
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 8.10.2014

nro 41 2014

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Ratsastus kuntouttava 
liikuntamuoto s. 5

Jongun alueen
kyläyhdistyksen 

10-vuotistaival s. 10

Puh. 0500 907 819, 
www.juotasniemi.com

Uittomiehentie 16, 93100 Pudasjärvi

Palvelemme ma - pe  klo 9-17.
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Lihankäsittely Juotasniemi Ay

· TUORELIHOJEN LEIKKUU- JA 
  PAKKAUSPALVELU

· KYLMÄSAVULIHA

· LÄMMINSAVULIHA

· LÄMMINSAVUMAKKARA väh. 10 kg/erä

· KYLMÄSAVUMEETWURSTI väh. 8 kg/erä

· SÄILYKKEITÄ väh. 10 kg/erä

Lihaa jalostetaan rahtityönä
HIRVESTÄ, POROSTA,RIISTASTA

ym. asiakkaiden omista raaka-aineista
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 
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(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!
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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 22.10.
ke 29.10.
ke 5.11.
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Optikon näöntarkastus 0 €

P. 040 821 1819

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme ma-to 9-17, pe 9-20, la 9-14 Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

To-la 9.-11.10. 
kaikki tekstiilit ja jalkineet

pimeä viikonloppu

Meidät löydät myös 
Facebookista!

oSTA 3 
mAkSA 2

tarjoamme 
edullisimman

(Tarjous koskee 
myös ALE-hintaisia

tarjoustuotteita)

jATkoAikA pe 10.10. 9.00-20.00

paljon valaisin 
uuTuukSiA saapunut

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY

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

50v

1180€ ETUSI 602 €

Kasper avokulmasohva
230x240 cm
ovh. 1782,-

Käytävämatot 
mittojen 
mukaan

useita kuoseja ja värejä

Torstaista 
alkaen

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

karjalanpaisTi 
700 g

5,89
pkt

jauheliha- ja 
meeTvursTipizzaT 

200 g

0,99
pkt

Tupla
-kingsize 85 g

-is nuTs 80 g

2,002 kpl

mökkipulla
8 kpl/520 g

3,69
pss

Tv mix
280-325 g

2,35
pss

39,00

lasTen 
Toppa-
haalari
80-128 cm

jääTelö
1,8 l /768 g

3,95
rasia

jyväisä 
ruis 500 g

1,59
pss TyTTöjen coll. Takki

130-170 cm

ToppahanskaT
pipoT

coll. housuT

pusero

9,50legginsiT

TyTTöjen neuleTakki
90-130 cm

18,90
legginsiT 9,90

19,95

poikien neuleTakki
90-130 cm29,90

16,90
farkuT 90-130 cm

23,4015,90
alushousuT

6,90
bokseriT3,90

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

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

AnolTA lÖYTYY!
-  Ultrapoint- ja Garmintuotteet
- Houkuttelu kuvat 
 poistohinnoin
-  KUKSAT ja PUUKOT
-  Haix ja Beretta
 GORETEX KENGÄT
-  Sasta + Beretta
 GORETEX PUVUT
-  RETKEILY VARUSTEET
-  CAmOfLEECET

kylän halvimmat koIRaN Ruuat 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua.

Hau hau kanariisi 17 kg 4 säkkiä 100 € 

-  KUmISAAPPAAT:
 Sievi, Nokian
 Finnwald, Finnjagd
-  KalaverKot:
 laajin valikoima
- vaaput, lusikat ja lipat
 alk. 4kpl/10€
-  SIIMat, Kelat, vavat, SetIt
- UISTImET 10 kpl/20 €
-  KAHLUUSAAPPAAT

-  KAHLUUHOUSUT
-  KETTU ym. PILLIT
-  Uv-maalit sorsankuviin
-  ACTIONKAmERA
 FullHD + tarv. 190€
-  autokamera 99 €
-  aSeet Ja erÄtarvIKKeet YM.
-  Nelitahti PerÄMoottorIt 2,6 

hv 599€. 5 hv 899€
- airsoft aseet alk. 15€

- Kuulat 2,50€/1000 kpl
- täyssynteettinen   

moottoriöljy 5w-40   
4€/l omaan astiaan

-  FItdog eNeRgIa   
taNkkaus ja 

 palautus 
 ateRIat
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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

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

Eero Räisänen 
kiittää 

80-vuotispäiväänsä muistaneita ja 
Koskenhovilla ohjelmaa esittäneitä.

Viimevuosina kirkko on useammin kuin tarpeeksi yh-
distetty riitelyyn ja erimielisyyksiin. Kohuja on nostat-
tanut yksittäisten henkilöiden tai yhteisöjen tekemi-
set, sanomiset ja tekemättä jättämiset. Ja aina kohu 
on herättänyt liikehdintää. Toiset ovat ehdottomasti 
halunneet irtautua moisesta toiminnasta ja toisaalla 
taas halutaan muistuttaa, ettei kaikki ole samanlaisia 
tai ajattele samoin. 

Kristityille ei ole kunniaksi eikä kirkon asialle 
eduksi kaikki se keskinäinen vouhkaaminen, jota kris-
tittyjen kesken esiintyy. Riitelyt ja syyttelyt vievät us-
kottavuuden rakkauden ilosanomalta. Voimme ihan 
rauhassa kertoa Jumalasta ja Jumalan rakkaudesta jos 

omat tekemisemme riitelevät puhumamme sanoman 
kanssa koko ajan. Viesti ei mene perille. ”Tekosi huu-
tavat niin kovaa etten kuule mitä sanot.” 

Mielikuvat kristillisyydestä ja kirkosta perustuvat 
osin siihen kuinka me kristityt elämme uskoamme to-
deksi. Paljon on ajan kuluessa kerääntynyt luutunei-
ta asenteita, jähmettyneitä ajatusmalleja ja perintönä 
kulkevia tapoja. Asioita jotka vain rajoittavat vapautta 
ja estävät meitä kokemasta iloa Jumalan huolenpidos-
ta ja rakkaudesta yhdessä toisten kristittyjen kans-
sa, koska keskitymme liian suurella innolla vahtimaan 
muita.  Jokainen on Jumalalle arvokas. Myös hän, joka 
ajattelee vähän eritavalla kuin itse. 

Paavali kirjoittaa kirjeessään Galatalaisille kristityn 
vapaudesta muun muassa näin. ”Vapauteen Kristus 
meidät vapautti.” Vapauteen olemaan juuri sellainen 
kuin olemme. Vapauteen uskomaan Jumalan rakkau-
teen ja anteeksiantoon juuri sellaisina kuin olemme. 
Vähän myöhemmin hän vielä jatkaa että ”Ainoa tär-
keä on rakkautena vaikuttava usko.”

Tiina Inkeroinen

Kristityn vapaus

Messu seurakuntakodissa 
su 12.10. klo 10, Jaakko Sääs-
kilahti, Jukka Jaakkola.
Messu Sarakylän kappelissa 
su 12.10. klo 10, Juha Kuk-
kurainen, Keijo Piirainen, 
Sarakylän kappelikuoro. 
Kirkkokahvit.
Vanhustenviikon viikko-
messu keskiviikkona 8.10. 
klo 13 seurakuntakodissa, 
Juha Kukkurainen, Juha 
Rauhala. Jukka Jaakkola ja 
eläkeläisten musiikkipiiri. 
Keskiviikon viikkomessuun 
toivotamme tervetulleik-
si erityisesti vapaaehtoisia 
auttajia ja omaisia tuomaan 
vanhuksia kodeista, eri lai-
toksista sekä asumispalvelu-
yksiköistä seurakuntakodil-

le. Kirkkokahvit.
Kirpputori Kanttorilassa ke 
8.10. klo 10-13 
Ystävänkammaria ystävän-
kammari seurakuntakodissa 
ti 14.10. klo 12.

Kuorot: Vox Margarita 
ke 8.10. klo 18, lapsikuoro 

to 9.10. klo 16.30, 
kirkkokuoro to 9.10. klo 18, 

nuorisokuoro to 9.10. 
klo 16.30, tervetuloa mukaan!

Nuorisotyö: Nuorten iltakah-
vila Rönö pe 10.10. klo 18.
Rippikoulun lauantaipäivä: 
Muut-ryhmä la 11.10. klo 9.30-
13.15 seurakuntakodissa, oma 
kynä mukaan.
Varhaisnuorisotyö:
• ti 16.30-18 Kokkikerho (6-9 
vuotiaat) seurakuntatalo, 
Kanttorila (täynnä).
• ke 17-18.30 Kokkikerho (10-
13 vuotiaat) seurakuntatalo, 
Kanttorila
• ke 17-18.30 Puuhakerho, Li-
von koulu
• to 16-17.30 Monitoimikerho 
(7-10 vuotiaat) seurakuntata-

lo, Rönö
• su 16.30-18 Puuhamuksut 
(6-13 vuotiaat) Hetepirtti, He-
tekylä
Partiotoiminta: Sudenpennut 
(7-9 vuotiaat) keskiviikkoisin 
klo 17-18 seurakuntatalolla ja 
SeikkailijaTarpojat (10-13 vuo-
tiaat) keskiviikkoisin klo 18-19 
seurakuntatalolla. Erityisesti 
sudenpentujen ryhmä kaipai-
lee uusia innokkaita tyttöjä ja 
poikia. Lisätietoja partiotoi-
minnasta: tiina.inkeroinen@
evl.fi, 040-571 46 36/Tiina.
Syyslomaleiri 3.-7. luok-
kalaisille varhaisnuorille 
21.-22.10.2014 Hilturannan 
leirikeskuksessa. Leiri on il-
mainen. Ilmoittautumiset ke 
15.10. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon p. (08) 882 3100. 
Leirille mahtuu 25 ensiksi il-
moittautunutta. Lisätiedot lei-
ristä: tiina.inkeroinen@evl.fi / 
040 571 4636.
Syyslomaviikolla pide-
tään seurakuntakodilla 0 
-2 luokkalaisten leiripäivät 
20-22.10.2014 klo 10–14. Lei-
ripäivinä tarjotaan lämmin 

ateria. Leirille otetaan 20 lasta 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautumiset kirkkoher-
ranvirastoon 15.10 mennessä, 
p. (08) 882 3100.
Perhekerhot: seurakunta-
kodissa ke 8.10 ja to 9.10  
ko 10-13 ja iltaperhekerho 
seurakuntakodissa to  9.10. 
klo 16.30-18.30. Perhekerho 
Sarakylän koululla päivä-
kerhotilassa ke 8.10. klo 11. 
Perhekerho Paukkerinharjun 
kylätalossa pe 10.10. klo 9.30. 
Korpisen perhekerho ke 15.10. 
klo 10.
Satumuskari Hopeatiuku 
seurakuntakodissa perjantai-
sin, 2-3- vuotiaiden ryhmä klo 
9.30-10.15 ja 4-5- vuotiaiden 
ryhmä klo 10.30-11.15. 
Lapsiparkki kokoontuu seu-
rakuntakodin päiväkerhoti-
loissa perjantaisin klo 9.30-
12. Ilmoittautumiset (08) 882 
3100. 
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuuston kokous pi-
detään seurakuntakeskuksen 
isossa kahviossa keskiviikko-
na 15.10.2014 klo 16.30.Koko-

uksen asialista on yleisesti 
nähtävänä 7.10.–15.10.2014 
kirkkoherranvirastossa, 
Varsitie 12, viraston au-
kioloaikoina. Kokouksen 
tarkistettu pöytäkirja on 
yleisesti nähtävänä kirk-
koherranvirastossa 20.10.–
19.11.2014 viraston auki-
oloaikoina. Pudasjärvellä, 
6. päivänä lokakuuta 2014. 
Arvo Niskasaari, kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja
Siionin virsiseurat Liepeen 
väentuvassa pe 10.10. klo 
18.
Rauhanyhdistykset: Raa-
mattuluokka Sarakylässä 
Jaakko Jurmulla pe 10.10. 
klo 19. Päiväseurat Ku-
renalan ry:llä su 12.10. klo 
13 (Heikki-Pekka Alakärp-
pä, Olavi Hyry)
Kastettu: Niilo Samuli Filde-
kard  Holmström, Tuukka 
Jouko Juhani Mahlakaarto, 
Viljami Valdemar Kosamo, 
Roope Eemeli Mattila
Haudattu: Anna Sankala 
100 v, Elsa Maria Rissanen  
94 v, Sanna Perttunen 87 v

Kyllikki Isomursu

syntymäpäivääni muistaneille

Syyskuun loppupuolella 
eräänä lauantaina vietettiin 
äitien hemmotteluiltaa Pu-
dasjärven seurakunnan lei-
rikeskus Hilturannassa. Mu-
kaan ilmoittautui 17 äitiä. 

Illan aluksi Leena Pesä-
lä johdatti äidit aiheeseen, 
Pikku tyttö minussa. Tämän 
jälkeen saimme nauttia Ul-
lan valmistaman maukkaan 
aterian. Aarrearkun Helin, 
Reijan ja Irman opastuksel-
la äidit askartelivat kortte-
ja ja koruja, sekä maalasivat 
kiviä ja tuikkulaseja. Sirkan 
ja Pirjon rentouttava jalka-
hoito teki tehtävänsä. Mi-
ten hyvältä ja rentouttavalta 
tuntuikaan Marian ja Jen-

Äidit askartelivat illan aikana kortteja ja koruja sekä 
maalasivat kiviä ja tuikkulaseja. 

nin niska- ja hartiahieronta. 
Eeva oli lämmittänyt saunan 
kylpijöitä varten ja hyvältä 
olivat löylyt maistuneet. Ylä-
kertaan oli rakennettu ru-
kouspolku, joka antoi mah-
dollisuuden omakohtaiseen 
hiljentymiseen. 

-Rentouttavaa ja leppoi-
saa yhdessäoloa, tilat oli val-
misteltu kauniiksi ja tun-
nelmallisiksi, erittäin hyvää 
ruokaa, askartelut monipuo-
lisia, hoidot hemmottelevia, 
aikaa itselle, rauhoittava ru-
kouspolku, oli poimittavana 
äitien palautteista.  

Ilta päätettiin tuhdin ilta-
palan ja vapaan rupattelun 
merkeissä. 

