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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Digi kuuluu kaikille, 
samoin tuki sen 

käyttöön s. 6

Lapsesta pitää 
hurmaantua! s. 11 

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 3.10.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

OSTAMME PUUTA 
SYKSYN JA TALVEN
KORJUUSEEN

Tee puukaupat 

1.10.-31.12.2019 

välisenä aikana ja voit

voittaa Iivo Niskasen

sinulle valitseman 

suksipaketin!
(Arvo 1000€)

www.keitelegroup.fi 

Metsäsi arvoinen kumppani

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

Hankinta-alue: Ranua ja 
Pudasjärvi

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

Potuttaako?
Hanki talveksi ruokaperunat 
suoraan kellariisi?
Hannu Rekinen, Tyrnävä
Puh. 0400 285 227

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste

Kauppatie 4. Puh. 045 695 9925
hallacatering@gmail.com  www.hallacatering.com

KirPPisKahvila 

PalvElEMME: ma ja pe 10-14 ja ti, ke,to 10-16 la ja su suljettu

 Pullakahvit 2€  Keksikahvit 1€ 

hErKKubuffEt tulossa la 26.10. 
ilmoittaudu ke 23.10. mennessä. 

tarkempi ilmoitus buffasta 17.10. lehdessä. 

JouluMEnuMME löytyvät nEtistä
 www.hallacatering.com varaathan pikkujoulut ajoissa! 

torstaina 3.10.2019 klo 17-19.
Paikalla 6 myyjää.

Meiltä Myös pitopalvelu 
Muistotilaisuuksiin, 
kastejuhliin, häihin, 

ensi vuoden konfirMaatio 
juhlaan jne..

MB CLK 270 CDI, ml. 481 tkm.............-03 5.650
Renault Dauphine 0.8..........................-62 4.950
Opel Astra 1.6i Sedan, ml. 253 tkm..... -08 4.650
Volvo S60 2.5i T, aut., ml. 314 tkm.......-03 4.450
MB C 200 CDI, farkku, ml. 406 tkm..... -05 4.350
Ford Focus 1.6i, farkku, ml. 225 tkm....-07 4.250
Mazda 6 1.8i HB, ml. 218 tkm.............-06  4.250
Nissan Primera 1.6i farm, ml. 212 tkm. -05 3.250
Nissan Primera 1.6i HB, ml. 223 tkm...-03  2.650
MB C220 cdi...................................... -02 2.250
Peugeot 206 1.4i, ml. 212 tkm............-06  1.950
Nissan Almera 1.8i, ml. 266 tkm .........-02  1.750
Opel Vectra 1.8i................................... -02 750

Traktorit:
Valtra 800-99, ml. 3800 h............ -99 20.800+alv
Valmet 665 4-veto, 8400 h .......... -95 17.700+alv
Valmet 555 4-veto, ml. 9830 h.. ... -91  16.950   

Avoinna ma-pe 8-16 tai sopimuksen 
mukaan, soitot joka päivä 8-21

P. 0400 536 937.

AUTO- JA KONEPIHA
MOILANEN

Ämmänsaari, Ämmänkatu 7
myös iltaisin ja viikonloppuisin

www.autojakonepiha.com

MYYNTI - VAIHTO - OSTO!

KYSY MEILTÄ TALVI- 
RENGASTARJOUS!

VOIMME ETSIÄ MIELEISESI
AUTON MYÖS TILAUKSESTA!

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
pe 11.10., pe 1.11. ja pe 22.11.

ROMPE-
MARKKINAT 

Rytingin kaupalla 
la-su 5.-6.10. alkaen klo 9
MYYNNISSÄ: paistettuja 

muikkuja, leipää, naurista ym., ym.
TERVETULOA!

Tarjoukset voimassa 
3.10.-9.10.2019

Syyskuu vaihtuu lokakuuksi.
Pikku pakkaset puraisevat 

poskipäistä ikään kuin 
varottaen tulevasta talvesta. 
Luonto peittyy kauniiseen 

kuuraan, revontulet 
tanssivat taivaalla.

Maistuva, lämmittävä 
ruoka valmistuu 
helposti uunissa.

Lappimeetwursti 450 g 3,99 pkt 8,87 kg

Porokiusaus  
1 prk (400 g)  Kylmäsen 100 % 

porosäilykettä
1 pss (500 g)  perunasuikaleita
1 pss (250 g)  kasvissuikaleita
4 dl   ruokakermaa
1/2 tl      suolaa

Porosäilyke 100% 400 g 
9,90 prk 24,75 kg

Vanhanajan naudan- ja 
sianlihasäilyke 400 g 
4,90 prk 12,25 kg

Myymälässämme
lauantaina 5.10.19 klo 9-16
Tarjouksia ja tapahtumaa

040 351 8002

OSTAMME 
HIRVENLIHAA
RANTSILASSA

Ostamme hirviä 
kokonaisina 

ruhoina nahka 
päällä, 

elimet mukana.
www.kylmanen.fi 

Kalaonni 
tuotteiden maistatusta

mm. Lahnapihvit 2 x 120 g 
4,20 pkt 17,50 kg

Niemitalon Juustolan 
tuotteiden maistatusta
mm. Leipäjuusto 500 g 

4,95 kpl 9,90 kg

pakaste

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi    040 683 3496

Lappimeetwursti 450 g 3,99 pkt

KOTIRUOKALOUNAS arkisin 
klo 10.30-14.00, 9,50

Meillä voitte viettää pikkujouluja 
arki-iltaisin tai viikonloppuina, 

varaa omasi!
Pyydä tarjous info@ravintolamerita.fi

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-21

PIKKUJOULUT MERITASSA! 

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. info@ravintolamerita.fi

ANNISKELU-

OIKEUdET!

Koillismaan Koneurakointi
Talvi on jo Tulossa!

Kysy lumiuraKKaTarjous!
Hoidamme kiinteistöjen konelumityöt

Tiedustelut: juha Kokko p. 040 5523 631 
Tai sähköpostilla koillismaankoneurakointi@gmail.com

"
le

ikk
aa

 ta
lte

en

"

Olen Pudasjärven Nesteellä myymässä 
SwiPeN tuOtteita pe 4.10. klo 9-17.

Terttu Vääräniemi, 044 508 2029

KaLaKaVeRi 
PuDaS-KONeeN 

eDeSSÄ 
tORStaiNa 

10.10.
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Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Suomen ortodoksinen kirkko viettää lo-
kakuun alussa Jumalanäidin, Neitseen Ma-
rian suojeluksen juhlaa. Tämä erityisesti 
slaavilaisessa ja kreikkalaisessa perintees-
sä rakastettu juhla sai alkunsa Bysantin eli 
Itä-Rooman valtakunnassa keisari Leo VI:n 
aikana (886–912).

Vihollisjoukot piirittivät Konstantino-
polin suurta kaupunkia, ja Blahernan kir-
kossa rukoiltiin palavasti ja toimitettiin 
kokoöistä vigiliaa. Yksi kirkossa rukoilleis-
ta, pyhä Andreas Houkka, näki yöllä näyn: 
itse Jumalanäiti astui sisään, polvistui, ja ru-
koili Poikaansa kristittyjen puolesta. Maria 
astui alttaritilaan, jonka reliikkiarkussa säi-
lytettiin hänen huntuaan. Hän nosti sen 
käsivarsilleen, siirtyi kuninkaallisten ovi-
en eteen ja puki hunnun päälleen levittä-
en sen kirkkokansan ylle, verhoten kaik-
ki suojelukseensa. Kun Jumalansynnyttäjä 
kohosi hiljaa taivaaseen, hänen huntunsa 
muuttui vähitellen näkymättömäksi mut-
ta hänen suojeluksensa säilyi.

Tästä hurskaan houkan näystä sai al-
kunsa Jumalansynnyttäjän suojeluksen 
juhla, joka tunnetaan myös nimellä Pok-

rova, kirkkoslaaviksi Pokrov (Покровъ). 
Sana viittaa Jumalansynnyttäjän huntuun 
tai viittaan, mutta myös suojelukseen ja 
esirukoukseen.

Ihmeen katsotaan liittyvän joko vuo-
den 903 saraseenien piiritykseen tai poh-
joisesta hyökänneiden pakanallisten ru-
sien armeijasta saadun torjuntavoiton 
kunniaksi. Joka tapauksessa Konstantino-
polin sotaisan historian aikana Jumalan-
synnyttäjän erityiseen suojelukseen ja esi-
rukouksiin turvauduttiin toistuvasti.

Usko siihen, että juuri me – meidän 
maamme, meidän kansamme, meidän kau-
punkimme – on Jumalansynnyttäjän eri-
tyisessä suojeluksessa, on periytynyt kai-
kille idän ja lännen katolisille kristityille, 
valitettavasti toisinaan sekoittuen kiihko-
nationalismin kanssa. Jumalanäidin suo-
jeluksessa kyse ei kuitenkaan ole kan-
salliskiihkosta, vaan maailmanlaajasta 
Kristuksen kirkosta.

Konstantinopoli sortui lopulta vuon-
na 1453 turkkilaisten valloittajien vyöry-
essä kaupunkiin sen paksuista muureista 
ja epätoivoisista rukouksista huolimat-

ta. Missä Jumalanäidin suojelus silloin oli? 
Vai oliko sen merkitys ymmärretty väärin 
Bysantissa alunperinkin – sekoittuneena 
epäterveen nationalismin myrkkyyn? Ken-
ties Konstantinopolin kukistumisen kaut-
ta kirkko varjeltui jostakin pahemmasta, 
vaikka hinta oli hirvittävä.

Jumalansynnyttäjä varjelee kirkko-
aan ja kristittyjä tässä langenneessa maa-
ilmassa. Siinä on Pokrovan juhlan pysyvä 
ja ajaton hengellinen sanoma. Taivaalli-
sen kirkon täyteys, koko pyhien ihmisten 
joukko, kutsuu Neitseen Marian johdol-
la meidätkin rukoukseen toistemme puo-
lesta, ja rukoilee lakkaamatta kanssamme 
sekä puolestamme. Eikä vain meidän, vaan 
myös vihollistemme puolesta, kuten Poi-
kansa meitä käskee tekemään. Kyse on 
hengellisestä taistelusta, jota käydään sy-
vällä sisimmässämme, mutta jossa me 
emme koskaan ole yksin.

