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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 16.10.2015

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

KATSASTA EDULLISESTI!

Pudasjärvi
Teollisuustie 7, ke ja to 9-16.30
www.a-katsastus.fi
Asiakaspalvelu 075 323 2222

*Katsastuksen hinta sisältää Trafin viranomaismaksun 2,73€ (sis. alv 24 %).

Puhelun hinnat (sis. alv 24%): kiinteä/matkapuhelinverkko pvm/mpm +8,35 snt/puhelu+7,02 snt/min

Henkilö- ja pakettiauton 
MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS  29€*

+ Päästömittaukset: 
 Bensiini      15€
 OBD             5€
 Diesel         20€

Tervetuloa!

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi alkaa 
ma 26.10.2015 klo 17

Tervetuloa!

Kauppatie 1, 
93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185
PALVELEMME: Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Tervetuloa!

Myyntiedustaja 
Jaana Mikkonen kertoo 
tuotteesta ja maistattaa 
Befoli-vitamiinijuomaa.Tarjoustuotetta rajoitettu erä.

Esittelypäivänä KOLME Befoli pore -pakkausta KAHDEN hinnalla!

Maanantaina 19.10. 
Befoli -maistiaiset klo 9.30-12.30!

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 620, HUOLTO 0440 821 620

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

Tarjoukset voimassa 31.10.2015 saakka tai niin kauan kuin tavaraa on saatavana.

LOKAKUUN 
HUIPPUTARJOUKSET! 

Sony M4 Aqua 
Dual SIM, 16GB
- IP68 ( Vesi- ja 

Pölytiivis)
- 13Mp/5Mp kamerat
- Android
- 2 x SIM-Kortin 

paikka
- 16GB Sisäinen 

muisti 

Huawei Honor 7 
-Android puhelin

- 5,2” Näyttö
- 16GB Sisäinen 

muisti
- 20Mp / 8Mp 

kamerat
- 2.2GHz 8-ydin 

prosessori
- 2 x SIM-Kortin 

paikka 

HP 250 win 8.1 15,6” 
Kannettava

- 4GB Keskusmuisti
- 1Tb Kiintolevy
- Intel Pentium 

3825U / 
  1,9GHz-Prosessori

- Polttava DVD-
asema 

329,-
Philips Full HD 
Smart TV 
- Antenni-, 
kaapeli- ja 
teräväpiirtoviri-
tin (T2)

- WiFi
- PFT5300
- Takuu 24kk 

Lenovo A10 10,1” 
3G Tabletti 

Syyssiivous 
tietokoneelle 

315,- 395,-

449,-40”

619,-50”

69,-

189,-
- 16GB Sisäinen muisti
- Android
- SIM-Kortin 
 paikka ja Wlan 

- Ylimääräisten tiedostojen poisto
- Pölyjen poisto
- Virusten poisto 

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

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

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

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

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

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

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit 
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Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

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

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

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

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

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

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

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

Katso ilmoitus 
sivulla 3
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Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu
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Kauppatie 5, 
93100 Pudasjärvi, 
P. 040 821 1819. 

Avoinna: Ma-To klo 
9-17, Pe 9-16, 

la suljettu. 
Huom! Liike auki 

pe 16.10. klo 9-14!

Normaalihintaisten silmälasien ostajalle toiset silmälasit tai aurinkolasit voi- 
makkuuksilla kaupan päälle, tarjoamme edullisemman. Voit valita kehykset  
koko vali koimasta, linssit ja aurinkolasit erityismallistosta. Etu koskee uusia 
tilauksia eikä siihen voi yhdistää muita alennuksia. Valikoima vaihtelee myy- 
mälöittäin. Optikon tekemä näöntarkastus kaupan päälle silmälasien ostajalle 
(norm. 35 €), ei koske piilolinssinäöntarkastusta. S-Etukortilla Bonus tuplana, 
jopa 10 % lokakuussa maksetuista ostoksista. Etu voimassa 31.10.2015 asti. 

 

+  BONUS TUPLANA

21osta 
maksa

TUPLAPÄIVÄTTUPLA-
PÄIVÄT 

JATKUVAT  
LOKA-

KUUSSA!

Nyt koko kehysvalikoimasta

TOISET LASIT  
KAUPAN PÄÄLLE

Etusi jopa  
733 €

Optikon
NÄÖN- 
TARKASTUS

0€
Varaa aika silmälääkärille tai optikolle
www.pohjolansilmaasema.fi tai 
08 822 416

optikko | silmälääkäri | silmäsairaalawww.silmaasema.fi

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

Jukolantie 4, Pudasjärvi. Puh. 044 337 7833

Tervetuloa viettämään 
pikkujoulua Jukolan Pirttiin

Pikkujoulupöytä:

Hinta 29 € /hlö

Tilauksesta ryhmille pikkujoulupöytä ma-su.
Varaukset puhelimitse tai tule käymään.

- Kreikkalainen salaatti
-  Rosolli
-  Sienisalaatti
-  Välimeren kasvissalaatti
-  Istanbulin katkarapusalaatti
      punajuurikerma
      talon kastike
      pähkinäinen jogurttikastike
 -  Juusto-kalkkunarullat
-  Sillivalikoima
-  Graavilohi
-  Joululeipä, ohrarieska, ruisleipä
      voi
      yrttituorejuusto
      hummustahna
-  Porkkanalaatikko
-  Lanttulaatikko
-  Lohi

-  Kinkku
-  Keitetyt perunat
-  Piparkakut
-  Joulutorttu
-  Konvehteja
-  Piparkakkutiramisu
-  Kahvi, minttutee, glögi

Yrittäjä-teema
sivut 6-12
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Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Paluumuuttajana Pudasjärvelle
Elokuussa Pudasjärvelle 
saapui paluumuuttajana ta-
kaisin yli 40 vuotta paikka-
kunnalta pois ollut Irja Ne-
valainen. Hänen mukanaan 
saapui 40 vuoden matkal-
ta löytynyt aviomies Heikki 
Nevalainen.