-Juuri tämän muotoista 
yhdessäoloa ja tekemistä ha-
luamme jatkossakin, totesi-
vat äidit. 

Marja-Sinikka Luokkanen, 
lapsityönohjaaja

Juttu luisti hemmotteluvuoroja odotellessa.

Äideille hemmotteluilta

Lämpimät kiitokset
Niin losta 
kuin surusta

ILMOITA 
PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ

P. 040 1951 732 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Tarjoukset voimassa to-su 9.-12.10.
Edullisten hintojen puolesta

Valio voi
500 g (3,98/kg)
normaalisuolainen 
rajoitus: 3 pkt/talous 

199
pkt

Ilman korttia 2,99 pkt (5,98/kg)

995
kalaneuvos
savusiika
n. 700-900 g 
kanada

kgHk rypsiporsas 
herkkupaisti
n. 1,2 kg

399
kg

399
rs

049shampion
omena
puola

kg

-33 %

Ilman korttia 5,35 rs 
(13,72-15,29/kg)

-25 %

kaikki
santa Maria tex mex 

-tuotteet

-20%

399
rs

Ilman korttia 5,99 rs (9,98 kg)
-33 %

Hk naudan 
jauheliha 10 %
600 g (6,65/kg)

kariniemen 
kananpojan 
minuuttipihvi
350-390 g (10,23-11,40/kg)

1695
säkkI

995
kg

rönkä kotimainen naudan 
luullinen keittoliha

tarjous voimassa 31.10. saakka

Islannin kokonainen
rasvasilli

kg595
Friskies adult koiranruoka runsaasti 
lihaa 15 kg (1,13 kg)

Osallistu arvontaan 
Voita Hans Välimäen 

Tefal paistinpannu 
arvontapäivä 16.10.

790
pAALU

Aito hienosokeri 
10 kg paalu (0,79kg) (yksitellen 0,96)

ämmän leivän 
konsulentti 
pe 10.10. 
tervetuloa 

maistelemaan!

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

Hinnat voimassa 
to-su 9.-12.10.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

Paikalliset pojat 
valmiina katolle!

Soita:  08 2377 9501

Hakatie 15 · Kempele · laaturemontti.fi

Meiltä  kattoremontti helposti ja 
vaivattomasti jopa 2 päivässä.
Tuomme tullessamme, viemme 
mennessämme – siisTiT piHaT! 
Kauttamme myös raHoiTus.

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

oSTeTAAn 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

Valtakunnallinen kiinteistö-, 
siivous- ja ympäristöpalve-
luja tarjoava yritys, Lassila 
& Tikanoja juhlisti maanan-
taina 6.10. Pudasjärven toi-
mintansa ensimmäistä juh-
lavuotta. Tämän kunniaksi 
Pudasjärven toimistolla tar-
jottiin vierailijoille ja henki-
löstölle täytekakkukahvit. 
Kiinteistöpalvelujen myyn-
tipäällikkö Pirjo Kyröläinen 
kertoi, että toiminta Pudas-
järvellä on lähtenyt muka-
vasti käyntiin.

-Työntekijöitä meillä on 
Pudasjärvellä tällä hetkellä 
yhteensä 40 ja suurin yksit-
täinen palvelujemme tilaaja 
on kaupunki. Meillä on kui-
tenkin koko ajan hyvät val-
miudet ottaa vastaan moni-
puolisesti uusia työtehtäviä 
ja asiakkuuksia. Ja mielel-
lään sen teemmekin!, Kyrö-
läinen sanoi.

Lassila & Tikanoja tarjoaa 
Pudasjärvellä tällä hetkellä 
siivous-, kiinteistöhuolto- ja 
tukipalveluita, mutta lisäk-
si yrityksen palveluvalikoi-
maan kuuluu muun muassa 
korjausrakentamista, kiin-
teistötekniikkaa, jätehuoltoa 
ja kierrätystä ja jopa kaivon 
tyhjennykset sujuvat.

-Pystymme vastaamaan 

Isossa yrityksessä monipuolista osaamista

asiakkaiden tarpeisiin kat-
tavasti. Jos Pudasjärveltä ei 
löydy resurssia tai osaajia, 
niin saamme Oulusta kaik-
kien toimialojemme ammat-
tilaiset paikalle tarpeen ja 
sopimuksen mukaan, Kyrö-
läinen lupasi.

-Koska työtilaukset ja 
työntekijöiden palkkaami-
nen hoidetaan keskitetysti, 
pystytään yhteydenottoihin 
reagoimaan nopeasti. Palve-
lujemme kysyntä Pudasjär-
vellä on kasvanut, joten täl-
läkin hetkellä haemme tänne 
uusia työntekijöitä, totesi 

Kyröläinen.
Pudasjärveläisillä, palve-

luesimies Sanna Kehusmaal-
la ja kiinteistöhoitaja Timo 
Sorosella on nyt ensimmäi-
nen työvuosi takana Lassila 
& Tikanojan palveluksessa. 
Vaikka molemmilla on alal-
taan pitkä työhistoria, ker-
toivat he alussa olleen paljon 
uusia omaksuttavia asioita. 
Kehusmaa ja Soronen kerto-
vat olevansa tyytyväisiä työ-
organisaationsa vahvuuk-
sista. Isosta, ympäri Suomea 
toimivasta yrityksestä löy-
tyy myös monipuolinen ja 

Ryhmäkuvassa Lassila & Tikanojan Pudasjärvellä toimivia työntekijöitä juhlista-
massa ensimmäistä yhteistä toimintavuottaan kakkukahvien kera.

osaava tukihenkilöstö ja tä-
män ansiosta selvitään työ-
hön liittyvistä mahdollisista 
haasteistakin, totesivat työ-
kaverukset.

Pirjo Kyröläisen mukaan 
Pudasjärven porukka on hit-
sautunut hyvin yhteen ja 
siivous ja kiinteistöhuolto 
toimivat ”sulavasti käsi kä-
dessä” auttaen toinen tois-
taan. Myös kaupungin ja 
kiinteistöjen käyttäjien kans-
sa yhteistyö on sujunut hy-
vin säännöllisten yhteistyö-
palaverien ja keskinäisen 
luottamuksen ansiosta. PK
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Kurenalan koulun valmista luokka (valo 1) tutustuivat syksyiseen luontoon Syöt-
teellä. Tapio Poijulan kyydissä koululuokka saapui Luontokeskuksen pihalle. Op-
pilaat vas. Alliance, Reponce, Daniel, Amir, Rabia, Honete ja koulunkäyntiavusta-
ja Sirkka.

Kurenalan koulun valmis-
tavan opetuksen ensimmäi-
sen luokan oppilaat saivat 
tilaisuuden toteuttaa luok-
karetkenä luontoon tutustu-
misretken Syötteelle. Oppi-
laat itse kertoivat retkestään 
opettajansa Anna-Liisa Ala-
talo-Määtän avustamana. 

-Läksimme 11.9. Poijulan 
taksilla ja pian olimmekin 
perillä Syötteen luontokes-
kuksella, jossa meitä opasti 
luontokeskuksen työnteki-
jä Oili Annala. Hän johdat-
ti meidät läheiselle luonto-
polulle, jossa tunnistimme 
lintuja ja muita eläimiä eläi-
miä sekä kasveja ja marjo-
ja. Ihailimme syksyn vä-
rejä luonnossa. Löysimme 
myös sieniä, oksia, lehtiä ja 
ötökäitä. Suurennuslasi oli 
myös havaintojemme apuna 
ja sitä käytimme myös sisäl-
lä luontokeskuksessa luon-
topolkuretken jälkeen. Val-
koisella kankaalla näyttivät 
pienetkin ötökät ja luonnos-
ta saadut havaintomateriaa-
lit suurilta. 

-Sisällä katsoimme myös 
”Luonto eri aikoina” -eloku-
van. Luonto-asioita opette-
limme myös askartelemal-
la sekä suunnistamalla, jossa 
etsittiin pehmoeläimiä. 

-Luontokeskuksesta siir-
ryimme ruokailemaan Syö-
te-keskukselle, jossa samalla 

Valmistavan luokan oppilaat vierailivat Pudasjärvi-lehdessä ja saivat havainnolli-
sesti nähdä Eila Lahtisen työskentelyn, kun Syötteen retken juttu ja kuvat taitet-
tiin lehden sivuille. Mukana myös kouluavustajat Tarja Paukkeri ja Sirkka Hiltula 
sekä opettaja Anna-Liisa Alatalo-Määttä.

Oili Annala kertoo lintujen jätöksistä.

Luontokeskuksen sisätiloissa harrastettiin pehmo-
eläinsuunnistusta.

Luontomateriaalia on kerätty värien mukaan. Jokai-
sella lapsella oli oma väri, jonka perusteella piti etsiä 
luonnosta materiaali. Vasemmalla opettaja Anna-Lii-
sa Alatalo-Määttä.

Allianace esittelee purk-
kiin säilöttyjä teerenkak-
koja.

ihailimme upeita ruskamai-
semia. 

Oppilaat muisteli-
vat retkeä vielä seuraava-
na päivänä keskustelemalla 

kokemuksistaan, askartele-
malla ja piirtämällä. Usein 
on myös myöhemmin palat-
tu retken muistoihin ja mui-
tellaan kiitollisena Pölkky 

Oy:tä, joka avustuksellaan 
mahdollisti mielenkiintoi-
sen retken toteutumisen. 
HT

Maahanmuuttajaoppilaat 
syksyiseen luontoon tutustumisretkellä

Uusi pienkonehuoltopiste 
avattiin Perhemarketin ti-
loissa keskiviikkona 1.10. 
Perhemarketin työnteki-
jä Antti Nivakoski aloitti 
huoltopuolen pyörittämi-
sen Perhemarketin omis-
tajan Pertti Heikkisen ide-
asta, joka oli huomannut 
Antin taidot koneiden 
huollossa ja korjauksessa. 

Koneasentajaksi opis-
kellut Nivakoski on op-

Perhemarket avasi 
pienkonekorjaamon

Antti Nivakoski toivottaa 
asiakkaat tervetulleeksi uu-
teen pienkonekorjaamoon. 

pinut korjaustaidot suurim-
maksi osaksi itse tekemisen 
kautta. Hän on ollut aina 
kiinnostunut kaikenlaisesta 
väkertämisestä ja korjannut 
kaikkea mikä liikkuu, polku-
pyöristä moottorikäyttöisiin 
kulkuneuvoihin. Nivakoski 
on edelleen Perhemarketin 
työntekijä, mutta vastuualu-
eena on nyt pienkonehuolto-
pisteen hoitaminen. Kaup-
piasyrittäjä Pertti Heikkinen 

kertoo asiakkaiden ja työka-
vereiden pitäneen Antti Ni-
vakosken mukavasta luon-
teesta ja reippaasta otteesta 
työnteossa ja uskoo huolto-
pisteen toiminnalla olevan 
kysyntää. 

Jenni Peltoniemi
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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

Syyskuun ensilumeen sat-
tunut selkäpäivä Hirvaskos-
ken tilalla oli luminen, mut-
ta lämminhenkinen. Idean 
takana on fysioterapeut-
ti Katja Huurinainen Kunto-
nevasta ja yhteistyössä he-
vostilayrittäjä Leena Ylitalo. 
Huurinainen on työssään fy-
sioterapeuttina ja aikoinaan 
opiskeluaikana nähnyt miten 
ratsastus liikuntamuotona on 
erittäin kuntouttavaa. Lisäk-
si saa vielä annoksen raikas-
ta ilmaa ja elämyksen suuren 
eläimen kanssa työskentelys-
tä. 

Ratsastus sopii liikuntana 
kaikille, mikäli erityistä lää-
ketieteellistä estettä esimer-
kiksi selän luisissa rakenteis-
sa ei ole tiedossa. Tavallisille 
selkäjumituksille ratsastus 
on usein nopea apu ja ylläpi-
tää selkärangan liikkuvuutta 
ja lihastasapainoa. Ratsasta-
malla lihaskunto kasvaa huo-
maamatta, kyse on passiivi-
saktiivisesta liikkeestä, joka 
vaikuttaa kehon jokaiseen li-
hakseen.

Erään selkäpäivään osal-
listuneen suusta kuultiin 
myös nivelkipujen jääneen 
ratsastuskentälle. 

–On luonnollista, että näin 
tapahtuu, toteaa Katja Huuri-
nainen, sillä nivelten aineen-
vaihdunta on lihastyöstä 
riippuvaista. Kuonanpoisto 
toimii vain, jos nivel liikkuu, 
hän korostaa. 

Ratsastustuntitoiminnas-
ta vastaa Jasmin Tuomaala. 
Ryhmäkoot ovat pieniä, jo-
ten jokainen tuntilainen saa 
myös yksilöllistä opastus-
ta ratsastukseen. Huurinai-
nen korostaa, että tämä ei ole 
varsinaista ratsastusterapi-
aa, jonka tavoitteet ovat kun-
touttavia, mutta samoja hyö-
tyjä on saavutettavissa usein 
myös perustunneilla. Ryh-
miä löytyy aikuisille ja lap-
sille aloittelevista edistynei-
siin ratsastajiin. Ryhmässä 
on aina samantasoisia ratsas-
tajia. 

Ratsastusta pääsi myös lu-

Ratsastus 
kuntouttava liikuntamuoto

miselle kentälle kokeilemaan 
talutettuna. Hevosen selkään 
pyrki myös Jari Pohjalai-
nen tyttärensä kannustama-
na. Hieman jännittää, myönsi 
Pohjalainen eikä ihme, onhan 
hevonen paitsi suuri myös 
vahva. Suomenhevoselle iso-
kaan mies ei ole ongelma, jo-
ten selkään vain ja matkaan. 
Kierros kentällä saattoi olla 
vuoden jännittävin tapahtu-
ma. 

Suunnittelemme uutta sel-
käpäivää ensi keväälle, sillä 
yllätyksenä tullut valtava lu-
mimäärä vähensi varmaan-
kin kävijöitä, kertoo Leena 
Ylitalo. Tämän syksyn ryh-
missä on vielä hiukan tilaa ja 
on myös poikien oma hevos-
teluryhmä suunnitteilla, jos-
sa tehdään muutakin kuin 
ratsastetaan. Äijähevostelua 
ohjaamaan on Leenan puo-
liso John Ylitalo lupautunut 
liki nelikymmenvuotisella 
hevosmieskokemuksellaan. 