Pappi  
Tuukka Rantanen, 
Oulun ortodoksinen  
seurakunta

Jumalanäidin suojeluksen juhla

Pudasjärven seurakunta perustaa vapaaehtoisten arkunkanta-
jien ryhmän. Arkunkantajille on kysyntää, sillä saattoväen mää-
rä hautajaisissa on pienentynyt, ja joillakin omaisilla on ollut 
haasteita löytää arkunkantajia läheistensä hautajaisiin. Arkun-
kantajat opastetaan ja perehdytetään tehtävään sekä käytän-
töihin ensimmäisessä kokoontumisessa Riekinkankaan kappe-
lilla keskiviikkona 30.10. kello 18. Ilmoittautuminen toivotaan 
24.10. mennessä kirkkoherra Timo Liikaselle. 

Seurakunta tiedotus 

Seurakunta etsii 
vapaaehtoisia 
arkunkantajia

Syötteen Koulun Rehtori Ansaitulle Pitkälle Lomalle
Paavo Tolkkinen jäi maanan-
taina 30.9. eläkkeelle Syöt-
teen koulun rehtorin teh-
tävästä. Emme suinkaan 
päästäneet häntä lähtemään 
tyhjin käsin ja ilman jäähy-
väisiä. Ojensimme Paavol-
le terijoensalavan vietäväksi 
vaikka kotipaikalle Korento-
kankaalle.

Onnittelupuuta vietäessä 
sekä viime viikkoisessa van-
hempainillassa keskustelim-
me myös vakavasta asiasta, 
Syötteen koulun tulevaisuu-
desta. Alueen kehityksen ja 
uusien työntekijöiden saami-
sen kannalta yksi tärkeimpiä 
asioita on alueella toimivat 
koulu ja lasten hoito. Syöt-
teen koulun oppilaat opis-
kelevat ympäristössä, jossa 
he näkevät ja oppivat kan-
sainvälistä kanssakäymistä. 
Lasten kehityksen kannalta 
kansainvälinen ilmapiiri tu-
kee tulevaisuuden opiske-
lu- ja työuraa. Jo pelkästään 
koulun sijainti mahtaval-
la näköalalla on yksi mat-
kailuvaltti. Lomakoululai-
sia käy joka vuosi ja myös 
Pikku-Syötteellä käyvät lei-
rikoululaiset tekevät yhteis-
työtä Syötteen koulun kans-
sa. Alueen kiinnostus myös 
pitkäaikaisasukkaille on ol-

lut kova. Yksi ongelma näi-
den asukkaiden saamiseksi 
on asuntopula. Asuntopu-
laan etsitään ratkaisua alu-
een yrittäjien voimin.

Matkailualueen kiinnos-
tus työpaikkana vaatii siis 
ehdottomasti toimivat pal-

velut perheille. Matkailu-
alueiden työvoiman perus-
tuminen aikaisemmin vain 
sesonkityöntekijöihin on 
pikkuhiljaa muuttumassa 
ympärivuotiseksi ja tällöin 
myös muut palvelut täytyy 
pyöriä ympäri vuoden.

Kiitos vielä Paavolle 
näistä vuosista! 

Tuija Särkelä 

Paavo Tolkkinen läksiäistilaisuudessa vielä yhteisessä kuvassa oppilaiden kanssa. 

Niin ilosta 
kuin surusta

ILMOITA 
PUDASJÄRVILEHDESSÄ 

P. 0400 385 281 

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 6.10. kello 10, Rolf Heikki-
nen, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola, kirkkokuoro. Messua 
voi seurata suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisi-
vujen kautta. 

Messu Sarakylän kappelissa su 6.10. kello 10, Eva-Maria 
Mustonen, Keijo Piirainen, Sarakylän kappelikuoro. Kirk-
kokahvit. 

Iltakirkko seurakuntakodissa ke 9.10. kello 19, Timo Lii-
kanen, Keijo Piirainen, Vox Margarita. Lopuksi iltatee.

Toimintasuunnittelun työpajailta ma 7.10. kello 19, ter-
vetuloa suunnittelemaan ja ideoimaan seurakunnan vuoden 
2020 toimintaa.

Kuorot: Kirkkokuoro to 3.10. ja to 10.10. kello 18. Vox 
Margarita ke 9.10. kello 18. Nuorisokuoro to 3.10. kello 
16. Eläkeläisten musiikkipiiri ke 9.10. kello 13. Sarakylän 
kappelikuoro to 3.10. kello 18.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12, 
ystävänkammariin on jokainen tervetullut.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 3.10. kello 17.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13. Tuoretta pullaa, kahvia ja arpoja sekä kirpputori. 

Perhekerhot: perhekerho ke 9.10. kello 10-12.30. Iltaper-
hekerhoa ei ma 7.10. 

Seurakunnan lapsityö järjestää perheretken syyslomal-
la Leos leikkimaahan ti 22.10. Tarjoamme matkat lin-
ja-autolla sekä eväät linja-autossa. Leikkimaan liput perhe 
kustantaa itse. Lippujen hinnat 2v-17v/ 14,50 €, 1v-2v/ 9 
€, alle 1v ja aikuiset ilmaiseksi. Ennakkoilmoittautumiset 
lastenohjaajille, paikkoja rajoitetusti.

Jeleppi seurakunnan lapsityö tarjoaa apua lapsiperheisiin. 
Voit varata lastenohjaajan kotiisi viettämään aikaa lasten 
kanssa sillä aikaa, kun esim. haluat hengähtää hetken, käy-
dä kaupassa tai muilla asioilla. Olemme käytettävissä tiistai-
sin kello 12-15. Tule juttelemaan tai soita. Emmi 040 743 
4896 tai Heli 040 868 4730.

Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin kello 9.30-12, 
parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoitoon, 
pieni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lastenoh-
jaajille, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, Rauni Juntti 040 
586 1217, Heli Tauriainen 040 868 4730. 

Rauhanyhdistykset: Sadonkorjuumyyjäiset ja seurat Livol-
la Anni-Inkeri ja Matti Törmäsellä pe 4.10. kello 18.30. Rip-
pikoulun kodinilta Kurenalan ry:llä pe 4.10. kello 18.30. 
Toivelauluilta Kurenalan ry:llä la 5.10. kello 18 (iltapala). 
Lasten seurat ja laulutuokio Kurenalan ry:llä su 6.10. kel-
lo 13 (Arto Lohi).

Kastettu: Justus Heikki Juhani Tuovila.

Haudattu:  Anna Hilma Lehtola 92 v, Tapio Vähäkuopus 
69 v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kariniemen Kananpojan  
marinoitu  
koipireisi XXL
n. 1,5 kg

149

Valio 
oivariinit
500-600 g (4,98-5,98/kg) 
rajoitus: 2 rs/taLous Vaasan 

perinteinen korvapuusti
110 g (9,00/kg)299

rs

kpL

kg

TARJOUKSET VOIMASSA  
to-su 3.-6.10.  

ELLEI TOISIN MAINITA

-18%
Plussa-kortilla

Ilman korttia 3,69 rs 
(6,15-7,38/kg)

SUOMI
Kansallista korvapuustipäivää 
juhlitaan 4.10.

uunituore

Ostamalla  
autat

Voimassa 26.9.–27.10.2019

lahjoitus
0,25€
kappale

lahjoitus
0,20€
kimppu

Reilun kaupan 
Roosa nauha  
ruusukimppu
Kenia

499
kimPPu

5.-kPl

Roosa nauha  
heijastava kassi

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

099

voimassa to-La 3.-5.10.

999
kg

hyVä apaja
tuore kirjoLohifiLee
vakuumipakattu, a-Leikattu
kasvatettu, suomi
rajoitus: 2 fiLettä/taLous

SUOMI
erä

199
kg

omena
suomi

voimassa to-La 3.-5.10.
695

kg

ruoKamestarin
naudan maksa
paLana ja jauhettuna

SUOMI

putaan pullan  
kouLuLaissämpyLä
12 kpL/pss, 540 g 
(3,69 kg)

199
ps

Kipinässä kunnostettiin latupohjaa talkoovoimin
Noin vuosi sitten Kipinän 
kyläseuran hallitus päät-
ti, että on aika pistää kylän 
urheilualueet kuntoon. Ki-
pinän koulun jalkapallo-
kentän kunnostuksen tarve 
oli suuri ja tästä kyläseura 
lähti neuvottelemaan Pu-
dasjärven kaupungin kans-
sa. Neuvottelujen tuloksena 
syyskuun alussa pitkäaikai-
nen haave uudesta kentäs-
tä vihdoin toteutui ja nyt on 
koululaisilla ja kyläläisillä 
mukava taas urheilla uudel-
la kentällä. 

Kyläseura otti tavoit-
teeksi myös kunnostaa ja 
leventää latupohjaa, jot-
ta ensi talvena valaistul-
la latuosuudella voisi hiih-
tää perinteisen tyylin lisäksi 

vapaata tyyliä. Kunnostuk-
seen anottiin Pudasjärven 
kaupungin kehittämis- ja 
toimintatukea, jonka avulla 
latupohja uusittiin talkoo-
voimin lauantaina 28.9.

Talkoopäivä sujui työn-
täyteisissä merkeissä. In-
nokkaimmat talkoolaiset 
aloittivat lauantai aamu-
na jo seitsemältä, siirtämäl-
lä valopylväitä ja kanto-
ja uuden latupohjan tieltä. 
Aamulla kyläseura tarjo-
si talkooväelle kahvit. Sit-
ten alkoi töiden teko toden 
teolla. Haketta levitettiin 
pururadalle kahden trak-
torin voimin ja käsipelil-
lä haravoiden tehtiin loput 
työt. Kaivinkone leven-
si latupohjaa ja muut le-

Nälissään ei tarvinnut töitä 
tehdä, kun kyläseura tarjosi 
talkoolaisille hernesoppaa.

Talkooväki työntouhussa.Kipinän koulun uudesta kentästä ollaan kylällä kiitollisia.

vittivät Kontiolta tilattua 
haketta. Lounasaikaan ky-
läseura tarjosi talkooväelle 
hernesoppaa.

