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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Sarakylällä mietitään
kylämaiseman 

ehostusprojektia s. 5

Muista näkyä 
liikenteessä s. 15 

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

sininen 
lenkki

580g

1,99
pkt

broilerin
koipi-reisi

marinoitu, n. 1,2 kg

1,69
kg

nauTa-
jauheliha

17%, 400 g

2,99
ras

wilhelm 
grillimakkaraT 400g

- original 
- juusto

4,50
2 pkt

riisipiirakka 
6 kpl/390 g

1,29
pkt

aino pikariT480 ml, 
- vanilja-suol.kinusk.-

macadakrokantti
- suklaa-lakritsi-toffee
- suklaa-toffee-minttu

2,99
pkt

naisten ToppahousuT
Vauvalle bodyT

8,90 9,95
Vauvalle housuT

11,70

33,90

naisten ToppaTakki

69,50

miesten ToppahousuT

29,90

miesten ToppaTakki

69,00

8,50

15,50

Vauvalle 
unihaalari

Yli 20 vuotta kahvia ja kauppiaita! 
Tule kahville ja juttelemaan kauppiasurasta 

ma 20.10. 
Pudasjärven kioskille klo 10-12 ja 

Ranuan kioskille klo 13-15.

Paikalla kauppiastoiminnasta vastaava 
aluepäällikkö ja ärrän väkeä.

 

VETULOATE
KAHVILLE

Koneurakoitsijat, rakennusliikkeet, 
poromiehet yms.

Myytävänä VW LT 46
- paripyörät kantavuus noin 2000 kg
- ajettu 335 tkm
- perälauta ja sivu ovi
- vm. 1998
- seuraava 
 katsastus 5/15
- alv. vähennys 
 kelpoinen

HINTA 5900 €   
sis. alv. 24%

Puh. 050 501 9090 /Marko Rautio

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

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 22.10., 
ke 29.10. ja ke 5.11.

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

TERVETULOA!

NASTAKENGÄT 
SAAPUNEET!

Meidät löydät myös 
Facebookista!

99,-
129,-

KEVyT-
TOPPAPUVUT

Myös D-mit. VÄLIASU

24,90

TALVIJUOKSUUNICEBUG
IVALO ja PACE

175,-           185,-

159,- 159,-
179,-

fUjISETSU GTx

169,-
199,-

ICEBUG

Pirjo Riihiahon runokirjan,

Sormuksen varjo,
julkistamistilaisuus

Pudasjärven 
kaupunginkirjastossa
Ke 15.10. klo 17.00

Musiikkia ja kahvitarjoilu
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
P. 0400 886 158

vaatepuotihertta@gmail.com
Palvelemme: ma-pe klo 10-17, la 10-14

UUsia ihkUja 

LaUkkUja saa
pUi! 

-20%
jakkUja

ovh.sta 
(voim. to 23.10 saakka)

ERÄ!
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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

Pudasjärven seurakun-
nan kirkkoneuvosto totesi 
29.9. kokouksessaan, että 
ei ole tarvetta kirkollisve-
roprosentin muutokseen 
ensi vuodelle ja päätyi 
ehdottamaan kirkkoval-
tuustolle, että se määräisi 
vuoden 2015 kirkollisve-
roprosentiksi 1,5 prosent-

Muualle haudattujen muistomerkki uudistetaan
tia.

Riekinkankaan hautaus-
maalle on suunnitteilla uusi 
muualle haudattujen muis-
tomerkki. Vanha muisto-
merkki on käynyt pieneksi 
ja se ei enää ole ollut viime 
vuosina toimiva ratkaisu. 
Rakennustoimikunnan toi-
meksiantoon perustuen ark-

kitehdit Matti Pennala ja Rit-
va-Liisa Pihlaja ovat yhdessä 
työstäneet suunnitelmaa ni-
meltä ”Kaari”. Muistomerk-
ki ”Kaaren” materiaalit ovat 
sävytetty lasi, teräs ja beto-
ni. Suunnitelmassa nykyi-
nen muistokivi on sijoitettu 
lasiseinämän keskelle. Uu-
dessa muistomerkissä on ti-

laa noin 400 hautakynttiläl-
le. Kirkkoneuvosto käsitteli 
ehdotusta kokouksessaan ja 
päätyi ehdottamaan kirkko-
valtuustolle Riekinkankaan 
hautausmaan muualle hau-
dattujen muistomerkkialu-
een uudistamista ”Kaari”-
muistomerkillä.

Lisäksi kirkkoneuvosto 

hyväksyi tilattavaksi vuo-
den 2015 hoitohautojen ja 
sankarihauta-alueiden ku-
kat Pudasjärven Puutarha 
Kukkahuone Oy:ltä.

Kirkkoneuvosto palk-
kasi myös Suvi Kipinän ja 
Kerttu Luokkasen lasteno-
hjaajan määräaikaisiin pal-
velusuhteisiin. JR

Raamatussa Markuksen evankeliumissa (12:28-34) on 
kohta, jossa eräs lainopettaja kysyy Jeesukselta mikä 
on kaikkein tärkein käsky. Tätä kysymystä minäkin 
usein mietin. On vaikea muistaa se kaikkein tärkein 
asia, kun yrittää pysyä yhteiskunnan ja itsensä asetta-
missa vaatimuksissa. Onko se tärkeintä, että menes-
tyn, vai se, että olen huippu ahkera ja suostun kaik-
keen mitä pyydetään. Kenties tärkeää onkin se, että 
käyttäydyn moitteettomasti ja piilotan kaikki negatii-
visen ajatukset ja tunteet. Hankalaahan se kyllä on, 
mutta sitähän meiltä ihmisiltä odotetaan. Vai odote-
taanko? 

Tässä kyseisessä raamatun kohdassa Jeesus vastaa 
lainoppineelle, että tärkein käsky on: Rakasta Herraa 
Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mieles-
täsi ja koko voimallasi. Voi pojat! Siis miten minä nyt 
sen osaan tehdä asiallisesti. Huh! Siis, koko sydämes-

tä, sielusta, mielestä ja vielä koko voimalla. Mietitään-
pä nyt tarkkaan. Rakastan Jumalaa, kyllä, mutta miten 
sen saan tehtyä noin voimalla. Voisiko tähän asiaan tul-
la selvennystä, jos luen vielä Raamatun kohtaa eteen-
päin. 

Jeesus jatkaa: Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäis-
täsi niin kuin itseäsi’. Näitä suurempaa käskyä ei ole. 
No, eipä paljon helpottanut. Rakasta lähimmäistäsi ja 
lähimmäiseksihän lasketaan kaikki ihmiset. Pitääkö mi-
nun siis rakastaa niitä ihmisiä myös jotka ovat loukan-
neet minua ja jotka elävät aivan eri arvojen ja peri-
aatteiden mukaan kuin minä. Johan menee vaikeaksi. 
Niin ja sitä paitsi, en useasti rakasta edes itseäni, mi-
tenkäs minä silloin voin muitakaan rakastaa. Kovasti 
tämä mietityttää. Pitänee aloittaa rauhassa asian poh-
timinen. 

Jumalahan on tehnyt meidät kuvakseen. Näin voi-

sinkin omalla kohdallani tulkita ja yhdistää tämän tär-
keimmän käskyn. Kun rakastan lähimmäistäni ja itseä-
ni, rakastan näin ollen Jumalaakin, koko sydämestä, 
sielusta, mielestä ja koko voimalla. Kova on urakka 
edessä ja taidankin aloittaa vaikeimmasta ja opette-
len rakastamaan niitä ihmisiä joita on vaikein edes sie-
tää. Ja pyydän kyllä siihen apua Jumalalta, kun ei taida 
omat voimat riittää. Niin ja ne tyhjänpäiväiset pätemi-
sen tarpeet taidankin pistää romukoppaan ja keskityn 
nyt tähän tärkeimpään, kun se vai-
kuttaa niin haastavasta.  Ja tärkeältä!

Suvi Kipinä
lastenohjaaja

Tärkein käsky

Messu seurakuntakodis-
sa su 19.10. kello 10, Juha 
Kukkurainen, Jukka Jaak-
kola, kirkkokuoro.
Syksyn Raamattupii-
rit maanantaisin 20.10., 
10.11., 17.11., 15.12., terve-

tuloa yhdessä tutustumaan 
Apostolien tekoihin.
Kirpputori Kanttorilassa ke 
15.10. kello 10-13. 
Lähetystalkooilta Kanttori-
lassa ma 20.10. kello 18.
Ystävänkammari seurakun-
takodissa ti 21.10. kello 12.
Sauvakävely  tiistaisin klo 
18 Liepeessä, lopuksi iltapa-
la ja hartaus. Huom! ei sau-
vakävelyä ti 21.10.
Kuorot: Eläkeläisten musiik-
kipiiri ke 15.10. kello 13, Vox 
Margarita ke 15.10. kello 18, 
nuorisokuoro to 16.10. kello 
16.30,  kirkkokuoro to 16.10. 
kello 18
Nuorisotyö: Nuorten ilta-
kahvila Rönö pe 17.10. kel-

lo 18.
Syyslomaleiri 3.-7. luok-
kalaisille varhaisnuorille 
21.-22.10.2014 Hilturannan 
leirikeskuksessa. Leiri on il-
mainen. Ilmoittautumiset 
ke 15.10. mennessä kirkko-
herranvirastoon p. (08) 882 
3100. Leirille mahtuu 25 en-
siksi ilmoittautunutta. 
Lisätiedot leiristä: 
tiina.inkeroinen@evl.fi/ 040 
571 4636.
Perhekerhot: seurakunta-
kodissa ke 15.10. ja to 16.10  
kello 10-13 ja iltaperhekerho 
seurakuntakodissa to 15.10. 
kello 16.30-18.30. Korpisen 
perhekerho ke 15.10. kello 
10. Syyslomaviikolla (viikko 

43)  ei perhekerhoja.
Satumuskari Hopeatiuku 
seurakuntakodissa perjan-
taisin, 2-3- vuotiaiden ryhmä 
kello 9.30-10.15 ja 4-5- vuo-
tiaiden ryhmä kello 10.30-
11.15. Satumuskaria ei pe 
24.10. eikä 31.10.
Lapsiparkki kokoontuu seu-
rakuntakodin päiväkerhoti-
loissa perjantaisin kello 9.30-
12,  ilmoittautumiset (08) 
882 3100. Lapsiparkkia ei pe 
24.10.
Kirkkovaltuuston kokous 
seurakuntatalossa ke 15.10. 
kello 16.30.
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat Pärjänsuolla Eija ja Jouni 
Seppälällä  su 26.10. kello 13 

(Jukka Jaakkola). Käsityöil-
ta Sarakylässä Anssi Nur-
melalla pe 17.10. kello 19 ja 
lauluseurat Sarakylän kap-
pelissa su 19.10. kello 19 (Ii-
vari Jurmu). Lauluseurat 
Kurenalan ry:llä su 19.10. 
klo 17 (Mikko Tuohimaa).
Kastettu: Ottiilia Isabel-
la Takarautio, Riia Katri 
Aleksandra Ervasti, Milka 
Emilia Leutonen, Neela-
Sofina Miljaana Peltonie-
mi, Nette-Lumina Serafiina 
Peltoniemi.
Haudattu: Jenni Maria Per-
nu 88 v, Kaarlo Rikhard 
Ikonen 86 v, Leo Antero 
Jauhiainen  60 v.

Vanhusten viikon viikko-
messua vietettiin seurakun-
takodilla keskiviikkona 8.10. 
Useat vapaaehtoiset, lähim-
mäiset ja omaiset toivat van-
huksia kodeista, laitoksista 
sekä asumispalveluyksiköis-
tä Sanan ja sakramentin ää-
relle. Tänä vuonna viikko-
messuun osallistui yli 300 
seurakuntalaista.

Messua johtanut kirkko-
herra Juha Rauhala osallis-
tui tilaisuuteen ensimmäistä 
kertaa ja hän kertoi olleen-
sa myönteisesti yllättynyt ti-
laisuuden suuresta suosios-
ta. Kanttori Jukka Jaakkolan 
johdolla eläkeläisten musiik-

kipiiriläiset lauloivat van-
huksille tuttuja hengellisiä 
lauluja. Vanhukset herkis-
tyivät laulamaan tuttua Suo-
jelusenkeli laulua kuoron 
mukana.

Messun jälkeen vieraat 
kutsuttiin kirkkokahville, 
jossa Hilmat olivat autta-
massa seurakunnan emän-
tää kirkkokahvien tarjoilus-
sa. Pudasjärven seurakunta 
kiittää kaikkia tavalla tai toi-
sella vanhustenviikon mes-
suun ja kirkkokahvien jär-
jestelyihin osallistuneita 
vapaaehtoisia.

Diakoniatyöntekijät

Vanhustenviikolla sanan ja 
sakramenttien äärelläPudasjärvi kotiseutu,

maa kuuran ja kukkasten.
Syliisi syvälle suljet,
metsät, joet, järvet ja aapasuot.

Pudasjärvi synnyinseutu,
maa erämaiden ja peltojen.
Kesällä aurinko aallot kultaa,
hangille talvella kuu kumottaa.

Pudasjärvi kotiseutu,
maa lumen ja kaamoksen.
Porotokka kairassa kulkee,
hiihtää ihminen reppuineen

Pudasjärvi synnyinseutu,
maa tuskan ja ikävän.
Kotiin se aina kutsuu lastaan,
pois maailmaan häipyvää.

Pudasjärvi kotiseutu,
maa kesän ja vehreyden.
Kukkivat kauniina,vainiot, metsät,
järvien rannat ja aapasuot.

Pudasjärvi synnyinseutu,
maa hiljaisuuden ja yöttömän yön.
Sääskiparvet pilvenä lentää,
linnut hoitavat poikasiaan.

Pudasjärvi kotiseutu,
maa syksyn ja kuulauden.
Värit ruskan kauniina hohtaa,
loistaa vaarojen rinteet ja aapasuot.

Pudasjärvi synnyinseutu,
maa syksyisten sateiden.
Keltaiset lehdet maahan leijaa,
syleilee hiljaisuus hämärää.

Pudasjärvi kotiseutu,
maa toivon ja rakkauden.
Vakaat ihmiset työssä puurtaa,
kotiseutua he rakastaa.

Pudasjärvi synnyinseutu,
vanha esi-isien ja -äitien maa.
Aina iloiten se lapsensa kätkee,
oman povensa multiin nukkumaan.

Vilho Outila
EÄMAAKAUPUNKI 2013

Pudasjärvi kotiseutu
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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.

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

Hinnat voimassa 
to-su 16.-19.10.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

Edullisten hintojen puolesta.
Tarjoukset voimassa to-su 16.-19.10. Osallistu arvontaan 

Antellin leipomotuote
 kasseja 3 kpl.

Arvontapäivä 23.10.

200

599
KG

Ilman korttia 9,95 kg

399
rs

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

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

Arla Natura 
kermajuustot
1 kg (4,99/kg)

HK rypsiporsaan  
fileesuikaleet
300 g (8,33/kg)

Yksittäin 3,59 rs (11,97/kg) 

-39 %

20v.