Satulapalvelu paikalle
Hirnakka satulapalvelun 
yrittäjä Lissu Uusi-Illikainen 
on hevosihminen työssä ja 
vapaa-ajalla. On paljon hel-
pompaa viedä satulat sovi-
tettavaksi hevosten luo, kuin 
kuljettaa hevoset satuloiden 
luo. 

Hirnakan päämaja sijait-
see sopivasti keskellä Suo-
mea Piippolassa. Siitä on 
hyvä hurauttaa pitkin poikin 
Pohjois-Pohjanmaata, Poh-
janmaata ja Savoa myöten. 
Ajopäiviä tulee kuukauteen 
toistakymmentä. Yhtä hevos-
ta varten Hirnakka ei auton-
keulaa maakuntaan käännä, 
mutta samalla reissulla käy-
dään useammalla tallilla. 

Tällä kertaa Hirvaskos-
ken tilalla sovitettiin ja tar-
kastettiin kuuden hevosen 
satulatilanne. Lisäksi autossa 
on valikoima hihnoja ja mui-
ta satuloihin liittyviä tarvik-
keita.  Monipuolinen hevos-
kokemus ajoi palvelemaan 
toisia hevosihmisiä, pitkien 
välimatkojen alueella sovi-

Jari Pohjalaisen ratsastaminen alkoi rauhallisesti, kun 
Jasmin Tuomaala talutti ratsuhevosta. 

Hirnakka satulapalvelun yrittäjä Lissu Uusi-Illikainen 
on hevosihminen työssä ja vapaa-ajalla.

tuspalvelu on paikkansa lu-
nastanut. Sovitukseen saa ti-
lattua satula-auton, satuloita 
saa sovitukseen myös postit-
se tai noutamalla Piippolasta. 
Myös provisiovälitysmyynti 
onnistuu vanhalle satulalle.  
Vapaa-aikaan kuuluu Uusi-
Illikaisella luonnollisesti rat-
sastus. 

–Se on selkäni kannalta ai-
van välttämätöntä, että jak-
san ajaa pitkät matkat työs-
säni, päättää Uusi-Illikainen. 

Hanne Vähäkuopus  
MediaFoorumi

Teollisuuden raaka-aineeksi 
ja energiatuotantoon haka-
tusta runkopuusta Suomes-
sa muodostunut hakkuu-
kertymä nousi vuonna 2013 
Metsäntutkimuslaitok-
sen laskelmien mukaan 65 
miljoonaan kuutiometriin. 
Puuston poistuma kohosi 79 
miljoonaan kuutiometriin. 
Yhteensä hakkuukertymä ja 
puuston muu poistuma oli-
vat suurempia kuin koskaan 
aikaisemmin. 

Pudasjärven metsän-
hoitoyhdistyksen toimin-
nanjohtaja Antti Härkösen 
mukaan huomionarvoista 

Hakkuumäärissä huomattavaa lisäystä
on, että koskaan aikaisem-
min ei ole ylletty näin suu-
reen puuston kokonaispois-
tumaan kuin vuonna 2013. 
Kokonaiskasvu on noin 20 
miljoonaa suurempi kuin 
kokonaispoistuma eli vain 
noin 80 prosenttia kasvus-
ta käytetään. Teollisuuden 
käyttämästä puusta on 20 
prosenttia tukkipuuta ja 40 
prosenttia on kuitupuuta. 
Pohjois-Pohjanmaalla tukki-
en ja kuitupuun hakkuuker-
tymä vuonna 2013 oli noin 
4,8 miljoonaa kuutiometriä. 
Yhteensä Pohjois-Suomessa 
hakkuukertymä oli noin 12,1 

miljoonaa kuutiometriä.
Energiapuuta hakattiin 

Pohjois-Suomessa lisäksi 
0,65 miljoonaa kuutiomet-
riä. Koko Suomen yksityis-
metsien tukkien, kuidun ja 
energiapuun hakkuumää-
rät ovat noin 83 prosent-
tia kokonaiskasvusta. Koko 
Suomen hakkuukertymi-
en nousu kaikkien omistaja-
ryhmien osalta vuonna 2013 
edelliseen vuoteen verrattu-
na oli yhdeksän prosenttia 
ja yksityismetsien osalta pe-
räti 12 prosenttia, oli Här-
könen huomioinut Metsän-
tutkimuslaitoksen laskelmia 

tarkastellessaan. 
-Kuitu- ja pieniläpimit-

taisen puun hakkuita voi-
taisiin lisätä runsaasti var-
sinkin ensiharvennuksilta. 
Pohjois-Suomeen tarvittai-
siin uusi sellutehdas ja jo-
kaiseen taajamaan sellainen 
käyttöpaikka, joka pystyisi 
hyödyntämään pieniläpimit-
taista puuta. Käytännössä 
tämä tarkoittaa lämpövoi-
maloita, joka lämmön lisäk-
si tuottaisi esimerkiksi säh-
köä. Kunnalliset päättäjät 
ovat pienvoimaloiden pe-
rustamispäätöksissä avain-
asemassa. HT

Tervetuloa!

AVATTU
täysin uusittu 

grillikioski 

* Grillituotteet
* Kahvia * Teetä 
* Kaakaota

Myytävänä:

- Sisällä istumapaikkoja 
 10 hengelle
- Kaikki paistovälineet 
 uusittu

* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

TArjouS 
ke-su 2 €

hillomunkki + kahvi 
tai kaakao

Ti 14.10. klo 19.00 lausuntataitelija Matti Kaarlejärvi

Pudasjärven KauPunginKirjasTossa
Tuulimyllyntie 4 Pudasjärvi

Ke 15.10. klo 17.00 
runokirjan julkistamistilaisuus
Pirjo Riihiaho: Sormuksen varjo
Musiikkia ja kahvitarjoilu

Klo 18.30 pientä 
tarjoilua ja tietoa 
alkavasta Runo-
karhut-ryhmästä

Vanhojen tarinoiden 
kertomaa, kesto 60 min

Wenneellä se soudettiin kaikki elämä

Kaikkiin vapaa pääsy. Tervetuloa!
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Kokkikartano
Kinkkukiusaus
700 g (7,12 kg)

Valio
Arkirae
500 g (5,58 kg)

Wursti
Korppukinkku
200 g (9,95 kg)

499pkt 279ras. 199pkt

Valio Gefilus
Mehut
1 litra

Danone Vitalinea
Jogurttijuomat
330-390 g (3,00-2,53 kg)

229prk 099prk

Hartwall
Jaffa ja Jaffa Light
1,5 l (0,52 l) sis. pantin

119pll

299
Rönkä nauta
Jauheliha
400 g (7,47 kg)

rasia

659

Atria perhetilan
pintamaustettu
Broilerin sisäfilee
600 g (10,98 kg)

rasia

989
kg

HK Viljaporsaan marinoitu
Sisäfilee
n. 650 g

Tu
or

et
or

in
 tu

ot
te

et
 v

oi
m

as
sa

 1
3.

10
. a

st
i.

Golden
Delicious
Omena

Pakattu
suomalainen
Jääsalaatti
100 g (6,90 kg)

Kotimaista
Peruna
2 kg (0,50 kg)
• yleis, kiinteä
  ja jauhoinen

069pkt 099pss129kg

700 g  porsaan sisäfileetä 
3  punasipulia 
Marinadi 
1  sitruunan mehu 
4  valkosipulinkynttä 
2 rkl öljyä 
1 rkl  timjamia 
1 tl  suolaa 
1 tl  mustapippuria

700 g  porsaan sisäfileetä 
3  punasipulia 

Sitruuna-timjamipossu 
(4 annosta) 

Atria perhetilan

Kokkikartano
Kinkkukiusaus

0

Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18
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Rautia Pick-up lava-auto koristi katukuvaa
Rautian väreillä maalattu 
vuoden 1935 mallia oleva 
Pick up kuormuri on ollut 
liikkeellä Pudasjärven ka-
tukuvassa viikon ajan 29.9.-
5.10. Jukka Valkola Pudas-
järven Rautiasta otti osaa 
auton Pohjois-Suomen kier-
tueeseen ja haki sen Kuusa-
mosta Pudasjärvelle. Auto 
jatkaa matkaansa seuraa-
vaksi Ouluun, jonka jälkeen 
kiertue päättyy ja auto palaa 
takaisin Espooseen yksityi-
selle omistajalleen. Rautia-
autokiertue on saanut paljon 
suosiota kauppiaiden kes-
kuudessa ja sitä on hyödyn-
netty erilaisissa julkisissa 
tapahtumissa. Katseet kään-
tävä auto saa vilkutuksia ja 
hymyjä joka puolelta. Kone-

pellin alla muriseva V8 kone 
tuo oman mausteensa autol-
la liikkumiseen.

Toimittajalle järjestetyn 
ajorupeaman aikana kier-
simme autolla syksyisen au-
rinkoisena päivänä muu-
tamia rakennustyömaita. 
Ensimmäisenä ajelimme Ra-
kennusliike Ilkka Tolosen ra-
kennustyömaalle. Rakenteil-
la Iijoen varressa on kaksi 
rivitaloa, joihin tulee yhteen-
sä 13 esteetöntä huoneistoa 
vanhuksille. Kappaletava-
rasta rakennetun rakennus-
projektin olisi tarkoitus olla 
valmiina kesällä 2015.  Ri-
vitalot kohoavat vanhem-
pia ihmisiä ajatellen hyväl-
le paikalle, sillä palvelutalo 
on parinsadan metrin pääs-

Rautian mainos auto rakennusliike Ilkka Tolosen rakennustyömaalla rahdinkuljetuksessa. Kuormaa purkamassa 
Veli-Pekka Salmela, Jukka Valkola ja Ilkka Tolonen.

Kauppias Jukka Valkola ja Jukka Raappana Asuntoinsi-
nööreistä keskustelevat rakennustöiden edistymisestä.

sä keskeisistä palveluista. 
Rakennuksilla työskentelee 
viisi työmiestä sekä sähkö- ja 
Lvi-miehet.

Toinen pysähdyspaik-
kamme oli Rakennusliike 
Asuntoinsinöörit, jossa ju-
tutimme Jukka Raappanaa. 
Asuntoinsinöörien omakoh-
teisia rivitaloja oli rakenteil-
la kaksi, jotka ovat myyn-
nissä julkisessa kaupassa. 
Kuulimme näistä asunnois-
ta jo kahden menneen kau-
paksikin. Rantatontit ovat 
nykyään kysyttyjä ja tulva-
vallien tultua Iijoen rannal-
le on myös näille tonteille 
rakentaminen mahdollistu-
nut. Asuntoinsinöörien ton-

teilla työskentelee myös vii-
si miestä. Heillä on myös 
vähän matkan päässä tontit 
vielä kahdelle talolle, jotka 
rakennetaan mikäli edelliset 
asunnot menevät kaupaksi 
ja kysyntää uusille löytyy.

Molemmat rakenteilla 
olevat tontit sijaitsevat välit-
tömässä Iijoen ja Rajamaan 
liikunta- sekä leikkipuiston 
läheisyydessä. Pudasjärven 
kaupunki on myös luvannut 
harventaa rannoilta pusikoi-
ta, jolloin näkymä ikkunois-
ta joelle paranee huomatta-
vasti.

Tonteilla vierailujen jäl-
keen ajelimme komeasti ta-
kaisin Rautian pihalle, jonne 

mainosauto jäi odottelemaan 
seuraavaa ajelua.

Rautian  
teemapäivä kiinnosti
Rautiassa järjestettiin viime 
perjantaina 3.10. esittelypäi-
vä. Jukka Valkola Rautiasta 
kertoi, että väkeä oli run-
saasti liikkeellä.

-Monia asiakkaita kiin-
nostivat muun muassa il-
malämpöpumput ja usei-
ta kauppojakin saatiin 
tehtyä. Rakentamiseen liit-
tyen meiltä on helppo 
hankkia piippujen savu-
hormit, joita on saatavil-
la nyt varastotuotteena. On 

hyvä muistaa, että element-
tirakenteisen valmishormin 
asennustyö ei ole vaikeaa ja 
sen pystyy halutessaan te-
kemään myös itse. Akku-
käyttöisten työkalujen suo-
sio näyttää kasvavan vuosi 
vuodelta. Nykyisin laittei-
den akut ovat kestäviä ja 
nopeasti ladattavissa, joten 
ne soveltuvat monenlaisiin 
tarpeisiin. Valkola totesi, 
että kaikkinensa asiakkaat 
tuntuvat suunnittelevan 
monenlaisia hankintoja ja 
myös rakentamiseen liitty-
vät asiat näyttävät kuulu-
van lähiajan suunnitelmiin.

Jenni Peltoniemi

Pudasjärven kaupungilla on 
mahdollisuus hakea perho-
kalastuksen maailmanmesta-
ruuskisoja pidettäväksi Syöt-
teellä kesällä 2017. Kilpailun 
järjestelyoikeudet myöntää 
FIPS Mouche, joka on perho-
kalastuksen kilpailutoimin-
nan kansainvälinen kattojär-
jestö. Kansallinen toimija on 
Suomen Vapaa-ajankalastaji-
en Keskusjärjestö (SVK), joka 
on FIPS Mouchen jäsen. Kil-
pailu myönnetään SVK:n ha-
kemuksesta Suomeen mää-
rätylle paikkakunnalle ja 
vesistöihin – tässä tapauk-
sessa mahdollisesti ”isäntä-
kaupunki” Pudasjärvelle.

Tapahtuma on kesämat-
kailua poikkeuksellisen vah-
vasti tukeva tapahtuma. 
Tapahtumalla voidaan vah-
vistaa Pudasjärvelle ja Tai-
valkoskelle suuntautuvaa 
kalastusmatkailua, joka tu-
kisi matkailuinvestointien 
hyödyntämistä hiljaisempa-
na lumettomana aikana. Kil-
pailujen kalastuskohteina 
(kilpailuvesistöt) olisi Iijoen 
vesistö sekä lampi- ja järvi-
vesistöjä Pudasjärven ja Tai-
valkosken alueella. Kilpailu-
keskuksena toimisi Syöte.