Urakka saatiin valmiik-
si noin 16 aikaan ja päivän 
päätteeksi nautittiin vie-
lä grillimakkaraa. Muka-
va talkoopäivä oli kaikin 
puolin. Kyläseura haluaa 
kiittää talkooväkeä mahta-
vasta työstä, lisäksi halu-
amme kiittää Kontiotuotet-
ta, Tk Ojalaa, Koillissähköä, 
Pudasjärven kaupunkia ja 
Rauno Honkasta avustan-
ne!

Nyt kun latupohja on 
saanut uuden pinnan ja sitä 
on levennetty, oadottaa se 
lumipeitettä. Kyläseuran 
on tarkoitus aloittaa latujen 
kunnossapito heti kun lun-
ta on tarpeeksi. Kyläläisis-
tä koostuva latupartio pi-

tää latua yllä, niin että se on 
kunnossa myös iltaisin ja 
viikonloppuisin, koululais-
ten latuja ylläpitää edelleen 
Koulun kiinteistöhuolto. 

On myös ollut 
mukava huomata, 

että kyläläisten 
aktiivisuus on lisääntynyt 
uusien projektien myötä, 

jatketaan samaan 
malliin, niin kyläseura 

pysyy myös 
aktiivisena!

Sanna Parkkila
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Hyvinvointivaliokunta määritteli 17.9. kokouksessaan talousarvi-
otavoitteita hyvinvointi- ja sivistystoiminnan alueelle. Varhaiskas-
vatuksen tavoitteeksi kirjatiin palvelusetelijärjestelmän käytön 
seuranta, työhyvinvoinnin ylläpito ja jatkuva kehittäminen. Mah-
dollisuudet kotona hoidettavien lasten tilapäisen hoidon järjestä-
miseen yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen kanssa viriketyyp-
pisesti sivukylät huomioiden tulivat esille tavoitteiden asettelussa.

Koulutuspalveluiden tavoitteeksi asetettiin yhteistyön lisäämi-
nen kansalaisopiston, toisen asteen sekä korkeakoulujen kanssa. 
Vapaa-aikapalveluiden palvelusuunnitelmien päivittäminen todet-
tiin tärkeäksi tavoitteeksi vuodelle 2020.

Tavoitekeskustelussa nousi esille ruokahävikin hyödyntäminen 
kouluissa, päiväkodeissa ja muissa paikoissa. Esille nousi Joroisissa 
toteutettu malli, jossa linjastoon jäävä ruoka tarjoillaan iltapäivisin 
ilmaiseksi nuorisotilassa. Valiokunta ohjeistaa ruokapalvelua sel-
vittämään ylijäämäruuan jakamista koulupäivän jälkeen oppilaille.

Lukiossa uudistuksia
Valtioneuvosto päätti 20.9.2018 muuttaa perusopetus- ja tun-
tijakoasetuksia siten, että vuosiluokkien 1 ja 2 tuntimäärää lisä-
tään yhteensä kahdella vuosiviikkotunnilla. Tunnit kohdennetaan 
A1- kielen opetukseen, joka alkaa 1. vuosiluokalla kaikissa perus-
kouluissa viimeistään keväällä 2020 puolella vuosiviikkotunnilla. 
Varhentamisella pyritään vähentämään alueellista ja sosioekono-
misesta taustasta johtuvaa kielitarjonnan ja kielten opiskelun epä-
tasa-arvoistumista sekä hyödyntämään lapsille luontaista kielellis-
tä herkkyysikää. 

Eduskunnan hyväksymä uusi lukiolaki tuli voimaan elokuun 
alussa. Uudistus pitää sisällään lukiolain ja lukion toiminnallisen 
uudistamisen. Sen tavoitteena on lisätä lukion vetovoimaa yleis-
sivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana 

koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistulok-
sia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen- asteen opinnoista korkea-
asteelle.

Lukio tarjoaa jatkossa oppiainerajat ylittävää osaamista, jon-
ka seurauksena lukiosta valmistuvilla on aiempaa laajempi yleissi-
vistys. Lukiolaiset saavat uudistuksen myötä paremmat valmiudet 
jatko-opintoihin, työelämään ja kansainvälisyyteen. Uudistuksen 
myötä lukiolaisille tarjotaan parempia tukipalveluja- lisää henkilö-
kohtaista opinto- ohjausta ja tarvittaessa erityisopetusta.

Ylioppilastutkinnon kokeiden uusimiskertoja koskevista rajoi-
tuksista luovutaan ja koulutuksen järjestäjille säädetään velvolli-
suus järjestää kokeet myös uusijoille ja tutkinnon täydentäjille. 
Lukiokoulutuksen uudistamisen tavoitteena on, että vuonna 2030 
puolet 25-34 vuotaista on suorittanut korkeakoulututkinnon. Sa-
manaikaisesti ylioppilastutkinto digitalisoituu, ylioppilastutkinnon 
lainsäädäntö muuttuu ja korkeakoulujen sisäänotto muuttuu niin, 
että se perustuu suurimmaksi osaksi ylioppilastodistukseen. 

Sosiaali- ja terveyskeskuksia kehitetään
Oulunkaaren kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen antoi hyvin-
vointivaliokunnalle ajankohtaiskatsauksen sote- asioista. Hän ker-
toi kuntaneuvotteluista, joissa suurimpana keskustelunaiheena 
ovat olleet kuntien tämänhetkinen taloustilanne ja säästöpaineet. 

Neuvotteluissa asetetut painopisteet vuodelle 2020 ovat toi-
mivan integraation varmistaminen kaikilla tasoilla, tekoälyn ja ro-
botiikan uudet kokeilut. Ratkaistavaksi asioiksi koettiin kuntien 
veto- ja pitovoima, taloudellisen kantokyvyn tukeminen, hallitus-
ohjelman linjausten toimeenpano, palvelutakuut ja mitoitukset 
sekä henkilöstökulujen hallinta palkkaharmonisointiin liittyen.

Kehittämistiimin toimintaa tullaan muuttamaan siten, että kun-
tien edustajat otetaan mukaan toimintaan ja tavoitteena on aloit-

taa yhteinen hyte- kehittämistyö. Pyritään tiivistämään kuntien ja 
Oulunkaaren hankeyhteistyötä. Talouden tasapainottamisstyö-
ryhmän työ on käynnistetty. Kansallisen sote- uudistuksen mit-
tavimpina asioina nousevat esille peruspalvelujen parempi saata-
vuus, 7 vuorokauden hoitotakuu, palveluiden yhteen sovittaminen 
sekä erikoistason palvelut täydentämään peruspalveluita. Hallitus-
ohjelmaan on kirjattu sosiaali- ja terveyskeskusten kehittäminen.

Koulukiusaaminen lainvastainen teko
Hyvinvointivaliokunta keskusteli kiusaamisen puuttumiseen liitty-
västä mallista, joka on otettu käyttöön Etelä- Karjalassa. Mallissa 
koulukiusaamista ei kutsuta kiusaamiseksi, vaan kouluissa tapah-
tuvaksi lainvastaiseksi teoksi, kun teko täyttää jonkun rikoksen 
tunnusmerkistön. Toisen oppilaan lyöminen, potkiminen, raapimi-
nen tai hiuksista repiminen ei ole kiusaamista vaan pahoinpitely. 
Akuutissa tilanteessa tai heti kun on saanut tiedon siitä, täytyy te-
osta ilmoittaa hätäkeskukseen, minkä lisäksi se pitää ilmoittaa po-
liisille ja kaikkien osapuolten huoltajille. 

Mallissa korostetaan sitä, että kiusaamiseksi kutsuminen on 
tekojen vähättelyä ja että opettajilla on lastensuojelulain sanele-
ma velvollisuus ilmoittaa poliisille alaikäiseen kohdistuneesta sek-
suaalirikoksesta sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneesta ri-
koksesta. 

Hyvinvointivaliokunta keskusteli asiasta ja totesi, että myös 
Pudasjärvellä tulee kartoittaa ja kehittää käytössä olevia toimin-
tamalleja siten, että puuttuminen kiusaamiseen tehdään aikaisessa 
vaiheessa, oikein menetelmin.

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

Taloustavoitteita ja sote-asiaa Hyvinvointivaliokunnassa

Saha-, pyörä-, puutarha- ja 
kotitalouskoneiden erikois-
liike Pudas-Kone juhli 20.-
23.9. 40-vuotista toimintaan-
sa Pudasjärvellä. Erityisesti 
perjantaina oli todella vilkas-
ta. Tarjoustuotteita ostettiin 
ja grillimakkaroita meni rei-
lut 600 kappaletta, kertoi yrit-
täjä Kyösti Hökkä. Paikalla oli 
edustajat Trapper mönkijöis-
tä Urho Tujula, Stihl tehtaan 
edustaja Jarmo Parkkinen, 
Sievi jalkineista Matti Nieme-
lä ja ST1:n edustaja Petri Wes-
terlund jakoi polttoaineista 
alennuskortteja. Maanantaina 
tarjottiin täytekakkukahvit ja 
Bosch/Siemens edustaja Pet-
teri Karhumaa sekä Helkama 
kodinkoneiden maahantuojan 
edustaja Harri Henrikson esit-
telivät kodinkoneita. Ulosheit-

Pudas-Kone 40 v
Tarjoustuotteita, grillimakkaraa, täytekakkukahvit, tuote-esittelyä 

tohintaan myytiin erä miesten 
polkupyöriä ja työnnettäviä 
ruohonleikkureita. 

Toisena juhlapäivänä maa-
nantaina Bosch/Siemens ko-
dinkoneita esitellyt Pohjois-
Suomen aluemyyntipäällikkö 
Petteri Karhumaa kertoi ener-
giatehokkuuden ja egoloki-
suuden kehittyneen kodinko-
neissa suurin harppauksin. 
Esimerkkinä hän kertoi uu-
simpien pyykinpesukoneiden 
annostelevan itse pesuaineen 
määrän i-DOS automaattian-
nostelulaitteella sen mukaan, 
kuinka paljon on pestävää ja 
kuinka likaa niihin on kerty-
nyt. 

-Tästä tulee säästöä kuk-
karolle ja luonto kiittää, totesi 
Karhumaa.