Aikoinaan Irja lähti tut-
tavaperheen lapsia vahti-
maan ja jäikin matkalleen. 
Työuran varrelta löytyy mo-
nenlaista kehräämötöistä sii-
voushommiin. Aviomies 
Heikki on savolaissyntyinen 
mutta käynyt elämänsä var-
rella Etelä-Ruotsissa työs-
kennellen yrittäjänäkin. Suo-
messa töitä on ollut muun 
muassa Helsingin telakal-
la sekä Forssassa rakennus-
alalla.

Pariskunta tapasi toisen-
sa Forssassa, jossa asuivat 
pienessä Jokioisen kyläs-
sä. Kyläillessään Pudasjär-
vellä Irjan äidin luona, joka 
asustelee Kurenkartanossa, 
nousi idea muuttaa Pudas-
järvelle. Pian oltiinkin jo ky-
selemässä asuntoja. Päätös 
muutosta oli nopea, mutta 
mukava. Tuttuja alueita kat-
sellessa Irjalla on ollut hyvä 
muistella vanhoja ja samal-
la hämmästellä mitä kaikkea 
40 vuodessa paikkakunnalla 
on tapahtunut. Tarkoitukse-
na pariskunnalla on viettää 
leppoisia eläkepäiviä uusis-
sa maisemissa.

Pudasjärveläiset toivotta-
vat uudet asukkaat tervetul-
leiksi. JK

Heikki ja Irja Nevalainen muuttivat Forssasta Pudasjärvelle 
elokuun puolivälissä.

On vaikea käsittää sitä suurta Eurooppaan kohdistuvaa pa-
kolaisten muuttoaaltoa ja sen suuruutta viimeiseen 70 vuo-
teen. Miljoonat ovat paenneet vainoja joko omassa maassaan 
tai paenneet epätoivoisesti rajojen yli. Suurin osa heistä on 
jäänyt naapurimaihin, mutta noin miljoona on jatkanut mat-
kaa tänne Eurooppaan.

Pakolaisten tilanne vaikuttaa meidän kaikkien elämään. 
Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumissa, ovat nyt entis-
tä ajankohtaisemmat ja haasteellisemmat: ”Minä olin koditon, 
ja te otitte minut luoksenne.” Matt. 25:35

Kehotamme kaikkia meitä pohjoisen alueen asukkaita 
suhtautumaan pakolaisiin ystävällisesti heidän tullessa alu-
eellemme. Samalla toivomme avustustyön jatkuvan jota kir-

kot, seurakunnat, järjestöt ja yksityiset ihmiset ovat käynnis-
täneet.

Kiitämme kaikkia niitä tahoja, jotka ovat myötävaikutta-
neet siihen, että pakolaiset ovat saaneet inhimillisen kohte-
lun. Kehotamme kaikkia kristittyjä ja seurakuntia rukouk-
seen kärsivän maailman ja ihmisten puolesta.

Piispa Samuel Salmi
Oulun hiippakunta, Suomen evl kirkko
Metropoliitta Elia
Oulun ortod. hiippakunta
Piispa Hans Stiglund
Luulajan hiippakunta, Ruotsin kirkko

Pohjoisen alueen piispojen vetoomus:

”Ottakaa pakenevat lähimmäisemme vastaan”

Hintasaarnaajat herra Friedlandin luona
Eräässä televisiossa pyörivässä mainoksessa 
kaksi hintasaarnaajaa kiertää Amerikan maa-
ta kauppaamassa netti- ja puhelinliittymää. 
Nämä hintasaarnaajat ovat tehtävälleen 
omistautuneita, eivätkä hämmenny vastoin-
käymisistä, vaan jatkavat saamaansa tehtä-
vää ilmeenkään värähtämättä. Heillä on sel-
keä tehtävä: heidät on lähetetty kertomaan 
hyvän ja edullisen nettiliittymän ilosanomaa 
kaikkialle maailmaan.

Jeesus lähetti aikanaan ison joukon ope-
tuslapsiaan kiertämään kaupunkeja ja kyliä. 
Varustuksen tuli olla niukka, mukaan ei saa-
nut ottaa lompakkoa, laukkua tai edes ken-
kiä. Matkalla ei saanut pysähdellä juttele-
maan vastaantulijoiden kanssa ajankuluksi, 
vaan suunta oli lähin kaupunki tai kylä. Siellä 
piti mennä ensimmäiseen taloon ja tervehtiä 
talon väkeä ja kertoa millä asialla oltiin. Jos 
asia ei kiinnostanut talon väkeä, niin matkaa 
tuli jatkaa seuraavaan taloon. Ennen pitkää 
opetuslasten kiertely tuotti hedelmää ja en-
simmäisiä seurakuntia perustettiin.

Kuvitellaanpas nuo ensin mainitut hin-

tasaarnaajat kirkon asialle tv-mainoksen ta-
paan. Miehet tulevat rivitalon ovelle. Toinen 
miehistä soittaa Friedlandin perheen ovi-
kelloa. Ovi avautuu ja puhemiehenä toimi-
va sanoo: ”Seurakunnasta huomenta!”. Höl-
mistyneen ja vaivaantuneen oloinen herra 
Friedland sanoo: ”Ei kiitos, ei osteta mitään.” 
Kaksikko ei hämmenny tilanteesta, vaan jat-
kavat ilmeenkään värähtämättä: ”Seurakun-
tatalolle on tulossa isänpäiväkonsertti, joka 
varmasti olisi mukava kokemus. Ei maksa 
mitään, ei tarvitse puhua mitään, eikä laulaa. 
Voit vaan istua hiljaa ja kuunnella. Täytekak-
kukahvit tarjotaan konsertin jälkeen. Voit ot-
taa puolison mukaan.” Toinen miehistä ojen-
taa herra Friedlandille konserttimainoksen. 
Hämmentynyt herra Friedland kiittelee ja 
näyttää mainosta rouva Friedlandille. 

Lähempänä isänpäivää Friedlandin pa-
riskunta päättää käydä konsertissa. Herra 
Friedland on ensimmäistä kertaa seurakun-
tatalolla sitten rippikouluaikojen. Konser-
tin jälkeen hän pohtii mielessään, että eihän 
tämä ollutkaan niin pitkäveteinen seurakun-

nan tapahtuma kuin takavuosien rippikou-
lutunnit. Muutama konsertin laulu ja eräs 
lauluntekijän kertoma ajatus oli puhutellut 
herra Friedlandia. Hän kiittelee ajatuksis-
saan ovella käynyttä kaksikkoa.