Kilpailun isäntäkaupun-
gin tulee käynnistää projekti, 
joka vastaa kilpailun järjestä-

Perhokalastuksen MM-kisat 2017 Pudasjärvelle
jien yhteyksistä Pudasjärvel-
lä ja Taivalkoskella. Tämän 
projektin puitteissa luodaan 
kontaktit vesialueiden – ja 
maa-alueiden omistajiin. Li-
säksi projekti osallistuu ta-
pahtuman markkinointiin 
niin, että sekä kilpailu että 
kaupunki saa tapahtumas-
ta maksimaalisen hyödyn. 
Vuoden 2007 MM-perhon 
Kemi-Tornio –alueella orga-
nisoimiseksi toteutettiin pro-
jekti, jonka kokonaisbudjetti 
oli noin 122 000 euroa.

Osallistujia ympäri 
maailmaa
Kilpailuun on odotettavis-
sa 25–30 joukkuetta ympäri 
maailmaa, joissa kussakin on 
keskimäärin 8 jäsentä. Lisäk-
si joukkueiden mukana saa-
puu seuralaisia, joille on oma 
aktiiviohjelmansa. Kisavie-
raiden viipymä paikkakun-
nalla on noin kaksi viikkoa, 
josta ensimmäinen viikko 
omatoimista alueen kalas-
tukseen tutustumista ja har-
joittelua sekä toinen viikko 
varsinainen ohjelmallinen 
MM-tapahtuma. Ensimmäi-
set vieraat saapuvat jo edel-
tävänä vuonna tutustumaan 
alueeseen. Kilpailun osallis-
tujien ja yli sadan toimitsijan 
majoitusvuorokausiksi muo-

dostuu yhteensä noin 3200–
3900 vuorokautta.

Mikäli kaupunginhalli-
tus tekee asiakokonaisuu-
desta myönteisen päätöksen, 
myönnetään kehittämistoi-
melle lupa hakea Perhoka-
lastuksen MM-kilpailuja pi-
dettäväksi Syötteellä kesällä

2017 ja jatkaa kilpai-
lujen valmistelua muun 
muassa hankerahoitus-
mahdollisuuksien sekä yh-
teistyökumppaneiden sel-
vittämisellä. Kaupungin 
enimmäiskustannukset ta-
pahtuman toteuttamisek-
si olisivat 55 000 euroa. Tai-
valkosken kunnalle esitetään 
osallistumista myös hank-
keen rahoittamiseen.

Livojoen  
rantayleiskaava etenee
Pudasjärven kaupunginhal-
litus käsitteli kokouksessaan 
tiistaina 7.10. Livojoen ran-
tayleiskaavoitusta. Päätös-
esityksen mukaan kaavaeh-
dotus asetettaisiin nähtäville 
ja siitä pyydettäisiin tarvitta-
vat lausunnot. Rantaosayleis-
kaavan alue kattaa jokivar-
ren Iijoesta aina Pudasjärven 
ja Posion kuntien rajalle saak-
ka. Kaava-alueen kokonaispi-
tuus on 122 kilometriä ja sen 
pinta-ala on 68 neliökilomet-

riä. Suunnittelualue kattaa Li-
vojoen rantoja noin 200 met-
riä pääuoman molemmilta 
puolilta sekä lisäksi myös Ry-
tinkijärven ranta-alueen.

Kaavaehdotuksessa kaa-
van yleismääräyksiä on yh-
tenäistetty Iijoen rantayleis-
kaavan kanssa. Tulva-aluetta 
koskevaa kaavamääräystä on 
tarkennettu ja jätevesiä koske-
va kaavamääräys on muutet-
tu valtioneuvoston asetuksen 
mukaiseksi. Mitoitustarkas-
telun perusteella kaava-alu-
eelle muodostuu yhteensä 
272 uutta rakennusoikeutta, 
joista 7 kpl vakituisina asun-
toina ja 265 kpl loma-asun-
toina. Rakennuspaikkojen 
määrä kasvaa 16 prosent-
tia suhteessa kaavaluonnok-
seen. Myös Metsähallituksen 
tiloille on osoitettu rakennus-
oikeutta metsähallinnon lau-
sunnon perusteella. Kevään 
2014 aikana Livojoella on ar-
vioitu mahdollisia tulvaris-
kikohteita. Tarkastelun pe-
rusteella kaavaehdotuksesta 
jätettiin osoittamatta raken-
nuspaikkoina 50 kpl uusia ra-
kennusoikeuksia, joiden si-
joittaminen muualle, kun 
tulvariskialueelle ei ollut 
mahdollista.

Livojoki on kokonaisuu-
tena erämainen Iijoen suurin 

sivujoki. Alue on virkistys-
kalastuksen kannalta tärkeä 
erityisesti Syötteen alueel-
le. Kaavoituksen lähtökoh-
tana on, että joen yläosa säi-
lyy pääosinvirkistyskäytössä. 
Kaavoituksen keskeisiä ta-
voitteita ja suunnitteluperi-
aatteita ovat luontoarvojen ja 
maiseman huomioon ottami-

nen, ranta-alueen käyttö kes-
tävää kehitystä tukevalla ta-
valla, riittävien yhtenäisten 
vapaiden rantajaksojen säilyt-
täminen, rakennusoikeuden 
tasapuolisen jakautumisen 
turvaaminen maanomistajien 
kesken sekä yleisten virkis-
tystarpeiden huomioon otta-
minen. PK

Helsinkiläinen valokuvaaja Laura Böök on seurannut 
vuoden ajan Pudasjärvelle muuttaneiden kongolaisten 

pakolaisperheiden elämää. 

lAurA BÖÖk vAlokuviA

Näyttely avoinna: 
ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu

Kuvasarja on esillä kulttuurikeskus 
Pohjantähdessä 4.-29.10.2014   

Järjestää Pudasjärven kaupungin kulttuuripalvelut

Kulttuurikeskus Pohjantähti
Teollisuustie 1, 93100 Pudasjärvi P. 040 826 6586

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

Pudasjärvi

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

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

Valvottuja 2. vuoden 
oppilastöitä

-40% 
ajalla 29.9.-25.11.2014

10,90

• hiutale
• lintu
• muumi 10,90

led valokoriste
48 cm
tähti ja sydän

50 cm 
30 lediä

15,50

5,-

pieni venetsiankynttilä

0,99
kpl

lyhty 
patinoitu

9,95 9,90

kynttilälyhty 35 cm
• musta 
• valkoinen

kynttilä-
lyhty 35 cm

polar 
lyhtykynttilä
10-pack 18 h

5,90

polar 
öljykynttilä 
6-pack 55 h

5,75

polar 
öljykynttilä
10-pack 48 h

3,99

100 cm 
120 lediä

89,-

valokoristepuu

38,-

49,95

koriste-
tuija
80 cm
32 lediä

linnun ruokinta-
astiat 3,40

alk.

auringonkukan-
siemen 10 kg 14,90

taliravinne-
tanko 1 kg

10,90

3,50
talipallo 
6-pack 1,50

talipallo-
sankko sis. 50 kpl 12,90
ruokintateline 
+ 12 talipalloa

tuikkualusta peilillä

led valopuu
200 lediä

49,95

”enkelikello” 
tuikulla

11,50
6 kpl



8 9nro 41PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti8.10.2014 8.10.2014nro 41

NÄMÄ HINNAT VOIMASSA
PERJANTAINA 10.10.

1000 RASIAN ERÄ

ERÄ
195
499

Makeiskimara
1 kg

Rönkä
poronkäristys
400 g (12,47 kg)

rasia

rasia

Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640

99

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.

Pudasjärven seurakunnas-
sa vietettiin mikkelinpäivän 
perhemessua sunnuntai-
na 5.10. seurakuntakodissa. 
Mikkelinpäivä on enkeli-
en sunnuntai, jonka vuoksi 
perhemessun aloittamas-
sa ristikulkueessa nähtiin 
enkelipukuisia lapsia. Lap-
set ja lastenohjaajat avusti-
vat Jaakko-pappia saarnas-
sa, jonka aluksi lapset saivat 
kulkea turvallisin mielin en-
keleiden suojaamaa siltaa 
pitkin, Keijo-kanttorin soit-
taessa ”Maan korvessa kul-
kevi lapsosen tie”.  

Saarnassa keskusteltiin 
mm. enkeleiden tehtävistä.  
Saarnan lopuksi lapset lau-
loivat enkelilaulun. Messun 
jälkeen nautittiin kirkkokah-
vit ja kotiin lähtiessä lapset 
saivat muistoksi pienen en-
kelin. Kirkkoväkeä oli pai-
kan päällä 164. 

Sinikka Luokkanen,  
kuvat Jonna Pelttari

Enkeleiden tehtävät esillä perhemessussa

Lapset lauloivat saarnan päätteeksi enkelilaulun.

Turvallista oli kulkea enkelien viitoittamaa siltaa pitkin.Enkelit avustivat myös kirkkokolehdin keräämisessä. Olemme erittäin huolissamme hallituksen ja eritoten liikenne-
ministeri Risikon suunnitelmista vapauttaa taksiliikenne kilpai-
lulle. Kuka enää taksilupien vapauttamisen jälkeen haluaa ajaa 
taksia syrjäisemmillä seuduilla, jossa kyytien määrä on täysin 
toista luokkaa kuin suuremmissa kaupungeissa. Myös yöaikaan 
taksin saanti vaikeutuisi, koska kenenkään ei olisi pakko tarjo-
ta yökuljetuksia. 

Taksi on monella alueella ainoa joukkoliikenneväline, ja nyt 
hallitus on keskittämisvimmassaan viemässä senkin. Hallitus 
näyttää unohtaneen, että väestömme ikääntyy nopeimmin Eu-
roopassa. Ikääntymisen myötä taksien tarve vain lisääntyy, kun 
omasta autosta on luovuttava. 

Taksimatkojen hinnat Ruotsissa karkasivat käsistä taksi-
liikenteen vapauttamisen myötä, ja kyydin turvallisuudesta ei 
vastaa kukaan. Reitti kohteeseen ei ole läheskään aina lyhin 
mahdollinen. Suomen ei tarvitse tehdä samaa virhettä.

Uudistus on valmisteilla liikenne- ja viestintäministeriössä. 
Valmistelutyössä alan toimijoita täytyy kuunnella tarkasti. Uu-
distus tulisi nostamaan Kela-korvausten määrää. Kuljetukset 
maaseudulle tehtäisiin yhä suuremmilta osin kaupungeista, jol-
loin matkojen pituudet ja samalla korvausten määrä nousisi-
vat tuntuvasti.

Taksialan sääntelyn vapauttamissuunnitelman lisäksi hal-
litus poisti taksikalustolta autoveroedun. Tähän saakka taksit 
ovat olleet uudehkoja ja hyvässä kunnossa olevia, eli turvalli-
sia ja ympäristöystävällisiä autoja. Autoveroedun poiston myö-
tä taksiyrittäjät eivät enää vaihda autoa niin usein kuin nykyisin. 
Tämä merkitsee sitä, että tulevaisuudessa taksikyydit ajetaan 
entistä vanhemmalla kalustolla.

Keskusta haluaa turvata laadukkaat joukkoliikennepalve-
lut koko maassa. Jotta maaseudun taksiliikenne olisi kannatta-
vampaa, keskusta ehdottaa yhdeksi ratkaisuksi niin kutsuttua 
monipalvelumallia. Siinä taksikyydin lisäksi kuskit huolehtisi-
vat muun muassa postin, ruokahuollon ja lääkkeiden jakelusta. 
Kunnat hyötyisivät taloudellisesti kuljetusten yhdistämisestä, 
ja samalla synnyttäisimme kipeästi kaivattua uutta yrittäjyyt-
tä maaseudulle.

Pallo on nyt Risikon käsissä. Vetoamme ministeriin, jotta 
maaseudulla olisi tulevaisuudessakin riittävä joukkoliikenne-
tarjonta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että taksilupia ei 
pidä vapauttaa.  

Mirja Vehkaperä
kansanedustaja

Taksialan 
vapauttamisen myötä 

joukkoliikenne 
katoaa maaseudulta

Koko kansa liikkumaan
Rajamaan lähiliikuntapuis-
tossa järjestettiin maanantai-
na 22.9. koko kansan liikun-
tatapahtuma veteraani- ja 
maanpuolustusjärjestöjen 
toimesta. Tapahtumassa pu-
hunut Pudasjärven Sota-
veteraanien puheenjohta-
ja Paavo Pikkuaho kertoi, 
että tapahtuman tarkoitus 
on muistuttaa rauhan tärke-
ydestä ja kannustaa ihmisiä 
liikkumaan ja pitämään sa-
malla huolta terveydestään. 
Veteraanit haluavat myös 
omalta osaltaan näyttää esi-
merkkiä ja olivat haastaneet 
myös nuoria ja koululaisia 
mukaan. 

Pisimmillään käveltiin 
hieman tuulisessa syyssääs-

sä noin kolme kilometriä pit-
kä Liepeen Pappilan lenkki 
ja lyhimmillään muutaman 
sadan metrin lenkki lähilii-
kuntapuiston alueella. Ta-
pahtuma liittyi myös Kan-

sainväliseen rauhanpäivään. 
Perinteiseen tapaan oh-

jelmaan kuului kansalais-
opiston puhallinorkesterin 
marssimusiikkia Reijo Kos-
sin johdolla ja kaupungin 
vapaa-ajan ohjaaja Sampo 
Laakkosen ohjaama alkuver-
ryttely. Kävelyyn osallistu-
neille tarjottiin mehua ja luo-
vutettiin muistoksi Rauhan 
puolesta -pinssi. Tapahtu-
man suojelijana oli tasaval-
lan presidentti Sauli Niinis-
tö.

Koko kansan kävelyyn osallistui runsaasti koululaisia muun muassa Kurenalan 
koululta, eskariluokka Kauppatieltä ja Lakarin koulun oppilaita. 

Eturivissä vasemmalla 
kävelevä Paavo Pikkuaho 
muistutti rauhan  
tärkeydestä ja  
kannusti liikkumaan ja  
pitämään huolta  
terveydestään. 
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Ojala Syötteen 
keskusvaraamon 

vetäjäksi

Syötteen Keskusvaraamon uutena osakkaana ja toi-
mitusjohtajana on aloittanut syötteeläinen Sari Ojala, 
joka jatkaa Juha Schroderuksen työtä keskusvaraa-
mon päivittäisissä tehtävissä.