Bosch/Siemens ovat ke-

Perjantaina oli vilkas juhlapäivä; grillimakkaratarjoilua, edustajien esittelyä ja tuotetar- 
jouksia. 

hittäneet koneita kestämään 
mahdollisimman pitkään, ää-
nitaso on alentunut ja home-
connect tekniikalla nettiin 
kytkeytyminen on lisäänty-
nyt. Näistä huolimatta hinta-
taso on pysynyt varsin koh-
tuullisena. 

Karhumaa kiitteli Pudas-
Koneella olevan monipuoli-
nen ja kattava valikoima ko-
neita ja laitteita. 

-Paikalliselta yrittäjältä saa 
myös neuvontaa, sekä tarvit-
taessa koneiden kotiin toimit-
tamisen ja asennuksen, totesi 
Karhumaa. 

Hyvät ja monipuoliset  
toimitilat valtatien varrella
Perjantaina oli myös pai-
kalla Pudas-Koneen perus-

taja, 34 vuotta yrittäjänä 
toiminut, Timo Talala. Huh-
tikuusta 2014 Pudas-Koneen 
yrittäjinä ovat toimineet 
Kyösti ja Terhi Hökkä, joil-
le Talala myi liiketoiminnan. 
Pitkäaikainen työntekijä 
Juha Talala jatkoi myös yri-
tyksen työntekijänä ja myö-
hemmin työntekijäksi on 
palkattu myös Anu Salme-
la. Pitkään liike toimi Kaup-
patie 4:ssä. Uusissa ja tilavis-
sa noin 400 neliömetrin, ST1 
nimellä tunnetuissa tilois-
sa osoitteessa Varsitie 1, on 
toimittu kevättalvesta 2016 
lähtien. Tuotteet on saatu ai-
kaisempaa paremmin esil-
le ja tarjoamaan laajempaa 
tuotevalikoimaakin. Lisäk-
si samoihin tiloihin saatiin 
varastotilat. Parkkitilat laa-

jenivat myös ratkaisevasti ja 
laaja asfalttialue on mahdol-
listanut muun muassa puu-
tarhakoneiden koeajon. 

Yrittäjä Hökän mukaan 
Valtatie 20 läheisyys on tuo-
nut myös ohikulkijoita asi-
akkaiksi vuosikymmenien 
ajalta tuttujen asiakkaiden 
lisäksi. Uutena palvelumuo-
tona on tullut kuvioihin 
myös autojen pinta- ja sisä-
käsittelypiste, jossa suori-
tetaan autojen käsin pesua, 
nestevahauksia, lasien pin-
noituksia, sisäpuhdistuksia 
sekä tarvittaessa painehuuh-
telulaitteella verhoilu- ja 
penkkien pesua kilpailuky-
kyiseen hintaan. Säätötuli 
biopolttimot löytyvät myös 
yrityksen tuotevalikoimas-
ta. HT

Yrittäjä Kyösti Hökkä (oikealla) jututtamassa asiakkaita juhlapäivänä. Petri Väärälä löysi 
mieleisen moottorisahan, Mikko Nieminen kävi täytekakkukahvilla ja Taimi Tapio osti te-
levision. 

Aluemyyntipäällikkö Pette-
ri Karhumaa esittelee pyyk-
kikoneen i-DOS automaat-
tiannostelulaitetta, joka 
tunnistaa pyykin määrän ja 
likaisuuden ja annostelee 
pesuaineen sen mukaan. 
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 
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Mira Jurvansuu ja Ritva Jurvansuu luovuttivat reilun 10 
vuoden kylähistoriakirjan materiaalin syyskuun lopulla 
VKK-Median Katariina Niemitalolle sivujen taittoon ja sitä 
mukaa painettavaksi. 

Hetekylän kylähistoriakirjan 
”Savupirteistä nykyaikaan” 
noin 10 vuoden kirjoittamis-
työ on suoritettu. Syyskuun 
lopulla kirjatoimikunnasta 
Ritva Jurvansuu ja Mira Jur-
vansuu kävivät luovuttamas-
sa aineiston sivunvalmistuk-
seen VKK-Medialle, josta se 
lähtee kirjapainoon lokakuun 
aikana ja on painettuna joulu-
myyntiin. Kirjaan arvioidaan 
tulevan lähes 1000 sivua. 

Kirjan Lukijalle-osuudes-
sa kerrotaan, että kiinnos-
tus sukututkimukseen ja ky-
län historiaan syveni, kun 
Jurvansuun sukutoimikun-
ta ja Jurvansuu.net-sivus-
to perustettiin vuonna 2000. 
Grahnien suku perusti oman 
sukutoimikunnan ja nettisi-
vut 2002. Molemmat toimi-
kunnat rekisteröitiin myö-
hemmin sukuseuroiksi. Ne 
tekivät julkaisuja ja pitivät 
sukujuhlia. Tästä lähti innos-
tus alkaa tutkimaan kaikkia 
muitakin sukuja Hetekylässä. 
Molemmissa toimikunnissa 
”priimusmoottorina” toimi 
Jaakko Antero (Antti) Jurvan-
suu. Hän teki valtavan työn 
kerätessään sukututkimustie-
toja. Antti teki myös Ekdah-
leille omat sukusivut ja tutki 
Pudasjärven sukuja laajasti. 
Antti laittoi sukututkimus-
tiedot nettiin kaikkien saata-
ville, mikä oli tuolloin uutta 
sukututkimuspiireissä. Net-
tisivujen kautta ”Amerikan 
sukulaisetkin” ovat pysty-
neet löytämään sukulaisiaan. 
Heitä on vieraillut esi-isiensä 
asuinpaikoilla Hetekylässä.

Kiinnostuksen ja tiedon 
karttuessa kirjan aineiston 
kokoamistyö alkoi Pudasjär-
ven kansalaisopiston kylä-
historiapiirinä vuonna 2003. 
Opettajaksi saatiin Timo 
Sarkkinen, joka jaksoi hank-
kia tietoja ja olla tukihenkilö-

nä 15 vuoden ajan. Aineistoa 
keräsi Timo Sarkkisen lisäk-
si Sirkka Fredriksson, Ritva 
Jurvansuu, Annikki Paavola, 
Mira Jurvansuu ja Jorma Oi-
nas. Kylähistoriaa alettiin kir-
joittaa muutaman aineiston 
keruuvuoden jälkeen. Aineis-
ton kerääminen jatkui koko 
kirjan teon ajan. 

Kirjan artikkelit kirjoitti-
vat pääasiassa Sirkka Fred-
riksson, Ritva Jurvansuu, 
Mira Jurvansuu ja Timo Sark-
kinen. Lisäksi kirjoituksiaan 
tähän kirjaan antoi lukuisa 
joukko kyläläisiä. Työnjako 
meni siten, että Ritva Jurvan-
suu ja Sirkka Fredriksson te-
kivät haastatteluja ja kirjoitti-
vat niitä ylös. 

Valokuvien osalta materi-
aalia kertyi runsaasti. Vanho-
ja valokuvia ja albumeja saa-
tiin käyttöön ja niistä saatiin 
tunnistettua henkilöitä. Ku-
vat välittävätkin arvokkaita 
välähdyksiä entisaikojen elä-
mästä. Paljon kuvia on otettu 
myös itse. 

Hetekylän koulun lakat-
tua toimintansa 2009 siirryt-
tiin Pudasjärven kansalais-
opiston tiloihin Kurenalle. 
Kaikki kirjoittajat ovat itseop-
pineita historian harrastajia. 

Hetekyläläiset, nykyiset 
ja entiset, suhtautuivat avu-
liaasti ja myönteisesti tieto-
jen ja kuvien antamiseen. On 
ollut mukava tutustua uusiin 
ihmisiin kirjan tekoprosessin 
aikana. 

Keväällä 2019 tuli surul-
linen uutinen pitkäaikaisen 
sukututkimuksen ja kylähis-
torian opettajan Timo Sark-
kinen poistumisesta keskuu-
destamme vaikean sairauden 
murtamana. Siitä jäi iso auk-
ko kirjaryhmään. Seuraajak-
si tuli Erkki Taskila, joka oli 
apuna loppumetreillä. HT

Hetekylän kylähistoriakirja 
valmistumassa ennen joulua 

Pudasjärven kirkossa saatiin 
nauttia perjantaina 27.9. ooppera-
musiikista. 

Sopraano Emilia Vesalainen-
Pellas ja tenori Mika Nisula esiin-
tyivät 30-jäsenisen Lapin Sotilas-
soittokunnan säestäminä.

Wagnerin kauniilla sävellyk-
sellä alkaneen konsertin ensim-
mäisen kappaleen johti edellise-
nä iltana Rovaniemen kirkossa 
kapellimestarina debytoinut La-
pin sotilassoittokunnan huilis-
ti, kersantti Joel Hulkkonen. Mu-
siikkikapteeni Tero Haikala toimi 
konsertin juontajana sekä pääka-
pellimestarina. Seuraavana iltana 
muusikot esiintyivät Oulun Tuo-
miokirkossa. 

Lapin Sotilassoittokunta täyt-
tää tänä vuonna 50 vuotta. Juh-
lakonsertit pidetään marraskuun 
puolenvälin jälkeen Kajaanin 
Kaukametsäsalissa 21.11., seuraa-
vana päivänä Oulussa Madetojan 
salissa sekä 23.11. Kulttuurikes-
kus Korundissa Rovaniemellä. 
Joulukuun puolenvälin kirkko-
konsertit johdattava kuulijan-
sa joulun tunnelmaan Oulussa 
13.12., Rovaniemellä 14.12. ja Iva-
lossa 17.12. Näitten tapahtumien 
lisäksi loka-marraskuun aikana 
on useita muita konsertteja, joten 
muusikoitten konserttisyksy jat-
kuu työntäyteisenä sekä liikku-
vana.  TS

Oopperan Juhlaa

Sopraano Emilia Vesalai-
nen-Pellas aloitti Oopperan 
Juhlaa -konsertin Richard 
Wagnerin upealla Valkyyroi-
den ratsastus esityksellä.

Tenori Mika Nisula on nuo-
resta iästä huolimatta 
noussut suomalaisen oop-
perataivaan yhdeksi kirk-
kaimmista tähdistä.

Lapin Sotilassoittokunta viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlaa.