-25 %

500
2rs

Yksittäin 0,85 prk (3,40/kg)

895
pKt

Mövenpick jäätelöt
0,8-0,9 l (7,72-8,69/l)

695
pKt

Valio pehmeä 
maitorahka
250 g (2,67/kg)
ei laktoositon, ei täyteläinen

3prk

ruodoton kirjolohifilee
580 g (15,43/kg)

 
Kakkukahvitarjoilu  
perjantaina 17.10. 
klo 10-17 kaikissa 

K-supermarketeissa.  

Tervetuloa!

20-vuotissynttäreiden kunniaksi!

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

HK viljaporsaan maustamaton 
ulkofilee tai rypsiporsaan 
pintamaustettu ulkofilee 
n. 800 g- 1,5 kg

790
pAALU

5€   

Omenaämpäri
Gala, puola, n. 6,5 kg/ämpäri

ÄMpÄrI

rajoitus: 3 ämpäriä/talous499
KpL

Valikoima 
vaihtelee 

kaupoittain

1€   
Erä 
jäätelöitä
53-162 g (6,17-18,87/kg) 
pingviini iso-tuutit, Jättis-tuutit, 
Ingman Iso s-tuutit, 
Magnum-puikot, Kingis-puikot, 
Fazer puikot ja tuutit

KpL

rajoitus: yhteensä 10 kpl/talous

HK uunilenkki
400 g

129
pKt

Menu 
salaattijuusto
200 g (3,23/kg)

129
2rs

ErÄ

KAKsI YHdEN 
HINNALLA

Antell tuhti
sämpylät
kaikki maut 
6 kpl/410 g 
(6,79/kg)

149
pKt

Kaupunkitaajamaan suunni-
teltu selkeälinjainen hirsitalo, 
Kontio Laajaranta (kohde 14), 
nousi Jyväskylän asuntomes-
sujen Paras talo 2014 -äänes-
tyksessä kolmanneksi suosi-
tuimmaksi messutaloksi.

Hyvistä rakennusmateri-
aaleista ja valoisuudestaan 
kiitosta saanut 133-neliöinen 
hirsiomakotitalo Kontio Laa-
jaranta oli messuvieraiden 
äänten perusteella samalla 
paras puurunkoinen talo-voi-
ton vieneen kivitalon ja toi-
seksi tulleen kerrostalokoh-
teen jälkeen.

Maailman suurimman hir-
sitalovalmistaja Kontiotuote 
Oy:n kotimaan markkinoin-
tipäällikkö Raimo Louhimaa 
kertoo, että omakotitaloja ra-
kentavat perheet kiinnittävät 
talovalinnoissaan huomio-
ta asumisen terveellisyyteen, 
arkkitehtuuriin ja rakennus-
teknisiin ratkaisuihin.

”Hirren ylivoimainen eko-
logisuus ja hyvä sisäilma 
ovat jo useimpien rakentaji-
en tiedossa, mutta myös talon 
kaunis ulkonäkö, tilojen toi-
mivuus ja sisustusratkaisut 
vaikuttavat valintaan. Messu-
talomme suunniteltiin näis-
tä lähtökohdista. Halusimme 
esitellä modernin, toimivan ja 

Kontion hirsiomakotitalo menestyi Jyväskylän 
asuntomessujen yleisöäänestyksessä

selkeälinjaisen kaupunkihir-
sitalon”, Louhimaa sanoo.

Kontio Laajaranta on to-
teutettu 243 mm paksulla la-
mellihirrellä ja nurkkarat-
kaisuna on käytetty Kontion 
City-nurkkaa, jonka avulla 
rakenteista saatiin erityisen 
tiiviitä.

”Talon arkkitehtuuri on 
suunniteltu kaava-alueita sil-
mällä pitäen. Halusimme sa-
malla tuoda hirsiomakotita-
lojen laajaan mallistoomme 
lisää moderneja vaihtoehtoja 
perinteisten rinnalle”, Konti-
on myynninedistämispäällik-
kö Olavi Kujanen toteaa.

Kontio Laajarannan raken-
nuttajapariskunta Kalevi Laa-
jisto ja Liisa Halttunen-Laa-
jisto kertovat, että kohde sai 
jo messujen aikana kävijöiltä 
kiitosta ulkonäöstään ja tila-
ratkaisuistaan. Hyvä Puhtaus 
-lehden asiantuntijat valitsi-
vat kaikista messukohteista 
Kontion hirsitalon hoidetta-
vuudeltaan parhaaksi taloksi.

”Kontio Laajaranta on par-
haillaan myytävänä ja voim-
mekin turvallisin mielin lu-
vata, että tulevat asukkaat 
saavat suurta yleisöä ihastut-
taneesta talosta korkealaatui-
sen ja toimivan kodin”, Kale-
vi Laajisto toteaa.

Sisustuksessa  
luonnonmateriaaleja
Kontio Laajarannan luonnon-
läheisestä ja levollisesta si-
sustuksesta vastasi sisustus-
suunnittelija Kirsi Valanti.

Yksikerroksisessa Kontio 
Laajarannassa on neljä huo-
netta, keittiö ja saunaosasto, 
jotka on jäsennelty toimivak-
si kokonaisuudeksi. Isojen 
maisemaikkunoiden ansi-
osta väljät oleskelutilat ovat 
valoisia ja ilmavan korkeita. 
Saunaosasto sijoittuu omaan 
rauhaansa rakennuksen toi-
seen päätyyn ja sieltä, kuten 
oleskelutiloistakin, on yhteys 
ulos terassille ja puutarhaan.

Vanhempien makuuhuo-
neen sijainti lähellä peseyty-
mistiloja ja reilun kokoista 
kodinhoitohuonetta lisää ar-
jen sujuvuutta.

Sisustuksen tavoitteek-
si asetettiin ekologisuuden 

ohella selkeys, suomalaisuus 
ja ajaton tyylikkyys. Kirsi Va-
lanti sanoo arvostavansa hir-
ren vaakaraitojen ja puukuvi-
oiden muodostamaan vahvaa 
visuaalista elementtiä, joka 
luo luonnonmukaisen taus-
tan muulle sisustukselle. 
Kaunis puu kaipaa hänen 
mielestään rinnalleen rau-
hoittavia värejä ja levollisia 
pintamateriaaleja.

Ensi kesänä Vantaan 
asuntomessuilla
Kontio jatkaa moder-
nia linjaa myös seuraavis-
sa messutaloissaan. Ensi 
vuonna Vantaalla järjestettä-
villä asuntomessuilla nähtävä 
mallitalo edustaa sekin ark-
kitehtuuriltaan selkeää tyyli-
suuntaa.

Kontiotuote  
tiedotus

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

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

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Nyt kivoja Tarjouksia! mm. Hamahelmien ostaja 
saa Helmilehden kaupan päälle!

OnkO LahjapuLmia? 
TuLiaispuLmia? 

AarreArkusta löydät jokaiselle jotakin!
Tule tekemään löytöjä! 
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Metsänomistajille ja met-
sänhoidosta kiinnostuneil-
le järjestettiin viime perjan-
taina 10.10. Bioenergiapörssi 
-hankkeen loppuseminaari. 
Tilaisuudessa saatiin tietoa 
ajankohtaista asiaa energia-
puusta, Bioenergiapörssis-
tä sekä Kemera-tuesta ja sen 
tulevista muutoksista. Osal-
listujilla oli mahdollisuus 
myös tavata paikalla metsä-
alan toimijoita.

Lokakuussa päättyvää 
Bioenergiapörssi -hanket-
ta olivat esittelemässä pro-
jektipäällikkö Heidi Takalo 
Iin Micropoliksesta ja met-
säneuvoja Matti Käsmä Suo-
men Metsäkeskuksen Poh-
jois-Pohjanmaan yksiköstä. 
Takalo kertoi, että Bioener-
giapörssi on toiminut Oulun 
kaaren alueella ja Oulun seu-
dulla kolme vuotta.

- Kehittämishankkeen tu-
loksena metsänomistajilla ja 
puun ostajilla on käytettä-
vissä nettipalvelu, energia-
puun internet- markkina-
paikka. Sivustolla on myös 
kotitalouksillekin tarkoitet-
tu osio, josta voi halutessaan 
ostaa vaikka polttopuuta.

- Pörssissä on ollut ener-
giapuun myyntikohtei-
ta noin 200 ympäri Pohjois-
pohjanmaata, joista suurin 
osa Utajärven, Vaalan ja Pu-
dasjärven sekä Iin kuntien 
alueilla. Tähän mennessä 
pörssissä on käyty kaup-
paa yli 60 000 kiintokuutiota 

Energiapuun tulevaisuus kiinnostaa
energiapuuta. Jatkossa Bio-
energiapörssillä on mahdol-
lisuus laajentua toimimaan 
markkinoiden tarpeiden 
mukaan myös kuntayhty-
män aluetta laajemmaltikin. 
Nettipalvelusivuston ylläpi-
dosta hankkeen jälkeen vas-
taa Turveruukki Oy, kertoi 
Takalo.

Kustannustehokasta 
energiapuun  
hankintaa
Turveruukin energiapuun-
hankinnasta vastaava Timo 
Vanhala totesi, että energia-
puun kaupankäynnissä on 
tärkeää metsänomistajien ja 
puunostajien kohtaaminen. 
Tämä onnistuukin hyvin 
Bioenergiapörssin kautta. 
Turveruukki hankkii ener-
giapuuta sopimusyrittäjil-
tä. Nämä sopivat kaupois-
ta metsänomistajien kanssa 
ja hoitavat tarpeen mukaan 
myös hakkuutkin.

-Keskeistä energiapuun-
hankinnassa on mahdolli-
simman kustannustehokas 
tuotantoketju. Esimerkiksi 
Oulun Toppilan lämpölai-
toksella käytettävä energia-
puu hankitaan tällä hetkellä 
pääosin noin 50-60 kilomet-
rin säteeltä ympäristöalueel-
ta. Energiapuuta hankitaan 
myös kauempaa. Esimerkik-
si Pudasjärven Heteharjun 
terminaaliin energiapuuta 
hankitaan noin 40 kilometrin 

säteeltä. Tällä hetkellä Hete-
harjussa tiedetään olevan jo 
tuhansia kiintokuutiometre-
jä pääasiassa energiarankaa, 
jotka sinne ovat toimittaneet 
useat eri yhteistyökumppa-
nit. Heteharjusta kuivattu ja 
haketettu puuaines kuljete-
taan edelleen Ouluun. Näin 
kauempanakin sijaitsevat 
energiapuuleimikot löytävät 
ostajansa, kun leimikkoteki-
jät asettuvat kohdalleen, to-
tesi Vanhala.

Vanhalan mukaan kulje-
tuslogistiikan kannalta pa-
rasta raaka-ainetta on kar-
sittu ranka, jonka pituus on 
3,5-5 metriä ja latvaläpimitta 
vähintään 3 senttimetriä. 

- Yhtiö käyttää tällä het-
kellä Oulun lämpölaitoksel-
la polttoaineena turvetta ja 
energiapuuta. Tehtyjen lin-
jausten mukaan kivihiilen 
käyttöä vältetään viimeiseen 
asti, korosti Vanhala.

KEMERA-tukiin  
muutoksia
Suomen Metsäkeskuksen 
Pohjois-Pohjanmaan esitteli-
jä Risto Koistinen kertoi uu-
disteilla olevasta kestävän 
metsätalouden rahoituslais-
ta, KEMERA:sta.

- Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön keväällä esitellyn 
pohjaesityksen mukaan KE-
MERA-tuen ehdot ja tukita-
sot ovat muuttumassa. Poh-
jois-Suomessa ei ole oltu 

tyytyväisiä esimerkiksi met-
sän uudistamista koskevis-
ta esityksistä, joiden mukaan 
metsän uudistamisen tuki 
loppuu kokonaan. Lausunto-
kierroksella olleessa esityk-
sessä uudistamisen tuki olisi 
säilynyt Pohjois-Suomessa.

- Nuoren metsän kunnos-
tuksen hehtaarituet heik-
kenevät ja energiapuun tuki 
poistuu. Sen tilalle odote-
taan pienpuun korjuun heh-
taaritukea. Lisäksi kaikissa 
työlajeissa on vaatimuksena 
metsäkeskuksen hyväksy-

Bioenergiapörssin loppuseminaarissa asiantuntijoina paikalla olivat Turveruukki 
Oy:n projektipäällikkö Timo Vanhala, Suomen Metsäkeskuksen esittelijä Risto Kois-
tinen ja metsäneuvoja Matti Käsmä, Turveruukin projektiassistentti Päivi Karppinen 
ja Iin Micropoliksen projektipäällikkö Heidi Takalo.

mä toteuttamissuunnitelma, 
joka tietää lisää paperityötä 
alan toimijoille. Mikäli halu-
aa hakea vielä nyt voimassa 
olevan lain mukaisia tukia, 
tulee tukihakemukset olla 
toimitettuna 20.3.2015 men-

nessä, muistutti Koistinen. 
Uusi KEMERA-laki pitää 
eduskunnan lisäksi hyväk-
syttää Brysselissä, joten laki 
tullee voimaan aikaisintaan 
1.7.2015.

Bioenergiapörssistä kiinnostuneiden kannattaa käydä tutustu-
massa palveluun internetissä (www.bioenergiapörssi.fi). Bio-
energiapörssi -hanke on Oulunkaaren kuntayhtymän hallinnoi-
ma ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulunkaaren 
kunnat sekä alueen yritykset. Hankkeessa ovat mukana myös 
Metsäkeskuksen Pohjois-Pohjanmaan julkinen palvelu ja Iin 
Micropolis Oy sekä Turveruukki Oy. 

Syksyn puukauppa 
käynnistynyt vaihtelevasti

Pohjois-Suomen puukauppa 
jäi kesäkuukausina jälkeen 
viimevuodesta. Alkusyksys-
tä puukauppa on vilkastu-
nut, mutta kauppamäärissä 
on suurta vaihtelua eri alu-
eiden välillä. Koko alkuvuo-
den yhteenlaskettu kauppa-
määrä Pohjois-Suomessa oli 
noin 2 829 000 m3. Määrä on 
noin viisi prosenttia viime 
vuotta enemmän. Alkuvuo-
den puukauppa kävi vilk-
kaasti, mutta elo – syyskuun 
ostomäärä Pohjois-Suomes-
sa oli 645 000 m3, mikä on 
seitsemän prosenttia viime-
vuotista vähemmän.  

Ostajien puuvarannot oli-
vat alkusyksystä ajankoh-
taan nähden korkeat, varsin-
kin talvileimikoita oli lyhyen 
viime talven takia paljon va-
rannossa. Paras kysyntä tun-
tuu tällä hetkellä olevan heti 
hakattavissa oleville koivu-
kuitu- ja mäntytukkileimi-
koille, mutta kysynnässä on 
paikallisesti suurta vaihte-
lua ostajien varantotilantees-
ta riippuen.

Metlan tuoreen tiedot-
teen mukaan Suomen met-
säteollisuuden tuotanto, 
vienti ja vientihinnat kasva-
vat vuonna 2014 paperia lu-
kuun ottamatta. Vientitulo-

jen kasvun ohella tuotannon 
tehostamistoimet parantavat 
sekä puutuote- että massa- 
ja paperiteollisuuden kan-
nattavuutta. Vuonna 2015 
metsäteollisuustuotteiden 
tuotannon ja viennin kasvut 
hieman hidastuvat, koska 
kysyntä heikkenee euroalu-
eella ja Aasiassa.

