin johdolla ja Pu-
dasjärven Sotaveteraani yh-
distyksen puheenjohtaja 

Paavo Pikkuahon tervetulo-
puhe. Ennen kävelylenkkiä 
kaupungin liikunnanohjaaja 
Sampo Laakkosen ohjaama-
na tehdään asiaan kuuluvat 
alkuverryttelyt. Kävelyyn 
osallistuneille tarjotaan me-
hua ja luovutetaan muistok-
si Rauhan puolesta -pinssi.

Viime vuonna Rajamaan 
rannan päätapahtumaan 
osallistui noin 200 henkeä ja 
tämän lisäksi kouluilla jär-
jestettyihin omiin tapahtu-
miin noin 500 koululaista. 
Tänäkin vuonna haaste on 
lähetetty kaikille Pudasjär-
ven kouluille. Tapahtuman 
suojelijana on tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö.

Teuvo Törmänen, Paavo Pikkuaho ja Antti Pesälä kat-
sastamassa 22.9. järjestettävän koko kansan liikunta-
tapahtuman reittiä Rajamaan lähiliikuntapuistossa.

Musta ikkunallinen ulko-ovi po-
kineen ja heloineen, sisäp.valk. 
Lev.198 cm. Hinta 70 €. P. 0400 
179 087.

Lasikuitusoutuvene airoineen, 
uusi (2 vk käytetty), hinta 590€ 
sekä uusi 4-tahtiperämootto-
ri Sea King, ajettu 5 h, hinta 
390€. P. 044 080 0281.

Mönkijä Suzuki Noppeli 50cc 
sekä skootteri 50cc. Yhteishin-
taan 700 e. Puh.040 726 4272

Ostetaan puhdistettua mustik-
kaa omaan käyttöön 5-40 kg ja 
ja puhdistettua puolukkaa 5-40 
kg. P. 044 080 0281.

Teemme erilaisia siivoustöitä asiakkaiden toiveiden 
mukaan, 11 €/tunti. Myös ruohonleikkausta 10 €/tunti. 

Soita ikkunanpesun varaukset klo 18.00 jälkeen.

KOTISIIVOUSTA

KIRPPUTORILLA
Saimme erän uusia kenkiä, vöitä, huiveja ja naisten puseroita. 

Uudet makkaratikut 6 kpl paketissa, 4 €/pak.
Käytettyä uutta tavaraa saapunut runsaasti; sohvat, lipastot, mikrot, pakastimet, 
pöydät, tuolit, varjostimet, matot, taulut, ja erilaisia astioita ja sisustustavaraa.

Aurinkotori, Kauppatie 5, Kurenkosken vieressä, 044 971 9161

kADoNNUT

Garmin Astro 320 koiratutka 
petäjäkankaalle la 6.9. Tutka 
on rekisteröity ja muistuttaa 
isoa puhelinta. Se on 60 cm pit-
kä antennin kanssa. P. 050 350 
6974, palkkio luvassa.

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON  TARPEETTOMAKSI 
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA ILMAISEKSI.

vUokrATAAN

Vuokrataan pieni omakotitalo 
Syötekylällä p. 0400 684 623.
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Palveluhakemisto

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIöIDEN   
 TYöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• 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

KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 821 122, fax. (08) 823 355
Esa Pihlaja 0400 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

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

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut perheiden oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888

Jukolantie 4 A 93100 Pudasjärvi
toimisto@eijaheikkinen.fi

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

ensio@pudasjarvenisannointi.fi
eeva-liisa@pudasjarvenisannointi.fi

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
Avoinna ma-pe klo 9-15
Toimisto p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
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 Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

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

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

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsäsuunnittelut 
●  Puunkorjuun suunnittelut ja toteutukset
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
info@metsapalvelukerala.fi, www.metsapalvelukerala.fi

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!   p. 040 1951 732  
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* idyllinen maalaisympäristö
* turvalliset opetushevoset
* tehokas opetus ja pienet ryhmät 

Ratsastamaan!

www.hirvaskoski.fi
Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.

Ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Palveluhakemisto

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

puh. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAANRAKENNUSTA

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOLUVERHOUSTYÖT, 

IKKUNA- ja 
OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. 
Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen, 

P. 040 742 0449
honka-tek@phnet.fi

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.Matti Vähäkuopus 

Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Teollisuustie 10, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)
* Poravasarat

* Agrikaatit
* Naulaimet (hilti ja viimeistely)
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT

p. (08) 821 337,
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LÖYTYY!
- Ultrapoint- ja
 Garmintuotteet
- KUKSAT ja PUUKOT
- Haix ja Beretta
 GORETEX KENGÄT
- Sasta + Beretta
 GORETEX PUVUT
- RETKEILY   
 VARUSTEET
- CAMOfLEECET
- KUMISAAPPAAT:
 Sievi, Nokian
 finnwald, finnjagd
- KALAVERKOT:
 laajin valikoima
- Vaaput, lusikat ja  
 lipat
 alk. 4kpl/10€

- SIIMAT, KELAT,
 VAVAT, SETIT
- KAHLUUSAAPPAAT
- KAHLUUHOUSUT
- KETTU ym. PILLIT
- UV-maalit sorsankuviin
- ACTIONKAMERA
 fullHD + tarv. 190€
- Autokamera 99 €
- ASEET JA
 ERÄTARVIKKEET YM.
- Nelitahti PERÄMOOT- 
 TORIT 2,6 hv 599€,
 5 hv 899€
- Airsoft aseet alk. 15€
- Kuulat 2,50€/1000 kpl
- Täyssynteettinen  
 moottoriöljy 5w-40  
 4€/l omaan astiaan

Kylän halvimmat KOIRAN RUUAT 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua.

Hau hau kanariisi 17 kg
4 säkkiä 100 € 

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

  
PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!   
p. 040 1951 732  

RATSASTUSPALVELUJARAKENTAMINEN, REMONTIT

Lapset ja musiikki lähellä sydäntä
Pitkään seurakunnan las-
tenohjaajana toiminut sara-
kyläläinen Irene Kortesalmi 
on viettänyt tämän vuoden 

keväästä lähtien ansaittu-
ja eläkepäiviään. Kortesalmi 
osallistui torstaina 11.9. seu-
rakunnan järjestämään en-
simmäiseen Kirkkomuska-
riin esittämällä tilaisuudessa 
kaksi laulua. Musiikin ja las-
ten ystävälle tehtävä oli mie-
luinen.

Kortesalmi kertoo nykyi-
sistä kuulumisistaan, että nyt 
hänellä on aikaa elämänsä 
tärkeille asioille, omalle per-
heelle ja lastenlapsille sekä 
musiikille. Joutoaikoinaan 
hän ehtii välillä myös puu-
hastelemaan kotipuutarhas-
saan.

-Musiikkiharrastuksiini 
liittyen olen esiintynyt vii-
me vuosina erilaisissa tilai-
suuksissa ja juhlissa. Kuulun 
myös Sarakylän kappelikuo-
roon. Olen saanut kokemus-
ta ja varmuutta laulamisesta, 
koska opiskelen nyt jo neljät-
tä vuotta yksinlaulua kansa-
laisopistossa Keijo Piiraisen 
oppilaana, toteaa Kortesalmi 
tyytyväisenä.

-Tulevaisuuden suunni-
telmia minulla on monenlai-
sia. Ei ole mahdotonta, vaik-
ka osallistuisin jatkossakin 
lapsille järjestettäviin tapah-
tumiin ja vaikka esimerkiksi 
muskarikerhon toimintaan.

Kortesalmi kertoo las-

tenhoitajan työvuosistaan, 
että lasten ansiosta jokainen 
työpäivä on ollut erilainen, 
koska jokainen lapsikin on 
omanlaisensa. Työ on muu-
tenkin ollut monipuolista ja 
olenpa saanut reissata samal-
la ympäri pitäjää.