No, meidän seurakunnan työntekijöi-
den tehtäviin ei kuulu hintasaarnaajien ta-
painen ovelta ovelle –kiertely. Nykyään on 
monia tapoja tehdä lähettihommia. Apunam-
me ovat lehdet, kirjeet, netti, facebook ja pu-
helimet. Itse ydinasiaa näkee ja kokee juma-
lanpalveluksissa, tapahtumissa, tilaisuuksissa, 
erilaisilla vierailuilla ja toistemme kohtaami-
sissa. Tämä viimeksi mainittu asia, toistem-
me kohtaaminen, on tärkein. Kun mennään 
aivan asian ytimeen, niin lähettihomma on 
tarjolla meille kaikille ja sen ydinasia on olla 
Kristus lähimmäiselleen. Siinä on jo paljon, 
itse asiassa kaikki.

Marko 
seurakunnasta 
huomenta

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 18.10. kello 10, Jaakko 
Sääskilahti, Jukka Jaakkola. Reumayhdistyksen kirk-
kopyhä, kirkkokahvit.

Vauvakirkko Liepeessä su 18.10. kello 13.

Raamattupiiri seurakuntakodissa ti 20.10. kello 17.30, 
Pekka Asikainen.

Kuorot: eläkeläisten musiikkipiiri ke 21.10. kello 13.

Tulossa kirkkomusiikkiviikko 8.-15.11. Kirkkomusiik-
kiviikolla järjestetään kaksi Toivelaulujen iltaa, seu-
rakuntakodissa ke 11.11. ja Sarakylän kappelissa to 
12.11. Laulutoiveita voi jättää kirkkoherranvirastoon, 
seurakuntatalon eteisessä/Sarakylän kappelissa ole-
vaan laatikkoon tai kanttoreille puhelimella tai sähkö-
postilla su 8.11. mennessä.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin  
kello 10-13.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 19.10. kello 18.

Ystävänkammari ti 20.10. kello 12.

Sauvakävely tiistaisin, lähtö seurakuntakodilta  klo 
17.15, kävellään n. 45 min, kahvit ja hartaus Kantto-
rilassa.

Lähimmäiset seurakuntakodissa ke 21.10. kello  17.

Äitien hemmotteluilta: pienten lasten äideille  Hil-
turannan  leirikeskuksessa pe 23.10. kello 17-21. 
Luvassa niska- ja hartiahierontaa, askartelua, sau-
nomista ja makkaranpaistoa. Seisovasta pöydästä 
tarjolla suolaista ja makeaa naposteltavaa. Osallis-
tumismaksu 5 €. Iltaan otetaan 40 äitiä ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Ilmoittaudu ti 20.10. mennessä 
kirkkoherranvirastoon (08) 882 3100.

Syyslomaleiri 3.-7. luokkalaisille varhaisnuoril-
le 20.-21.10.2015 Hilturannan leirikeskuksessa. 
Leiri on ilmainen. Ilmoittautumiset to 15.10. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon p. (08) 882 3100. Leirille 
mahtuu 25 ensiksi ilmoittautunutta. Lisätiedot leiristä:  
tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636.

Syysloman retki Syötteelle 0.-6. luokkalaisille var-
haisnuorille to 22.10.2015. Retki on ilmainen. Ilmoit-
tautumiset to 15.10. mennessä kirkkoherranvirastoon 
p. (08) 882 3100. Retkelle mahtuu 30 lasta. Lisätiedot 
retkestä: tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636.

Partiot Rönössä keskiviikkoisin Sudenpennut (7v-)  
kello 17-18 ja Tarpojat (11v-)  kello 18-19. Lisätiedot 
Tiina Inkeroinen 040 571 4636, tiina.inkeroinen@evl.fi

Lapsiparkki seurakuntakodissa pe 16.10. ja  pe 30.10. 
kello 9.30–12.

Perhekerhot: Seurakuntakodin perhekerho to 29.10.  
kello 10-13. (keskiviikkona 28.10. ei perhekerhoa, tors-
taina molemmat ryhmät).

Rauhanyhdistykset: Lauluseurat Sarakylän kappelis-
sa su 18.10. kello 19 (Pekka Lehto). Seurat Jongulla 
Raija ja Pekka Jussilalla su 18.10. kello 13 (Urpo Illikai-
nen, Simo Kinnunen). Lauluseurat Kurenalan ry:llä su 
18.10. kello 16 (Urpo Illikainen).

Haudattu: Anna Valpuri Särkelä 67 v.

Iloinen nokipoika
Minua nuohoojaksi kutsuu vanhakansa
mutta lasten mielestä olen nokipoika vaan.
Bussi noudattelee omaa aikatauluansa
Minä omaan tahtiin töitä tehdä saan.
Kun katolle minä iloisena nousen
niin lapset minulle laulun lurauttaa
Ja vanha vaari piippuansa poltellen
varoituksen sanat huutaa hurauttaa
Olen noessa minä aivan yltä päältä
kasvot, kaula, kädet, nenänpää.
Jos ukkosilma yllättää niin silloin
on minulla aikaa hiukan levähtää.
Eipä pieni nokipoika likaiseksi jää
Kun lauantai taas koittaa, 
hän saunan lämmittää.

Sisko Illikainen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Ota yhteyttä henkilökohtaisen tapaamisen merkeissä.
Esittelen mielelläni Cambridge ohjelmaa. 

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

Tykkyläinen on 
Pohjois-Suomen luovin hullu

Caritas palveluissa Oulussa 
on vietetty koko viikko Vir-
keä vanhusten viikkoa. Kes-
kiviikkona asiakkailla oli 
kunnia saada Tuiran matrii-
tin monitoimitilaan vieraak-
si taiteilija Kari Tykkyläinen 
Pudasjärveltä.

- Asiakkaat palkitsivat 
hänet Pohjois-Suomen luo-
vimpana hulluna. Tapahtu-
massa nauru raikasi ja tämä 

oli jotain sellaista mitä van-
hus- ja vammaisasiakkaat ei-
vät olleet ennen kokeneet, 
kertoo Jaakko Määttä.