Kemera-kohteet  
etusijalle hakkuissa
Metsätalouden valtion tuet 
ovat uudistumassa ja Poh-
jois-Suomea odottavat mer-
kittävät heikennykset. 
Pahimmat niistä ovat vajaa-
tuottoisten metsien uudista-
misen tuen ja energiapuun 
korjuutuen päättyminen. 
Tämä talvi on niissä loppu-
kirin paikka. Hakkuupuo-
lella kemera-uudistamiskoh-
teet ja energiapuukohteet 
on nyt laitettava etusijalle. 
Nuoren metsän kunnostuk-
sen hehtaarituet heikkene-
vät ja energiapuulle tuleva 
seitsemän euroa kuutiomet-
sille poistuu. Sen tilalle odo-
tetaan pienpuun korjuun 
hehtaaritukea. Lakiesityksen 
siirtymäsäännösten mukaan 
nykyisen lain mukaisten tu-
kihakemusten tulisi olla 
metsäkeskuksessa 20.3.2015 

mennessä. 
Metsänhoitoyhdistys-

ten maksuton leimauspal-
velu kiinnostaa. Kun puu-
kaupassa on useampia 
ostajia, kannattaa panostaa 
laadukkaaseen puukaupan 
suunnitteluun. Vanhois-
sa metsäsuunnitelmissa ei 
ole voitu huomioida uuden 
metsälain tuomia väljennyk-
siä hakkuutapoihin. Metsän-
hoitoyhdistyksen maksuton 
puunmyyntisuunnittelupal-
velu päivittää hakkuukerty-
mät ja hakkuukohteet. Val-
miin leimikon pohjalta tehty 
tarjouspyyntökierros panee 
ostajat samalle viivalle hak-
kuukertymien suhteen. 

Kaupassa tuijotetaan 
usein pelkästään tukin ja pik-
kutukin minimiläpimittoja. 
Läpimitan ohella pikkutukin 
ja tukin katkontapituuksil-
la tai niiden rajoituksilla on 
suurin merkitys puukaupan 
lopulliseen tulokertymään. 
Jos nämä asiat eivät ole myy-
jän hanskassa kannattaa kil-
pailutus ja tarjousvertailu 
jättää metsänhoitoyhdistyk-
sen ammattilaisille. 

Markus Ekdahl
Metsänomistajien liitto 
Pohjois-Suomi

Aittojärven koulun pihapiiris-
sä on tehty kylätoimikunnan 
toimesta mittava talkootyö-
suoritus jääkiekkokaukalon 
kunnostamisessa. Työhön on 
kuulunut kaukalon reunus-
ten perusteellinen kunnostus 
ja vahvistaminen, kaukalon 
pohjan uusiminen ja tasaa-
minen lasermittalaitetta käyt-
täen sekä ympäristön vesak-
kojen raivaaminen siistiin 
kuntoon. Kaupunki on toimit-
tanut tarvikkeet, työ on tehty 
talkoilla, joihin on osallistunut 
niin nuoria kuin vanhempia-
kin kyläläisiä. Syys-lokakuun 
vaihteessa pohja oli tasattu ja 
kaukalon reunat pystytettiin 
yhteisvoimin. 

Jääkiekkokaukaloa käyttä-
vät koululaiset ja nuoriso sen 

Jääkiekkokaukalo 
kuntoon talkoovoimin

jälkeen ahkerasti myöhään il-
taan saakka. Jäädyttäminen 
ja lumityöt on tehty myös tal-
koilla. Naapurissa asuvan 
Pauli Puurusen lumilingolla 
ja etukuormaimella varustet-
tu traktori on ollut ahkerassa 
käytössä viimeisen kymme-
nen vuoden ajan. Jäädytykses-
sä käytetään traktorin perässä 

Torstaina 2.10. säädettiin kaukalon reunoja oikealle kohdalleen. Mukana talkoissa 
oli parikymmentä kyläläistä, mukana myös innokkaita nuoria.  

olevaa 1000 litran vesisäiliö-
tä ja sen jälkeen jää tasoitetaan 
käsityökaluilla. Jääkiekkohar-
rastajat kertoivat pelaavan-
sa harrastusmielessä ilman 
suojavarusteita. Kilpailuihin 
tai turnauksiin ei ole myös-
kään toistaiseksi nähty tarvet-
ta osallistua omana joukkuee-
na. HT

Aittojärven koulun pihapiirissä sijaitsevan kaukalon 
reunukset on uusittu mittavalla talkootyöllä ja kauka-
lon pohja vahvistettu tasoitettu.



4 5nro 42PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti15.10.2014 15.10.2014nro 42

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.

Kaupunginhallitus käsitteli 7.10. kokouksessaan Sote järjestämislain 
lausuntoa. Kaupunginjohtaja Tomi Timonen oli blogissaan kirjoitta-
nut asiasta, jonka julkaisemme lyhennettynä. Toivotaan, että uudis-
tuksen seuraava vaihe olisi jo jokin konkreettinen toimi, eikä uusi 
lausuntopyyntö, totesi Timonen blogissaan. 

Olemme kunnissa taas saaneet tehtävän hämmentää omalta 
osaltamme jo pitkään porissutta sote-soppaa. Uhkana on, että kei-
tos palaa lopullisesti pohjaan, ainakin pari kertaa on täytynyt naka-
ta aiempi liemi laskisankoon. Kunnissa on parhaillaan lausunnolla 
viimeisin versio sote-järjestämislaista. Pudasjärvi kuuluu lakiluon-
noksessa Pohjois-Suomen sote-alueeseen, joka muodostetaan ny-
kyisen OYS-erityisvastuualueen pohjalta. Alue kattaisi yli puolet 
Suomen pinta-alasta ja siinä olisi mukana 68 kuntaa ja liki 750 000 
asukasta. Nykyisellään rahaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestä-
miseen käytetään tällä alueella yli kaksi miljardia euroa vuodessa.

Laissa tulisi päättää tai asetuksella määrätä tarkemmin lähipal-
velujen käsitteestä, jossa määritellään ne peruspalvelut, jotka tulee 
tuottaa lähellä palvelun käyttäjää. Sosiaali- ja terveyspalvelut on voi-
tava tasavertaisesti turvata myös harvaan asuttujen ja pitkien etäi-
syyksien alueilla. Keskittämisen sijaan tulee kehittää entistä moni-
muotoisempia ja innovatiivisempia palveluja harvan asutuksen ja 
pitkien etäisyyksien alueen asukkaille. Erityisesti lasten ja perheiden 
palveluissa, ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisessä ja paljon erilaisia 
palveluita tarvitsevien kohdalla korostuu kunnan muiden toimialo-
jen ja kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö ja konkreettiset 
toimet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Nyt lausuttavana olevassa järjestämislaissa ei tulisi liian tiukkaan 
säädellä tuottamisvastuun reunaehtoja. Esimerkiksi Oulunkaaren 
kuntayhtymän alueella on tehty vuosia kehittämistyötä, jolla osittain 
on lain tavoitteita pystytty edistämään jo ennen lainsäädäntöhank-
keen käynnistymistä. Onnistumisien, hyvien käytäntöjen ja innova-

tiivisten palveluntuotantotapojen rajoittaminen tässä vaiheessa jär-
jestämislailla ei ole järkevää.

Täytyy myös muistaa, että harvaan asutuilla ja pitkien etäisyyk-
sien alueilla palvelujen tuotantokustannukset ovat suuremmat. Ra-
hoitusperusteiden uudessa mallissa tulee olla sellaisia, että palve-
lut pystytään rahoittamaan ja turvaamaan myös harvaan asutuilla ja 
pitkien etäisyyksien alueilla. Palvelusta tuottamisalueelle suoritetta-
va korvaus ei voi olla sote-alueella kaikille tuotantoalueille sama ja 
korvauksen tulee perustua suurelta osin todellisiin tuotantokustan-
nuksiin, joissa on otettu huomioon myös tuotantotiloja ja –välineis-
töä koskevat investointitarpeet.

Rahoitusmallin ongelmana on se, että alustavien laskelmien mu-
kaan kunnat, jotka ovat kehittäneet palvelutuotantoaan joko omana 
toimintana tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja saaneet sote-
kustannusten nousuvauhtia hillittyä, maksavat uudistuksen jälkeen 
lähes kaikissa tapauksissa palveluista nykyistä enemmän. Näin näyt-
täisi käyvän myös Pudasjärvelle, kuten muillekin Oulunkaaren kun-
nille. Laissa ehdotetaan kolmen vuoden siirtymäaikaa maksuosuu-
dessa tapahtuville muutoksille. Tämä voisi muuten riittääkin, mutta 
samaan aikaan valtionosuusuudistus uhkaa leikata Oulunkaaren 
kunnilta vuositasolla yhteensä kuusi miljoonaa euroa.

Henkilöstön mukaan ottaminen uudistuksen suunnittelussa ja 
toimeenpanossa on tärkeää. Myös asiakasnäkökulman huomioon 
ottaminen uudistuksessa pitäisi näkyä nyt esitettyä konkreettisem-
min. Osallistava budjetointi, asiakasraadit ja muu asiakkaan saaman 
palvelukokemuksen tai palvelutarpeen selvittämisen antama infor-
maatio tulisi olla palvelujen kehittämisen lähtökohtana ja siten jo 
järjestämisvastuullisen sote-alueen toimintaa ohjaavana linjauksena.

Tomi Timonen,  
kaupunginjohtaja

SOTE-järjestämislaki lausunnolla

Sarakylän alueen kyläseura 
ja ProAgria Oulun ja Maa- 
ja kotitalousnaisten Ympä-
ristö Agro-hanke järjestivät 
maanantaina 6.10. Saraky-
län koululla maisemanhoi-
toa koskevan kyläillan. Pai-
kalla oli vajaa 20 henkilöä, 
joista 15 kylän väkeä. Tilai-
suudessa projektisuunnit-
telija Kalle Hellström kertoi 
maisemanhoidon keinois-
ta, perinnebiotoopeista ja 
maatalousympäristön moni-
muotoisuuden vaalimiseen 

Sarakylällä mietitään 
kylämaiseman ehostusprojektia

saatavilla olevasta rahoi-
tuksesta. Energia- ja talous-
asiantuntija Esko Viitala 
ProAgrian Pudasjärven toi-
mipaikasta kertoi maatalou-
den näkymistä alkaneella 
EU:n ohjelmakaudella ja mi-
ten viljelyyn ja investointei-
hin liittyvät tuet muuttuvat. 

Kalle Hellström tutustui 
sarakyläläisen Iivari Jurmun 
opastuksella joihinkin ky-
län maisemakohteisiin ja pi-
hapiireihin Sarajärven ran-
tamilla ennen iltatilaisuutta. 

Sarakylälläkin jokivarsien 
niityiltä on aikoinaan tehty 
talvirehua karjalle ja niitä on 
myös laidunnettu. Jurmun 
mukaan Sarakylällä Livo- ja 
Kouvanjokivarret ovat olleet 
aikoinaan usean kilometrin 
matkalta niittyinä. Leililam-
men lähellä Livojokivarressa 
oli vielä 1960-luvulla hevos-
haka ja lammaslaidun. Käy-
tön loppumisesta on jo sen 
verran aikaa, että monet nii-
tyt ovat nykypäivään men-
nessä metsittyneet. 

Vähiten umpeenkasva-
neita ja maisemallisesti tär-
keällä paikalla olevia koh-
teita kannattaisi kunnostaa 
lammaslaitumiksi. Tärke-
ää olisi myös kylän keskei-
sen peltoalueen säilyttä-
minen avoimena. Käytöstä 
poistuneita peltoja voitai-
siin hoitaa niittymäisinä ai-
taamalla ne laitumiksi. Näin 
tärkeät näkymät taloilta jär-
velle säilyisivät. Metsittä-
mistä kannattaisi välttää, 
sillä se muuttaisi kylän pe-
rinteistä maisemaa ratkaise-
valla tavalla. Asukkaat ovat 
myös itse pitäneet järvinäky-
mää auki raivauksin. Juutis-

lammen ja Sarajärven välissä 
on vanhoja peltoja, joista sai-
si myös kunnostettua sopi-
van lammaslaitumen. Kohde 
näkyy hyvin myös lintutor-
nille. 

Sarakylän väen kannattaa 
seuraavaksi pohtia, miten 
maisemanhoitoa kylällä voi-
daan konkreettisesti edistää. 
Maisemanhoitosuunnitel-
man laatiminen on yksi var-
teenotettava keino, sillä sii-
nä kartoitetaan nykytilanne 
ja hoitoa kaipaavat kohteet. 
Samalla asia tulee tutuk-
si kyläläisille. Suunnitelman 
tekoon voisi mahdollisesti 
hakea hankerahoitusta Lea-
der-ryhmältä ensi vuonna. 
Myös lampureiden, hoitoon 
sopivien kohteiden maan-
omistajien ja kylän puuhaih-
misten kannattaa aktivoitua 
talven aikana, jotta mahdol-
lisesti jo ensi keväänä voisi 
hakea rahoitusta joidenkin 
laidunkohteiden hoitoon. 
Kiinnostusta kylämaiseman-
sa hoitoon tuntui sarakylä-
läisillä kyllä olevan.    

Kalle Hellström
YmpäristöAgro-hanke

järvinäkymiä pyritään edistämään. Kyläläiset ovat 
myös itse pitäneet järvinäkymää auki raivauksin 

Sarakylän koulun maisemaillassa oli noin 20 asiasta kiinnostunutta.

canamoffroad.com

OUTLANDER™-TRAKTORIMÖNKIJÄT

©
 2014 Bom

bardier Recreational Products Inc. (BRP)

500 DPS T3

MAX 500 DPS T3

Koneviestin testivoittaja nyt  
myös yksipaikkaisena

VAKIONA:
OHJAUSTEHOSTIN

WARN-VINSSI
ROTAX  

V2-MOOTTORI

alk. 8 990 €
+ toimituskulut, sis. ALV

KAKSIPAIKKAINEN

YKSIPAIKKAINEN

UUTUUS!

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 822 007

canamoffroad.com

OUTLANDER™-TRAKTORIMÖNKIJÄT

©
 2014 Bom

bardier Recreational Products Inc. (BRP)

500 DPS T3

MAX 500 DPS T3

Koneviestin testivoittaja nyt  
myös yksipaikkaisena

VAKIONA:
OHJAUSTEHOSTIN

WARN-VINSSI
ROTAX  

V2-MOOTTORI

alk. 8 990 €
+ toimituskulut, sis. ALV

KAKSIPAIKKAINEN

YKSIPAIKKAINEN

UUTUUS!

+tk. 400 € sis. ALV

Rekisteröintejä Vakuutuksia

Viitantie 7 (Sähkö-Polar) 
90900 Kiiminki

Puh. (08) 220062, 
fax (08) 8169 700

Avoinna ma-pe klo 9-17

KATSASTUS TARJOUS! 
Katsastuksen yhteydessä 

pesukuponki veloituksetta! 
Tällä kupongilla!

%

%

%

%

Hieronnat
jäsenkorjaukset
Hermopinteiden avaukset ym.