-Alkuvuosina, 1990-lu-
vun lopulla toimin lasten 
päiväkerhoissa Sarakyläs-
sä ja Syötteellä, joissa ker-
hoa pidettiin koulujen ti-
loissa. Siihen aikaan yhden 
lastenhoitajan huolehditta-
vana lapsia saattoi kerhossa 
olla 13-14, joka on melko pal-
jon. Erikoista tuolloin oli se, 
että lapset kuljetettiin taksil-
la kodista päiväkerhoon seu-
rakunnan kustannuksella. 
Samalla 3-6-vuotiaat kerho-
laiset tottuivat tavallaan tu-
levien kouluvuosien koulu-
kuljetuksiin. Kerholaisistaan 
Kortesalmi totesi, että koska 
samat lapset saattoivat käydä 
kerhossa jopa kolmen vuo-
den ajan, heihin kiintyi hel-
posti.

Kortesalmi kertoo myö-
hemmin kouluttautuneensa 
työn ohessa ja valmistuneen-
sa lasten ohjaajaksi Kalajoen 
kristillisestä opistosta vuon-
na 2009.

-Ennen seurakunnan pal-
velukseen siirtymistä olen 

Irene Kortesalmi osal-
listui seurakuntakodilla 
lapsille järjestettyyn en-
simmäiseen Kirkkomus-
kari-tapahtumaan esit-
tämällä tilaisuudessa 
kaksi laulua. Takana nä-
kyvä Keijo Piirainen on 
opettanut Irenelle yksin-
laulua kansalaisopistolla 
nyt jo neljättä vuotta.

Pitkään seurakunnan las-
tenohjaajan tehtävissä 
toiminut sarakyläläinen 
Irene Kortesalmi on erit-
täin kiitollinen seurakun-
nan aikaisista työvuosis-
taan, koska hän on saanut 
tehdä itselleen erittäin 
mieluista työtä lasten, 
lasten vanhempien ja par-
haiden mahdollisten työ-
kavereiden kanssa.

työskennellyt pitopalvelu-
tehtävissä ja lasten hoitaja-
na päiväkodeissa. Olen erit-
täin kiitollinen seurakunnan 
aikaisista työvuosistani, kos-
ka olen saanut tehdä itselleni 
erittäin mieluista työtä lasten, 
lasten vanhempien ja parhai-
den mahdollisten työkaverei-
den kanssa, kertoo Kortesal-
mi terveisinään.

Pertti Kuusisto

Ouluhallissa järjestetään vii-
konvaihteessa 20.-21.9 Se-
niori- ja Kirjamessut. Seni-
orimessuilla on panostettu 
erityisesti terveyteen, hyvin-
vointiin ja matkailuun liittyviä 
asioita. Tarjolla on myös tur-
vallisuusratkaisuja, kotihoitoa 
ja muita hoivaratkaisuja, ter-
veyden-, kunnon- ja kauneu-
denhoitoon, vaatetukseen, hy-
vään ruokavalioon, asumiseen, 
omaisuudenhoitoon, edunval-
vontaan sekä virkeään vapaa-
aikaan, kulttuuriin ja harras-
tuksiin liittyviä palveluita.

– Senioreille ja heidän 
omaisilleen kohdennettu 
messutapahtuma on messu-
järjestäjänkin kannalta moni-
puolisuudessaan mielenkiin-
toinen kokonaisuus. Virkeiden 
seniori-ikäisten lisäksi vii-
me vuonna ensimmäistä ker-
taa järjestetyille messuille tuli 
runsaasti yllättävän nuoriakin 
ihmisiä eli tapahtuma kiinnos-
taa monia ikäryhmiä, ei vain 
senioreita, kertoo Pohjois-
Suomen Messut ry:n toimi-

Seniori- ja kirjamessut 
Ouluhallissa

tusjohtaja Aila Jääski.
Pohjois-Suomen Kirja-

messuihin liittyville kirjailija-
esittelyille ja -haastatteluille 
on kokonaan varattu Ou-
luhallin toinen ohjelmalava. 
Messupäivinä Ouluhallissa on 
osastojen lisäksi yleisölle tar-
jolla myös teemoihin liitty-
vää ohjelmaa. Ohjelmalavoil-
la nähdään ja kuullaan muun 
muassa muotinäytöksiä, mu-
siikkia, kuorolaulua. Tui-
ja Piepponen miettii, miten 
meistä tulisi superseniorei-
ta, ja Maarit Tyrkkö uskaltau-
tuu Kaisu Mikkolan haasta-
teltavaksi.