Illan juontaja ja orkesterin-
johtaja, musiikkikapteeni 
Tero Haikala. (Kuva: jääkä-
ri Eric Telkkälä, Puolustus-
voimat)

Julkisia sähköisiä palvelui-
ta kehitetään vauhdilla. Osa 
kuntalaisista on vaarassa 
jäädä palvelujen ulkopuo-
lelle, jos netin ja laitteiden 
käyttö ei ole tuttua. Tarvi-
taan digitukea. Digitukea 
saaneista kuntalaisista mo-
net käyttävät jatkossa säh-
köisiä palveluja itsenäises-
ti. -Digiosaaminen on uusi 
kansalaistaito, kertoo Poh-
jois-Pohjanmaan liiton di-
gituki-pilotti-hankkeesta 
pudasjärveläinen verkosto-
koordinaattori Kirsi Hanhe-
la ja selvittää seuraavassa li-
sää aiheesta.

Ehkäisee  
digisyrjäytymistä 
Digituki on verkkoasioin-
nin ja älylaitteiden käytön 
opastusta. Tuen tavoittee-
na on se, että kansalainen 
kykenee asioimaan itsenäi-
sesti ja turvallisesti sekä 
ymmärtämään yleisiä digi-
taalisten palvelujen periaat-

Pudasjärvellä Koillis-Tele on edistämässä asiakkaiden digi-
taitoja tarjoamalla älypuhelimen ja tabletin ostajalle opas-
tusta ja tukea laitteiden käytössä. Loka-marraskuun aikana 
opastus kuuluu jopa ostohintaan määrätyissä kampanja-
tuotteissa, esittelevät Koillis-Telestä Anna-Mari Korva, Jyri 
Puurunen ja Pasi Puurunen. 

Digi kuuluu kaikille, samoin tuki sen käyttöön
teita. Tukea voidaan tarjota 
asiointipisteissä lähitukena, 
puhelimitse tai chatin kaut-
ta. Voi olla myös tietoiskuja 
tai koulutustilaisuuksia. 

Pohjois-Pohjanmaan Di-
gituki-pilotti on kartoit-
tanut maakunnan alueen 
kuntien sähköisten palve-
luiden ja digituen tilannetta 
sekä auttanut digitukiver-
kostojen toiminnan käyn-
nistämisessä kuluvan vuo-
den aikana. Pudasjärvellä 
on digitukitoiminta lähte-
nyt hyvin käyntiin ja kau-
punki on ottanut nyt ve-
tovastuun toiminnasta. 
Jokaista maakunnan kun-
taa on pyydetty nimeämään 
oma yhdyshenkilö maa-
kunnalliseen digitukiver-
kostoon. Pudasjärven yh-
dyshenkilöksi on nimetty 
kirjastonjohtaja Outi Niva-
koski. Pohjois-Pohjanmaan 
digitukiverkosto kokoontui 
ensimmäisen kerran Oulus-
sa syyskuun lopulla. Tapaa-
misessa suunniteltiin yh-
dessä mm. maakunnallisen 
verkoston toimintamallia. 
Siellä esiteltiin myös Väes-
törekisterikeskuksen ja pi-
lottien yhdessä tekemä Di-
gituen eettinen ohjeistus, 
jossa kerrotaan sekä digi-
tuenantajan että –saajan oi-
keudet ja velvollisuudet. Se 
on tehty helpottamaan di-
gituen neuvontatilanteita. 
Ohjeistuksen tavoitteena on 
edistää turvallista ja laadu-
kasta digitukea, joka toteu-
tetaan molempien osapuol-
ten yhteisymmärryksessä.

Digitaidoista  
elinvoimaa 
Tutkimustulosten mukaan 
digitalisaatio lisää alueiden 
elinvoimaisuutta ja kan-

salaisten mahdollisuuksia 
asua, elää ja toimia myös 
harvaan asutulla maaseu-
dulla. Tämä edellyttää, että 
sekä asukkaat että palve-
luntuottajat ottavat käyt-
töön digitaalisia työkaluja 
ja palveluja. Avainasemas-
sa on yleisen myönteisen 
digitietoisuuden aikaan-
saaminen ja ylläpitäminen 
myös digiepäilijöiden kes-
kuudessa. Eri viranomaisil-
la on velvollisuus opastaa 
kansalaisia omien sähköis-
ten palveluiden käytössä. 
Myös vapaaehtoisilla on 
merkittävä rooli digituen 
antajina. 

Yritysmaailman toivo-
taan tulevan aktiivisesti 
mukaan ”yhteisiin talkoi-
siin”. Pudasjärvellä paikal-
linen yritys Koillis-Tele on 
edistämässä asiakkaiden 
digitaitoja tarjoamalla äly-
puhelimen ja tabletin os-
tajalle opastusta ja tukea 
laitteen käytössä. Loka-
marraskuussa määrättyjen 
kampanjatuotteiden osto-

hintaan sisältyy myös opas-
tus niiden käyttämisessä. 
Yrittäjä Pasi Puurusen mu-
kaan yrityksen huoltoon 
palkatun uuden työnteki-
jän ansiosta opastukseen 
myös järjestyy aikaisempaa 
enemmän aikaa. 

Laajentuminen  
valtakunnalliseksi
Digitukea on kehitetty ak-
tiivisesti viidellä pilottialu-
eella syksystä 2018 alkaen. 
Digituen valtionavustus-
haun myötä toiminta laa-
jentuu ensi vuonna valta-
kunnalliseksi. Maakunnat 
toimivat jatkossa digituen 
alueellisina koordinoijina. 
Digituen alueelliset koordi-
noijat toimivat tiiviissä yh-
teistyössä keskenään sekä 
Väestörekisterikeskuksen ja 
valtiovarainministeriön di-
gitukitiimin kanssa. 

-Pohjois-Pohjanmaan 
liitto on hakenut jatkora-
hoitusta Digituki-hankkee-
seen, kertoo Hanhela.

Pohjois-Pohjanmaan liiton 
digituki -hankkeen verkos-
tokoordinaattori Kirsi Han-
helan mukaan Koillis-Tele 
on hyvä esimerkki yrityk-
sestä, joka edistää tuellaan 
asiakkaiden digitaitoja. 

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi P. (08) 821 620

PALVELEMME
Ma-Pe 

9.00-17.00

KamPaNja taRjOuKSet: 
Samsung Galaxy 
a40-Puhelin

-  Wi-Fi+4G                                       
-  32Gt/2Gt                               
-  8MPix 
 Takakamera

-  8-Ydin Prosessori 
1,8GHz+1,6GHz                   

- 64Gt/4Gt RAM                                           
-  16+5MPix  

Takakamera                                      

Samsung Galaxy 
tab a 2019 10,1”

249,- 249,-
Laitteiden hinnat sis. käyttöönotto-asennuksen ja 

opastuksen! (Arvo 79€)
Tarjous voimassa marraskuun loppuun tai 

niin kauan kuin tavaraa on varastossa. 
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

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

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

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

NyT ON hIENOSOKERI NIIN 
hAlpAA ETTÄ TEKISI MIElI KIlJUA!

RAJOITETTU ERÄ!

Aito 
hieno-
sokeri
1 kg x10

4,99
kolli

Lotus soft embo
mökki 
wc-pAperi
16 rullaa
Lotus emilia
tALous-
pAperi
8 rullaa

yhTEIShINTAAN

10,-
opal
käsien-
pesuALLAs 
+ kAAppi

Luxor
tv 39” LeD 

mönkijän
LumiAirA
150 cm Atv

Auringon-
kukAnsiemen
20 kg

Lasten
LämpösAApAs
koot: 25-35
irroitettava sisävuori, 
värit keltainen ja sininen

naisten
LämpösAApAs
koot: 37-41
irroitettava sisävuori, 
väri musta

miesten
LämpösAApAs
koot: 42-47
irroitettava sisävuori, 
väri musta

tALvikALossi
koot: 37-46
kiinteä sisävuori 
värit punainen ja musta

viLLA-
tohveLit
koot: 37-46
värit pinkki ja 
tummanharmaa

wildstep work
sAApAssukkA
3 paria
koot: 39-47

opal
pesuhuone/
wc-kAAppi
korkea

RAJOITETTU ERÄ!

69,-

RAJOITETTU ERÄ!

99,-

RAJOITETTU ERÄ!

399,-

RAJOITETTU ERÄ!

299,-

19,95
säkki

4,95
pkt

14,90

19,90

24,90 17,90

14,90

TEbOIl VOITElUAINETyNNyRIT 
SyySTARJOUKSESSA 1.-18.10. VÄlISEN AJAN!
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

metsäpalvelu tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely
P Metsäveroilmoitukset

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIöIDEN   
 TYöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIöIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

PuDaSjÄRVeN HautauStOimiStO 
ja KuKKa Ky, PiHLaja 
toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

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

-välitykset kaikkiin maihin
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

maaRaKeNNuS PuuRuNeN Oy

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

majOituSta KOKOuS- ja juHLatiLOja 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

ERIKOIS-
HAMMASTEKNIKKO

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYöT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt
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TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

taksi 
Siuruainen

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Palveluhakemisto

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

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

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

040 5649523
050 5019090

M S VUOKRATILAT OY
ASUNNOT/HALLITILAT/
TOIMISTOT

VUOKRATAAN KIINTEISTÖJÄ

P. 0400 150 715
sanna.kehusmaa@siivouspalveluskcleanhome.fi

Siivouspalvelu SK CleanHome Ky
www.siivouspalveluskcleanhome.fi

Ylläpito- ja perussiivous, rakennussiivous, ikkunoiden ja 
saunan pesut ym. Mukana siivousaineet ja välineet. 

Siivouspalvelua ammattitaidolla

SIIVOUSPALVELUJA

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

asiakaspalvelu@hoivapudas.fi 
040 1744 757 

www.hoivapudas.fi

l  Verikokeiden ottaminen kotona
l  Kotihoidon/  
      kotisairaanhoidon käynnit
l  Henkilökohtainen avustaminen

l  Lapsiperheiden tukipalvelut
l  Omaishoidon sijaistaminen
l  Lääkehuolto
l  Siivoukset

Olemme Oulunkaaren hyväksytty palvelusetelituottaja.