Työt jatkuvat 

edelleen!

Laillistettu Hieroja
Kauko Yliportimo
Juhontie 1, 93100 Pudasjärvi
Soita! Puh. 040 501 6189

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORjAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORjAUKSET

Pentti Kuopus

Puh. 040 564 8643
www.autopeltikorjaamokuopus.fi
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Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18

Atria Hornet
Broilerin siipipalat
550 g (4,89 kg)

Saarioinen 
mikrovalmiit
Keitot
300 g (5,83 kg)

Rainbow
Uunijuurekset
600 g pakaste (2,81 kg)

269pkt 175pkt 169pss

Vaasan
Ruispalat
tumma herkku 450 g
(3,75 kg)

Karhu
Olut
0,33 l tlk 20-pack (3,27l)
sis. pantit

169pss 2460ltk

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

119pll

895
Hätälä Norjan
Lohifile
vac.

kg

299

Snellman
Kunnon lenkki
500 g (5,98 kg)

kpl

499
rasia

Kotimaista
Karjalanpaisti
600 g (8,31 kg)

Tuoretorin tuotteet voimassa 20.10. asti.

Enemmän kuin edullinen

Hätälä Norjan

1

Espanjan
Satsuma

099kg

Hätälä NorjanHätälä Norjan

Arinan 
palveluneuvoja 

S-marketissa

to 16.10. 
klo 10-16

Tule keskustelemaan asiakas-

omistajuudesta ja S-Pankin 

maksuttomista palveluista.

Vihreä
Rypälerasia
500 g (3,18 kg)

Suomalainen
punakeltainen
Omena

159rasia

189kg

Sami
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Helsinkiläinen valokuvaa-
ja Laura Böök on seurannut 
vuoden ajan Pudasjärvelle 
muuttaneiden kongolaisten 
pakolaisperheiden elämää. 
Ajatus laajemmasta valoku-
vausprojektista Böökille syn-
tyi hänen saatuaan tietää ja 
perehtyä Pudasjärven kau-
pungin suunnitelmiin ottaa 
vastaan asukkaikseen mer-

Maahanmuuttajan 
elämää valokuvaajan silmin

kittäviä määriä pakolaisia. 
Tutustuttuaan tilanteeseen 
Pudasjärvellä ja keskusteltu-
aan eri ihmisten kanssa hän 
kiinnostui asiasta ja päätti 
lopulta tehdä aiheesta opin-
tojensa päättötyön. Böök on 
valmistunut menneenä ke-
sänä Englannissa yliopis-

tossa dokumentaarisen va-
lokuvauksen kandidaatiksi. 
Böökin Pudasjärven kuvaus-
jakson kuvissa on muotoku-
via sekä arjen elämää ja har-
rastuksia vuoden eri aikoina. 
Pudasjärven ajan valokuvia 
on nähtävillä tällä hetkellä 
myös ulkomaillakin. Böök ai-

Dokumentaarisen valo-
kuvauksen kandidaatik-
si Englannissa kesällä 
valmistunut Laura Böök 
kertoi kiinnostuneensa 
pakolaisperheiden valo-
kuvausprojektista yhteis-
kunnallisena aiheena.

Valokuvanäyttelyyn kävi avajaisissa tutustumassa pudasjärveläisiä sekä lukuisia 
maahanmuuttajia, joiden elämää Laura Böök oli seurannut ja kuvannut menneen 
vuoden aikana. Kuvat Birgit Tolonen

koo jatkaa kuvauksiaan vielä 
Pudasjärvellä. Pohjantähdes-
sä esillä olevaan näyttelyyn 
voi käydä tutustumassa maa-
nantaista keskiviikkoon sekä 
viikonloppuina lauantaina 
ja sunnuntaina 29.10. asti. 
Näyttelyn avajaisia vietettiin 
perjantaina 3.10.

Aittojärven kylällä touko-
kuussa järjestettiin kala-ai-
heinen tapahtumapäivä, 
Lahnaralli. Tapahtumassa 
halukkaat olivat saaneet il-
maiseksi Aittojärvestä ka-
lastettua tuoretta lahnaa ja 
myytäväksi tarkoitetut savu-
lahnat sekä muut kalatuot-
teet olivat menneet hyvin 
kaupaksi. Tapahtumaa var-
ten lahnoja oli pyydetty Ait-
tojärvestä viikon aikana noin 
600 kpl. Ohessa saadut hau-
et ja säynävät Eino Taavitsai-
sen oli fileoinut ja jauhanut 
lihamyllyllä. Näistä sitten 
leivottiin ja paistettiin tapah-
tumaan Terttu Salmen joh-
dolla maittavia kalapullia.

Eija Taavitsainen kertoi, 
että vaikka Lahnaralli-ta-
pahtuma oli onnistuneesti 
ohi, eipä Aittojärvellä lah-
nan kutu ja niiden kalastus 
siihen vielä loppunut.

- Netistä löytyi leikkimie-

Aittojärvi lahnankalastajan paratiisi
linen kilpailu, ahven bonga-
us. Sääntöjen mukaan viikon 
aikana piti löytää mahdol-
lisimman monta kalalajia 
ja ilmoittaa, paljonko saa-
lista saatiin. Leikkimielisen 
kilpailun järjestäjä oli Ka-
latalouden keskusliitto ja 
bongausaika oli 19.5.-25.5. 
Turhaa on Aittojärvestä etsiä 
monia kalalajeja, mutta lah-
naa tiedettiin järvessä ole-
van niin runsaasti, että halu-
simme ottaa osaa kilpailuun. 
Puolisoni Eino Taavitsainen 
ja naapuri Ari Isola innostui-
vat vielä kalastamaan.

- Sunnuntai-iltana lasket-
tiin seitsemän lahnaverkkoa 
Isoon lahteen. Malisen An-
tin paunetti, joka oli asen-
nettu järveen jo viikkoa en-
nen lahnarallia, oli edelleen 
pyytämässä ja senkin saalis 
ilmoitettiin kilpailuun vie-
lä erikseen. Maanantaiaamu, 
ensimmäinen kilpailupäivä, 
oli aurinkoinen ja tyyni. Ari 
ajoi moottoriveneensä mei-
dän rantaan ja Eikka kapu-
si järvelle mukaan. Ensim-
mäisen aamun ja illan saalis 
oli yhteensä 237 lahnaa kalo-
jen keskipainon ollessa noin 
1,7 kiloa. Lisäksi saatiin neljä 
säynävää ja yksi noin 8 kiloi-
nen hauki.

- Tiistai oli tuulinen päi-
vä. Kalansaalis oli 256 lahnaa 
ja jälleen yksi 8 kilon hauki. 
Paunetti tyhjennettiin myös, 
saalis oli yhdeksän lahnaa ja 
pari kiloa pikkukalaa. Kes-
kiviikkoaamun lahnasaalis 
oli 100 kalaa. Paunetti myös 
tyhjennettiin, 29 lahnaa ja 25 

kiloa pikkukalaa. Ilta pidet-
tiin taukoa. Isolan Arilla oli 
työnään suolistaa lahnat ja 
keittää ne koiranruoaksi.

-Torstaiaamu valkeni tyy-
nenä ja aurinkoisena. Lahna 
tiedettiin nyt kutevan ran-
tavesissä. Nyt verkoilla saa-
liiksi saatiin 124 lahnaa 124 
kpl. Paunetin saaliina lahno-
ja oli 58 kpl ja pikkukalaa 50 
kiloa. Illalla nousi myrsky, 
eikä verkoilla käyty. Perjan-
taipäivän saalis oli 242 lah-
naa, yksi säynävä ja reilu 7 
kilon hauki. Paunetista saa-
tiin 44 lahnaa ja 40 kg pikku-
kalaa.

Saaliina lähes  
1800 lahnaa
- Lauantai oli bongauskil-
pailun viimeinen päivä, jol-
loin lahnoja saatiin 86 kpl ja 
yksi säynävä. Viikon suurin 
lahna saatiin myös, yli kol-
me kiloinen. Lahnoja pyy-
dettiin kahden viikon aikana 

kaikkiaan 1795 kpl. Koiran-
omistajat saivat suurimman 
osan saaliista, hauet ja säy-
nävät kelpasivat halukkail-
le Vähempiarvoiset kalat 
Ari Isola kynti peltonsa lan-
noitteeksi. Paunetti tuotiin 
järveltä pois ja pestiin puh-
taaksi Malisen Antin paine-
pesurilla. Miten kävi kilpai-
lussa? Ei ole tietoa, mutta 
ehkä Pudasjärvi oli paras 
verkoilla pyydettyinä lah-
namäärinä. Eihän voitto kui-
tenkaan ole tärkein, vaan 
hauska kilpailu. Lahnaral-
li-tapahtuma pidetään Ait-
tojärvellä taas ensi kevää-
nä lahnan kudun aikaan. Jos 
joku haluaa tulla kalaan ja 
pyytää omilla verkoilla, ka-
lastuslupia saa Nesteeltä ja 
myös Aittojärveltä, venei-
tä kyllä lainataan. Tervetu-
loa lahnan ja kalastuksen ys-
tävät!

Eija Taavitsanen

Ari Isolan ja Eino Taavit-
saisen suurin yksittäinen 
lahna painoi yli kolme ki-
loa.

Ari Isola ja Eino Taavitsainen saivat Aittojärvestä saa-
liikseen kahden viikon aikana yhteensä 1795 lahnaa.

• 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

Osallistujia on ollut 6-18. jos on enemmän kuin 12, sil-
loin muodostetaan joukkueita, jotta kisa ei veny liian 
pitkäksi. 

1. Ketkä lähtivät hallituksesta 18. syyskuuta 2014?
2.  Miksi 18. syyskuuta 2014 Vihreät päätti lähteä hallituk-

sesta
3.  Kuka on uusi ympäristöministeri?
4.  Kuka on uusi kehitys- ja omistajaohjausministeri?
5.  Kuinka monta selviytyi ESTONIA onnettomuudesta 

28.9.1994?
6.  Mitkä ovat ne neljä Euroopan valtiota joissa on vasem-

manpuoleinen liikenne?
7.  Miten kuuluu 6. käsky?
8.  Mitä tarkoittaa nomofobia?
9.  Mitä tarkoittaa spektrofobia?
10. Kuka on Oulun Kärppien päävalmentaja?
11. Monesko Suomen lentopallomaajoukkue oli lentopallon 

MM-kisoissa Puolassa 2014?

Oikeat vastaukset löydät sivulta 15

Tietovisa 
Kurenkoskessa  

viikoittain

Hotelli-Ravintola Kuren-
koskessa on ollut muutami-
en vuosien ajan tietokilpailu 
lokakuusta-joulukuun puo-
leen väliin sekä maaliskuus-
ta toukokuun puoleen väliin. 
Vetäjänä ja kysymysten laa-
tijana on ollut koko kisojen 
ajan eli neljän vuoden ajan 
Marko Koivula. Hän kertoo, 
että kilpailijoita on ollut 6-18. 

Jos kilpailijoita on enemmän 
kuin 12, silloin muodoste-
taan joukkueet. Kisa kestää 
keskimäärin noin kaksi tun-
tia. Kolme parasta palkitaan. 
Kysymyksiä on joka kerta 
kolmekymmentä ja ne ovat 
aina 10 kerrallaan ja sitten on 
pisteiden laskutauko välissä. 
Kaikki yli 18- vuotiaat ovat 
tervetulleita kisailemaan.

Marko Koivula on toiminut tietovisan vetäjänä koko ki-
sojen ajan.

Tietovisakysymyksiä torstaina 9.10.



8 9nro 42PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti15.10.2014 15.10.2014nro 42

  

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

3990,-

tästä vielä viimeiset 
malli- ja varastorakennukset

rakolato 10 m2 
valmiiksi koottu
+ peltikattopaketti

1250,-

puucee 
valmiiksi koottu
kattoHuoVat
kaupaN 
pÄÄlle! 790,-

1 kpl

1 kplleikkimökki
kattoHuoVat 
kaupaN pÄÄlle!   

525,-

FeliX Varasto
kattoHuoVat 
kaupaN pÄÄlle!

590,-
Varasto + wc
kattoHuoVat
kaupaN 
pÄÄlle!   

1390,-

1 kpl

1 kpl

1 kpl

  

PIENKONEHUOLTO
HuolloN Numero:
040 742 8345

antti Nivakoski 

stiili
profiilipelti 0,5 mm
NYt talVi eHDoiN

7,90 m2
alkaenplannja helposti itse 

asennettavat sadevesi-

kourut meiltä!

sähkötyökalut 
nyt meiltä!

kompakti porakoNe/
ruuViNVÄÄNNiN
m12 bDD-202c

149,-
porakoNe/
ruuViN-
VÄÄNNiN
m18 bDD-402c

299,-

m18 
koNepaketit

m18pp6b-402b
sis. m18 bpD -isku-

porakoNe
m18 biw12 - iskeVÄ 
mutteriNVÄÄNNiN

HD18 aG-125 - 
kulmaHiomakoNe

HD18 cs  
- pYörÄsaHa

HD18 sX  
- puukkosaHa

m18 tleD 
- ValaisiN

2x4,0 ah m18 
reDlitHium-ioN 

akut, laturit ja 
kaNtolaukku

998,-
+ eXtra 
m18b4 
akku 

kaupaN 

pÄÄlle

695,-
tarmo
kaiVuri

3490,-

1 kpl

tarmo perÄleVY
leveys 2,4 m 
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Lukijan kynästä

Kävimme perjantaina 10.10. Pudasjärven poliisilaitoksella asioi-
massa. Haimme passit. Saimme niin ystävällistä ja hyvää palve-
lua, että muistamme varmaan tämän loppuikämme.  Lämpimät 
kiitokset aseman naisvirkailijalle upeasta palvelusta.

Ystävällisestä palvelusta kiitollinen 
oululainen passinhakijapariskunta

Pudasjärven 
poliislaitoksella erikoisen 
ystävällistä asiakaspalvelua

Sain juuri luettua Salattu varavoima nimisen kirjan. Mistä ihmi-
nen ”repii” voimaa jaksaakseen, silloin kun jokin suuri taakka 
painaa häntä? Ihmiselämähän on huolten ja murheiden täyttä-
mä. Joskus löytyy onnen muruja matkalle mukaan. Välillä tun-
tuu, että kävelet koko ajan vastatuuleen ja ylämäkeä. Ei riitä, 
että kompuroit ja sylissäsi olevat tavarat putoavat maahan, al-
kaa vielä sataa lohdutonta tihkua, joka kastelee sinut kokonaan.

Nykyisin lempilauseeni on. ”Sellaista elämä on, yhtä au-
ringon paistetta” Sillä jos alemme mielen syövereissä räm-
piä suossa tuulessa ja tuiskussa, emme koskaan näkisi aurin-
koa. Tuo aurinko ilmestyy ihan yllättäen pilven takaa ja tuikkii 
vastan tulevan ihmisen silmänurkassa. Oikeita kohtaamisia täs-
sä hetkessä. Voimme kiirehtiä läpi koko elämämme kohtaamat-
ta aidosti ketään. Kuljemme kyynärpää tekniikalla muiden jou-
kossa ajattelen vain kylmästi itseämme. Haluamme kaiken heti, 
upean uran, täydellisen kumppanin, hienon auton, nykyaikaisen 
kodin, mökin …listaa voi jatkaa loputtomiin. Ihmisen ahneudel-
la ei ole mitään rajaa. 