Palkinto haluttiin myön-
tää henkilölle, joka on eniten 
omalla tekemisellään vai-
kuttanut siihen, että pohjois-
suomalaiset saavat rohkeasti 
uskaltaa olla omia itsejänsä. 
Kunniakirjassa kehut kuu-
luivat näin:

Taiteilija ja kaupunginvaltuutettu Kari Tykkyläinen sai Oulun Caritas palveluiden asukkailta Pohjois-Suomen luovimman 
hullun palkinnon.

- Sinä Kari olet koko elä-
mäsi uskaltanut rohkeasti 
tehdä uusia aluevaltauksia 
ja kokeilla erilaisia asioi-
ta. Olet uskaltanut aina sa-
noa mitä mieltä olet ja huu-
mori on ollut erittäin tärkeä 
osa viestintääsi. Pudasjärvel-
lä sinua voidaan pitää jopa 
kylähulluna, mutta meille 
oululaisille sinä olet esikuva 
ja muistutat meitä siitä, ettei 

elämässä saa lannistua!
Kymmenen positiivi-

simman ja luovimman hul-
lun joukkoon pääsivät myös 
Andy McCoy, Kalervo Palsa, 
Seppo Similä, Päivikki Palo-
saari, Siiri Angerkoski, Kau-
ko Röyhkä, Juha Väätäinen, 
Martti Spårman ja Kalle Pa-
lander.

TUORETTA 
MUIKKUA   

Perjantaina 23.10. klo 8-10 
Pudasjärven torilla 
7 €/kg, 15 €/3 kg

Varaa aika

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

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

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

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

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

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

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

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

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

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

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

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

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

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

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

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

Optikon näöntarkastus 0 €

P. 040 821 1819Tervetuloa 
tutustumaan syksyn 

uutuus-kehyksiin!

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

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

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

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

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

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

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

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

Lääkäriajat:  
ke 21.10., 

ke 28.10. ja 
ke 4.11.

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

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

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

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

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

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

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

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

130€

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

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

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

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

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

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

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

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

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

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

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

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

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

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

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi, P. 040 821 1819. 
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu. Huom! Liike auki pe 16.10. klo 9-14!

Liikuntapaikkojen varaukset 
kaikkien saataville

Pudasjärven kaupunki halu-
aa mahdollistaa liikkumisen 
jokaiselle, joten kaupunki 
on päättänyt siirtyä sähköi-
seen liikuntapaikkojen ti-
lanvaraukseen 14.10. alkaen. 
Uusi 123-Tilavarausjärjestel-
mä löytyy internet-osoittees-
ta pudasjarvi.123varaus.fi. 

Järjestelmään on syötetty 
kaikki kaupungin liikuntati-
lat halleista kenttiin. 123-va-
rauskalenteri esittelee lii-
kuntapaikat, mahdollistaa 
tilavaraukset reaaliaikaisesti 
ja kätevästi sekä tarjoaa erin-
omaisesti tilanvarauspalve-
luita yksilöllisistä lähtökoh-
dista. 

123-varausjärjestelmä on 

liikunta-ammattilaisten te-
kemä. Täten tavoite on aito; 
mahdollistaa liikkuminen 
meille jokaiselle. 123-varaus-
järjestelmässä varaaminen 
on reaaliaikaista, joten pääl-
lekkäisvaraukset eivät ole 
mahdollisia. Varausten yh-
teydessä täytetään käyttäjän 
perustiedot, mikä parhaim-
millaan lisää yhteisöllisyyt-
tä sekä vastuullisuutta jokai-
sessa käyttäjässä.

Järjestelmä on yksinker-
tainen ja selkeä käyttää. Ke-
hitystyössä on huomioitu 
useamman vuoden käyttä-
jäkokemukset eri ryhmil-
tä; perheet, seuratoimijat, 
opettajat ja ei-paikkakun-

talaiset. Täten 123-varaus-
järjestelmää ei voi omia ku-
kaan käyttäjäryhmä, vaan se 
on aidosti meidän kaikkien 
käytössä.

Etusivulta löytyvät myös 
kaupunkimme tulevat ylei-
sötapahtumat. Jos haluat 
katsojaksi esimerkiksi juni-
oreiden jalkapallo-otteluun 
tai osallistujaksi liikuntata-
pahtumaan, löydät siitä tie-
don etusivulta.

Tilavaraukset tehdään 
julkisesti verkkosivuston 
kautta niin tietokoneella, 
tabletilla kuin puhelimel-
lakin. Linkki järjestelmään 
löytyy myös kaupungin 
verkkosivuilta. Tilojen va-
raaminen on edelleen mah-
dollista myös puhelimitse 
numerosta 050 444 1146 tai 
koulujen salit rehtoreiden 
kautta. Pyrimme kuitenkin 
ohjaamaan kaikki varaukset 
varausjärjestelmän kautta 
tehtäviksi. Vakiovuorot va-
rataan edelleen entisen käy-
tännön mukaan kaksi ker-
taa vuodessa, minkä jälkeen 
varaustiedot syötetään jär-
jestelmään. Tämän jälkeen 
kenellä vain on mahdollista 
varata vuoroja tiloistamme.

Suojalinnan kenttä tulee myös varausjärjestelmän piiriin. 
Kuva kesältä Hippo Yleisurheilukisoista.

Pudasjärven S-Marketissa

www.AarreKauppa.net

Lahja-, Askartelu-
Peli- ja Lelukauppa

Nyt meillä Hurjia Synttäritarjouksia!
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Me Kurenalan koulun 6B-
luokan oppilaat kävimme 
tiistaina 29.9. Aittojärvellä 
Kynkään Kartanossa. Vie-
timme siellä kodin ja koulun 
päivää, eli siellä oli myös op-
pilaiden ja kartanon emän-
nän ja isännän lisäksi van-
hempia. Lähdimme aamulla 
koululta yhdeksän aikaan 

kohti Kyngästä, jonne saa-
vuttuamme meitä vastas-
sa oli Kynkään emäntä Pir-
jo Haapala. Hetken päästä 
kartanon isäntä Martti Haa-
pala kertoi meille Kynkään 
kartanon historiasta, ja siitä 
miten aikoinaan tukkeja kul-
jetettiin vesiä pitkin. Mart-
ti kertoi myös siitä, että kar-

tanon tilalla oli ollut ennen 
maamieskoulu ja ala- ja ylä-
asteet.