Sosiaali- ja terveys-
palvelut PudasjärvelläHoiva Pudas Oy

Suora yhteys pankkiisi

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

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910

Rahoitus, sijoitus 
Graber Soile 010 257 1939

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

Hampushalli kuntoon 
talkootyöllä Iinattijärvellä

Iinattijärven Nuorisoseu-
ralla on ollut vilkas toimin-
nallinen vuosi ja osin edel-
linenkin vuosi. Toiminta on 
painottunut Hampushal-
lin romahtaneen osan uu-
delleen rakentamiseen tal-
koovoimin. Rakennustyöt 
päästiin aloittamaan tou-
kokuussa 2018 perustus-
harkkojen valamisella van-
han hallin laattaperustuksen 
päälle. Valutyöt tehtiin vii-
me toukokuussa yhdes-
sä päivässä. Rungot raken-
nettiin elementteinä ensin 
maahan ja valmiit elementit 
ja kattotuolit nostettiin ke-
säkuun alussa paikoilleen 
puutavara-auton nosturilla. 
Työt jatkuivat sitten aluskat-
teen laitolla sekä kattopel-
tien asennuksella. Uusi osa 
sai heinäkuussa uuden pel-
tikaton, Kurenalan koulul-
ta talkoilla puretut ikkunat 
seinille sekä päätyoven. Ah-
kerien talkoolaisten voimin 
uusi halliosa saatiin ulko-
puolisten töiden osalta val-
miiksi elokuun puolen välin 
jälkeen. Sisäpuolisten töi-
den osalta työt jatkuvat vie-
lä tänä syksynä ja ensi ke-
väänä. Seinät levytetään ja 
rakennetaan orkesterikoro-
ke sekä orkesterin taukotila. 
Lämpöeristeitä ei tässä vai-
heessa uudelle osalla vielä 
laiteta.

Korjaamisen kustannuk-
set ovat noin 25 000 euroa. 
Avustuksia on saatu Suo-
men Kotiseutuliitolta ja Pu-
dasjärven kaupungilta. Tal-
kootöiden rahallinen arvo 
on tähän mennessä yhteensä 
noin 28 000 euroa. 

Saatuun lopputulokseen 
olemme erittäin tyytyväi-
siä ja olo on helpottunut. 
Rakennushanke on ollut 
valtaisa talkootyösuoritus 
kaikilta mukana olleilta. Tal-

Iinattijärven Nuorisoseura ry on toiminut vuodesta 1936 lähti-
en ja on siten hyvin pitkään kylällä toiminut seura. Pääasiallinen 
toiminta on ollut tanssitoimintaa. Tansseja on pidetty 4 – 7 tans-
sit vuosittain ennen Hampushallin lumikuorman vuoksi romah-
tamista keväällä 2015. Aikaisemmin seuralla on ollut mm. bingo-
toimintaa ja lasten kerhotoimintaa. Nuorisoseura on ylläpitänyt 
myös hiihtolatuja Hampusvaaran maastossa. Pääsiäisen aikana on 
pidetty myös muutamat kuutamohiihdot. Toimintaan on kuulunut 
myös erilaiset retket. Talvella on pidetty pilkkikilpailuja ja hiihto-

kilpailuja sekä kesällä maastojuoksukilpailuja. Hampushallilla on 
laulettu karaokea ja pidetty tanssikurssia, kuntotanssia, lauluilto-
ja, syntymäpäivä- ja häätilaisuuksia sekä kokouksia. Jäsenet ovat 
osallistuneet joukkueena puulaakikisoihin mm. hiihdossa ja len-
topallossa. 

Seuran puheenjohtajana on kesäkuussa 2018 toiminut Ritva 
Kinnula ja sihteerinä Maarit Hallikainen. Jäseniä seurassa on 111 
henkilöä.

koisiin on osallistunut kylä-
läisiä, vapaa-ajanasukkaita, 
eri alan koneyrittäjiä, tuttuja, 
tutun tuttuja ja Iinattijärvel-
tä lähtöisin olevia henkilöi-
tä mm. Kurenalta, Oulusta, 
Taivalkoskelta. Ruokahuol-
losta on huolehtinut muoni-
tustoimikunta. Syötävää on 
ollut poronkäristyksestä lo-
hikeittoon ja erikoisvalmis-
teista pekonilla ja kasviksilla 
höystettyä makaronilaatik-
koa sekä tietenkin hiillos-
makkaroita. Vichy-vettä on 
myös helteiden aikana kulu-
nut ja harjannostajaiskaljat-
kin juotiin. Hauskaa on ollut 
ja yhteisen tekemisen mei-
ninki tosi mahtava. 

Pudasjärvi lehden vä-
lityksellä haluan välittää 
suuret kiitokset erityises-
ti rahoittajille Suomen Koti-
seutuliitolle ja Pudasjärven 
kaupungille avustuksista ja 
puskurilainasta. Ilman nii-

Monipuolista toimintaa

Sisäkuva syyskuun alussa. 

Peltikatto ja tuulensuojalevyt olivat asennettuna heinä-
kuussa. 

Uusi Hampushalli nousi kuluneen kesän aikana talkoovoi-
min. Sisäpuoliset työt jatkuvat tänä syksynä ja ensi kevää-
nä. Seinät levytetään ja rakennetaan orkesterikoroke sekä 
orkesterin taukotila.

Runkojen nosto tapahtui yhdessä päivässä. 

tä tämä ei olisi ollut mahdol-
lista. Kiitokset myös vielä 
kaikille niille yrittäjille, jot-
ka mahdollistivat hankkeen 
konetyöt sekä ammattitai-
toisille talkootyöntekijöille ja 
muonittajille. 

Hampushalli herää 
tansseineen ja toimintoi-

neen eloon jälleen ensi 
kesänä! 

Ritva Kinnula 
Iinattijärven Nuorisoseuran 
puheenjohtaja
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

taksi Piipponen Oy

Nuokkarin iltakahvit tiistaisin klo 18-20. Nuorisotilat, Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi.
Huippukymppi & iso-syöte trail run la 28.9. klo 11. Iso-Syöte, Romekievarintie, 
Pudasjärvi. TOPI-tuvalla, Kauppatie 3 L.
Tanssit Pintamolla la 5.10. klo 21-01, Pintamontie 321.
Tanssit Siuruan työväentalolla la 5.10. klo 21-01, Siuruantie 2941.
Seniorimessut ma 7.10. klo 10-15,  Tuomas Sammelvuo -Sali, Tuulimyllyntie 4, Pu-
dasjärvi.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 7.10.  Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1, 
Pudasjärvi. Klo 17 Diva of Finland ja klo 19 Downton Abbey.
Teatterimatka Ouluun - Sara Wacklinin Oulu palaa la 12.10. Keskustan linja-
autopysäkki, Oikopolku, Pudasjärvi. Bussi lähtee klo 10.20 Pudasjärveltä.  Ilmoittaudu 
viimeistään 6.9. kultuuripalveluihin.
Digituokio ti 15.10. klo 15-17. Pudasjärven Kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4, Pu-
dasjärvi.
PudisLAN-verkkopelitapahtuma viikonloppu pe 18.10. klo 18 - su 20.10. klo 
12, Suojalinna, Urheilutie 2.
Nuorisotoimen syyslomaviikko Nuorisotilat, Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi- 21.10. 
Maanantai: Nuorisotila auki, kokkaillaan yhdessä. 22.10. Tiistai: Retki Ouluun. 23.10. 
Keskiviikko: Nuorisotila auki, kokkaillaan yhdessä. 24.10. Torstai: Nuorisotila auki, tar-
jolla terveellisiä lämpimiä leipiä Iltakahvit klo 18! 25.10. Perjantai: Retki Syötteelle, 
Nuorisotila auki, turnauksia. Tarjolla terveellisiä tortilloja. 26.10. Lauantai: Iltakahvila.
Retkipäivä Syötteen Kansallispuistoon! pe 25.10. klo 9-16, Syötteen Luonto-
keskus, Pudasjärvi.
Digituokio ti 29.10. klo 15-17. Pudasjärven Kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4, Pu-
dasjärvi.
Digituokio ti 12.11. klo 15-17. Pudasjärven Kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4, Pu-
dasjärvi.

Pudasjärven seurakuntatalolla
Varsitie 12, klo 14.00 – 15.30
ti 8.10.  Kotihoidon palvelut 
 Palveluohjaaja Suoma Ojala
ti 12.11. Liikunnan merkitys ja  
 kaupungin liikuntapalvelut 
 Pudasjärven liikuntatoimi
Paikalla kaupungin muistihoitaja Tanja Aarni / Helena Kokko 
Lisätietoja: Riikka Heikkinen, 050 466 9477, riikka.heikkinen@osmy.fi 

MUISTIKAHVILA
Kaikille avoin tilaisuus, jossa jaetaan tietoa ja 

keskustellaan muistista, aivoterveydestä ja hyvinvoinnista

pudasjarvi.fi

TALVIUINTIPAIKKA 
PIETARILAN LÄHILIIKUNTA- 

PUISTOON AVATTU

OHjEITA KÄyTTÄjILLE:
-   Uudet uimarit voivat lunastaa avaimen 30 € 

hintaan koko kaudeksi Puikkarista, avoinna: 
ma, ke, pe klo 8-15.30 ja ti, to 10-17.30

-   Käytössä lämmin pukeutumistila. 

Tiedustelut: Kaupunki/liikuntatoimi Heino p. 0400 346 
097. Toiminnan kehittämisestä ehdotuksia ja palaut-
teita ottaa vastaan PuU Kuntourheilujaosto Heimo 
Turunen 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi

Pudasjärven kaupunki 

Talviuintipaikkaa ylläpitää liikuntatoimi.

Tervetuloa uimaan! 
Tarvittaessa kokeneet uimarit antavat ohjausta.

Voi tulla ilman uintiakin!
Grillimakkaroita, nuotiopannukahvia, mehua.

ma 7.10. klo 18-19 
Pietarilan lähiliikuntapuiston ranta.

TALVIUINTIKAUdEN AVAjAISET

Järjestää:  Pudasjärven kaupunki, Työpetari ry, 
PuU Kuntourheilujaosto ja Uintijaosto

Kylmä vesi virkistää

(Pintamontie 321).