Syötteen Keskusvaraamon 
uutena osakkaana ja toi-
mitusjohtajana on aloitta-
nut syötteeläinen Sari Ojala, 
joka jatkaa Juha Schrode-
ruksen työtä keskusva-
raamon päivittäisissä teh-
tävissä. Keskusvaraamon 
asiakaspalvelussa työsken-
televät edelleen Tiina Saa-
rela ja Ljubov Klauser (enti-
nen Pynssi). Toimitilat ovat 
edelleen SyöteShopin ala-
kerrassa.

Syötteen keskusvaraamo 
on jaettu kahdeksi eri liike-
toimintayhtiöksi, jossa Kes-

kusvaraamon majoitusvä-
litystoiminta on eriytetty 
omaksi yhtiökseen ja siivo-
us- ja huoltotoiminta jatkaa 
omana yhtiönään. Huol-
to- ja siivousyhtiön toimin-
nasta vastaa jatkossa Juha 
Schroderus ja Pirkko Kor-
tesalmi jatkaa yrityksessä 
vanhana työntekijänä. Uu-
tena liiketoimintana Schro-
deruksen vastuulle on 
tullut SyöteShop -päivit-
täistavarakauppa. Juha 
aloitti 28.9. työnsä uutena 
kauppiaana. HT

L-House konserniin kuuluva L-House Oy on erikois-
tunut kiinteistöjen ostoon, jalostamiseen ja pitkäai-
kaiseen hallinnointiin sekä uudisrakentamiseen. Ny-
kyiset kohteet sijaitsevat eripuolilla Suomea. Yritys 
toimii yhteistyössä alalla vakiintuneiden rakennusliik-
keiden ja kiinteistövälittäjien kanssa. 

Leevi Hakola puh. 050 66 900 
leevi hakola@lhouse.fi • www.lhouse.fi

Caravan Pärjänkievariin 
haetaan uutta yrittäjää

Leevi Hakola toimii hal-
lituksen puheenjohtaja-
na L-House konsernissa, 
jonka toimintaa on myös 
Syötteellä.

Jongun alueen kyläyhdistys 
ry on toiminut 10 vuotta. Sen 
merkeissä järjestettiin sun-
nuntaina 5.10. 10-vuotisjuh-
la perhekirkon ja juhlakah-
vien merkeissä. Perhekirkon, 
johon kuului myös ehtoolli-
sen vietto, toimittivat kirkko-
herra Juha Rauhala ja kant-
tori Jukka Jaakkola. Laulua 
esitti lasten ja nuorten kuo-
ro. Perhekirkon jälkeen ky-
läyhdistys tarjosi juhlakahvit, 
jonka aikana noin 50 henki-
lön juhlayleisö sai keskustella 
kyläyhdistyksen aktiivisesta 
ja monipuolisesta toiminnas-
ta. Pudasjärven kaupungin 
tervehdyksen esitti kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja 
Vesa Riekki.

Kyläyhdistyksen toimes-
ta laaditun 10-vuotishistorii-
kin mukaan Paukkerinharjun 
koululla lokakuussa vuonna 
2004 perustetun yhdistyksen 
toimialue on ollut laaja, jonka 
toimintapiiriin ovat kuulu-
neet Jongun, Pelttarin, Pauk-
kerinharjun, Jaalangan, Ruot-
tisenharjun ja Länsirannan 
kyläkulmat. Alueen reunas-
ta toiseen matkaa kertyy kol-
misenkymmentä kilometriä, 
mikä tuo toimintaan haas-
teensa. Siksi jo yhdistyksen 
perustamisvaiheessa yhdis-
tyksen sääntöihin ensimmäi-
seksi asiaksi kirjattiin alueen 
asukkaiden yhteistyön lisää-
minen. 

Kyläyhdistyksen ensim-
mäiseksi puheenjohtajak-
si valittiin silloinen koulun 
johtajaopettaja Ella Viljamaa. 
Hallitukseen valittiin edusta-
ja jokaista kyläkulmaa varten. 

Jongun alueen kyläyhdistys 
toiminut 10 vuotta

Tavoitteena oli yhdistää van-
ha, vesistöjen halkoma, laaja 
kylä uudelleen yhdeksi, pa-
remmin toimivaksi alueeksi. 
Tavoitetta kohti on taivallet-
tukin ansiokkaasti. Tällä het-
kellä kyläyhdistystä luotsaa 
kylän oma kaupunginvaltuu-
tettu Onerva Ronkainen, joka 
on ollut kyläyhdistyksen toi-
minnassa mukana alusta läh-
tien. 

Alkuvaiheessa pyrittiin 
parantamaan tiedonkulkua ja 
lisäämään alueen viihtyisyyt-
tä. Ensimmäiset suuremmat 
talkoot järjestettiin odotuska-
tosten ja ilmoitustaulujen ra-
kentamiseksi eri puolille laa-
jaa kylää. Sittemmin kylän 
nettisivut ja facebook ovat 
edelleen parantaneet tiedon-
kulkua alueen asukkaiden 
kesken.

Vesistöretkeilyreitin 
rakentaminen
Perustamisvaiheiden jäl-
keen alettiin suunnitella eri-

laisia hankkeita, joista mer-
kittävimmäksi muodostui 
vesistöretkeilyreitin raken-
taminen. Useita vuosia kes-
täneen hankkeen aikana 
rakennettiin Korpijokivar-
teen, Hautapahtaalle suu-
ri puolikota, eko-wc ja ve-
neenlaskupaikka yhdessä 
Jongun osakaskunnan kans-
sa. Jongunjärven Karvosen-
rantaan valmistui kodan 
sijasta laavu. Myös lossiryk-
kyä madallettiin paremmin 
pienvenesatamakäyttöön so-
veltuvaksi. Hankkeen koko-
naiskustannukset olivat noin 
27 000 euroa, johon saatiin yli 
puolet JoMMan rahoitusta.

Vesistöretkeilyhanket-
ta täydentämään aloitettiin 
muutama vuosi sitten Kor-
pijokivarren maisemahan-
ke, jonka aikana on raivattu 
rantoja. Viime kesästä lähti-
en lampaat ovat pitäneet rai-
vattuja alueita puhtaina säi-
lyttäen jokirantamaisemat 
avarana.

Kyläyhdistys on ollut ak-
tiivisesti mukana myös mo-
nissa muissa hankkeissa ja 
projekteissa joista voisi mai-
nita Bioenergian pilottikylä, 
Arjen turvaa sekä Kerttu- ja 
Kauko –hanke, joka on myös 
työllistänyt kylän pitkäai-
kaistyöttömiä.

Koulu  
muuttui kylätaloksi
Kyläläisten aktiivisista pon-
nisteluista huolimatta Pauk-
kerinharjun kyläkoulu lak-
kautettiin vuonna 2009. 
Kyläyhdistys lunasti kou-
lutalon yhdistyksen toimi-
taloksi jo samana syksynä. 
Hankinnasta alkoi ankara 
uurastus. Kylätaloon remon-
toitiin omakustanteisesti kol-

me asuntoa, jotka kaikki ovat 
olleet vuokralla lähes koko 
ajan. Seuraavana syksynä 
kylätalon lämmitysjärjestel-
mä vaihdettiin öljystä hak-
keelle, jotta lämmityskustan-
nuksia saatiin madallettua ja 
toimitalon lämpimänä pitä-
minen mahdollistui. Kehitet-
tävää kylätalolla on riittänyt 
senkin jälkeen. Viimeisim-
pänä aikaansaannoksena 
mainittakoon juuri valmis-
tunut invaluiska, jota pit-
kin kylätalolle pääsee nyt 
pyörätuolilla, rollaattorilla 
ja lastenvaunujenkin kanssa 
vaivattomasti.

Kylätapahtumia ja 
muuta toimintaa
Alkuun järjestettiin monen-
laisia tapahtumia, joista suo-
situimmat jäivät vähitellen 
kyläyhdistyksen vakituiseen 
vuosikelloon. Nykyisin vuo-
sittaisia kylätapahtumia ovat 
muun muassa kalakisat, las-
tentapahtumat, seurakunnan 
kanssa yhteistyössä järjes-
tettävät nuotio- ja joululau-
luillat sekä kesän kohokoh-
ta, Jonnimmoiset Jonkulaiset 
kesäpäivät, jonka ideoi yh-
distyksen edellinen puheen-
johtaja Päivi Pohjanvesi. 
Kesäpäiville kokoontuu ky-
läläisten lisäksi paljon mök-
kiläisiä ja entisiä jonkulai-
sia. Koska Jongun alueella 
on paljon lapsia, tapahtumat 
ovat aina sellaisia, että niihin 
voivat osallistua kaikki vau-
vasta vaariin. Kylätalolla pi-
detään kerhoja, kokouksia ja 
kokoonnutaan urheiluhar-
rastusten pariin.

Heimo Turunen,  
kuvat Heimo Turunen ja 
Tanja Ronkainen

Lasten ja nuorten lauluryhmä esitti perhemessussa 
laulua. 

Perhemessu juhlisti Jongun kyläyhdistyksen 10-vuotista toimintaa. 

Jongun alueen kyläyhdistyksen vilkkaan toiminnan vii-
meisin saavutus on invaluiskan rakentaminen kyläta-
lolle. Sitä käyttämässä perhemessusta poistuva Toini 
Vesteri.  

Perhemessun jälkeen nautittiin kyläyhdistyksen 10-vuo- 
tisjuhlakahvit. 

Iso-Syötteellä Caravan Pär-
jänkievaria myös SyöteRe-
sorttina tunnettua yritystä 
vuodesta 2009 vetäneet San-
na ja Pekka Kimpimäki ovat 
ilmoittaneet myyvänsä Pär-

jänkievarin ja Caravanalu-
een liiketoiminnat Iso-Syöt-
teellä. Yrityksen useiden 
hehtaarien maa-alueen ja 
noin 300 ravintolapaikan ra-
vintola- ja huoltorakennuk-
sen omistaja L-House Oy:n 
yrittäjä Leevi Hakola kertoo 
etsivänsä alueelle nyt uutta 
yrittäjää.

-Ensimmäisenä vaihtoeh-
tona on, että etsimme ostajaa 
Kimpimäen liiketoiminnalle. 
Voisin myös myydä kiinteis-
töt ja maa-alueen, jos tule-
va yrittäjä olisi kiinnostunut 
kaupoista, kertoo Hakola. 
Hän myös selvittää, että alue 
on hyvässä kunnossa. Edelli-
nen yrittäjä oli laittanut kiin-
teistöt hyvään kuntoon ja 
nykyinen yrittäjä on kehittä-
nyt toimintaa niin, että kaik-
ki 350 sähköistettyä asunto-
vaunupaikkaa ovat käytössä 
ja liiketoimintaa on pyöritet-
ty mallikkaasti. HT
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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/ostoilmoitus on maksullinen, 15 €) Pudastori on  tarkoi-
tettu 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: leh-
ti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 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). 

KAnnOT POIS 
TEHOKKAALLA 

jyRSIMELLÄ! 

Puh. 040 822 4983
Huom. Kotitalousvähennysoikeus.

/ Eero Riihijärvi

MYYTÄvÄNÄ

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

soita ja kysy!Käsin puhdistettua kypsää ja 
hyvänlaatuista karpaloa, suo-
raan poimijalta 45 € sankko, 
tuodaan Pudasjärven keskus-
taan kotiin. Soita numero 040 
756 2013.

Valmet 361 hytillä ja rekiste-
rissä. Hp. 3000 €. P. 040 504 
3542.

Opel Astra vm 93. Ajoaikaa 
jouluun,. Hp. 500 €. P. 040 504 
3542.

Hannu Halonen koki jy-
my-yllätyksen nostaessaan 
1.10. Pudasjärven Pienestä 
Haukijärvestä 55 mm verk-
koa. Verkossa oli 8,33 kiloa 
painava järvitaimen. Kala 
oli jäänyt verkkoon kiinni 
alaleuastaan ja pyöräyttä-
nyt siitä itsensä pussille.

Halosen tietämän mu-
kaan kala on tiettävästi 3. 
suurin Suomessa pyydetty 
järvitaimen. Pienestä Hau-

Valtava järvitaimen 
Pienestä Haukijärvestä

Miesten maastopyörä. Naisten, 
tyttöjen ja poikien vakiopyöriä, 
maastopyöriä. Eeva 26” mum-
mopyörä, ym. Otan joutilaat 
pyörät. P. 040 504 2814.

Valk. pariovet 2 x 70 cm, korke-
us 204. Tehty hirsipaneelista, 
kaksinkert.laudoitus, sis.sara-
nat. Ulkovarastoon tms. Hinta 
50 €. P. 0400 179 087.

Tasaperäinen lasikuitusoutu-
vene, pit.385 cm, lev. 150 cm, 
airot,ankkuri, kettinki ja lukko, 
hp 290 €. P. 041 368 1587.

Uudehko rivitalokaksio Raja-
maanrannassa, 53 m2, sauna, 
katettu terassi, oma tontti. Van-
husten palvelukeskus vieressä. 
Myös vaihto metsäpalstaan 
käy. P. 040 826 6588 tai 0400 
261 418.

Hirsiliiteri 2,5 m x 3 m. Lankku-
lattia. P. 0400 188 125.

MYYDÄÄN

Tänä vuonna tulee kulu-
neeksi 75 vuotta talvisodan 
syttymisestä ja 70 vuotta jat-
kosodan päättymisestä. Sil-
loin syntyi myös lauluja, jot-
ka toivat lohtua 

Sota-ajan laulujen konsertissa 
myös yleisö pääsee laulamaan

kriisin keskelle ja veivät aja-
tukset pois sodasta. Oop-
peralaulaja Raimo Laukka 
ja harmonikkataituri Pek-
ka Pöllänen ovat tehneet 

äänitteen sota-ajan 
lauluista ”Taak-
se jäänyttä elämää” 
sekä siihen liittyen 
kiertäneet konser-
teissa ympäri Suo-
mea. Pudasjärvellä 
he esittävät sota-
ajan lauluja sun-
nuntaina 12.10. 
kello 18. Kansa-
laisopiston Salik-
ki –salissa. Myös 
yleisö myös pää-
see laulamaan.