Yhteistä toimintaa 
pajoissa
Kartanon historian esitte-
lyn jälkeen aloitimme paja-
työskentelyt: puutyöpajas-
sa vuolimme muun muassa 
voiveitsen, leivontapajassa 
leivoimme marjapiirakkaa 
ja sämpylöitä ja taide- ja ta-
rinapajassa piirsimme esi-
neitä ja maisemia kartanon 
mailta ja keksimme tarinoita 
kartanosta. Vanhemmat oli-
vat pajoissa mukana, joissa 
itse olimme hetken ja sen jäl-
keen aloimme tehdä ruokaa. 
Teimme yhteistuumin pytti-
pannua ja hyväähän se oli. 
Ruoan jälkeen jatkoimme 
pajatyöskentelyä, jonka jäl-
keen söimme välipalaa. Sit-
ten seurasi kartanovisa, joka 
oli hieman kinkkinen, mutta 
siitä selvittiin. 

Työskentelyjen jäl-
keen alkoi vapaa-aika, jos-
sa kalastettiin, voimisteltiin, 
temppuiltiin mm. ihmispy-
ramideissa sekä pelattiin 
konkkaa. Vapaa-ajalla myös 
vanhemmat olivat muka-

na.  Myöhemmin tarkistet-
tiin kartanovisan vastaukset. 
Luimme myös taidepajas-
sa tehtyjä kertomuksia kar-
tanosta. Paistoimme todella 
paljon popcornia ja söimme 
karkkia. Päivän päätteeksi 
otimme muutamia kuvia ja 
puhaltelimme saippuakup-
lia. Kotiin lähdimme noin 
kello 18. Kiitos vanhemmat 
ja myös Martti ja Pirjo Haa-
pala. Päivä oli todella kiva. 

Nea Vihonen, Aino Ojala 
ja Mariel Luokkanen 

Koulupäivä Kynkäällä

Arkiliikunnan SM-kisat 
kannustaa lisäämään aktii-
visuutta ja liikuntaa kaik-
kien suomalaisten arkeen. 
Kampanja toteutetaan loka-
kuisena viikonloppuna, jol-
loin kellot käännetään talvi-
aikaan 24.-25.10.. Kampanja 
on jatkumoa Hengitysliiton 
ja Apteekkariliiton pitkäai-
kaiselle Lisäaikaa liikunnal-
le -yhteistyölle.

- Arkiliikunnan SM-ki-
sakampanja haluaa muis-
tuttaa ihmisiä arkisen lii-
kunnan hyödyistä ja myös 

siitä, että kellojen siirrosta 
saatava ylimääräinen tun-
ti on oiva mahdollisuus lii-
kuntaan, sanoo farmaseutti 
Helena Karlbom, Pudasjär-
ven apteekin astmayhdys-
henkilö.

Hengitysyhdistykset ja 
Apteekkariliiton jäsenap-
teekit ovat mukana Arki-
liikunnan SM-kisoissa ja 
järjestävät tapahtumia eri 
puolella Suomea erityisesti 
24.–25. lokakuuta. Tapahtu-
ma järjestettiin ensimmäis-
tä kertaa viime vuonna.

Liikkumaan pääsee-
kin esimerkiksi Lisäaikaa 
liikunnalle -tapahtumas-
sa lauantaina 24.10. kello 
14.30. Tuolloin lähdetään 
porukalla kävelemään Pu-
dasjärven apteekin sisäpi-
halta. Lastenvaunujen tai 
rollaattorin kanssa kävelijät 
kiertävät oman reitin. Kä-
velylenkin päätteeksi tar-
jolla vitamiinijuomaa, ja 
kaikki osallistujat palkitaan 
yllätyslahjalla.

Arkiliikunnan merki-
tystä halutaan nostaa esiin, 

sillä suomalaisten aktiivi-
suus arjessa vähentyy koko 
ajan. Liikunta on kuiten-
kin lääkettä monille pit-
käaikaissairaille ja kan-
sansairauksien tehokasta 
ennaltaehkäisyä.

– Pyrimme apteekissa-
kin kannustamaan asiak-
kaitamme liikunnan lisää-
miseen aina tilaisuuden 
tullen, koska sillä on niin 
suuri merkitys monen sai-
rauden hoitotasapainoon ja 
yleiseen hyvinvointiin, to-
teaa Karlbom.

Arkiliikunta on tehokasta lääkettä

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, 
KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com, www.msarkela.com

Pesuhuone- ja saunaremontit 
sertifikaatilla!

PYYDÄ
TARJOUS!

LASTEN 
LUONTOVIIKKO 
SYÖTTEEN LUONTOKESKUKSELLA 
16.10.-24.10.

Elokuvia ja ohjelmaa
www.luontoon.� /syote/
ajankohtaista

Luontokeskus avoinna luontoviikon 
ajan joka päivä klo 10-16.
Vapaa pääsy, tervetuloa.

Syötteen luontokeskus
Erätie 1
0206 39 6550, syote@metsa.� 

MUISTOKRANSSIEN 
MYYNTIPÄIVÄ

Pudasjärven työkeskuksessa, Kauralantie 3 
perjantaina, pyhäinpäivän aattona 

30.10.2015, klo 10–13

• Tehty kanervasta, sammaleesta, 
Puolukanvarvusta ja katajasta

• Kaikki kranssit 10 €
• Vain käteismaksu 

Myymälä avoinna 
ma-to klo 9-15, pe 9-14. 

Tervetuloa!

Piipahda mukaville 

ostoksille 

työkeskuksessa!

SIIVOUSTOIMET
Teemme erilaisia siivouksia 

asiakkaiden toiveiden mukaisesti
 -  kodeille
 -  mökeille
 -  yrityksille
 -  erilaisia pieniä kotipalvelutehtäviä

Soita ma-su klo 18 jälkeen 044 971 9161
(päivällä olemme asiakkaiden palveluksessa)
Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 16.-17.10. ALKUVIIKKO MA 19.10.

Tiistaina 20.10.