Kirjamessuihin liittyvissä 
kirjailijahaastatteluissa näh-
dään muun muassa 66-vuo-
tias Joni Skiftesvik, joka on 
tentattavana elämäntyöstään 
ja uusimmasta tuotannos-
taan.

Messuhallissa pidetään 
myös toimintanäytöksiä.

Pohjois-Suomen 
Messut ry tiedotus
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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!

Varaa majoitus hotellista tai mökistä
Hotelli Iso-Syöte puh. 020 147 64000
Online varaukset:
www.hotelli-isosyote.fi

La 20.9. Tanssiorkesteri 
Maximus

La 27.9. Maarit Peltoniemi & 
Coralia

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

PUDASJÄRVEN  
ELÄKELÄISET RY

Yhdistyksemme yhdessä järjestävät 
eläkeläisille 

LIIKUNTATAPAHTUMAN 
torstaina 18.9.2014 kello 12.00 

Liepeen nuotiopaikalla. 
Tarjoamme makkaranpaistoa, nokipannukahvia, teetä ja 
mehua. Lähdemme palvelukeskuksen edestä sauvakä-

vellen rantareittiä pitkin Liepeenrantaan kello 11.00. 
Toivomme runsasta osanottoa!

ELÄKELIITON 
PUDASJÄRVENOSASTO

PERJANTAI 26.9.KLO 18.30

Kestävyysseminaari, 
Hotelli Iso-Syöte

Syötteen ruska-ajan päätapahtuma. 
Luvassa paljon ohjelmaa lapsiperheille ja 

lapsenmielisille. 
Torimyyjiä, esiintyjiä, tuotetestauksia....

LUPPOVESI PALAA LA 27.9. KLO 18-21

LAUANTAI 27.9. KLO 14

Huippukymppi 
ja Leidien lenkki

LA 27.9. KARAVAANAREIDEN RUSKATREFFIT

LAUANTAI ILLALLA NÄYTTÄVÄ ILOTULITUS!

SYOTE.FI

26.-27.9.2014

Jään lumo - näyttely Syötteen luontokeskuksella nähdään 1.9.-30.10. Jään lumo – 
näyttely, joka esittelee Kerttu Karjalaisen jääaiheisia valokuvia.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Camping Jyrkkäkoskelta.
Aikalisä-teemailta:  Terveys to 18.9. klo 18.  Virkistysuimala Puikkari, Tuulimyllyntie 4.
Koirakurssi lapsille ja nuorille to 18.9. klo 17-18. Pudasjärven Koiraharrastajat ry:n 
kentällä Suojalinnalla torstaisin 18.9.-9.10. Kurssilla tutustutaan tokoon, rally-tokoon ja 
agilityyn.
Rumbiitta-tanssikurssi pe 19.9. klo 18-20. Lakarin koulu, Postimiehentie 1.
Tanssikurssi - Tango ja hidas valssi pe 19.9. klo 18-22. Tuomas Sammelvuo -sali, 
Tuulimyllyntie 4.
Lasten tanssikurssi la 20.9. klo 10-12. Lakarin koulu, Postimiehentie 1.
Tanssikurssi - Cha cha la 20.9. klo 10-12. Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Senioritanssikurssi la 20.9. klo 12-15 Kurenalan koulu, Rimmintie 1.
Tanssikurssi - Jive la 20.9. klo 13-15 Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
KurenTanssi-iltatapahtuma la 20.9. klo 18. Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
KurenTanssi-lavatanssit Jyrkkäkoskella la 20.9. klo 21. Jyrkkäkosken huvialue.
Sarakylän kesäkahvilassa la 20.9. klo 18.30 makkaranpaistoilta.
FC Kurenpojat - IVFC su 21.9.  Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Tanssikurssi - Salsa ja rumba su 21.9. klo 10-15 Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyl-
lyntie 4.
Wirtapiiri Sarakylän koululla ti 23.9. klo 10.30. Vierailijana Tuulikki Tihinen.