Raimo Laukka on kan-
sainvälisesti menestynyt 
oopperalaulaja. Hän on teh-
nyt mittavan uran Suomen 
Kansallisoopperassa sekä 
vieraillut yli kymmenessä 
keskieurooppalaisessa oop-
peratalossa. Savonlinnan 
oopperajuhlilla Laukka on 
esiintynyt monena kesänä. 

Pekka Pöllänen on pitkän 
linjan orkesterimuusikko ja 
hän on säestänyt monia etu-
rivin artisteja muun muassa 
Erkki Junkkarista. Pöllänen 
tekee myös aktiivisesti töi-
tä omassa studiossaan sovit-
tajana, tuottajana ja muusik-
kona. HT

Pekka Pöllänen ja Raimo Laukka kiertävät Suomea esittämässä sota-ajan lauluja. 
Ensi sunnuntaina he esiintyvät Pudasjärvellä. 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

SYYSLOMA TEKEMISTÄ 
LAPSILLE JA NUORILLE 2014

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

 www.pudasjarvi.fi  www.pudasjarvi.fi 

Luontoleiri Pitkälammen  
eräleirikeskuksessa
Taivalkoskella 7-12-vuotiaille ma-ke 20-22.10. Läh-
tö ma klo 11 kirjastotalon nuorisotilojen edestä 
ja paluu samaan paikka ke klo 15.  Leirin hinta 10 
euroa, sis, matkat, majoituksen ja retken Eedeniin, 
max. 15 osallistujaa. Leirikeskuksessa ei ole säh-
köjä.  Ilmoittautuminen ke 15.10. mennessä, Jari ja 
Tarja.  Leirikirje osallistujille.

Maanantai 20.10. 
Retki Kuusamon Tropiikkiin 
Hinnat 4-14-vuotta 10 €, yli 14-vuotta 15 €, sis. 
matkat ja pääsylipun kylpylään.  Alle 8-vuotialla tu-
lee olla huoltaja mukana ja yli 8-vuotialla riittävä 
uimataito.  Lähtö klo 11.00 kirjastotalon nuoriso-
tilojen edestä ja paluu samaan paikkaan n. 18.30. 
Ruokailumahdollisuus on omalla kustannuksella 
markettien yhteydessä olevissa ruokapaikoissa. Il-
moittautuminen pe 17.10. mennessä, Jari ja Tarja.

Tiistai 21.10.
Touhumaa liikuntahallilla 
klo 12-16.00
Omatoimista ja ohjattua 
liikkumista ja puuhaa kaiken ikäisille lapsille: temp-
purata, sulkapallo, pingis, salibandy ja koris. Alle 
6-vuotiaat lapset osallistuvat vanhempien seurassa. 
Maksuton!
Liikuntatoimi ja Liikuntaa kaikille -hanke.

Punaisen 
Ristin  
toimintakahvila  
nuorisotiloissa klo 18-20
Kahvila on tarkoitettu kaikille 
lapsille, nuorille, aikuisille ja iäkkäille. Ohjelma vaih-
tuu viikoittain, syksyllä tulossa bingoa, lautapelejä, 
kisailuja, leikkejä, käsitöitä, ensiaputaitoja, leipo-
mista ja muuta mukavaa yhdessä tekemistä. Lisäksi 
tietysti kahvittelua, vapaata yhdessäoloa, naurua ja 
iloa hyvässä seurassa!  

Keskiviikko 22.10.
Retki Syötteelle  
(7-vuotiaat ja sitä vanhemmat)

Ohjelma
9.00  Lähtö Puikkarilta 
10.00 Nuorisokeskus Syöte: seinäkiipeily, jousi-

ammunta tai maastopyöräily (valitse näistä 
yksi, ilmoita järjestäjille ilmoittautuessasi)

12.00 Luontokeskus: lounas + näyttely & eloku-
van katsominen

14.00  Peikkopolku
16.00 Lähtö takaisin Kurenalle

Retki on maksuton! Myös vanhemmat  
ovat tervetulleita mukaan retkelle! 
Ilmoittautumiset ke 15.10. mennessä   
sampo.laakkonen@pudasjarvi.fi / 040 585 6227 
tai elina.wachira@pudasjarvi.fi / 050 444 1146. 

Retken järjestää: Liikuntatoimi, kulttuuritoimi, Pu-
dasjärven Nuorten tuki ry, Pudasjärven Perhekes-
kusyhdistys ry ja Liikuntaa kaikille -hanke.

Torstai 23.10.
Munzee-demo klo 12.00-14.00
Munzee on geokätköilyn tyylinen etsintäpeli, jossa 
etsitään ja skannataan älylaitteen avulla QR-koo-
deja, joita on kiinnitetty erilaisiin piilopaikkoihin 
(lyhtypylväisiin, liikennemerkkien taakse jne). De-
mossa tutustutaan harrastukseen (pelin idea, oh-
jelman käyttö, munzien teko..). Lähtö Puikkarilta ja 
munzeilun jälkeen mehua ja lättyjä Puikarissa. Ota 
oma älypuhelin tai muu netillinen älylaite mukaan! 
Liikuntatoimi

Monikulttuurisuus päivä kirjastotalon  
nuorisotiloissa klo 12-17
Ohjelmassa työpajoja.  Päivän päätteeksi ipanadis-
co alakouluikäisille nuorisotiloissa klo 18-20.30, 
maksuton, Minna ja Hanne.

Perjantai 24.10.
Elokuva, keilausretki K13 Ouluun 
Lähtö klo 12.30 kirjastotalon nuorisotilojen edestä 
ja paluu samaan paikkaan n. klo 21.  Retken hinta 
10 euroa, sis. matkan, pääsylipun ja ruokailun Ra-
xissa.  Ilmoittautuminen pe 17.10 mennessä, Jari ja 
Tarja.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

kijärvestä ei ole tiettävästi 
2000 luvulla saatu yhtään 
järvitaimenta, joka myös 
lisäsi yllätystä. Tosin van-
hemman polven kalastajat 
muistelivat, että aikoinaan 
vuosikymmeniä sitten jär-
vestä oli saatu suuria tai-
menia. 

HT, kuva Hannu Halosen 
toimittama

Pudasjärvelle ammattiopis-
ton pihapiiriin pysähtyi ko-
nekiertue maanantaina 22.9. 
Kiertueeseen kuului 12 ko-
nekauppiasta ympäri Suo-
mea. Pudasjärveltä kier-
tue suuntasi Rovaniemelle 
ja sieltä Tornioon, Kittilään, 
Sodankylään ja viimeinen 
pysähdyspaikka oli Kuusa-
mo. 

-Tapasimme toisiamme 
usein eri tapahtumissa, mes-
suilla ja maatalousnäyttelys-
sä ja siellä heräsi ajatus, että 
voisimme järjestää yhdessä 
esittelykiertueen, kertoi To-
mas Kjellmanin myyntimies 
Pasi Ahonen Jyväskyläs-
tä, joka esitteli uusia malleja 
paalisilppureista.  Alueella 
saattoi tutustua mönkijöihin, 
pienoistraktoriuutuuksia, 
nurmen täydennyskylvöko-

MTK Pudasjärven Cafe Heinämiehen pisteessä Ulla Rissanen lättyjen paistovuo-
rossa. 

Pasi Ahonen Tomas Kjellmanilta, Ville Koskelo Koske-
la Forestilta ja Esa J. Ahopelto, joka esitteli Tapio Har-
vestereita, olivat tyytyväisiä Pudasjärvellä järjestet-
tyyn konekiertuepäivään. 

Konekiertue pysähtyi  
Pudasjärvelle

neita, klapikahmareita, eri-
laisia metsäkoneita, klapi-
koneita ynnä muuta, ynnä 
muuta. 

Paikalla oli MTK Pudas-
järven Cafe heinämies, jossa 
sai ostaa muurinpohjalätty-
kahvit. HT
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Anders Wikströmin sukuseu-
ra perustettiin sunnuntaina 
7.9. Pudasjärven seurakunta-
keskuksessa. Yhdistyksen ko-
tipaikaksi päätettiin Pudasjär-
vi, josta myös löytyi seuralle 
puheenjohtaja Vesa Holm-
ström. 

Anders Wikströmin jälkeläisille sukuseura
Eri sukuhaaroista halli-

tuksen jäseniksi valittiin Kau-
ko Virrankari, Arto Vikström, 
Kerttu Rouru, Mirja Laak-
konen, Jenni Hämäläinen ja 
Sirkka Virrankari sekä varajä-
seniksi Martti Virrankari, Sau-
li Holmström, Eemeli Martti-

la, Pentti Vikström, Pirkko 
Hämäläinen ja Juhani Poiju-
la. Hallitus valtuutettiin jär-
jestämään tulevan toiminnan. 
Seuralle päätettiin perustaa 
kotisivut, jonka kautta myös 
toimintaa voi seurata. Lähi-
ajan toimintaa tulee olemaan 
myös suvun asuinpaikkoihin 
tutustuminen. Sukuseuran 
yhtenä toiminnan perustana 
on Hannu Rourun tekemä su-
kututkimus ”Kesäsestä maa-
ilmalle”. Perustamiskokouk-
sessa pidettiinkin hiljainen 
hetki Rourun muistolle. 

Sukukokous aloitettiin ju-
malanpalveluksella Pudas-
järven kirkossa. Sieltä siirryt-

Sukuseuran puheenjohtajaksi valittu Vesa Holmström 
johti myös perustamiskokouksen. 

”kesäsestä maailmalle” Sukuseuran yhtenä toiminnan perustana on 
Hannu Rourun tekemä sukututkimus ”Kesäsestä maailmalle”.

Anders Wikströmin sukuseuran kokouksessa oli vilkasta keskustelua ja eri suku-
haaroista tulleet osallistujat esittelivät kokouksessa itsensä.

tiin seurakuntakeskukseen 
ruokailemaan ja kahvittelun 
merkeissä sukuseuran perus-
tamistilaisuuteen, johon osal-
listui noin 50 henkeä eri puo-
lilta Suomea. Tutuksi tultiin 

pitämällä osallistujien esitte-
lykierros. Perustamiskoko-
uksen puheenjohtajana toimi 
Vesa Holmström ja sihteerinä 
Arvo Niskasaari. Kokouksen 
jälkeen halukkaille tarjottiin 

mahdollisuus tutustua Hir-
vaskosken Penttilässä sijaitse-
vaan Yrjö Vikströmin kotimu-
seoon. 

Heimo Turunen

Malisen Erän hirvenmetsäs-
tyksen ensimmäinen jahti-
viikko sujui jonkin verran 
alavireisesti. Hirvet tuntui-
vat kiertävän passimiehet 
kaukaa. Silloin päättivät He-
lena Ylilehto ja Päivi Ylitalo 
ottaa kokkikonstit käyttöön. 
Naiset päättivät tarjoilla hir-
viporukalle viime lauantai-
na hernekeittoa ja pannu-
kakkua hirvimajalla ja sehän 
tehosi. Jo ennen puolta päi-
vää paukkui Jaakko Ylitalon 
pyssy. Pian ensimmäinen 
nakkuhirvi saatiin vajalle 
nahkottavaksi.  

Seuraavana päivänä jat-
kui jahtionni, kun Matti Ala-
talo sai kaadettua vasan.  
Jahti jatkuu edelleen kunnes 
kaikki neljä aikuista ja viisi 
vasaa ovat kaadettuina. Pei-
jaisia jahtiväki aikoo viettää 
kekrin 1. pyhänä. (rr)

Malisen Erän hirvimajalle oli hirviporukan miehille ka-
tettu maukas tarjoilu. Helena Ylilehto kauhomassa her-
nekeittoa lautaselle ja Päivi Ylitalo tarjoilemassa pan-
nukakkua. 

Neljän seuran yhteismetsästyksestä 
hyvät kokemukset
Vuosia on aina silloin täl-
löin keskusteltu hirviporu-
kassa yhteistoiminnasta ja 
kun sitä ylemmälläkin tahol-
la suositellaan ja tutustumis-
ta eri hirvimetsästäjiin. Niin-
pä Kosamon metsästysseura 
päätti ryhtyä puhumisesta 
toteutusvaiheeseen. 

Kutsut oli lähetetty seit-
semälle seuralle, joista neljä 
oli saanut porukan innostu-
maan asiasta. Ervastin, Pelt-
tarinharjun, Raksun erän ja 
Kosamon metsästysseuran 
hirvi-ihmiset kokoontuivat-
kin heti päivän valjettua lau-
antaina 4.10 Tolpanvaaran 
vanhalle maanottopaikal-
le. Ensimmäisenä sytytettiin 
tietenkin hyvät tulinuoti-
ot ja alkoihan niitä autojen 
vilskettä näkymään. Niis-
tä hiippaili oranssiliiveihin, 
päähineisiin ja takkeihin 
sonnustautuneita reippaita 
metsästelijöitä. Tarkoitukse-
na oli ensin tutustella ja tu-

tuilta kysellä kuulumiset. Se 
puoli näytti toimivan hyvin, 
vaikka ehkä hieman oli jän-
nitystäkin ilmassa, mutta se 
kuulemma kuuluu asiaan. 
Kunkin seuran metsästyksen 
johtajat siirtyivät vähän niin 
kuin terävään päähän katso-
maan isoista kartoista, mistä 
maisemasta yhteisajo suori-
tetaan, porukkaahan oli lä-
hemmäs 50 henkeä, kaksi 
naistakin mukana. 

Löytyihän se sopiva mai-
sema ajoon ja passiporukkaa 
oli jokseenkin tasan. Pätevin 
ottein oli otettu huomioon 
passipaikat, ampumasekto-
rit ym. turvallisuusnäkökoh-
dat. Samoin ajoporukan lait-
to kompassisuuntineen oli 
pätevästi ja rutiinilla suun-
niteltu. Parin tunnin ensim-
mäinen projekti ei tuottanut 
saalismielessä tulosta, mut-
ta kuitenkin rentoutta, hiu-
kan kylmää ja melko paljon 
hikeä ajajina olleille. Oli taas 

tulien teon aika, hieman ana-
lysointia ja tietenkin rentoa 
rupattelua makkaranpais-
ton ja kahvin nauttimisen li-
säksi. 