Tämän sijaan voisimme omalla asenteella levittää aurin-
koa ympärillemme. Siihen ei tarvita paljon. Riittää kun arvos-
tat kohtaamasi ihmistä. Kunnioitat hänen ihmisarvoa aidosti. Se 
tunne on sanoin kuvaamaton, yhteys, olet kohdannut aidon ih-
misen. 

Sillä teennäiset oman edun tavoittelijat eivät sinua kohtaa 
aidosti. He ylenkatsovat ja ”patsastelevat” vain oman täydelli-
syyden sädekehässä näkemättä sinua tai ketään muita. He poi-
mivat vain sellaiset ihmiset ympärilleen, joille on heistä hyötyä. 
Sinua jolla ei ole antaa mitään, heidän sädekehäänsä kirkasta-
maan, he ohittavat kylmästi. Tunne, että olet ilmaa heidän seu-
rassaan, ei ole uutta, joudut kohtaamaan sen päivittäin.

Mutta tämä salattu varavoima, mistä se kumpuaa kun vas-
toinkäymiset lyövät yli pääsi? Onko se sisäistä voimaa, mistä se 
tulee? Onko meillä rohkeutta nostaa katsetta? Voimmeko olla 
ylpeitä omasta itsestämme, ilman sädekehää? Voimmeko tai ha-
luammeko olla vain tavallisia aitoja ihmisiä? Voimmeko olla on-
nellisia tässä hetkessä? Vai unelmoimmeko onnesta näkemättä, 
että se on tässä ja nyt?

Auringon paistetta elämääsi toivoo! 

Onerva Ronkainen

Salattu varavoima

Karjalaseurojen Pohjolan pii-
rin karjalaiset viettivät vuosi-
kokoustapahtumaa 10-12.10. 
Iso-Syötteellä. "Sie, mie ja myö 
yhes" syystapahtumaan/-ko-
koukseen osallistui Karjala-
seurojen Pohjolan piiristä rei-
lut 60 jäsentä kahdeksasta 
seurasta. Suurin osa kokous-
väestä tuli Oulusta ja sen ete-
läpuolisista seuroista. Kau-
kaisimmat tulivat Ivalosta, 
Kemijärveltä, Rovaniemel-
tä ja Kemistä. Alkusyksyn lu-
misateet tekivät automatkai-
lun Syötteen huipulle todella 
haasteelliseksi.

Syystapahtuma kokouk-
sineen oli Pohjolan piirin vii-
des vuosittainen syystapah-
tuma/- kokous eri puolilla 
laajaa piiriä. Aluehan ulot-
tuu Ylivieska-Nivala-Raahe- 
linjan pohjoispuolelle aina 
Ylä-Lappiin asti, siis enem-
män kuin puoli Suomea kar-
talta katsottuna. Tapahtuma 
on todettu kokoustoiminnan 
lisäksi merkittäväksi ja tar-
peelliseksi tapaamismuodok-
si karjalaisen jäsenistön kes-
kuudessa. Samalla se toimii 
yhteishengen luojana ja yh-
teisten suuntaviivojen kokoo-
jana. Runsas osallistujamää-
rä johtui suurelta osin myös 
Syötteen vetovoimasta luen-
noitsijoineen. Päivien aikana 
laulu raikui ja puhe pulppu-
si karjalaiseen tapaan. Oli mu-
kava tavata tuttuja ja vaihtaa 
ajatuksia.

"Pajoloin da Runon Illačču" 
kokosi väen illanviettoon, jon-
ka ohjelmasta vastasi Oulun 
Karjalaseuran Kuoro Käköset 

ja Vitaly Chapkovich. Kuo-
ro esitti runojen lomassa Vi-
taly Chapkovichin sävellyksiä 
muun muassa Ilmari Pimiän, 
Eino Leinon ja Jaakko Rugoje-
vin runoihin sekä perinteisiä 
karjalaisia ja karjalankielisiä 
lauluja. Laulu ja haitarinsoit-
to raikui kuin ennen vanhaan.  
Myöhemmin väki sai nauttia 
pudasjärveläisen "Suopunki"-
yhtyeen laulajien Risto Puha-
kan ja Olavi Raution lauluesi-
tyksistä Vitaly Chapkovichin 
säestäessä haitarilla. Syöte-
humppa ja monet tanssikap-
paleet soivat tosi hienosti.

Karjalan Liitolla  
edessä 75 v juhlavuosi
Karjalan Liiton hallituksen 

Karjalaiset koolla Iso-Syötteellä 

Karjalaistoiminnassa mukana olevia Pudasjärvellä syntyneitä tai kesämökin omaa-
via henkilöitä. edessä Eila Siira, Anneli Moilanen, Ritva Pylkäs, takana Esko Siira, 
Olavi Rautio, Pentti Moilanen ja Risto Puhakka.

Terentjeff sai lahjaksi Pohjolan piirin uuden karjalais-
aiheisen runokirjan. Yhteiskuvassa Terentjeffin kans-
sa kaksi paikalla ollutta runokirjan kirjoittanutta runoi-
lijaa, vasemmalla Annikki Niemi ja Siiri Rautio. 

Teollisuusneuvos, Hiihtokes-
kus Iso-Syöte Oy:n toimitus-
johtaja Jorma Terentjeff totesi 
avauspuheessaan, että kun aa-
mulla piti valita, lähteekö ta-
paamaan karjalaisia Syötteelle 
vai johonkin muualle, karjalai-
set voittivat. Karjalaisuus on 
hänelle enemmän kuin äidin-
maidossa saatua asiaa. Karja-
laisuuteen hänen mielestään 
kuuluu valtavan paljon myön-
teisiä asioita ja niitä hän on 
saanut myös synnyin lahjana. 
Suvun lähtökohta on Lumi-
vaaran pitäjän Kumolan kylä. 
Äidin kotipaikka oli Kesma-
lahti noin 10 kilometrin päässä 
Kumolasta Laatokan rannalla. 
Koti Karjalassa menetettiin ja 
loppusijoituspaikaksi monen 
vaiheen jälkeen tuli Oulainen, 
josta perheelle tarjottiin pika-
asutustila.

Siellä oli vain suo, kuokka, 
läjä lautoja ja lankkuja, totesi 
Jorma Terentjeff.

-Kun kävimme vuonna 
1995 Karjalassa, sanoin äidil-
le, että minä vähän epäilin tei-
dän tarinoitanne, miten kau-
nis Karjala on, mutta tämä on 
paljon kauniimpi, muistelee 
Jorma Terentjeff. Vanhemmat 
joutuivat kokemaan kaiken 
sen, minkä muutkin siirtokar-
jalaiset, eli siirtymään kahteen 
kertaan pois kotipaikaltaan. 
Se, että kaikki piti aloittaa alus-
ta, on jälkeenpäin herättänyt 
valtavaa kunnioitusta. Kaikki 

puheenjohtaja Marjo Matikai-
nen-Kallström joutui valitet-
tavasti peruuttamaan tulonsa 
tilaisuuteen. Liiton toimin-
nanjohtaja Satu Hallenberg 
osallistui päivien tapahtu-
miin. Hallenberg on aktiivi-
sesti vuosittain osallistunut 
Karjalan Liiton 15 piirin ta-
pahtumiin eri puolille Suo-
mea. Hän toi tervehdyksen 
Karjalan Liitosta sekä kertoi 
liiton toiminnan painopisteis-
tä ja vuosien 2014-2017 stra-
tegiasta "Avoin ja vahva Kar-
jalan Liitto". Karjalan Liiton 
teemana vuosille 2014-2016 
on "Karjalainen sanankäyttö".

-Teillä täällä Pohjolas-
sa on teemaa toteutettu hie-
nosti, teillä on oma julkaisu 

ja täälläkin kokoustilassa on 
jäsenistön julkaisut -näytte-
ly, totesi Hallenberg. Karja-
lan Liiton perustamisesta tu-
lee ensi vuonna kuluneeksi 
75 vuotta. Juhlaa vietetään 
25.4.2015. Samoin ensi vuon-
na vietetään Vanhan Kaleva-
lan 180-juhlavuotta ja Kante-
lettaren merkkivuotta.

-On erittäin tärkeää, että 
me karjalaiset kohtaamme 
toisemme tällaisessa tilaisuu-
dessa. Se lujittaa yhteisölli-
syyttä ja vahvistaa meidän 
identiteettiämme, totesi Kar-
jalaseurojen Pohjolan piirin 
puheenjohtaja Ahti Pyörnilä 
ja hänet valittiin jatkamaan 
puheenjohtajana.  MR

Karjalaisuus synnyinlahjana
rakennukset piti rakentaa itse 
ja suurin osa rakennuspuista 
piti hakea noin 15 kilometrin 
päästä olevasta metsästä.

-Meitä oli kolme veljestä ja 
kaikki osallistuivat kodin töi-
hin. Päivät olivat täyttä työ-
tä. Tilan koko oli 7,5 hehtaaria. 
Kotikuri oli kova, ja tarvitsi 
olla, että saatiin tavallinen elä-
mä soljumaan, muistelee Te-
rentjeff. Hän kertoo, että Ma-
tosaaren kylälle saatiin sähköt 
vasta 1966. Karjalasta oli tuo-
tu pöytälamppu, joka pantiin 
kunniapaikalle. Isän mieles-
tä pöytälampun sähkö ei ollut 
samanlaista kuin Karjalassa, 
vaan paljon himmeämpää. Se 
taas johtui siitä, että lampussa 
oli vain 25 wattia.

- Laulu oli tosi tärkeä asia 
kotona, muistelee Terentjeff. 
Kun kotiin tuli yllätysvieraita, 
yksi ilta oli omistettu laululle: 
ensin laulettiin karjalaisia lau-
luja, lopuksi virsiä, isä oli ylei-
nen laulunjohtaja. Kesäjuhlat 
olivat hänelle todella tärkeitä. 
50-luvulla vielä puhuttiin, että 
Karjala saadaan takaisin, Kek-
konen ja Vennamokin puhui-
vat siitä. 60-luvun vaihteessa 
puheet loppuivat, ihmiset jo 
varmaankin juurtuivat uusil-
le kotipaikoilleen, toteaa Te-
rentjeff. 

-Koulussa sukunimi herät-
ti kysymyksiä: ”Oletko sinäkin 
niitä karjalaisia?” Kysyin van-
hemmiltani, mitä se tarkoit-

taa? He vastasivat: ”Älä välitä, 
he eivät ole ennen kuulleet sitä 
nimeä”, kertoo Terentjeff. So-
tajutut kuuluivat miesten pu-
heisiin 50-luvulla, mutta nekin 
loppuivat. Halu tehdä töitä ja 
integroitua tähän yhteiskun-
taan oli suuri. Töitä tehtiin tal-
koilla. Lapset otettiin mukaan 
ja meillä oli hauskaa. Isän ja äi-
din asioita hoidettiin naapu-
reissa. Jos oli kiire pellolla, sitä 
mielellään lähti hoitamaan asi-
oita naapureihin, muistelee 
Jorma Terentjeff.

- Äiti eli 90-vuotiaaksi ja 
järjesti vielä juhlat itselleen, sa-
moin kuin me lapsetkin, tie-
dossa oli kahdet juhlat, jotka 
tosin yhdistettiin. Koko karja-
laiskylä ja omat vanhemmat, 
he selvisivät hienosti. Tieten-

kään mielen sopukoista ku-
kaan ei voi tietää, mutta me 
omalta osaltamme pidimme 
huolen, ettei heitä jätetty yk-
sin, toteaa Jorma Terentjeff.

-Lasten kanssa on tarkoi-
tus mennä ensi syksynä katso-
maan vanhempien syntymä-
paikkaa Karjalassa. Kun kävin 
siellä vuonna 1995, tuli tunne, 
että olen käynyt täällä ennen-
kin. Niin tarkkaan vanhemmat 
puhuivat kotikylästä, kaupas-
ta, naapureista. 

Piirin puheenjohtaja Ahti 
Pyörnilä lahjoitti Terentjeffil-
le Pohjolan piirin uuden runo-
kirjan ”Muruja elon onni” ja 
Satu Hallenberg ”Karjalan Lii-
ton historian”. 

Martta Rautio
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Lauantaina 18.10. 
klo 14.00 

Hyllyjen välissä mies ja kitara      
Trubaduuri MARKO esittää   

melankolista ilofolkkia 
Pudasjärven soisilta aroilta  

PudAsjäRven KAuPunginKiRjAsTOssA
Tuulimyllyntie 4 Pudasjärvi

Kirjasto soi!
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Oletko hyvää
energiaa?
SUOMEN SUURIN SÄHKÖNSIIRTOON KESKITTYVÄ YRITYS CARUNA TYÖLLISTÄÄ SUORAAN 

340 HENKILÖÄ JA VÄLILLISESTI YHTEENSÄ 1500 TYÖNTEKIJÄÄ ERI PUOLILLA SUOMEA. 

ETSIMME NYT JOUKKOOMME PUDASJÄRVELLE REIPASTA PROJEKTINVALVOJAA, 

TOIMIMAAN KASVOINAMME PAIKALLISESTI.

SÄHKÖVERKON 
PROJEKTINVALVOJA

PUDASJÄRVI
Haluaisitko kiinnostavan työn, jossa vastaat Koillismaan 
alueella investointi-, kunnossapito-, ja asiakaspalvelutöiden 
kenttävalvonnasta maastossa? Onko sinulla sähköalan 
tekninen koulutus ja ainakin muutaman vuoden työkokemus 
sähkönjakelutoiminnasta? Hae mukaan mukavaan, 
asiantuntevaan tiimiimme!

LUE TARKEMPI TEHTÄVÄNKUVAUS:  

WWW.CARUNA.FI   > CARUNA YRITYKSENÄ > TYÖANTAJANA

Jos olet uusi työkaverimme, lähetä hakemuksesi 
palkkatoiveineen ja ansioluettelosi otsikolla ”4681/
Projektinvalvoja” sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@
caruna.fi viimeistään 31.10.2014.
Lisätietoja tehtävästä antaa Arto Liikanen, +358 50 4557 439 
tai sähköpostitse arto.liikanen@caruna.fi.

Aloitimme sähkönsiirron 

vuonna 1912 paikassa 

nimeltä Karuna. Suomi oli 

silloin pimeä maa, johon 

halusimme tuoda valoa. 

Sadassa vuodessa maailma 

ja Suomi ovat muuttuneet. 

Niin mekin. Kuuden eri 

nimen ja monen vaiheen 

jälkeen – viimeksi osana 

Fortumia – olemme nyt 

Caruna. Perustehtävämme 

on sama: jaamme sähköä, 

jotta ihmisten arki olisi 

sujuvampaa.