PuU lentopallojaosto
Tulevana talvena 2014-2015
Pojille: 2-3 lk, harjoitukset Tuomas Sammelvuon -salis-
sa maanantaisin klo 16.15-17.30. Tervetuloa niin kokeneet 
kuin uudetkin pojat pelaamaan! Vetäjinä toimii Ville Juurik-
ka, Tuomas Väyrynen.
Pojille: 4-6 lk, harjoitukset Tuomas Sammelvuon -salis-
sa keskiviikkoisin klo 16.00-17.30. Tervetuloa niin koke-
neet kuin uudetkin pojat pelaamaan! Vetäjinä toimii Olli Oja-
la ja Henri Savela.
Tytöille: 2-3 lk, harjoitukset Lakarin koululla tiistaisin 
klo 16.00-17.30. Tervetuloa niin kokeneet kuin uudetkin ty-
töt pelaamaan! Vetäjinä toimii Laura Savela, Essi Isomursu.
Tytöille: 4-6 lk, harjoitukset Lakarin koululla torstaisin 
klo 16.00-17.30. Tervetuloa niin kokeneet kuin uudetkin ty-
töt pelaamaan! Vetäjinä toimii Elisa Hukari, Minna Uusi-Illi-
kainen.
Kaikkien ryhmien vastuuvetäjänä toimii Kauko Tervonen. 
Kysymyksiä? Soita rohkeasti ja kysy! 040 571 2457.

Aukioloajat:
ma-ti 14-21 • ke 14-02 • to 14-22  • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-20

KURENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLA

terVetuLoa ViiHtyMÄÄn 
taPaHtuMien KeSKiPiSteeSeen

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Perjantaina 19.9.

Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00
Wintissä: 

klo 24-03.30  
DJ LEILA

Lauantaina 20.9.

TULOSSA:  la 4.10. Marko Juhani Group, 
la 18.10. Petri Nygård, la 25.10. Kake Randelin

Lippu 15€ sis. epLippu 5€ sis. ep

Salissa: 
KAIJA  

LUSTILA

Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00
Wintissä: 

klo 24-03.30  
DJ MARKKU

Lippu 5€ sis. ep
Lippu 10€ sis. ep

Salissa: 
TUOMAS 

KAIKKONEN JA 
ONNENKERJÄLÄISET

Tervetuloa 
KurenTanssi -tapahtumiin!

Järjestäjät:  Pudasjärven Urheilijat, Pudasjärven kaupunki, Pudasjärven Nuorisoseura.

Liput: aikuiset 15 €,  perhelippu 40 €, 
koululaiset (alle 16 v.) 10 €

Tanssikurssien aikana Liikuntahallin pihalla Pudasjärven  Vanhempainyhdistyksen 
KENTTÄKEITTIö. Lounas 8 €, sisältää keiton, kaksi viipaletta 

leipää, levitteen, juustoa, kurkkua ja hedelmän. Ruokajuomana vesi tai mehu.

Pe 19.9.2014 klo 18.00 - 20.00 
Lakarin koulu
RUMbIITTA-TANSSIKURSSI 
- Katri Virtanen/PuU Voimistelujaosto. Hinta 5 €

La 20.9.2014 klo 10.00 - 12.00 
Lakarin koulu 
LASTEN TANSSIKURSSI 
- Inka Kipinä/
PuU Voimistelujaosto
Ei osallistumismaksua!

Su 21.9.2014 klo 10.00 - 15.00
Tuomas Sammelvuo -salilla
SALSA JA RUMbA - Päivi Perttunen. 
Hinta 15 €.