TanssiT PinTamolla

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

P.S. la 19.10. trio tuovilat, la 2.11. Ässät

La 5.10. klo 21.00–01.00
TanssiTTaa

Toni JaaTinen
BanD

ma 7.10.

eLOKuVa-
iLta

Pohjantähdessä

● Klo 17.00 
DiVa OF 
FiNLaND
-K12/9- 10€ 
● Klo 19.00 

DOwNtON 
aBBey
-K7/4- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

Koskenhovilla su 6.10.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Puu SuuNNiStuSjaOStO
Perjantai 4.10. 
Yöcup, Hotelli Pikku-Syöte. 
Radat A-pitkä, A-lyhyt, B ja C.
Lähdöt vapaasti klo 19.30 jälkeen.

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Avoinna: Ma -Ti  klo 14.00-20.00 
Ke klo 14.00-01.00 •  To klo 14.00-20.00 
Pe - La klo 15.00-04.00 • Su 15.00-20.00 

Lauantaina 5.10.Perjantaina 4.10.
KARAOKE  
& WINTTI

lippu 5 € sis. ep.lippu 5 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

KARAOKE  
& WINTTI

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

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan! TU
LO

SS
A: Perjantaina 11.10.

BABlO

Metsäkeskuksen Puun tiet digiaikaan hankkeet järjestävät 
tiekuntien osakkaille silta-/metsätieretkeilyt kolmena 
perättäisenä päivänä eri paikkakunnilla.
 
 ti 8.10. Ranua  kokoontuminen Asmuntin  
  Korpiveikkojen metsästysmajalle   
  osoitteeseen Pudasjärventie 222
 ke 9.10. Pudasjärvi  kokoontuminen Sarakylän metsä- 
  stysseuran majalle osoitteeseen   
  Lehmisuontie 160

Retkillä tutustutaan erilaisiin ja erikuntoisiin silta-/rumpu-
kohteisiin metsäteillä ja muilla yksityisteillä. Aihealueita 
muun muassa
	 • sillan/rummun kuntotarkistus (valokuvien otto ym.)
	 • metsäteiden perusparannukset
	 • silta-/rumpuesittelyä (materiaalit, tuotteet)

Ohjelma
 9.00  Aloituskahvi ja päivän teeman esittely
 10.00  Lähtö retkikohteille linja-autolla
 12.00  Lounas
 13.00  Lähtö iltapäivän kohteille
 15.00  Päätöskahvit ja tilaisuuden yhteenveto

Silta- ja metsätieretket

Ilmoittautumiset retkille viimeistään pe 4.10.
www.metsakeskus.fi/tapahtumat

Mukaan retkille mahtuu 50 osallistujaa/päivä. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tervetuloa!

Markus Ekdahl projektipäällikkö
Puun tiet digiaikaan -hanke, Suomen metsäkeskus 
puh.	040	748	4201	markus.ekdahl@metsakeskus.fi	
www.tienhoito.fi

MYYDÄÄN

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. 
alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa var-
ten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitam-
me. Teksti on toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille 
selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse 
(0400 385 281) soitetuista ilmoituksista maksu on 22 € sis. alv:n. Jos haluat 
ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. 
alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Myyntipöydässä Topi-torilla, 
Kauppatie 3 L. Rajoitettu erä 
froteepyyhkeitä, kolmea eri ko-
koa. Tarjouksessa postimerk-
kejä ja vanhoja, suomalaisia 
rahoja. P. 050 413 2223.

Honkasenkankaalla kuivaa 
polttopuuta koivua sekä vaih-
toehtona sekapuuta, pituus 50-
60 cm. Myös lyhyempää 25-30 
cm pilkettä. P. 0400 385 281.

Tosi nätti tyttöjen / naisten 
Bulevardi-pyörä 60 €, mies-
ten komea Tunturi 60 € sekä 
mummopyörä 60 €. Soittele-
misiin p. 040 504 2814.

Jalmarin ”porstua” kirppis 
auki Parsipolku 3:ssa 5.-6.10. 
klo 10-12. Kirjoa ja monenlais-
ta muuta tavaraa pikkurahalla. 
Saa tinkiäkin.

Lippu 10 €, käteismaksu. 

lauantaina 5.10. kello 21.00–01.00.

Siuruantie 2941, 93187 Ala-Siurua.

Soittaa
La – Pa Set

Tervetuloa!

Siuruan TyöväenTalo
TanSSiT

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Lue 
Pudasjärvi-lehti 

netistä: 

www.
vkkmedia.fi
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iLmOittauDu 
muKaaN 
ti 15.10. 

meNNeSSÄ!

ilmoittautumiset 
sähköpostilla: 
aki.niemitalo@

gmail.com 

Lisätietoja 
tapahtumasta: 
aki Niemitalo, 

aki.niemitalo@gmail.com, 
040 363 9196

tekniset 
kysymykset: 

mikko Kenttälä, 
mikko.kenttala@jkry.org, 

040 746 5501
   

PudisLAN herää henkiin
Pudasjärvellä on järjestet-
ty verkkopelitapahtuma Pu-
disLAN vuosina 2002–2012. 
Tapahtuma on alkuaikoi-
na pidetty Rimminkankaan 
koululla ja myöhemmin en-
tisen lukion salissa. Tapah-
tuma keräsi vuosien saatossa 
20-40 nuorta osallistujaa. Sil-
loin tapahtuman järjestäjänä 
toimi Järjestäytyneet verkon-
käyttäjät - JK ry sekä Vector 
Ry. Verkkopelaamisen, e-ur-
heilun, suosio on kasvanut 
viime vuosina voimakkaas-
ti, ja ovatpa suomalaiset niit-
täneet mainetta ja kunniaa 
e- urheilun pelikentillä kuin 
Lasse Viren ja kumppanit ai-
kanaan yleisurheilukentillä. 
ENCE esports tiimin CS:GO 
joukkue pelaa säännönmu-
kaisesti maailman huippu-
turnauksissa ollen tällä het-
kellä maailmanlistalla sijalla 
6. OG teamin Jesse ”JerAx” 
Vainikka ja Topias ”Topson” 
Taavitsainen ovat DOTA2 

pelin The International-
turnauksen kaksinkertai-
set mestarit, ensimmäisenä 
maailmassa. Joona ”Serral” 
Sotala on parikymppisenä 
Starcraft II pelin ehdotonta 
maailman kärkeä ollen hal-
litseva maailmanmestari en-
simmäisenä ei korealaisena 
pelaajana.

PudisLanit järjestetään 
tänä vuonna Suojalinnalla. 
Tapahtuma alkaa perjantai-
na 18.10. kello 18 ja päättyy 
sunnuntaina 20.10. kello 12. 
Suojalinnan saliin tuodaan 
pöydät ja tuolit, toki jokai-
nen voi tuoda oman pelituo-
linsa, ja rakennetaan nopean 
valokuituyhteyden päässä 
oleva lähiverkko, joka mah-
dollistaa kovankin pelaami-
sen tai streamaamisen. Kaik-
ki osallistujat tuovat omat 
pelikoneensa unohtamatta 
hyviä pelikuulokkeita. Jär-
jestäjän puolesta luodaan 
kunnon lanitunnelmaa mu-

siikilla ja muulla mukavalla 
ohjelmalla.

Tapahtumassa voi yöpyä 
paikan päällä, kovimmat 
nukkuvat konepaikallaan, 
mutta makuupussi ja retki-
patja ovat lanikävijän perus-
varusteita. Omia eväitä voi 
tuoda, meillä on käytössä 
mikro ja jääkaappi, toki ta-
pahtuman henkeen kuuluu 
yhteispizzatilaukset keskel-
lä yötä. On mahdollista käy-
dä myös kotona syömässä ja 
nukkumassa, mutta todelli-
nen heavyuseri ei halua hu-
kata sekuntiakaan Laneista.

PudisLanit on suljettu ti-
laisuus, johon pääsee mu-
kaan vain varaamalla oman 
konepaikan. Parasta kuiten-
kin on, ettei osallistuminen 
maksa mitään, kiitos talkoo-
laisten ja yhteistyökumppa-
neiden. Lanit ovat tarkoitet-
tu yläkouluikäisille ja sitä 
vanhemmille. Tapahtuma 
on myös päihteetön. Yhteis-

työkumppanit ja muut ”ai-
kuiset” ovat tervetulleita tu-
tustumaan tapahtumaan, 
mutta vierailusta tulee sopia 
ennakkoon järjestäjien kans-
sa.

Tapahtumaa ovat järjes-
tämässä jälleen JK ry yhdes-
sä Kipinän Lanien puuha-
henkilöiden Aki ja Katariina 

Niemitalon kanssa. Tapah-
tumaa tukevat Pudasjärven 
kaupunki, Kairan Kuitu Oy, 
Etsivä Nuorisotyö, Vector – 
Suomen verkkopeliyhdistys 
ry, LC Pudasjärvi ja Pudas-
järvi-lehti.

Ilmoittautumiset 15.10. 
mennessä aki.niemitalo@
gmail.com. JK ry

Oulussa järjestetään vuosittain Vectorama-verkkopelita-
pahtuma kesäkuun alussa Oulun jäähallissa. Järjestäjän 
puolesta luodaan kunnon lanitunnelmaa musiikilla ja muul-
la mukavalla ohjelmalla myös PudisLaneissa. 

Arvostettu psykiatrian eri-
koislääkäri, lääketieteen toh-
tori Jari Sinkkonen luennoi 
Hirsikampuksella tiistaina 
1.10. vanhempaintoimikun-
nan kutsumana. Koulupäi-
vän aikana Sinkkonen puhui 
nuorille, viidesluokkalaisis-
ta lukiolaisiin ja illalla kai-
kille aiheesta kiinnostuneille 
avoimessa yleisötilaisuudes-
sa.

Sinkkosen aiheena oli 
”Mitä lapsi tarvitsee hyvään 
kasvuun?”. Hän puhui sen 
puolesta, että jokainen lap-
si ansaitsee tuntea olevansa 
maailman ihanin lapsi ja kel-
paavansa sellaisenaan. 

Sinkkonen on luennoinut 
lähes tuhat kertaa eri puolil-
la Suomea sekä kirjoittanut 
useita kirjoja. 

Nyt hän oli toista kertaa 
käymässä Pudasjärvellä. 

Hirsikampuksen saliin oli 
järjestetty nelisensataa istu-
mapaikkaa, mutta ihan kaik-
ki tuolit eivät täyttyneet sillä 
aulatilassa oli myös paikkoja 
sekä ääni- ja kuvayhteys lu-
ennoitsijakorokkeelle. 