100

Rautaosastolta

069
kpl

Pulla Pirtin
POSSUMUNKKI

100
Kariniemen
BROILERIN
KOIPIREISI
3 kpl/rss
marinoitu

Naudan
luuttomat
KEITTO-
LIHAPALAT

995
kg

Korpela
KANANUGGETIT 
tai  PUIKOT
200 g

kg

Tekstiili- ja kenkäosastolta

089

pkt

Kinnusen Mylly
VEHNÄJAUHO
2 kg
2 pss/tal.

Avaimenteko ja lukkotarvikkeet

Askartelutarvikkeet meiltä

Perjantaina 16.10. Lauantaina 17.10.

pkt

NESTEKAASUT
esim. 11 kg, 
metallipullon täyttö 1950

kpl

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan -10+35 C, 750ml

450 20,-5 pll

149

Espanjan
SATSUMAS

kg100

Oululainen
REILU VIIPALELEIVÄT
500-550 g
täysjyvä, vehnä tai 
vehnälese  

pkt

895
kg

489
Arla Natura
KERMAJUUSTO
1 kg

100
Saarioinen
PIZZAT
200 g

kpl

795
kg

ltk499 119
KANANMUNAT 
10 kpl, 
2 pkt/tal.

pkt

MAALAIS-
LIHAHYYTELÖ

Delphi TÄYS-
SYNTEETTINEN 
MOOTTORIÖLJY
5 l 1995

Prego
TUHKA-
IMURI 
1200w 3995
Sievi
TALVI TURVA-
KENGÄT 
Solid s2 89,-

499
kgTuore perattu

MUIKKU
pyyntivaraus

495
HK
BURGERI
100 g

Viljaporsaan
HERKKUPAISTI 
n. 1,2 kg/kpl 499

pss

Antell
RUIS 
RUISLEIPÄ
9 kpl/450 g

139
pss

HK LAUANTAI- tai 
GOUTERMAKKARA-
VIIPALEET 
150-200 g

100
pkt

kg

kpl

Kantolan
SUKLAA-
KAURA-
KEKSIT
190 g

100
pkt

695
kgPorsaan

KYLJYKSET

199
rss

Rypsi-
porsaan
LIHASUI-
KALE 400 g

Atria
KARJALAN-
PAISTI
700 g 

499
rss

Lapin Liha
KOTASAVU
PALVI
500 g

249

Tuore
ruodoton
KIRJOLOHIFILE
4 filettä/tal.

Kariniemen
BROILERIN
RINTALEIKE
4 kpl marinoitu599

kg

995

Kariniemen
BROILERIN 
FILEEPIHVIT
500-600 g
naturell tai hunaja-
marinoitu kg

159
kg

Atria
BROILERIN
KOIPI-REISI
3 kpl/rss, 
marinoitu

Valio 
ESKIMO TIKKUJÄÄTELÖT 
15 kpl

Metabo 
RÄLLÄKKÄ 
W720-125   5890

JÄÄHDYTINNESTE 100% 

899

3 litraa

2590

10 litraa

Varta
AKUT
esim. 53 Ah 5990

Miesten PUSERO 
KAULUS-
VETOKETJULLA
sininen ja 
punainen

4690

Beavers 
miesten
COLLEGE-
HOUSU

3150

Stollers miesten
NASTAPOHJA 
NILKKURIT
Koot 41-46

78,-

ÄÄRIVIIVA-
TARRAT

095

KORISTENAUHA
”hyvää joulua” 

199
ASKARTELU-
KUVIOITA

259

Fiskars 
KUVIOSAKSISETTI
laukussa

12,- 3 kpl/pkt

650

ASKARTELU-
HUOPA
10 kpl/pkt 790

KULTA- JA HOPEA-
TUSSIPAKKAUS

540

295

Alkaen KARTONKI

079

KORISTE-
NAUHA
ERILAISIA

10 kpl

Vaasan
RANSKAN-
LEIPÄ 
350 g 

089
kpl

499
kgOman talon

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA 2 kg/tal.

3 kpl

200

Snellman
MAKSA-
MAKKARA 
150 g

pkt179

Valio 
OLO
JOGURTIT
4x125 g
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Kukkakaappipalvelu klo 21 saakka

-KUKKAVÄLITYS

• Passikuvat, myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien kehityspalvelu

Meiltä myös:

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi

Palvelemme: MA-PE 9-17, LA 9-13

Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi
     (08) 823 350, 0400 399 830

AUTON KORJAUKSET 

JA HUOLLOT Ranualla

Meillä myös:
DiESEL MOOTTOREiDEN

TEHO-OpTiMOiNTi
alk. 400€

Tiedustelu ja varaukset
puh. 040 770 2582/ Mika Kehusmaa

MK AUTO SERViCE
Kolomaan teollisuusalue, 

Urakantie 16-18, 97700 Ranua

Korjaamme 
ja huollamme 
kaikki automerkit
ammattitaidolla!

AUTON KORJAUKSET 

JA HUOLLOT Ranualla

Meillä myös:
DiESEL MOOTTOREiDEN

TEHO-OpTiMOiNTi
alk. 400€

Tiedustelu ja varaukset
puh. 040 770 2582/ Mika Kehusmaa

MK AUTO SERViCE
Kolomaan teollisuusalue, 

Urakantie 16-18, 97700 Ranua

Korjaamme 
ja huollamme 
kaikki automerkit
ammattitaidolla!

Yksilöidysti, KLT-ammattitaidolla laaditut kirjanpidot, 
tilinpäätökset, veroilmoitukset, 

palkan laskennat ym. toimistopalvelut.

TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO
A. REPOLA KY

Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi
Puh. 08 822 330 / 040 730 1513

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

KIRPPIS
ma-ti 19.-20.10. klo 11-16

Körkön entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!
HUOM! aika. Myös huonekaluja

Olemme myös facebookissa!

Puhoskylän lähikauppa Ay

Puhoskylän lähikauppa

Puhoksentie 4, 93390 Puhoskylä, p. (08) 837 308.
Avoinna: ma-pe 8.30-17, la 8.30-14, su 10-12

Tervetuloa!