Lokakuun Kesselikirje
Ennen Uuden Jyskyjärven leiriä käväisin Kepalle viemässä apua. Andrei-
poika tuli vanhempiensa kanssa hakemaan vaatepaketin. Poika (1,7v) oli 
kova tanssimaan ja antoi minulle keräämiään kukkia. Kävimme Nadjan 
kanssa vielä kolmessa perheessä viemässä vaatepaketit ja todistamassa 
Veronika-tytön allekirjoitusta. Hänellä on nyt Kesseli-ystävä Pudasjärvel-
tä, Malisen perhe ja erityisesti Saana. Nadja ja Tanja lupasivat olla yhdys-
henkilöitä. Eräs Valentina-mummo asuu talossa, jossa katto vuotaa. En ole 
vielä matkoillani nähnyt niin huonoa kattoa. Ajattelin, että tätä mummoa 
on pakko auttaa ja mahdollisimman pian. Pirtissä oli punukka Sofia, joka 
tuli kolme kertaa yskään. Tapasimme ensi kerran. Ajattelin, että luuleeko 
hän minua isäkseen vai onko hänellä vain niin ikävä syliin? Sofiallekin oli 
oma vaatepaketti.

Uuden Jyskyjärven leirillä olivat ensikertaa apuna oman kylän Kesseli-
naisista Valentina ja Marina ja Jyskyjärveltä Anni. Valja oli tulkkina ja Marina 
oli Nadjan apuna keittiössä. Lisäksi koulun opettaja Galina oli apuna. Lap-
sia oli reilusti yli 20. Erityisesti vanhempia poikia innosti kinkkauskisa. Siinä 
tosiaan taisteltiin sekunteja vastaan. Harmitti vain, kun 2x samalle pojalle, 
Iljalle en saanut otetuksi aikaa. Seuraavan päivän palkintojen jaossa muis-
timme Iljaa henkilökohtaisesti. Hän oli selvästi tyytyväinen muistamiseen. 
Aamun sisäpelit saatiin kisailtua puoleen päivään mennessä. Oli ruokailun 
vuoro. Makaronia, nakkeja, tomaattia ja kurkkua + mehua. Äitini lahjoitta-
malla sähköhellalla Nadja, Marina ja Galina kokkasivat ruuat molempina 
päivinä noin 30 ihmiselle! Ulkona jatkoimme ryhmien välisillä kilpailuilla. 
Oli mm. lantin- ja kapulanheittoa, futista jättipallolla yms. Voi, kun osaisi ve-
näjää tuosta vaan. Monet lapset kysyivät: Api, Api….? 

- Anni voitko auttaa? 

Pojat olisivat heti halunneet pelata normaalipallolla futista, piti monta 
kertaa sanoa eri kavereille, että ”Poze” = myöhemmin. 

Toinen leiripäivä oli myös hyvä. Lapset olivat aktiivisia. Ketään ei kiusat-
tu eikä kukaan torannut. Ruoka oli hyvää ja kaikki meni niin sanotusti put-
keen. Kyllä oli niin kirkas ja kovaääninen DA, kun Valja kysyi, että miellyt-
tikö leiri ja pitääkö ensi kesänä olla leiri! Meillekin jäi erittäin hyvä maku 
leiristä, jess, jess! 

Kostamuksesta ostin jogurtit ja leiripalkinnot Vuokkiniemen leiripäi-
vään. Tollonjoella Vieno kertoi jehovan todistajien käyneen puhumassa asi-
aansa. Vieno ei kaikkea uskonut. Yritin selvittää hänelle, mikä on kristillistä 
ja mikä ei.  Ei ollut aikaa syvempiin keskusteluihin, joten jatkoin matkaani. 
Vettä satoi ja oli ankean näköistä. 

- Tuleekohan ketään, ajattelin. Koululle saapui kaikkiaan 26 lasta ja 10 
aikuista! Rehtori oli todellakin soitellut lapsiperheisiin. Kaksituntinen meni 
lasten ja vanhempien kanssa mukavasti. Martoista Ludmila oli tulkkina. 

– Tule käymään tsaijulla, kun Galinakin on kotona, pyysi Valentina, joka 
lähti pikku Sofian kanssa vähän aikaisemmin pois. 

– Ok, vastasin.
Leirin jälkeen kävin katsomassa erästä Santeria. Hän oli päässyt kotiin. 

Irina hoitaa häntä. Galinan luona kerroin Tiksan koulun maalaamisesta ja 
Kepan mummon katosta. 

- Hei, minulla on kamerassa kuva. 
– Ai voi voi, onpa paha katto. 
- Paljonko maksaa rulla kattomateriaalia? 
Valentina katsoi omasta ja Galina meni katsomaan omasta tietoko-

neestaan. – Api! Me menemme ensi viikolla Petroskoihin. Montako rul-

laa pitää tuoda? 
– 10, niin ainakin riittää. Minulla ei ole kyllä antaa rahaa nyt. 
– Maksat sitten elokuussa, sanoi kauppias Galina. 
Kyllä järjestyi ihmeellisesti tämä apu Kepan mummolle! Olin uudessa 

yöpaikassa. Tonjan ja hänen punukkansa Darjan luona. Jätin varastoon Kes-
selin leirivarusteet odottamaan elokuun loppua.

Kaikin puolin tosi hieno matka Jyskyjärven maisemiin. Oli monenlais-
ta avustamista: näin Viktor-pojan, joka oli tullut sormileikkausmatkalta Pie-
tarista (fyysinen apu), sain kuitit erään perheen ruoka-avusta (sosiaalinen 
apu), pikku Sofia Kepalla tuli yskääni =syliini (psyykkinen apu), hartaushet-
kiä leiripäivissä (hengellinen apu) ja leirit ja osallistuminen ja pieni puhe ja 
lahja Uuden Jyskyjärven 50v juhlassa (kulttuurinen apu).

Elokuun lopulla oli leiripäivä Kiestingissä. Sitä ennen minulle soitettiin. 
– Tule. Pitää kutsua komitea miettimään leiriä, oli Gennadin sana. 
Olimme kyllä sopineet ensimmäisessä palaverissa, että rehtori sopii 

ruokailun järjestämisestä koulun emännän kanssa ja Gennadi kysyy, voiko 
kulttuuritalolla pitää leiriä. (tarvitaanko siihen komiteaa?)  

– Kesseli järjestää ohjelman, maksan ruokailukulut ja mahdollisen 
vuokran kulttuuritalolle. 

Sanoin Gennadille, että minulla ei ole aikaa komiteoihin. Kaikesta huo-
limatta tällä ensimmäisellä leirillä oli yli 25 iloista lasta. Lasten kirkas DA 
täytti koko kulttuuritalon salin, kun kysyttiin, että miellyttikö leiri. Hyvää 
palautetta tuli opettajilta ja kulttuuritalon varajohtaja kutsui tulemaan uu-
destaan.

Kesseliterveisin Ape Nieminen Pj

Valentina-mummon reikäinen katto.Kiestingin leiriläisiä. Vuokkiniemen mukitorni.

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

Arjen turvaa kunnissa 
-toimintamalli Parhaat käytännöt 2014 

-kilpailun finaaliin
Valtakunnallinen Parhaat käy-
tännöt 2014 -kilpailu on eden-
nyt yleisöäänestysvaiheeseen. 
Yksi finalisteista on Arjen tur-
vaa kunnissa -hanke, jossa on 
luotu toimintamalli paikallis-
ten ja alueellisten resurssien 
tehokkaaksi suuntaamiseksi 
asukkaiden tarpeisiin. Toimin-
tamallia on pilotoitu muun 
muassa Pudasjärvellä. Lue li-
sää hankkeesta (maaseutu.fi).

Tutustu finalistihankkeisiin  ja 
äänestä suosikkiasi osoitteessa 
maaseutu.fi. Eniten ääniä saanut 
finalisti palkitaan valtakunnalli-
sessa Maaseutugaalassa Lahdessa 
29.10.2014. Äänestysaika päät-
tyy maanantaina 27.10.2014 kel-
lo 10.00.

Ritva Kinnula
Arjen turvaa kunnissa 
-hanke
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Iltatapahtumat ja huvit
Pudasjärvellä

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamis-
ta/lahjoittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on mak-
sullinen, 15 €) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä 
teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi 
kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 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). 

Kurenkoskessa suomiräppäri Petri Nygård
Hotelli-ravintola Ku-
renkoskessa esiintyy 
18.10. lauantaina suosit-
tu rap-artisti Petri Ny-
gård, joka tunnetaan 
hyvin kohauttavasta esiin-
tymistyylistään ja mus-
tasta huumorista koostu-
vasta esiintymistavastaan. 
Hän ei jätä paljoakaan 
kuulijan mielikuvituksen 
varaan vaan musiikin sa-
noma ja sanoitus on sel-
keää sekä suorapuheista. 
Artisti on kertonut naut-
tivansa riimeistä, joissa on 
huumoria, jotka ovat ove-
lia ja joissa on rajusti sana-
leikkejä ja vertauksia.

Petri Nygård nousi kan-
san tietoisuuteen 2000-lu-
vun alussa ja hän on uransa 
alussa myös voittanut Em-
ma-palkinnon Vuoden il-
miöstä. Artisti on julkaissut 
useita albumeita, joista esi-
merkkeinä debyyttijulkai-
su Mun levy, 2011 julkaistu 
Kaikki tai ei mitään, ko-
koelma-albumi 29 käskyä 
sekä 2012 julkaistu Mun 
mielestä. Radiolistoillakin 
menestyneisiin hittikap-
paleisiin kuuluvat muun 
muassa Sanon suoraan, 
Onko sulla pokkaa, Selvä 
päivä. Petri Nygård on 
viihdyttänyt myös taval-

lista suurempiakin kuu-
lijajoukkoja esiintyessään 
toukokuussa 2011 lähes 
100 000 ihmisen yleisöl-
le Suomen jääkiekkomaa-
joukkueen maailmanmes-
taruusjuhlissa Helsingin 

Kauppatorilla.

MYYTÄvÄNÄ

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

OSTETAAN

Halutaan ostaa käytetyt, edul-
liset ja hyväkuntoiset keittiöka-
lusteet mökkikäyttöön. p. 040 
741 0052.

Hyväkunt. Pointer koira GPS 
VALJAAT mielellään oranssivä-
ri (reppumalli suurin koko), p. 
040 140 7558.

Uudenveroiset talvirenkaat 
155/80 R13 Polon vanteilla hal-
valla. P. 040 140 7558.

Ok-kuntoinen nojatuoli (is-
tuinosa vaaleaa kangasta, 
käsinoja/jalkaosa koivua) 15 
€, uudenveroinen sohva (koti-
mainen,  punainen mikrokuitu-
kangasta, pit. 155 cm) 120 €, 
4-h ruokailuryhmä (väri kirsik-
ka, istuinpehmusteet vaaleaa 
kangasta, pöytä 120x75, hyvä-
kunt.) 120 €. Kuva pyydettäes-
sä. P. 0400 615 058 ilt,  tekstiv. 
päivisin.

Kypsiä,isoja, käsin puhdistettu-
ja, karpaloita, tuodaan keskus-
tan alueelle kotiin. Hinta 45 € 
sankko (10 l). Vielä tarettu poi-
mia muutama sankko. P. 040 
756 2013.

Fiat ducaton talvirenkaat van-
teilla 80 €, polttoainetankki 
pumpulla 2000 l 70 €, oljypoltin 
oilon junior pro n. 1 v ollut käy-
tössä 250 €. P. 040 577 3711.

Myydään Toyota Hiace vm 89 
talvirenkaat. Nokia Hakkapeliit-
ta. P. 040 594 2381.

Kiertovesipumppu kolmevaihe 
50 €, on uusi. Shermi lev. avat-
tuna 140 cm ja kasattuna 45 
cm, h. 50 €. P. 044 582 2015.

BRIO lastenrattaat. Käytössä 
yhdellä lapsella, hyvin varustel-
lut. 100 €. Puinen 5 haarainen 
kattolamppu vaaleat varjosti-
met 10 e. P. 0400 192 712.

Syöpäkerhon 
ruskaretki Ylläkselle

Tämän vuotinen Syöpäker-
hon ruskaretki suuntautui 
Ylläkselle 11.-14.9. Lähtö-
aamu valkeni aurinkoisena. 
Mukaan nousi linja-autoase-
malta 29 iloista retkeläistä, 
joista peräti 10 oli ensikerta-
laisia. Meidän iloinen luot-
tokuljettajamme Eero lasta-
si porukan laukut autoon. 
Mannisen Kaisa, varavetä-
jämme, suoritti nimenhuu-
don todeten kaikkien olevan 
paikalla ja antoi kuljettajalle 
luvan startata auton keulan 
kohti pohjoista.

Ranuan jälkeen alettiin 
itse kukin kaivamaan lauk-
kua tai takataskua arvan os-
toa varten. Rovaniemellä 
Napapiirillä pidimme kah-
vitauon ja söimme voileipiä, 
jotka teimme talkoilla edel-
lisenä iltana. Rovaniemen 
jälkeen aloimme arpomaan 
lahjoituksina saatuja pie-
niä voittoja. Kuului aina rie-
munkiljahduksia kun onni 
osui kohdalle. 

Majapaikkaan Äkäsho-
tellille saavuttuamme ja jo-
kaiselle asunnon löydyttyä 
saimme hieman ”huokais-
ta” ennen ruokailua. Sitten 
autonkeula suuntasi kohti 
Äkäslompolon ulkoilmate-
atteria, jossa oli esitys ”Kan-
sani on lauluni”. Tosi hyvä 
esitys, jonka jälkeen oli kii-
re katsomaan Marita Taavit-

Ruskaretkeläiset ryhmäkuvassa Pajalassa Kengisenkosken maisemissa.

saista hotellille, jonne oli tul-
lut paljon porukkaa.

Perjantaina aamiai-
sen jälkeen suunnistimme 
Ruotsiin, jossa tutustuim-
me oppaan johdolla Paja-
lan maisemiin ja kävimme 
Kengisenkoskella.  Kahvilla 
nautittiin Pajalan ”cityssä” 
ja ostoksiakin teki jokunen. 
Paluumatkalla opas ker-
toi Pajalan historiasta ja py-
sähdyimme vielä kahvittele-
maan ja syömään voileipiä. 

Hotellilla oli päivälli-
nen ja sitten oli kotailta, jos-
sa Ritva soitti urkuja ja me 
lauloimme. Välillä oli leikki-
mielistä kisailua! Paistoim-
me makkaraa ja limukkaa oli 
juomana. Taisipa joku tans-
siesityskin olla! Kiva ilta! 
Hotellille saavuimme savun-
tuoksuisina, mutta kiireesti 
vain vaatteita vaihtamaan ja 
kuuntelemaan uutta tango-
kuningasta Teemu Roivais-
ta. Porukkaa oli tungokseen 
asti. Kyllä oli hyvä laulaja 
tämä Teemu-kuningas!

Lauantai oli vähän rau-
hallisempi. Aamiaisen jäl-
keen kävimme Jounin kau-
palla ostoksilla. Iltapäivällä 
lähdimme toiveikkaina koh-
ti gondolihissiä, mutta ”pa-
haksi onneksi” hissi oli sul-
jettu tuulen vuoksi. Ohjelma 
täytyi suunnitella uusiksi ja 
kävimme katsomassa jossa-

kin kaukana Pakasaivo rot-
kojärveä, joka oli 60 metriä 
syvä. Parkkipaikalla oli kota, 
jota piti vanha huumoril-
la höystetty pappa. Taisipa 
joku saada pestin ”kiireapu-
laiseksi” tulevaksi vuodeksi! 