7 PARIN TANSSIKILPAILU, 
Tanssilajit ovat :1.Vapaa valintainen lattari, (cha cha, 
rumba, samba)  2.polkka tai masurkka  3. tango.
Tuomareina: 
Kimmo Lasanen, Päivi Perttunen, 
Keijo Piirainen. ja Sampo Laakkonen.
Parhaat palkitaan.
Orkesterina: 
Tuomas Kaikkonen ja Onnen Kerjäläiset.

Juontajina: 
Kirsi Kipinä ja Ensio Koivula.
Kahvipuffetti.

Järjestää:
Pudasjärven Urheilijat/Voimistelujaosto, Pudasjär-
ven kaupunki, Pudasjärven Nuorisoseura.

Tuomas Kaikkonen ja Onnen Kerjäläiset sekä disco.

KURENTANSSIT -LAVATANSSIT 
la 20.9. klo 21-01.30 Jyrkkäkosken Huvikeskus

Pudasjärvellä! 

  la 20.9. klo 18.00 
Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4 Vuoden 2013 Kuren Tanssin 

voittajapari Sointu Veivo ja 
Keijo Piirainen.

TANSSIKURSSIT

Lippu 12/8 €

Pe 19.9.2014 klo 18.00 - 22.00
Tuomas Sammelvuo -salilla
TANGO JA HIDAS VALSSI 
- Kimmo ja Marika Lasanen. Hinta 15 €.

La 20.9.2014 klo 10.00 - 15.00
Tuomas Sammelvuo -salilla 
klo 10-12 CHA CHA - Kimmo ja Marika Lasanen
klo 13-15 JIVE - Päivi Perttunen
Hinta 15 €.

La 20.9.2014 klo 12.00 - 15.00 
Koskenhovi
SENIORITANSSIKURSSI 
- Eila Kainulainen
Hinta 5 € Huom! Paikka muuttunut!

Tuomas Sammelvuo -salin pe-su 
tanssikurssit pakettihintaan 60 €!
Hinta sisältää lounaan lauantaina ja sunnuntaina sekä pää-
syn lauantain iltatapahtumaan Tuomas Sammelvuo -salilla.

LUE 
PUDASJÄRVI-LEHTI 

NETISTÄ: 
www.pudasjarvi-lehti.fi
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

   Kaikille avoinSyysretki
Hailuodon Siikamarkkinoille 

la 11.10. Lähtö aamulla klo 9.00 
linja-autoasemalta.

Matkan hinta 20 €. 

Sitovat ilmoittautumiset 
ti 30.9. mennessä numeroihin:

Auli: 040 767 3961
Taimi: 040 530 6839

Kaarina: 040 756 9271

Lähdetään ihailemaan 
merimaiseman ruskaa sekä aistimaan 

markkinatunnelmaa!
Arvontaa autossa!

Tervetuloa mukaan!
Järj. Reumayhdistys

Kotimaisia omenoita, luumuja, 
rinkeliä, kala- ja lihasäilykkeitä, 

kotimaista hunajaa. 
Herkkukassi 10 €.

Pudasjärven torilla 
to 18.9. 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 25 päivä-
nä syyskuuta 2014 alkaen klo 
16.00. Luettelo kokouksessa kä-
siteltävistä asioista on nähtävä-
nä 17.9.2014 alkaen kaupungin 
ilmoitustaululla ja internetissä 
osoitteessa www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastettu pöytä-
kirja pidetään nähtävänä kes-
kustoimistossa 1.10.2014 klo 
12.00-15.00.
Pudasjärvi 12.9.2014
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

Ikääntynyt tai 
ikääntyneen
omainen!

oulunkaari.com

Tule tutustumaan Senioripisteen toimintaan
to 18.9 klo 9, Palvelukeskus, Kauppatie 25, Pudasjärvi
Senioripisteessä tarjotaan ikääntyneille ja heidän omai-
silleen ohjausta ja neuvontaa kaikissa ikääntymiseen 
liittyvissä asioissa. Avajaistilaisuudessa esitellään Seni-
oripisteen toimintaa ja internetin Omahoito-palvelua. 
Kahvitarjoilu ja arvontaa

Tule tutustumaan Senioripisteen toimintaan

Kuntalaistapaaminen
Kaupunginjohtajan

Kutsun kuntalaiset ja sidosryhmäkumppanit kahville 
kaupungintalolle tiistaina 23.9.2014  klo 13-16. 