Pudasjärven 
käyntikortit 

löytyvät luonnosta
Kaupungin tehtävä ei ole toimia 
yritysmäisesti, vaan nostaa esiin 
mahdollisuuksia yrittäjyydel-
le, ja sitä kautta olla takaamassa 
asukkailleen hyvät palvelut. Pu-
dasjärven kaupungin kehittämis-
johtaja Jorma Pietiläinen uskoo, 
että Pudasjärvellä on suuremmat 
mahdollisuudet monipuolisem-
malle yrittäjyydelle, mutta po-
tentiaalin hyödyntäminen vaatii 
asennemuutosta.

- Paikallinen yrityselämä tuo 
virkeyttä paikkakunnalleen, tar-
joaa työtä, joka lisää ostovoimaa, 
mikä puolestaan synnyttää lisää 
työtä. Paikallisten palveluiden 
lisäksi yritys voi tarjota tuottei-
taan tai palveluitaan laajemmin-
kin. Mikään ei estä ajattelemasta 
Pudasjärveä maailmanlaajuisesti, 
uskoo Pietiläinen. 

- Meidän pitää pystyä teke-
mään vaikeampia asioita ja koh-
dentaa tarkasti tiettyyn asia-
kasryhmään. Tarjonta on jo 
maailmanlaajuisesti hyvin moni-
puolista, joten mitä tehokkaam-
min erikoistuu, sitä paremmin 
pärjää. Me olemme hyviä inno-
voimaan, sillä suomalaiset ovat 
vielä maalaisjärjellä ajattelevia 
ihmisiä, joilla on hyvä toiminta- 
ja ongelmanratkaisukyky, Pieti-
läinen kannustaa.

Pudasjärvellä elinkeinoelä-
mällä on monta hyvää ponnis-
tuslautaa, joilta ammentamaan 
on perustettu hankkeitakin. Pieti-
läisen mukaan uutta elinvoimaa 
tarvitaan, ja sitä saadaan muun 
muassa tukemalla yrityksiä eri-
tyisesti niiden alkutaipaleella 
sekä kehittämishankkeilla. Ou-

lunkaaren kuntayhtymä hoitaa 
seudullisesti uusyritysneuvon-
taa, ja Pietiläinen on tyytyväinen 
tähän yhteistyöhön.

Kehittämishankkeilla saadaan 
aikaan puolestaan uudenlaista 
toimintaa. Pudasjärvellä on esi-
merkiksi hyvin luontevaa am-
mentaa luonnosta ja lähiruoka-
tuotannosta. Esimerkiksi kissana 
pöydällä on tällä hetkellä Kausi-
karnevaalit -hanke, jonka tavoit-
teena on luoda Pudasjärvelle ym-
pärivuotisten tapahtumien sarja, 
joka tukee paikallisen identitee-
tin kehittymistä, paikallisten raa-
ka-aineiden ja luonnonvarojen 
hyödyntämistä sekä sukupolvien 
ja eri väestöryhmien kohtaamis-
ta. Konkreettisesti hanke tarkoit-
taa ympäri vuoden järjestettäviä 
esimerkiksi teemaviikkoja, jol-
loin tarjotaan tietotaitoa luonnon 
kausituotteista ja kädentaitoista. 
Pietiläinen uskoo vahvasti, että 
hankkeella saadaan lisää kaupal-
lisia mahdollisuuksia lähiruoan 
ja muiden palveluiden tuottajille.

- Myös hirsi voidaan jalostaa 
hyvin vaikkapa matkailutuot-
teeksi, asia pitää vaan tiedostaa 
ja ottaa käyttöön. Meidän täytyy 
miettiä, missä voimme olla maa-
ilman parhaita ja kehittää siitä 
oma menestystarinamme. Hyvin 
voisimme julistautua maailman 
hirsipääkaupungiksi ja sillä me-
riitillä voisi ratsastaa moni muu-
kin ala, kuin pelkästään hirsiteh-
taat. Lisäksi hirsi on tällä hetkellä 
hyvä käyntikortti kaupungil-
le, sillä meidät tunnetaan laajalti 
maailman suurimman hirsikou-
lukampuksen ansiosta, Pietiläi-

nen kertoo.
Tällä hetkellä kaupungilla 

on fokuksessa tehostaa Syötteen 
matkailijavirtojen hyödyntämis-
tä muissa pudasjärveläisissä 
yrityksissä. Jo nyt päivittäista-
varakauppa ja esimerkiksi mök-
kiläisten tarvitsemat remontointi-
palvelut tukevat näitä tarjoavien 
yritysten toimintaa. Mutta vie-
lä olisi löydettävissä käyttämät-
tömiä mahdollisuuksia, niiden 
hyödyntäminen edellyttää mat-
kailijoiden tarpeiden selvittä-
mistä. Nämä tarpeet poikkeavat 
usein pudasjärveläisten tarpeis-
ta ja jos paikalliset yritykset laa-
jentaisivat omia tuote- ja palve-
luvalikoimaansa palvelemaan 
paremmin matkailijoita, kehittyi-
si myös pudasjärveläisille tarjot-
tavat palvelut.

- Moni saa Syötteellä leipän-
sä matkailusta. Syötteellä jot-
kut ovat jo oivaltaneet hienosti, 
millainen matkailuvaltti on yk-
sinkertaisesti suomalainen elä-
mäntapa. Matkailijoiden on ek-
soottista nähdä miten täällä voi 
elää talvella ja miten porotalo-
us on joillekin normaalia elämää. 
Tämänkin matkailuvaltin käyttä-
misen tehostaminen vaatii roh-
keita avauksia, Pietiläinen maa-
lailee.

Pietiläinen myös uskoo, että 
Kairan Kuitu voi myös luoda uu-
denlaista tietotyöläisyyttä ja luo-
vaakin yrittäjyyttä. Voi vaikkapa 
perustaa huippumainostoimis-
ton vaikka asuisi luonnon keskel-
lä, sillä nettiyhteydet ovat valo-
kuituverkon ansiosta paremmat 
kuin monissa kaupungeissa.  JK

Kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen uskoo, että Pudasjärvellä on potentiaalia kehittää monipuolisem-
paa yrittäjyyttä useiden ponnistuslautojen ansiosta.
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Keltainen kirja

Eduskunnan täysistunto on kä-
sitellyt toista viikkoa valtion ta-
lousarvioesitystä 2016 eli tut-
tavallisemmin keltaista kirjaa.