Iltapäivän ajomaasto oli 
haasteellisempi ja laajempi 
ja muutama näköhavainto-
kin saaliista oli, mutta ei tällä 
kertaa sekään tuottanut lo-
pullista tulosta. Ajoporukka 
sai hyvää liikuntaa, jopa ry-
pemiseksi oli muodostunut 
välillä. Passiporukka sai hy-
vän nukuttavan sään lisäksi 
vähän jännitystä. 

Yleisnäkemys yhteismet-
sästyksen kokeilusta oli, että 
ei haittaa, vaikka yksi päivä 
syksystä olisi porukalla met-
sästystä. Tosin vastuuvetä-
jille tällainen päivä on taval-
lista työläämpi. Metsästäjien 
yhteisöllisyyttä voi tälläkin 
tavalla toteuttaa.

Erkki Honkanen, 
kuvat Raimo Moilanen

Neljän seuran yhteisjahtiin osallistui noin 50 metsästäjää.

Seurojen yhteisjahti alkoi nuotiotulilta.

Ruokatarjoilu siivitti 
Malisen Erän kaatoihin

Pirjo Riihiahon runokirjan  
julkistamistilaisuus kirjastossa

Keskiviikkona 15.10. kello 17 
alkaen on Pudasjärven kau-
punginkirjastossa pudasjär-
veläisen Pirjo Riihiahon ru-
nokirjan, Sormuksen varjo, 
julkistaminen. Tilaisuudessa 
on kirjan esittelyn lisäksi mu-
siikkia ja kahvitarjoilu. Kirjan 
taiton ja graafisen suunnitte-
lun on toteuttanut Eila Lahti-
nen ja kirja on painettu turku-
laisessa Finepress Oy:ssä. 

Pirjo Riihiahon, runoili-
jan ääni, on kaikunut näillä 
selkosilla jo vuosikymmenet 
useissa pienissä julkaisuissa, 
muutamissa antologioissa ja 
laajemmin myös Internetissä 
eri sivustoilla.

Riihiahon aikaisempia jul-
kaisuja on muun muassa 
Täysikuu  1996, Kuolematon 
laulu  1997, Ajatuksia, tun-
nelmia  1998, Pieniä puheita  
2000, Hääsormus  2002, Tuu-

Teflonit ovat kiireisille.

Jäin miettimään

tarttumatonta pintaa.

Luonnetta kuin

liukasta kalaa.

Ettei mikään koskettaisi,

ei jäisi kiinni.

Ei satuttaisi, ei kasvattaisi.

Kauheaa.

Kyllä elämä on teräskattilaa.

Taiten kapustoitavaa.

Pirjo Riihiaho

Pudasjärveläisen Pirjo Riihiahon, s.1957, runoilijan 

ääni on kaikunut näillä selkosilla jo vuosikymmenet 

useissa pienissä julkaisuissa, muutamissa antologi-

oissa ja laajemmin myös internetissä eri sivustoilla.

ISBN 978-952-93-4455-0

Sormuksen
varjo

Pirjo Riihiaho

Riihiaho kirjoittaa karheasti ja elämänmakuisesti, mutta myös kauniisti. Ru-

noihin on helppo samaistua; eräs lukija totesikin, että jos hän itse kirjoittaisi, 

hän kirjoittaisi samalla tavalla kuin Riihiaho.

Aikaisemmat julkaisut: Täysikuu  1996, Kuolematon 

laulu  1997, Ajatuksia, tunnelmia  1998, Pieniä 

puheita  2000, Hääsormus  2002, Tuulen vanki  

2003, Älkää kaatako tätä laivaa  2004, Kolmannen 

miehen huone 2006, Naisen vuosi  2009, Oveni 

vieressä perhosverho  2010, Vesi kulutti vanan 

pihatiehen  2012.

S
orm

uksen varjo

Pirjo R
iihiaho

len vanki  2003, Älkää kaatako 
tätä laivaa  2004, Kolmannen 
miehen huone 2006, Naisen 
vuosi  2009, Oveni vieressä 
perhosverho  2010, Vesi ku-
lutti vanan pihatiehen  2012.

Riihiaho kirjoittaa karheas-
ti ja elämänmakuisesti, mutta 
myös kauniisti. Runoihin on 
helppo samaistua; eräs lukija 
totesikin, että jos hän itse kir-
joittaisi, hän kirjoittaisi samal-
la tavalla kuin Riihiaho. 

Pirjo itse sanoo, että runo 
saattaa alkaa muhia päässä 
jostakin tapahtumasta, omas-
ta kokemuksesta tai oivalluk-
sesta, ihan mistä tahansa. Sa-
nat vain alkavat elää omaa 
elämäänsä. 

”…kuin varkain katselen 
sormiani: aavistus painaumaa 
siinä, missä sormus on ollut. 
Sormuksen varjo…” EL
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

 

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA, VARAOSAT KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

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

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

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
* Myösvarmuuslukot asennettuna

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

RAKENTAMINEN, REMONTIT

MAANRAKENNUSTA

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

PAINOPALVELUITA

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

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

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

* Idyllinen maalaisympäristö
* Turvalliset opetushevoset
* Tehokas opetus ja pienet ryhmät 

RATSASTAMAAN!

www.hirvaskoski.fi
Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.

Ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

RATSASTUSPALVELUJA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

> Isännöintiä > kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!  

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

   
p. 040 1951 732  

Painopalvelusta yhtenäiset 
MAINOSTEKSTIILIT
Yrityksille ja Yhdistyksille
tapahtumiin ja mainoskäyttöön

PAINOPALVELU PUURUNEN
Eila Puurunen
p. 0400-514 692

Jukolantie 4  93100 PUDASJÄRVI
painopalvelu@gmail.com
www.mainostekstiilit.com

Katso:  ja pyydä tarjous!

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

Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

Puh. 045 150 1411
urajuha@gmail.com, www.maatalouskonehuolto-uronen.fi

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

Kurentie 26 as 2, 93100 Pudasjärvi
p. 050 576 0300 ja 

hierojamarjo@gmail.com
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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!

Retki kotiseurakunnan 
Pudasjärven kirkkoon tiistaina 14.10. 

Lähtö palvelukeskuksesta klo 14, 
takaisin noin klo 17. Matkan hinta 2 €, 

sisältää kirkkokahvit.
Ilmoittautumiset pe 10.10. mennessä, 

puh. 045  263 0780 /Alpo
Hallitus

eläkeliiTon 
puDASjärven YhDiSTYSJään lumo - näyttely Syötteen luontokeskuksella nähdään 1.9.-30.10. Jään lumo – 

näyttely, joka esittelee Kerttu Karjalaisen jääaiheisia valokuvia.
Laura Böök - Valokuvia 4.-29.10.  Näyttely avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-
pe suljettu. Avajaiset pe 3.10.2014 klo 18-20. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin edestä.
Koirakurssi lapsille ja nuorille Pudasjärven Koiraharrastajat ry:n kentällä Suojalinnalla 
torstaisin 18.9.-9.10 klo 17-18. Kurssilla tutustutaan tokoon, rally-tokoon ja agilityyn.
Bioenergiapörssi-hankkeen loppuseminaari pe 10.10. klo 12-14. Kulttuurikeskus 
Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 13.10. klo 18-21.45. Klo 18.00 Viiru ja Pesonen: Pikku-
kepposia ja suurta ystävyyttä. Klo 20.00 Mielensäpahoittaja.
Wirtapiiri Sarakylän koululla ti 14.10. klo10.30. Vierailijoina Pirkko Polvi ja Keijo Pii-
rainen.
Keliakiakerho ke 15.10. klo 18. Kerttu Määtällä Pappilantie 10 J 8. Puh. 040 571 2483.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Säkkisellä to 16.10. klo 19.

TArjouSkilpAilu
Paukkerinharjun kylätalon pihan 
lumenauraus talvikaudella 2014–2015. 
Vastuuvakuutus oltava. 

Tarjoukset 31.10.2014 mennessä osoitteeseen: 

Jongun alueen kyläyhdistys 
Jaalangantie 1342 
93100 Pudasjärvi

Hallitus 

Ilmoitathan talokohtaisen 
vesimittarilukeman viikolla 42 tai 43

Arkisin puh. 040 517 5266.

Koreten vesiosuuskunnan jäsen!

      Koreten vesiosuuskunta

Esitelmänä: Elämä diabeetikko lapsen vanhempana. 
Luennoitsija Sirkku Käsmä.
Kahvitarjoilu. Lämpimästi tervetuloa!

Pudasjärven Diabetesyhdistyksen 
varsinainen SYYSKOKOUS pidetään ke 15.10. 

Jukolanpirtissä klo 18.00 alkaen.

Pudasjärven diabetesyhdistys ry 
Hallitus

Lähtö 11.10.14 klo 8.00! 
Linja-auto asemalta

SyySrETKI 
Hailuodon Siikamarkkinoille

huom! lähTÖAikA 
on muuTTunuT! 

reumayhdistys.          Tervetuloa!

Huomionosoitukset ja ruokailu alkaa kello 11.00
Ruokailun vuoksi toivotaan ilmoittautumista Leena 
Rantala puh. 050 559 9066, leena.r45@gmail.com

Pudasjärven 
Eläkeläiset ry

lauantaina 25.10.2014 klo 12.00
Kurenalan koululla Rimmintie 1 Pudasjärvi

juhlapuhujana 
Eläkeläiset ry:n 
puheenjohtaja, 
ministeri Kalevi Kivistö 
ja lisäksi itse 
tuotettua ohjelmaa.

Pudasjärven Eläkeläiset ry:n

35-vuotisjuhla

Tervetuloa juhlimaan 
kanssamme!

Tervetuloa!  Hallitus

Super Pudasjärven 
ammattiosasto AO 211 ry
Sääntömääräinen syyskokous
ke 29.10. klo 16.00 Palvelutalolla

MIXJUMPPAA Lakarilla tiistai-
sin klo 19-20.
Lokakuun ohjelma:
14.10. Kuntojumppa. Ohjaaja 
Kirsi Kipinä.
21.10. Ei jumppaa. Koulujen 
syyslomaviikko.
28.10. Kuntojumppa. Ohjaaja 
Kirsi Kipinä
GYMNAESTRADA 

PuU Voimistelujaosto
12. - 18.7.2015 HELSINKI,
monipuolinen voimistelun 
suurtapahtuma, johon Pudas-
järven Urheilijoiden voimistelu-
jaosto on osallistumassa. Tämän 
vuoksi järjestämmekin tiedotus-
tilaisuuden kaikille kiinnostu-
neille to 9.10. kello 17.30-18.30 
Lakarin koulun liikuntasalissa. 
Tervetuloa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa!

Su 12.10. klo 11 Hannu Orava
Su 19.10. klo 11 jumalanpalvelus

Kävele, sauvakävele tai 
juokse omaan tahtiin

Sotkajärven Vedon Kuntokävely 10. - 11.10. 
perjantaista klo 18 - lauantaihin klo 18

Hirvaskosken koululla.
Pikkulähtö pe klo 18, 

PÄÄLÄHTö LAUANTAINA KLO 15
Arvonta la klo 17.30, 50 euron ostokortti, täytekakku ym.

PuU palkitsee 150 eurolla PuU alaseuran, joka saa 
eniten osallistujia liikkeelle. SoVe ei tässä mukana. 

Reittinä merkitty 4 km ja 1,7 km pururata. 

Lisätietoja Pekka Kinnunen p. 0400 381 548. 

Kuva viime vuoden kävelyyn lähdöstä.

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

TULOSSA:  la 18.10. Petri Nygård. la 1.11 Naseva

TORSTAINA 9.10.
Tietovisa alkaen klo 19 vetäjänä Marko Koivula,

voittajalle on palkinnoksi vapaalippu Petri Nygårdin keikalle!

Perjantaina 10.10.

Wintissä: klo 24-03.30   DJ HAMMER
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lauantaina 11.10.

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. ep

Lippu 5€ sis. epWintissä: klo 24-03.30  DJ LEILA

Unohtumattomia 
säveliä sota-ajalta

Konsertti 
”Taakse jäänyttä elämää”
su 12.10. klo 18 kansalaisopiston 

juhlasali Salikki Lukiontie 4.

Liput ovelta 
15 €/10 €.

Tervetuloa!

Oopperalaulaja Raimo Laukka laulu
Pekka Pöllänen harmonikkataituri.

Tule suunnittelemaan oman lähivesistösi 
kunnostusta asiantuntijan kanssa

VYYHTI-hankkeen viimeiset vesistökunnostustyö-
pajat pidetään nyt. Vielä ehdit saamaan tietoa 
ja neuvoja oman lähivesistösi kunnostamiseen. 
Tervetuloa juttelemaan asiantuntijoiden kanssa 
ja kuuntelemaan kunnostajien kokemuksia.
Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Kahvitarjoilu.

Ti 14.10. klo 17.30-20.30, Pohjantähti, Teollisuustie 1  

Ilmoittaudu viim. 10.10. saara.ilkka@proagria.fi/0400 912496

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ: 
www.pudasjarvi-lehti.fi

Tykkää meistä:
www.facebook.com/Pudasjarvilehti

bingo Hetepirtillä 
Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi

lauantaina 18.10. 
klo 13.00

seuraava bingo: la 1.11.
Tervetuloa!

HNSwww.hetepirtti.fi
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Kuulutus
Valtuusto on kokouksessaan 25.9.2014 hyväksynyt

1) Tuulijärven ranta-asemakaavan, kaavoitusasiakirjat ovat näh-
tävänä 8.10.2014 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa.
2) Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen muu-
toksen, asiakirjat ovat nähtävänä kaupungin teknisessä toimistossa.