Tervetuloa juttelemaan kanssani!

Tomi Timonen 
kaupunginjohtaja

Pudasjärven kaupunki • p. 08 5875 5300 • www.pudasjarvi.fi

Kollaja-työryhmä aloittanut työskentelynsä
Pudasjärven kaupunginhalli-
tus päätti perustaa 19.5.2014 
kokouksessaan työryhmän 
PVO-Vesivoima Oy:n esityk-
sestä selvittämään, mitä hyö-
tyjä ja haittoja mahdollisesti 
toteutettavasta Kollaja-hank-
keesta olisi Pudasjärven alu-
eelle, sekä millä toimenpiteil-
lä haittoja voitaisiin vähentää 
ja millä toimenpiteillä var-
mistettaisiin, että hankkeen 

kautta alueelle saavutettavis-
sa olevat hyödyt toteutuvat. 
Käsiteltävien asioiden mu-
kaan kokouksiin kutsutaan 
tarvittaessa asiantuntijoita.

Kaupunki nimesi työ-
ryhmään kaupunginjohta-
ja Tomi Timosen, kehittä-
misjohtaja Jorma Pietiläisen 
ja kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekin sekä 
varajäseneksi kaupunginval-

tuuston puheenjohtaja Timo 
Vähäkuopuksen. PVO-Ve-
sivoimasta ja Pohjolan Voi-
masta työryhmässä on mu-
kana toimitusjohtaja Pertti 
Pietinen ja ympäristöpäällik-
kö Aaro Horsma PVO-Vesi-
voima Oy sekä talousjohta-
ja Minna Korkeaoja Pohjolan 
Voima Oy.

Työryhmä aloitti työsken-
telynsä 9.9.2014 Pudasjärvel-

Kiitos 
Pudasjärven 

terveyskeskuksen 
vuodeosastolle 

hyvästä hoidosta. 
Ettei aina vain 

moitittaisi. 

T. neljä 
sydäninfarktia 

kokenut.

TeHoKäveLy su 28.9. klo 18 
Puikkarin pihalta.

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Kaikille vapaa pääsy, ei osallistumismaksua. Tervetuloa!

Järjestää Kansalaisopisto ja PuU Kuntourheilujaosto 

KäveLLään TeHoKKaasTi 
yHdessä PorUKaLLa 

KäveLyvaeLLUs sU 21.9. 
Suuntana syksyiseen luontoon Jaurakkajärven Kupson

Kutsun n. 10 km retkeilyreitille, jonka varrella 
näköalalavoja. Yhteiskyyditys klo 9 Puikkarin pihalta 
ja kävelyn jälkeen takaisin Kurenalle. Vaelluskengät 

mielellään, mutta lenkkareillakin pääsee. 
Omat eväät ja juomat. Ei osallistumismaksua.
Kyytiä varten ilmoittautuminen Senja Pihlaja 

puh. 040 767 2317 tai Heimo Turunen 0400 385 281 
heimo.turunen@vkkmedia.fi

Järjestää PuU Kuntourheilujaosto

lä pidetyllä järjestäytymisko-
kouksella. Syksyn ajalle on 
sovittu alustavasti neljä ko-
kousta ja työn on määrä olla 
valmis vuoden 2014 loppuun 
mennessä, jonka jälkeen työ-
ryhmän esitykset tulevat 
kaupunginhallituksen ja –
valtuuston käsiteltäviksi.