Vierailimme vielä tulo-
matkalla Tanontalossa, joka 
on kunnostettu museoksi. 
Pihalla joimme kahvit. Ho-
tellille saavuttuamme kä-
vimme syömässä ja lämmi-
timme saunan. Ja sitten taas 
katsomaan ja kuuntelemaan 
musiikkia. Kiva ilta! 

Sunnuntaina aamiaisen 
jälkeen olikin jo laukkujen 
pakkaaminen ja suunta ko-
tia kohti. Kävimme Kukko-
lankoskella ostamassa savu-
kalaa ja joimme kahvit sekä 
söimme loput voileivät. Vie-
lä käväisimme Haaparan-
nalla, johon yksi retkeläisistä 
jäi kyläilemään. Teimme vie-
lä ostoksia kotiin viemisiksi. 
Arvottavaa oli vielä jäljellä, 
joten onnettarelle oli hom-
mia! 

Toivottavasti taas ensi 
vuonna olemme voimissam-
me ja lähdemme johonkin 
päin reissaamaan. Kiitos kai-
kille mukana olleille ihanas-
ta retkestä!

Terveisin 
Aino, Kaisa 
ynnä muut

vUOkRATTAvANA 

Uudenveroinen rivitalokaksio 
Kauralankujalla. Autokatos ja 
lasitettu terassi. P. 040 524 
3516, iltaisin.

Hotelli Iso-Syötteellä tans-
sittaa lauantaina 18.10. 
tanssiorkesteri Marko Ju-
hani Group. Monipuolis-
ta tanssimusiikkia esittävä 
yhtye on tuttu näky tans-
silavoilta ja –ravintolois-
ta ympäri Suomen. Isom-
malla kokoonpanolla tai 
kitaravetoisena bändi-
nä esiintyessään muusik-

Iso-Syötteellä tanssiorkesteri Marko Juhani Group
koryhmä tunnetaan nimellä 
La Playa. Alunperin Mar-
ko Juhani Group on perus-
tettu vuonna 2000 ja suosio 
tanssin ystävien viihdyttä-
jänä jatkuu vain. Orkesterin 
levytyksiin vuosien varrel-
la kuuluvat muun muassa 
kappaleet: Onnea päin, Maa 
muuttukoon, Taivahan tähti, 
Jokaiseen päivään niin pal-

jon mahtuu, Rakkauden 
raiteilla, Nostalgia ja Pu-
nainen aitta. PK

kADONNUT

Keltainen poikakissa Lenkki-
tiellä p. 045 357 4399.

Teen kotisiivouksia 
asiakkaiden toiveiden mukaan: 

suursiivous, viikkosiivous, ikkunoiden pesu, 
saunan pesu, kaappien pesu ja 

järjestely, ym. kodin työt.
Olen nopea ja tunnollinen. 

Teemme myös pieniä lumitöitä.

Soita klo 18 jälkeen 044 971 9161 Minda

KOTISIIVOUSTA

Halutaan vuokrata kalustettu 
yksiö tai kaksio + sauna, myös 
pienehkö omakotitalo, ainakin 
v. 2015 vuoden loppuun. Miel. 
lokakuun aikana, Kurenalan 
keskustasta. Eija Syrjälä p. 
0400 130 670 Osaava Pudas-
järvi-hankkeen projektikoordi-
naattori.

vUOkRATAAN

OK-talojen 
ilmastoinnin 
puhdistus- ja 

huoltotyöt
alk. 250 €

Roin raikas ilma
p. 044 918 2675

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

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 
VKK-Media Oy Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme

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

• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON 
TARPEETTOMAKSI 

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, 
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.
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Palveluhakemisto

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

jP AUTOMAALAAMOjP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSyHTIöIDEN   
 TyöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORjAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSyHTIöIDEN HyVÄKSyMÄ KOLARIKORjAAMO

KUNTOSALI, HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

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

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  jyrkkäkoski Camping, jyrkkäkoskentie 122

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut perheiden oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888

Jukolantie 4 A 93100 Pudasjärvi
toimisto@eijaheikkinen.fi

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

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

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

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
tuomo.tuomaala@outlook.com

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

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

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

FYSIOTERAPIAA, KUNTOUTUSTA

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

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

hierojamarjo@gmail.com

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



12 13nro 42PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti15.10.2014 15.10.2014nro 42

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

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

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

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

RATSASTAMAAN!

www.hirvaskoski.fi
Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.

Ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Palveluhakemisto

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

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

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

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAANRAKENNUSTA

uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOLUVERHOUSTYÖT, 

IKKUNA- ja 
OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. 
Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen, 

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

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT
ALASI 

AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELU-
HAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!   

p. 040 1951 732  

RATSASTUSPALVELUJA

RAKENTAMINEN, REMONTIT

PAINOPALVELUITA

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!

RAKENTAMINEN, REMONTIT

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

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

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LÖYTYY!
-  Ultrapoint- ja  

gps tutkat
- HouKuTTELu  

KuvAT  
poistohinnoin

-  KUKsAT ja pUUKOT
-  Haix ja Beretta
 gORETEX KENgÄT
-  Sasta + Beretta
 gORETEX  

pUVUT
-  RETKEILY  

VARUsTEET
-  CAmOfLEECET
-  KUmIsAAppAAT:
 sievi, Nokian
 finnwald, finnjagd
- Liukuesteet 
 kenkiin
-  KalaverKot:
 laajin valikoima
- Lusikat ja lipat  

alk. 10kpl/20€

-  akkulämmitteiset 
hANsKAT jA LIIVIT

-  sIImAT, KELAT, VAVAT 
-  KAhLUUsAAppAAT
-  KAhLUUhOUsUT
-  KETTU ym. pILLIT
-  UV-maalit sorsankuviin
-  ACTIONKAmERA
 fullhD + tarv. 190€
-  Autokamera  99 €
-  AsEET jA 
 ERÄTARVIKKEET Ym.
-  Nelitahti PerÄMoot-

TORIT 2,6 hv 599€. 
 5 hv 899€
- airsoft aseet alk. 15€
- Kuulat 2,50€/1000 kpl
- täyssynteettinen  

moottoriöljy 5w-40  
4€/l omaan astiaan

-  FITdog ENErgIA  
TANKKAuS jA 

 pALAuTuS 
 juoMAT

Kylän halvimmat KoIrAN ruuAT 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua.

Hau hau kanariisi 17 kg
4 säkkiä 100 € 

Karhupajalla toimivien 
nuorten päiväohjelmaan 
kuuluu koulutus- ja työuran 
etsimisen ja arjenhallinnan 
vahvistamisen lisäksi mo-
nenlaista muutakin tekemis-
tä nuorten omien ideoiden 
ja toiveiden toteuttamisen 
muodossa. Syyskesän yhte-
nä mukavana kokemuksena 
oli retki Koillis-Golfin maas-
toon opettelemaan pelin al-
keita ja pelaamiseen liittyviä 
käyttäytymistapoja Pekka 
Kinnusen asiantuntevalla 
johdolla.

Golfauksen lomassa eh-
dittiin tutustua maastosta 
löytyneisiin eri sienilajeihin 
ja keskustelemaan nuoria 
kiinnostavista ja kysymyksiä 
herättäneistä asioista nuoti-
olla makkaranpaiston ja kah-
vin juomisen ohella.

Sointu Veivo

Golfia ja 
muutakin 
oppia

Golfauksen välillä kokoonnuttiin nuotiolle.

Opetellaan oikeita golfotteita.

Tämän vuoden KurenTanssissa kilpaili seitsemän pa-
ria ja lisäksi oli yllätysnumerona vauhdikas ja mieliin-
painuva Kan Kan –tanssiesitys, johon loppuvaiheessa 
liittyivät mukaan myös tanssiparit. 

KurenTanssille tulossa jatkoa

Loppupalaverissa todettiin tapahtuma onnistuneeksi ja KurenTanssi päätettiin jär-
jestää ensi vuonnakin. 

Syyskuussa toteutetun Ku-
renTanssi -tapahtuman to-
dettiin onnistuneen hyvin. 
Tapahtumasta on tullut run-
saasti myönteistä palautetta. 
Tapahtuman loppupalave-
rissa päätettiin, että Kuren-
Tanssi järjestetään myös ensi 
vuoden syyskuussa. Tapah-
tuman työryhmää vetää pu-
heenjohtajana Kirsi Kipinä, 
taiteellisena johtajana toimii 
Ensio Koivula. Työryhmän 
aloituspalaveri on keskiviik-
kona 29.10. kello 16 Iijoki-
seutu-lehden toimistolla. Ta-
pahtumaan toivotaan niin 

entisiä, kuin uusiakin tans-
sijoita. Mitä useampi pari on 
osallistujina, sitä enemmän 

tapahtuu tanssiparketilla, to-
tesi Koivula. HT
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen tapahtu-
mista 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!

bingo Hetepirtillä 
Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi

lauantaina 18.10. 
klo 13.00

seuraava bingo: la 1.11.
Tervetuloa!

HNSwww.hetepirtti.fi

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

La 18.10. Tanssiorkesteri 
Marko Juhani Group

La 1.11. Kake Randelin

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Varaa nyt myös 

pikkujoulu!

Ei pääsymaksua! 
Ravintolan maksut vain käteisellä.

Möykkälässä BILELAUANTAI

Puhoskylän Kyläseura ry

la 18.10. klo. 20.30-02.00
Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

DIScOA, ROcKIA YMS. 
TOIVEIDEN MUKAAN!

TULOSSA:  la 1.11. Naseva

Keskiviikkona 15.10.
Tietovisa alkaen klo 19 vetäjänä Marko Koivula

Perjantaina 17.10.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

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

Wintissä: klo 24-03.30   Dj jULIAN ADAMS
Alakerrassa: Dj HAMMER

Lauantaina 18.10.

PETRI NyGÅRD

illan liput voit hankkia Ravintola Kurenkoskesta, ke 8.10-17.10. 17€ (sis. ep)
La 18.10. ovelta klo 18.00 alkaen 22 € (sis. ep.)

KURENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLA

TErvETuLoA vIIHTYMÄÄN 
TApAHTuMIEN KESKIpISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

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

Varaa 
hotellista 
majoitus, 
alk. 85 €/
2 hh/vrk

KupErKEIKKAKErHo
0-6-vuotiaille

Maanantaisin
klo 16.30–17.30
27.10.–15.12.2014

Tuomas Sammelvuo -sali
Lapset osallistuvat kerhoon yhdessä 

vanhempien kanssa.
jokaiseen kerhokertaan kuuluu 

ohjattu liikuntatuokio sekä vapaata 
leikkiä ja liikkumista salissa.

Kerhossa harjoitellaan perusliikuntataitoja, 
teemat vaihtuvat viikoittain

 (liikuntaleikit, pallopelit, 
telinevoimistelu, jumppa..)

Maksuton!
Yhteistyössä Mll:n Pudasjärven yhdistys ja liikuntaa kaikille -hanke

Pudasjärven yhdistys
onni löytyy arjesta.

TEATTERIRETKEN OULUN 
KAUPUNGINTEATTERIIN

la 15.11. klo 18.30.
Esityksen nimi on 

”Sulaketta lainaamassa”.
Esityksen jälkeen ruokailu Oskarin kellarissa, ruokana 

joko jouluporsasta tai vuohenjuusto broileria.
Omavastuu 25 €/hlö, sis. kyydin, lipun ja ruokailun.

Lähtö linja-autoasemalta klo 16.30.
Sitovat ilmoittautumiset 30.10. mennessä 

tekstiviestillä Paulalle, puh. 040 586 0572. (Ilmoitathan 
samalla, haluatko ruoaksi possua vai broileria.)

Paikkoja vain 36, varaa omasi pian!
Ystävä mukaan, omavastuu 25 €.

Tervetuloa jäsenet ystävän kanssa!
johtokunta

PAM Pudasjärven
os. 208 järjestää

VIRIKEPÄIVÄ 
Aittojärvi Kyläkolo 

ti 21.10. klo 11.00 
Aiheena on elokuva.

Tervetuloa!          Livokas ry

Jään 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. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin edestä.
Keliakiakerho ke 15.10. klo 18. Kerttu Määtällä Pappilantie 10 J 8. Puh. 040 571 
2483.
Runokirjan julkistamistilaisuus ke 15.10. klo 17-20. Pirjo Riihiaho: SORMUKSEN 
VARJO. Musiikkia ja kahvitarjoilu. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Keskikeho vahvaksi jumppatuokio kaiken ikäisille Aittojärven koululla to 16.10. 
klo 18.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Säkkisellä to 16.10. klo 19.
Aikalaiset - oodi aitoudelle pe 17.10. klo 18-20.  valokuvaaja Aki Roukalan teos 
Aikalaiset. Tuomas Sammelvuo -sali pihapiiri, Tuulimyllyntie 4.
Kuntotanssit jatkuvat Koskenhovilla to 16.10. klo 18.30 alkaen.
Kirjallisuuspiiri to 16.10. klo 17.30-19.  Teos Kissani Jugoslavia, vetäjä Kaisa Manni-
nen. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Lasten luontoviikko 16.–25.10. Syötteen luontokeskuksella. Jokaisena päivänä tar-
jolla mielenkiintoista ja monipuolista ohjelmaa. Lisätietoja www.luontoon.fi/syote tai 
puh. 040 583 1608. Luontoviikon tapahtumiin sekä näytöksiin on vapaa pääsy.
Bingo Hetepirtillä la 18.10. ja la 1.11. klo 13.
Mies ja kitara - trubaduuri Marko Väyrynen la 18.10. klo 14. Pudasjärven kir-
jasto, Tuulimyllyntie 4.
Pudasjärven Ommaiskahvila to 20.11. klo 13-15. Tietoa, tukea ja toimintaa kaikil-
le omaisistaan huolehtiville. Kahvilassa tänään jouluista tunnelmaa. Seurakuntakeskus, 
Varsitie 12.
Touhumaa Tuomas Sammelvuo -salissa ti 21.10. klo 12-16.  Omatoimista ja 
ohjattua liikkumista ja puuhaa kaiken ikäisille lapsille: temppurata, sulkapallo, pingis, 
salibandy ja koris. Alle 6-vuotiaat lapset osallistuvat vanhempien seurassa.
Punaisen Ristin toimintakahvila nuorisotiloissa ti 21.10. klo 18-20.  Kahvila on 
tarkoitettu kaikille lapsille, nuorille, aikuisille ja iäkkäille. Nuorisotilat, Tuulimyllyntie 4.
Aikalisä-teemailta: Asuminen la 22.11. klo 18-23- Pudasjärven kaupungin nuori-
sopalvelujen järjestämä Aikalisä-teemailta, johon ovat tervetulleet kaikki varusmies-ja 
siviilipalvelukseen valmistautuvat nuoret miehet. Nuorisokahvila, Tuulimyllyntie 4.
Munzee-demo to 23.10. klo 12-14. Lähtö Puikkarilta ja munzeilun jälkeen mehua ja 
lättyjä Puikarissa. Ota oma älypuhelin tai muu netillinen älylaite mukaan!
Monikulttuurisuuspäivä to 23.10. klo 12-17. Ohjelmassa työpajoja. Päivän päät-
teeksi ipanadisco alakouluikäisille nuorisotiloissa klo 18-20.30. Nuorisotilat, Tuulimyl-
lyntie 4.