Asiakirjat ovat lisäksi nähtävänä internetissä www.pudasjarvi.fi.
Pudasjärvi 1.10.2014 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Lasten luontoviikko 
luontokeskuksessa

Syyslomien aikaan Syötteen 
luontokeskuksessa vietetään 
16.-25.10. vuosittaista lasten 
luontoviikkoa, jonka aikana 
on retkiä Luontokeskuksen 
lähimaastoon ja vietetään tee-
mapäiviä. Luontokeskuksen 
auditoriossa pääsee myös kat-
selemaan elokuvia. Aamupäi-
visin esitetään kello 10 koko 
perheen elokuva Helinäkeiju 
ja Merirosvokeiju ja iltapäi-
vällä näytetään jännittävä 
seikkailutarina Frozen. Kah-
vilassa on myynnissä pientä 
naposteltavaa elokuvan ajak-
si. 

Viikon mittaan Kaija-Kar-

hu keskeyttää pesänraken-
nuspuuhansa hetkeksi ja 
saapuu luontokeskukselle 
opastamaan lapsia kätköra-
dan saloihin. Retkellä etsitään 
viisi kätköä ja mietitään vas-
tauksia visaisiin kysymyksiin. 
Illan hämärtyessä tehdään pi-
meäretki Annintuvalle, jossa 
tehdään tulet ja herkutellaan. 
Retkellä tutustutaan luontoon 
syksyn hämärässä ja yritetään 
bongailla kansallispuiston yö-
eläjiä, pöllöä ja liito-oravaa. 
Naavaparran retkellä tutus-
tutaan kansallispuistossa elä-
viin eläimiin ja pidetään tau-
ko Annintuvalla. 

Lauantaina 18.10. Syöt-
teen luontokeskuksessa vi-
lisee peikkoja. Päivän ohjel-
massa on peikkotarinoita ja 
askartelua. Peikkopäivänä ei 
esitetä elokuvia. Sunnuntaina 
19.10 kerätään kasaan tarvit-
tavat tamineet ja tehdään hie-
noja majoja ympäri metsää. 
Keskiviikkona 22.10 tutus-
tutaan frisbeegolfin saloihin. 
Lasten luontoviikko huipen-
tuu lauantaina 25.10 Taika-
metsän taiteilijapäivään, jol-
loin askarrellaan ja maalataan 
hienoja taideteoksia.

Luontokeskus tiedotus

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Nuorisopalvelut tiedottaa 3/2014

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

 www.pudasjarvi.fi  www.pudasjarvi.fi 

Nuorisopalveluiden tehtävänä on tukea 0-29-vuotiaiden nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuor-
ten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.  
Toimintamme lähtökohtana ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuuri-
suus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

NUORTEN OSALLISTUMINEN JA KUULEMINEN
Oulun alueen nuorten, 14-29 -vuotta  tapaaminen – STARTTIPÄIVÄ Oulussa la 11.10. klo 11-21, 4 hlöä 
Pudasjärveltä.  Jos kiinnostuit, sitovat ilmoittautumiset to 9.10. mennessä, Tarja.
Lasten valtuuston kokous ke 5.11. klo 13-15 Pudasjärven kaupungintalo, Otso, Tarja.
Nuorisovaltuuston kokous to 6.11. klo 13-15 Rimminkankaalla, 2 rakennus, nuorisotoimisto, Tarja.

AIKALISÄTOIMINTA
Aikalisäohjaajina toimivat Tarja ja Petra.  Aikalisäohjaajan kanssa voit keskustella elämään liittyvistä asi-
oista.  Häneltä saat henkilökohtaista tukea, tietoja ja rohkaisua asioiden hoitamiseen.  Tarvittaessa saat 
myös apua ja ohjausta sopivien palveluiden löytämiseen.  Voit varata itsellesi henkilökohtaista aikaa tai 
tulla ”hengailemaan” teemailtoihin kirjastotalon nuorisotiloihin, nuorisokahvilaan. 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

NUORISOTAKUU
Haetaan 18-29-vuotiasta, 2 työtöntä nuorta vertaisohjaajiksi lauantaisin järjestettävään nuorten avoi-
meen kahvilatoimintaan, työaika 3,59h/viikko, pääsääntöisesti klo 18-23 välisenä aikana.  Palkka määräy-
tyy sivistystoimen peruspalvelutehtävien mukaisesti mutta on kuitenkin max. 299 euroa kuukaudessa – 
ei vaikuta maksettavan työttömyysturvan määrään.  Lisätietoja ja vapaamuotoiset hakemukset pe 17.10. 
mennessä, Tarja.
Haetaan nuoria 10-29-vuotta, yrittäjyysvalmennusryhmään.  Jos olet kiinnostunut kokeilemaan ja teke-
mään projekteja, ilmoittaudu mukaan lokakuun aikana, Tarja.

NUORTEN TYöPAJA
Nuori!  Haluathan tekemiseen mukaan? 
Tule Karhupajalle saamaan tukea koulutus- ja työuran löytämiseen, vahvistamaan arjenhallinnan taitojasi 
mielekkään tekemisen avulla.  Tuo omat toimintaideasi muidenkin käyttöön.  Soita tai tule keskustele-
maan,  Sointu.

ETSIVÄ NUORISOTYö
Etsivä nuorisotyö päivystää PudisFoorumilla, Kauppatie 3, perjantai-iltaisin 17.10., 31.10., 14.11., ja 28.11. 
klo 19-21.  Tervetuloa moikkaamaan ja rupattelemaan kahvikupin ääressä, Petra.

SUKUPOLVIEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS
Iäkkäiden ja nuorten yhteiset virikepiirit Vanhustentaloyhdistyksen kerhohuoneella maantaisin klo 12-
13.30 ja Kaupunginkartanossa keskiviikkoisin klo 12-13.30, vapaapääsy, Minna Ojala ja Hanne Romak-
kaniemi.  Nuoret kartoittavat Vanhustentaloyhdistyksen asukkaiden pärjäämistä ja palvelutarpeita ovelta 
ovelle tehtävällä kyselyllä marras-joulukuun aikana, Tarja ja vanhusten palveluohjaaja Marja Lahdenperä.

NUORISOTILAT
avoinna kirjastotalolla, vapaa pääsy
ma-pe klo 12-20 ja lauantaisin teemalliset iltakahvilat 

Aihe Toiminta Ajankohta Paikka  Lisätietoja   

ASUMINEN Teemailta La 22.11. ja la 10.1. Nuorisokahvila Tarja Väisänen
  klo 18-23

TERVEYS Teemailta La 24.1. ja la 7.2.  Nuorisokahvila Tarja Väisänen
  klo 18-23

OPISKELU Teemailta La 21.2. ja la 14.3. Nuorisokahvila Tarja Väisänen
  klo 18-23

IHMISSUHTEET Teemailta La 28.3. ja 11.4. Nuorisokahvila Tarja Väisänen
  klo 18-23
 
TYöLLISTYMINEN Teemailta La 25.4. ja la 9.5. Nuorisokahvila Tarja Väisänen
  klo 18-23

AJANKOHTAISTA, SYYSLOMAVIIKKO 43
Retki Kuusamon Tropiikkiin ma 20.10. Hinnat 4-14 -vuotta 10 €, yli 14-vuotiaille 15 €, sis. matkat ja 
pääsylipun kylpylään.  Alle 8-vuotialla tulee olla huoltaja mukana ja yli 8-vuotialla riittävä uimataito.  Lähtö 
klo 11.00 kirjastotalon nuorisotilojen edestä ja paluu samaan paikkaan n. 18.30.  Ruokailumahdollisuus 
on omalla kustannuksella markettien yhteydessä olevissa ruokapaikoissa.  Ilmoittautuminen pe 17.10. 
mennessä, Jari ja Tarja.
Luontoleiri Pitkälammen eräleirikeskuksessa, Taivalkoskella 7-12 -vuotiaille ma-ke 20-22.10.  
Lähtö ma klo 11 kirjastotalon nuorisotilojen edestä ja paluu samaan paikka ke klo 15.  Leirin hinta 10 
euroa, sis, matkat, majoituksen ja retken Eedeniin, max. 15 osallistujaa.  Leirikeskuksessa ei ole sähköjä 
Ilmoittautuminen ke 15.10. mennessä, Jari ja Tarja.  Leirikirje osallistujille.
Monikulttuurisuus päivä kirjastotalon nuorisotiloissa to 23.10. klo 12-17, ohjelmassa työpajoja.  
Päivän päätteeksi ipanadisco alakouluikäisille nuorisotiloissa klo 18-20.30, maksuton, Minna ja Hanne.
Elokuva, keilausretki K13 Ouluun pe 24.10.  Lähtö klo 12.30 kirjastotalon nuorisotilojen edestä 
ja paluu samaan paikkaan n. klo 21.  Retken hinta 10 euroa, sis. matkan, pääsylipun ja ruokailun Raxissa.  
Ilmoittautuminen pe 17.10 mennessä, Jari ja Tarja.

YHTEYSTIETOMME
Tarja Väisänen, vapaa-aikaohjaaja, lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämistyö, 040 526 2765
Jari Pekkala, nuoriso-ohjaaja / nuorisotilat, 0400 703 307
Lisäksi nuorisotiloilla Minna Ojala ja opiskelija Hanne Romakkaniemi
Sointu Veivo, yksilövalmentaja 040 826 6590
Petra Poijula, etsivä nuorisotyöntekijä, 040 826 6610
etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi
www.pudasjarvi.fi/asukkaille/nuoret.   

Aihe Ajankohta Lisätietoja

Opiskelu la 11.10. klo 18-23 Hanne Romakkaniemi

Yrittäjyys la 18.10. klo 18-23 Minna Ojala

Friends la 25.10. klo 18-23 Tarja Väisänen

Terveys la 8.11. klo 18-23 Jari Pekkala

Ikärajat la 15.11. klo 18-23 Hanne Romakkaniemi

Asuminen la 22.11. klo 18-23 Minna Ojala

Pikkujoulu la 29.11. klo 18-23 Tarja Väisänen

Tanssikurssit alkoivat  
Nuorisoseuralla
Pudasjärven Nuorisoseuran 
järjestämänä alkoi tiistaina 
7.10. Koskenhovilla tiistaisin 
joka viikko pidettävät tans-
sikurssit, jossa ohjaajana toi-
mii pudasjärveläissyntyinen 
tanssinopettaja Pekka Kari-
saari. Ensimmäisenä iltana 
harjoiteltiin foksia ja fuskua. 

Tanhuamisesta alkanut 
tanssiharrastus on poiki-
nut Karisaarelle menestys-
tä tanssikilpailuissa. Muun 
muassa vuonna 2010 hän on 
voittanut latino show -tans-
sin Suomen mestaruuden. 
Seuraavana vuonna hän saa-
vutti pronssia. 

Karisaari on käynyt kah-
den vuoden tanssinohjaaja-

koulutuksen. Vuonna 2001 
hän suoritti STOL:in (suo-
men Tanssinopettajien liitto) 
tutkinnon, jonka jälkeen hän 
on ohjannut kansalaisopis-
ton kursseja Ylivieskassa, 
Nivalassa ja Haapajärvellä. 

Vuodesta 2007 alkaen hän 
on vetänyt kollegansa Tiina 
Myllyn kanssa säännöllisesti 
kursseja Oulunsuun Pirtillä 
ja käynyt ohjaamassa myös 
Ruukin kansalaisopistossa 
– muutaman kerran myös 
Pudasjärvellä. Karisaari on 
jäsenenä Suomen Tanssin-
opettajien liitto STOL ry:ssä, 
johon pääsemisen ehtona on 
vankka ammattitaito ja opet-
taminen kansainvälisten 

suositusten mukaisesti. 
Pekalla kuluu tanssin-

opettamisen merkeissä jopa 
neljä iltaa viikossa. Tanssi 
ja sen opettaminen on kui-
tenkin Pekalle harrastus, toi-
meentulonsa hän saa insi-
nöörinä Pattijoella olevasta 
työpaikastaan. 

Pekka iloitsee aktiivises-
ta tanssiharrastuksesta Pu-
dasjärvellä. Sitä hän haluaa 
omalta osaltaan olla kurs-
seillaan edistämässä. Mu-
kaan hän toivottaa entiset 
ja uudet tanssin harrastajat. 
Paria ei tarvitse olla. Ope-
tustilanteeseen kuuluu pari-
en jatkuva vaihtaminen. HT

Tanssiopettaja Pekka Karisaari (kuvassa vas.) kävi viime keväänä vetämässä Nuo-
risoseuran tanssikursseja muutamana iltana.
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MAANANTAINA 13.10.
Pudasjärvi ABC     klo  08.00 – 10.00
Hotelli Kuusamo   klo  13.00 – 19.00 

VANHAT JA UUDET ASIAKKAAT TERVETULOA!

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

LEnTÄjÄnMAjA
Lentäjäntie 49
-  1-5-hengen huoneita
-  Sauna
-  Kokoustilat  2-50 hengelle
-  Varusteltu keittiö
-  Sopii juhlien ja saunailtojen 
    pitopaikaksi

jyRKKÄKOSKI Oy Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi 
P. 0400 109 006 • info@jyrkkakoski.fi • www.jyrkkakoski.fi

Majoitusta Pudasjärvellä

HOTELLI
IIjOKI
Karhukunnaantie 6
-  Iijoen rannassa
-  1-4-hengen huoneistoja, 
  joissa mm. oma sauna, 
 suihku, wc, parveke, 
 varusteltu keittiö, tv, wlan
-  Vuokrataan toimistotiloja päiväksi,            

viikoksi, kuukaudeksi...
-  Kokoustilat 2-20 hengelle

HUOMIO METSÄNOMISTAJAT 
JA METSÄALAN TOIMIJAT!

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, 
mutta ilmoittauduthan viimeistään 8.10.2014 

marja-liisa.junes@oulunkaari.com tai p. 085 875 6121.
Tervetuloa!

Bioenergiapörssi-hankkeen päättyessä järjestämme loppusemi-
naarin perjantaina 10.10. klo 12.00 Pudasjärven Pohjantähdessä 
ja lauantaina 11.10. klo 10.00 Iissä Maisemaravintola Merihel-
messä. Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaasta metsäneuvoja Tero 
Hänninen kertoo Bioenergiapörssin toiminnasta ja Kemera-tuista 
puhuu Tarkastaja Risto Koistinen. Turveruukki Oy:sta toimitus-
johtaja Heikki Karppimaa kertoo Bioenergiapörssin jatkosta ja 
roolista puukaupassa.

www.bioenergiapörssi.fi

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

VKK-Media OyPudasjärvi-lehti Oy
KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme

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