Pudasjärven kaupunki 
tiedotus

Marko Höyhtyästä tekniikan tohtori
Pudasjärvellä peruskoulun 
ja lukion käynyt sekä yliop-
pilaaksi vuonna 1998 val-
mistunut Marko Höyhtyä 
valmistuu tekniikan tohto-
riksi. VTT:n erikoistutkija-
na Oulussa toimiva diplo-
mi-insinööri väitteli Oulun 
yliopistossa perjantaina 12.9. 
Vastaväittäjänä toimi profes-
sori Jyri Hämäläinen Aalto-
yliopistosta.

Höyhtyän tutkimustyön 
tuloksia ja periaatteita voi-
daan hyödyntää tulevaisuu-
den langattomien viestintä-
järjestelmien kehityksessä 
varmistamaan tietoliikenteen 
sujuvuutta sekä vastaamaan 
kasvavia tiedonsiirtotarpeita. 
Menetelmä on yleinen ja so-
vellettavissa useille taajuus-
alueille. Potentiaalisia hyö-

dyntäjiä ovat esimerkiksi 
matkaviestintäjärjestelmien 
valmistajat sekä viranomais-
verkot.

Höyhtyä tutki väitöstyös-
sään menetelmiä, joilla mah-
dollistetaan radiotaajuuk-
sien tehokas yhteiskäyttö. 
Höyhtyä syventyi tutki-
muksessaan erityisesti tehon 
ja taajuuden säätöön, joil-
la vaikutetaan tietoliiken-
teen sujuvuuteen ja kasva-
viin tiedonsiirtotarpeisiin. Eri 
tarkoituksiin kehityt radiolä-
hettimet, kuten TV, satelliitit 
ja matkaviestintäjärjestelmät, 
joita ovat esimerkiksi GSM, 
3G, 4G, toimivat omilla ra-
diotaajuuksillaan. Langatto-
man tietoliikenteen taajuus-
tarpeet lisääntyvät vauhdilla 
uusien palveluiden ja järjes-

telmien myötä. Ongelma-
na on, että osa taajuuksista 
ruuhkautuu. Etenkin langa-
ton videoliikenne vaatii pal-
jon kapasiteettia. 

Höyhtyä kommentoi väi-
töstilaisuuden esityksensä lo-
puksi, että kun langattomasta 
järjestelmästä kehitetään fik-
su, oppiva ja automaattinen, 
sen hallinnointiin ei tarvita 
niin paljon ihmistä. Tällöin 
jää sekä käyttäjälle että kehit-
täjälle enemmän aikaa mui-
hin tärkeisiin asioihin kuten 
kalastukseen, tuumasi tutkija 
tyytyväisenä. Höyhtyän tie-
toliikenteen alaan kuuluvan 
väitöskirjan suomennettu ot-
sikko on Adaptiivisen tehon 
ja taajuuden allokoinnin stra-
tegiat kognitiivisissa radio-
järjestelmissä. PK

      PUDASJÄRVEN
RIISTANHOITOYHDISTYKSEN
HIRVIPALAVERI 

Pe 26.9. klo 18 kansalaisopiston salissa.
Asialistalla mm. metsästyksenjohtajan vastuut ja velvollisuu-
det, koirankäyttö hirvijahdissa. Paikalla riistanhoidonneuvoja 

Harri Hepo-oja sekä Metsähallituksen asiantuntija. 
Tervetuloa! 

Pudasjärven riistanhoitoyhdistys

Pudasjärvellä peruskou-
lun ja lukion käynyt sekä 
ylioppilaaksi vuonna 1998 
valmistunut Marko Höyh-
tyä valmistuu tekniikan 
tohtoriksi. Höyhtyän tieto-
liikenteen alaan kuuluvan 
tutkimustyön tuloksia ja 
periaatteita voidaan hyö-
dyntää tulevaisuuden lan-
gattomien viestintäjärjes-
telmien kehityksessä.
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lauantaina 20.9.2014.

Koeajaneille 
hirvilippiksiä!

Minimihyvitys vaihtoautosta vähintään 3000 € 
(katsastettu, kahdet renkaat, ajokuntoinen)