Kirpputori
Möykkälässä 19.-26.10.
Avoinna: ma-pe 12-18, la-su 10-14.

Tervetuloa ostoksille!
Tiedustelut puh 040 571 3645.

Puhoskylän kyläseura ry ja Puhoskylän Urheilijat ry
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Livojokivarren rantaosayleiskaa-
vaehdotus nähtävänä
Pudasjärven kaupunki laatii Livojokivarren rantaosayleiskaavaa. Kaa-
voitettavana alueena on Livojoen ranta-alue Pudasjärven kaupungin 
alueella, mukaan lukien Rytinkijärvi. Kaavoituksen tavoitteena on ke-
hittää jokivarsia ja lisätä matkailua.

Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisena 
oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää rakennusluvan 
myöntämisen perusteena. Maanomistajilta peritään osa kaavoitus-
kustannuksista. Perittävä summa on enintään puolet kaavoituksesta 
aiheutuneista kustannuksista. Summa jaetaan maanomistajien kesken, 
heidän kaavasta saamansa hyödyn suhteessa. Maksun periaatteista, 
perimistavasta ja -ajasta päätetään erikseen myöhemmin.

Yleiskaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 
§:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 20.10. - 21.11.2014. Yleiskaa-
vaehdotuksen esittelytilaisuus pidetään Livon koululla maa-
nantaina 20.10.2014 klo 18.00, osoite Kirsiojantie 31 Pudasjärvi. 

Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven 
kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä in-
ternetissä www.pudasjarvi.fi. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on 
oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta kirjallisesti osoitteeseen 
Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 
Pudasjärvi tai sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi. Muistutus on 
toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Kaavan laatija projektipäällikkö Kuisma Reinikainen on tavattavissa 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toimitiloissa tiistaina 4.11.2014, 
os. Hallituskatu 13-17 D 7. krs Oulu. Tapaamisajan voi varata alla 
olevasta puhelinnumerosta.

Yleiskaavoituksesta antavat lisätietoja Pudasjärven kaupungilla maan-
käyttöinsinööri Markku Mattinen, 08 5875 5300 ja FCG Suunnittelu 
ja tekniikka Oy:ssä projektipäällikkö Kuisma Reinikainen, puh.  050 
390 5741.

Pudasjärvellä 08.10.2014 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Vasemmistoliitto 
Pudasjärven osasto ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS

sunnuntaina 26.10.2014 
kaupungintalolla kello 14.00.

Paikalla kansanedustajaehdokas Sanna Stenius.
Tervetuloa!

Pudasjärven Reumayhdistys ry 
KiiTTää 

arvontaan lahjoittaneita yrityksiä ja 
yksityishenkilöitä sekä 
kaikkia mukana olleita 

syysretkellä Hailuotoon.

Koillismaalla järjestetään lii-
kenneturvallisuuteen liit-
tyviä näkymistempauk-
sia, joiden tarkoituksena on 
muistuttaa liikenteessä nä-
kymisen tärkeydestä. Tämä 
on erityisen tärkeää vuoro-
kauden hämärämpinä ja pi-
meinä aikoina. Pudasjärvel-
lä tapahtuma järjestetään 
perjantaina 12.12., jolloin 
kunnan liikenneturvalli-
suusryhmä jalkautuu aamu-
liikenteeseen jakamaan hei-
jastimia ja pyöräilijöille 
valoja, joilla niitä ei ole.

Internetistä löytyy esi-
merkiksi koululaisille sopi-
va liikenneturvallisuusai-
heinen peli, jossa on kolme 
kulkumuotoa: kävely, pyö-
räily ja mopoilu. Pelin mo-
nivalintakysymykset liitty-

Muista näkyä liikenteessä
vät liikenneturvallisuuden 
osa-alueisiin ja eri vuoden-
aikoihin. Pelin päätyttyä pe-
laaja saa arvioin pelin kulus-
ta ja raportin antamistaan 
vastauksista. Opettajat voi-
vat hyödyntää peliä liiken-
nekasvatustyössä, koska ra-
porteista ilmenee, mitkä 
asiat osattiin ja mitkä ei. Pe-
liä pääsee pelaamaan inter-
netissä (www.reaktiot.gami-
fyfinland.fi).

Liukastumisen  
ennaltaehkäisy
Liukastuminen on jalan-
kulkijoiden yleisin tapatur-
ma. Iäkkäiden ihmisten ta-
paturmista 80 prosenttia on 
kaatumisia, liukastumisia 
tai putoamisia. Liukastumi-

sen ennaltaehkäisykeinoihin 
kuuluu turva- ja apuvälinei-
den, esimerkiksi jalkineissa 
liukuesteiden käyttö, tasa-
painokyvyn ja lihaskunnon 
harjoittaminen sekä liikku-
mis- ja toimintakyvyn yllä-
pitäminen. Hyvät liukues-
teet pysyvät jalkineessa 

tukevasti paikoillaan ja ne 
eivät rajoita liikkumista. Ne 
olisi hyvä pystyä ottamaan 
jalkineesta pois vaivatto-
masti, koska sileillä ja ko-
villa alustoilla, esimerkiksi 
käveltäessä kivilattioilla ne 
voivat jopa lisätä tapaturma-
riskiä. PK

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Aikalaiset - Oodi aitoudelle
Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurirahaston hanke Pohjavirta 
luo alueelle mittavan julkisen taiteen kokonaisuuden.

Pudasjärvellä julkistetaan perjantaina 
17.10.2014 klo 18-20

Liikuntahallin pihapiirissä (Tuulimyllyntie 4)

VALOKUVAAJA AKI ROUKALAN 
TEOS AIKALAISET

Tilaisuudessa kuullaan Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurirahaston, 
Pudasjärven kaupungin ja taiteilijan tervehdykset.

Yleisöllä on mahdollisuus osallistua maksuttomiin bussikierroksiin, 
joiden aikana nähdään kaikki teoksen kahdeksan osaa.

Mehutarjoilu!
Tervetuloa!

Pudasjärven kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurirahasto

Eduskunnassa 7.10. käydyssä energiapoliittisessa keskustelussa pää-
ministerin ilmoitus kiinnitti huomion lähinnä turpeen ja metsähak-
keen ympärille, mikä on ymmärrettävissä tämän hallituksen energia-
politiikan vuoksi. Kärsijänä ovat olleet kotimaisen energian tuottajat. 

Tuulivoiman voimakas tuki on kapealle sektorille hyvä ja sekin 
oli edellisen hallituksen ansiota, jota kylläkin ihmeteltiin. Sehän on 
lottovoitto eräille tahoille, mutta turveurakoitsijat ovat tehneet 
konkursseja. 

Liian vähälle keskustelussa jäi kivihiiltä päästöttömämmän vaih-
toehdon - maakaasun kärsiminen hallitusohjelman ”vihreästä vero-
ratkaisusta”. 

Maakaasun rinnalle lasken erityisesti kotimaisen biokaasun, joka 
myös hyötyisi maakaasuverkostosta. Maakaasu ei tietenkään ole ko-
timainen eikä uusiutuva energiamuoto. Sen ongelmaksi voi muodos-
tua tuonti Venäjältä. Toistaiseksi tiedossa ei ole ollut toimitusongel-
mia. Kataisen hallituksen vihreän veroratkaisun myötä maakaasua 
kohdeltiin epäoikeudenmukaisesti verrattuna suurempia päästöjä 
aiheuttavaan kivihiileen.

Keskustelu eduskunnassa keskittyi hakkeen ja turpeen ympä-
rille ja se käytiin nyt perusteellisesti. Voidaankin jatkaa tulevaisuu-
den muihin ratkaisuihin, kuten energian säästöön, julkisen sektorin 
energiaratkaisuihin ja uusiin teknologioihin. 

Liikenteen biopolttoaineista keskustellaan liian vähän. Liikenteen 
päästöt ovat merkittävä osa kasvihuonekaasuista. Niitä voitaisiin vä-
hentää asettamalla kunnianhimoinen biopolttoaineiden lisäämisen 
tavoite. EU luopui 20-20-20 tavoitteestaan ja se kertoo öljyvaltioi-
den vallasta ja vanhan teknologian käytöstä. 

Suomella on biopolttoaineita varten uutta teknologiaa, mm. ja-
lostuskapasiteettia, hybridiautoja ja alustava biokaasun tankkausver-
kosto. Koko maata se ei kata, mutta alku on hyvä. Ennen kaikkea 
meidän tulisi nähdä maakuntien ja maaseudun biokaasuhankkeet 
tulevaisuuden uusiutuvien energiamuotojen tuottajana ja biotalous 
alue- ja paikallistalouksien vahvuutena tukea kansantaloutta. 

Valtiolla on velkaa yli 100 mrd. Jos tätä lyhennetään miljardin-
kaan vuosivauhdilla, kuluu takaisin maksuun sata vuotta. Ja juurikin 
energiakauppataseemme on 8 mrd euroa negatiivinen. Harmillista, 
että tällaisten isojen asioiden korjaamiseen täytyy miltei aina tehdä 
uusi laki. Valtion hallinto kääntyy kuin iso laiva. 

Käydystä energiapoliittisesta keskustelusta on suunnatta-
va eteenpäin. Kuten päästöoikeuden matala hinta ja liuskekaasun 
markkinoita mullistava vaikutus tuli yllätyksenä, niin on meillä tulos-
sa myös uutta teknologiaa. Tämä koskee erityisesti hiilidioksidin tal-
teen ottoa. Se on uutta teknologiaa, jota tänään voimme vain aavis-
taa, mutta huomenna se kenties on jo kaupallisessa käytössä laajasti, 
kuten aurinkoenergian hyödyntäminen myös. 

Aikanaan kemialliselle puunjalostukselle – sellunkeitolle – ase-
tettiin kovemmat ympäristönormit ja ne toimivat. Samoin on siis 
syytä asettaa ympäristönormit turpeen käytölle ja paljon on sen 
eteen tehtykin. Muistakaamme myös, että seospolttoaineena turve 
saa hakkeen palamaan puhtaammin. 

Maa- ja biokaasun käytön lisääminen sopinee myös metsäteolli-
suudelle, joka on huolissaan puuraaka-aineensa riittävyydestä. Metsä 
on Suomessa mietitty aina uudelleen – korkean 
jalostusasteen tuotteina se hyödyttää vientiäm-
me. Mutta ei minua haittaa, vaikka kuitupuuksi-
kin kelpaava pölli joskus aina muuttuu hakkeeksi. 
Metsänomistaja on metsätulonsa ansainnut. Ri-
sut ja kannot kattilaan – energiaa läheltä! 

Pirkko Mattila 
kansanedustaja

Jotain vanhaa, 
jotain uutta

Vastaukset tietokilpailukysymyksiin s. 7
1. 18. syyskuuta 2014 Vihreät päätti lähteä hallituksesta. 

2.  Vihreät päätti lähteä hallituksesta Fennovoiman ydinvoi-
malaluvan myöntämisen takia.

3. Uudeksi ympäristöministeriksi nimitettiin kokoomuksen 
ensimmäisen kauden kansanedustaja ja puolueen ensim-
mäinen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen.

4.  Kehitys- ja omistajaohjausministeriksi nousee SDP:n kol-
mannen kauden kansanedustaja Sirpa Paatero.

5.  Estonia onnettomuudesta selviytyi 137 henkilöä.
6.  Irlanti, Iso-Britannia, Kypros ja Malta.
7.  Älä tee aviorikosta.
8.  Pelko olla ilman matkapuhelinta. Nomofobia on yksi uu-

simmista fobioista. Siitä kärsivät ihmiset eivät koskaan 
sammuta kännykkäänsä ja pitävät sitä mukana kaikkialla.

9.  Peilin ja oman peilikuvan pelko. Fobia liittyy siihen, että 
henkilö ei hyväksy itseään.

10. Maaliskuun 2013 lopussa Kärppien päävalmentajaksi ni-
mettiin kahden vuoden sopimuksella Lauri Marjamäki.

11. Suomen lopullinen sijoitus lentopallon MM-kisoissa on 
yhdeksäs. Saavutus on Suomen maajoukkueen MM-his-
torian paras.

Pudasjärven 
TAKSIT tiedottaa!

Arvoisat pudasjärveläiset taksiasiakkaat.
Kun pääsette sairaalasta ja teille on myönnetty 

oikeus taksimatkaan, niin teillä on 
oikeus tilata taksi kotikunnasta.

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

järjestelmä etsii teille lähimmän vapaan Pudasjärven taksin.

Lisätietoja antaa Pudasjärven taksiautoilijat.
Terveisin Pudasjärven Taksiautoilijat ry

KANGAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla pe 17.10. klo 8-15 

Matonkudetta, ontelokuteet, 
poppanakuteet, paperinauhat.

Maahantuojalta suoraan sarkaa, 
verkaa, lapin nauhat ym.

Pala-Talo Puh. 0500 285 040
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Joustavat maksuehdot, 
kororonta maksuaikaa 

jopa 6 kk

PUDAS-KONEEN SYYSTARJOUKSET 

Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Alkuperäinen 
ruotsalainen
LÄMPÖSAAPAS

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettu

● Teho 2,2 kW
● Paino 4,5 kg
● Valurunko

LOPUT PUUTARHAKONEET 
ULOSHEITTO HINNOIN!

Esim. LEIKKURIT, TRIMMERIT, LEHTIPUHALTIMET, 
OKSASILPPURIT, PENSASLEIKKURIT

SAHAT METSÄTÖIHIN
MS 201

599€

MS 241

659€

543XP

550€

TOINEN TERÄ 

KAUPAN PÄÄLLE!

RAIVAUSSAHAT METSÄTÖIHIN
FS 460c

899€

KAUPAN PÄÄLLE
siimapää erillisellä

kulmavaihteella

FS 360c

759€

● Raivausterä + sektorisuoja 
● Kolmioterä + sektorisuoja
● Siimapää + sektorisuoja

METSURIN PELTOR 
KYPÄRÄ G22 39€

HUOM!
STIHL 

VARAOSAT JA 
TARVIKKEET 

PUDAS-
KONEESTA!

JA
LUMILINGOT 
SAAPUNEET, 

TULE 
TUTUSTUMAAN!

● Erittäin lämmin
● Kevyt
● Pitävä pohja
● Vedenpitävä
● Koot 35-50

Lyhyt- tai 
pitkä-

vartinen

69€

● Painevalurunko ● 42,6 cm3 
● 2,2 kW ● 4,7 kg

● Painevalurunko ● 35,5 cm3

● 1,8 kW 
● 3,9 kg

AMMATTIVALJAAT

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

ranuan Kenkätalo

TALvIKELEIHIN...

FArKKujA 
TASArAHALLA

hajakokoja

20 €

- ruskea ja musta
- koot: 36-41
- nahkakengät

MAIHArIT

79,50

- aito turkisvuori
- koot: 36-41

NILKKurIT

NAstAPoHjA-
LENKKArIT

- koot: 36-41

106,50

NAHKANILKKurIT
- koot: 35-40

WINTEr KuMISAApAS
- koot: 23-36

39,90159,50

109,50