Tilaisuuden avasi Hirsi-
kampuksen apulaisrehto-
ri Juha Pätsi, jonka jälkeen 
vanhempainyhdistyksen 
puheenjohtaja Teija Nieme-
lä kertoi heidän toiminnasta 
sekä koulun ja yhdistyksen 
yhteistyöstä.

Lapsesta pitää hurmaantua!
Terve itsetunto  
syntyy siitä, kun  
ihminen tuntee  
olevansa rakastettu
Jari Sinkkonen opasti mis-
sä kaikissa asioissa kasvatta-
ja voi tehdä parhaansa ja olla 
läsnä. Niitä ovat esimerkiksi 
läksyissä auttaminen tai har-
rastuksissa tukeminen. Lap-
si tarvitsee usein turvallisen 
aikuisen tukea erityisesti sil-
loin, kun jokin asia tuntuu 
hänestä ikävältä tai työläältä. 
Lapselle pitää opettaa myös 
epämiellyttäviä asioita, jol-
loin hän alkaa uskomaan, että 
hän pystyy, pärjää ja selviää. 
Tämä tuo mielihyvää ja ko-
hottaa itsetuntoa.

-Lapsen tuska voi olla tun-
netilalta hengenvievää. Kiu-
saamiseen puuttuminen voi 
ehkäistä lapsen itsetuhoisia 
ajatuksia. Kasvattajan tehtävä 
on auttaa lasta säätelemään 
omia tunteita, mutta on ole-
massa asioita, joille ei voi mi-
tään ja on asioita, jotka välttä-
mättä kuuluvat vanhemmille, 
luennoi Sinkkonen.

Kiittämisen ja pyy-
teettömän kehumisen li-
säksi Sinkkonen puhui 
fyysisen läheisyyden tärkey-
destä. Vauva- tai taaperoikäi-
sen kanssa helliminen ja ha-
laaminen on vielä helppoa ja 
luontevaa, mutta siitä eteen-
päin se on monille hankalaa.

Myös sillä on suuri merki-
tys, millaisin silmin me katse-
lemme lasta. Lapsesta pitää 
hurmaantua! Pieni ihminen 
tarvitsee hoivaajan, joka 
pyrkii ymmärtämään hän-
tä tekemällä oletuksia lapsen 
mielentilasta. Rutiinit ovat 
turvallisuustekijöitä, mutta 
myös tunteet saa tuoda esil-
le. Käytöstavat korostavat ja 
ylläpitävät sukupolvien väli-
siä sääntöjä. Varhainen vuo-
rovaikutus lapsen ja kasvat-
tajan välillä on ensiarvoisen 
tärkeää elämän karikoista sel-
viämiselle.

Lapsen ja vanhemman 
välisessä suhteessa on kui-
tenkin tärkeintä saada lapsi 
huomaamaan, etteivät van-
hemmat säikähdä hänen vi-
han tunteita. Lapsen kanssa 
ei pidä neuvotella jokaises-
ta asiasta, eikä lasta pidä pal-
kita normaalikäytöksestä. 
Erityisen huolestunut Sink-
konen on nykyisestä some-
maailmasta ja nettipelaa-
misesta. Lapsi samaistuu 
pelirooleihin, joka ei voi olla 
vaikuttamatta lapsen eetti-
seen ja moraaliseen kehityk-
seen. Kasvattajan kannattaa 
olla tietoinen siitä missä kaik-
kialla lapsi seikkailee netissä, 
sillä jo varhaisnuori osaa tai-
tavasti peittää polkunsa. Näi-
tä asioita lastenpsykiatri Jari 
Sinkkonen korosti vierailles-
saan Pudasjärvellä. 

Lastenpsykiatrian profes-
sori Jari Sinkkonen otti ylei-
sönsä ja puhui niin, ettei 
kellään varmasti ollut tylsää 
luennon aikana, missä hän 
antoi eväitä hyvään kas-
vuun ja itsetuntoon niin tut-
kimustuloksiin perustuen 
kuin esimerkkien valossa.

Hirsikampuksen sali oli lähes täynnä kuulijoita.

Lukion toisen vuosikurssin oppilaat järjestivät valvottua 
lastenhoitoa luennon ajaksi, jotta vanhemmat pääsivät 
keskittymään olennaiseen. Kimble on kaikille tuttu, jota pe-
luuttivat Alina Ojala, Eetu Haataja, Luukas Löppönen sekä 
Juho Ojala.

Ellina ja Aarne tulivat mielel-
lään leikkimään. Äiti Suvi Pu-
hakka sai turvallisin mielin 
siirtyä salin puolelle kuun-
telemaan odotettua luentoa.

Oppilaskunta piti kahvilaa. Pöytä notkui toinen toistaan 
herkullisimpia leivonnaisia, joita oli tehty talkoilla. Meja, 
Nuutti, Sanni, Seela ja Miia palvelivat iloisin mielin asiak-
kaita. Varoja kerättiin oppilaskunnan kassaan. (Kuvan jul-
kaisuluvan antoi opettaja Kaisa Liikanen)

Anni Hirvasniemi ja Essi Hanhela ottivat ammattimaisesti 
lasten nimiä ylös. Listaan tuli myös huoltajan puhelinnu-
mero ja jokainen lapsi sai nimilapun rintaansa.

Parasta aikaa lapselle on 
jutella hänen kanssaan ilman 
kiirettä. Se ennaltaehkäisee 
ongelmia, mutta myös hel-
pottaa mahdollisten ongel-
mien selvittämistä. Lasta tu-
lee lohduttaa, mutta myös 
hullutella hänen kanssa! Kun 
lapsella ja aikuisella on hyvä 
kontakti, on lapsen paljon 
helpompi ilojen lisäksi kertoa 
myös huolista. Kontakti syn-
tyy vain, kun lapsi kokee ole-
vansa tärkeä ja että aikuisella 
on hänelle aikaa.

Lopuksi Sinkkosen vies-
ti vanhemmille oli, että lap-
si tarvitsee turvalliseen elä-
mään kolme pääelementtiä; 
lämpö, ruoka ja uni. 

Terttu Salmi
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 
myynti@rautiokalustaa.fi

TUOTTEET: 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
 kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT: 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

Toimimme 

Pudasjärvellä, 

Oulussa ja 

niiden lähi-

ympäristössä

Uusi ilme eteiseen, keittiöön, olohuoneeseen, 
makuuhuoneeseen, kodinhoitohuoneeseen, 
toimistoon, kylpyhuoneeseen. Kun kaikki on 

järjestyksessä, arkikin sujuu helpommin. 
Meiltä laadukkaat kalusteet valmiiksi kasattuina ja

 tarvittaessa asennettuina. 
Tarvittaessa kauttamme saat myös 

rahoituksen myymillemme tuotteille.

www.rautiokalustaa.fi

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 040 5316262 
myynti@rautiovuokraa.fi

VUOkrAAmO rAUTiO Oy 
On TäydEn PALVELUn 
rAkEnnUsTArVikE jA 

kOnEVUOkrAAmO
VUOkrAAmmE rAkEnnUsTArVikkEiTA 

mOnEEn käyTTöön jA mEiLTä LöydäT 
LUOTETTAVAT kOnEEn kAikkEEn 

PiEnrAkEnTAmisEEn:

* Henkilönostimet
* Maantiivistäjät
* Alumiinitelineet
* Hiltin  
 piikkaustarvikkeet

* Poravasarat
* Timanttisahaus ja  
 timanttihiontakoneet
* Lattiahiomakoneet
*  Teollisuusimurit

www.vuokraamorautio.fi

VUOkrAAmOmmE TOimiPisTEET sijAiTsEVAT 
PUdAsjärVELLä jA rAnUALLA!

Pudasjärvellä
Teollisuustie 12
040 531 6262

ranualla
040 356 4100

Rautanet 
Aapiskuja 2

 yhteistyössä:

www.vuokraamorautio.fi

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 045 200 0212 
myynti@rautiovuokraa.fi

VAPAA-AjAn 
VUOkrAUs

VAPAA AjAn VUOkrAUs TOimii 
TALVisin syöTTEELLä jA 

kEsäisin PUdAsjärVELLä. 
kesäisin vapaa-ajanvuokraamo toimii 

myös Hotelli Pikku-syötteellä, 
vuokrattavissa Fat Bikeja.

* Moottorikelkat  
* Lumikengät 
* Hiihto-ahkioit  

* Rattikelkkat ja  
 pulkkat 
* Fat Bike eli  
 Läskipyörät

VUOkrAA käyTTöösi:

SENIORIMESSUT
Tuomas Sammelvuo -sali ma 7.10. klo 10-15

PÄIVÄ TÄYNNÄ ELOA, ILOA JA INFOA:
Liikunta-, musiikki- ja tanssiesityksiä, muotinäytös, Eero 
Schroderuksen pakinointia, asiantuntijoiden puheenvuoroja, 
tuotteiden ja palveluiden esittelyjä ja vaikka mitä!
Tähtivieraamme, geriatrian erikoislääkärin Marja-Liisa Karjulan
esitelmä ”Hyvä mieli vanhetessa”.
Mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun klo 11-13 sekä 
vohvelikahveihin koko päivän.
Maksuton kuljetus seurakuntakodilta Tuomas Sammelvuo -salille 
ja takaisin, katso netistä pudasjarvi.fi/seniorimessut
Tapahtuman järjestää kaupungin vanhus- ja vammaisneuvosto.

VAPAA PÄÄSY! Kaikenikäiset

tervetuloa!

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, 
Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa 31.10.2019 asti.

100 tabl. 

19,50€
 (norm. 25,88)

180 tabl. 

27,50€
(norm. 35,78)

30 tabl. 

9,50€
(norm. 11,70)

PAREMPAA APTEEKISTA

Valmistettu Suomessa.

Apteq B12-vitamiini 
- Se hyvin imeytyvä metyylikobalamiini

B12-vitamiineissa
on eroja

Seniorimessut ma 7.10.2019
Poikkea apteekin osastolla!

Tietoa annosjakelusta ja tuotenäytteitä!
”Tabletti vai karamelli” -tunnistuskilpailu!

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: www.vkkmedia.fi