Lähetekeskustelun jälkeen tämä 
yli 1000-sivuinen järkäle lähete-
tään eri valiokuntiin käsiteltä-
väksi. Kirja on tärkeä. Siinä pää-
tetyt tulot ja menot koskettavat 
jokaista suomalaista.

Puheet taloudesta ja sen nä-
kymistä ovat viime aikoina olleet 
synkkiä. Tilanne on tiukka, mut-
ta ei toivoton. Tästäkin taloudel-
lisesta tilanteesta selvitään, kuten 
on selvitty viimeisten vuosikym-
menten aikana ennenkin. Säästä-
mään joudumme ja miettimään, 
minkä verran euroja minnekin 
kohdennetaan. 

Verotusruuvia emme voi ki-
ristää liikaa emmekä säästää itse-
ämme hengiltä. Meidän pitää so-
pivasti käyttää sekä kaasua että 
jarrua. Se ei tule olemaan help-
poa ja varmasti joitain asioita me-
nee pieleen. Kokonaisuus pitää 

olla kohtuullinen ja oikeudenmu-
kainen.  -Tekemättä ei voida jät-
tää, kuten tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö tähdensi jo yli kak-
si vuotta sitten.

Itse pääsen pureutumaan eri-
tyisesti sivistyspuolen asioihin. 
Tulemme syksyn aikana kuu-
lemaan sivistysvaliokunnas-
sa monia eri asiantuntijoita ja 
punnitsemaan eri vaihtoehto-
jen merkitystä eri näkökulmista. 
Puolueiden aate-erotkin näkyvät 
ja hyvä niin. Politiikka on komp-
romissien taidetta ja tärkeintä on, 
että tähtäin on selvä. Kuten halli-
tusohjelman visio 2025 kiteyttää: 
Uudistuva, välittävä ja turvalli-
nen maa, jossa jokainen meistä 
voi kokea olevansa tärkeä.

Ulla Parviainen
kansanedustaja

Kaikenlaiset konetyöt & 
kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Ruokamullantoimitukset

• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 0400 687 234 
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 754 9834 

kht@khriekki.fi • www.khriekki.fi

Merkkipäivä 
viikinki-teemalla

Elinvoimavaliokunta kokousti viime viikolla Hirsikampuk-
sella. Kokouksessa käytiin arvokeskustelua, jonka pohja-
na oli valtuustoseminaarissa esille nousseita ajatuksia ja ke-
hittämisideoita. Kaupunginjohtaja Tomi Timonen osallistui 
keskusteluun.

Yhteisesti todettiin, että Pudasjärveä koskevissa keskus-
teluissa kannattaa nostaa esille se, miten hyvin meillä menee 
ja että parempaan vielä pyritään. Pudasjärvelle on tulossa 
Hyvän mielen paikat -hankkeen myötä hyvinvointikoordi-
naattori. Paluumuuttajia olisi enemmän, jos molemmille osa-
puolille löytyisi työpaikka. Koetussa hyvinvoinnissa ja ra-
kennetussa ympäristössä viihtyminen on keskeisiä asioita, 
joita kehitetään vahvasti.

Valtakunnallisesti on todettu, että kuntayrittämisellä on 
yleensä tähdenlennon tyylinen menestystarina. Kaupun-
gin rooli ei ole toimia yrittäjänä vaan tukea yritystoimintaa. 
Keskustelussa nousi esiin aloittavien yrittäjien mahdollisuus 
matalan kynnyksen aloittamispaikkoihin.

Kaupungin tehtävänä ei ole rakentaa kiinteistöjä, vaan 
niiden rakentaminen tulisi tapahtua yrittäjäpohjalta. Kau-
pungin kiinteistökanta on vanhaa ja huonokuntoista, tällä 
hetkellä suuri rasite. Kaupunki voi auttaa infran rakentami-
sessa, mutta itse rakennukset tulisi rakentaa muulta poh-
jalta. Jostain syystä paikkakunnan yrittäjillä ei ole ollut ris-
kinottohalua esimerkiksi siten, että he rakentaisivat oman 
teollisuushallin ja ottaisivat toimitiloihinsa muita yrittäjiä 
vuokralle

 Paikkakunnalle pitää saada nostetta, jotta sijoittajat nä-
kevät paikkakunnan varteenotettavana sijoittamiskohteena. 
Yrittäjien olisi rohjettava hakea EU-rahoitusta investointei-
hin ja kehittämiseen Todettiin, että tässä tarvittaisiin viestin-
tää asenteiden muuttamiseksi.

Mökkiläiset ovat kaupungille tärkeä voimavara, joka 
kasvattaa Pudasjärven väkilukua ja positiivista aktiviteettiä 
eteenkin kesän aikaan. Vakavaraiset eläkeläiset ovat toinen 
tärkeä voimavara, joka täytyy huomioida. Laajakaista tuo 
mahdollisuuksia etätyöskentelyyn.

Maahanmuuttajien työvoimareserviä tulee ottaa käyt-
töön esimerkiksi poromiesten tarjoamissa jäkälänkeruu- ja 
aitojen korjaamistöissä. Lisäksi todettiin, että sakkomaksut 
pitäisi pystyä käyttämään työllistämiseen eikä kuntaosuus-
maksujen maksamiseen.

Hyvinvointivaliokunnan pyyntöön kommentoida ope-
tussuunnitelman painopistealueita elinvoimavaliokunta 
esittää runsaasti konkreettisia toimintaideoita, jotka on lä-
hetetty hyvinvointivaliokunnalle käsiteltäväksi. Lisätietoa 
saa kaupungin nettisivuilla olevasta elinvoimavaliokunnan 
muistiosta.

Valiokunnan vuosikellon aiheita ei muutettu, vaan nii-
tä käsitellään syventäen muiden tärkeiden ja ajankohtaisten 
asioiden kanssa. Asioiden valmistelussa ja valiokunnan toi-
minnan kehyksenä ovat kuntasuunnitelma, toiminnan kehit-
tämisohjelma, hyvinvointikertomuksen painopistealueet ja 
talousarvio.

Vuoden 2016 keskeisiä asioita ovat koettu hyvinvointi, 
paikkakunnan viihtyvyys, eri kansanryhmien kohtaamiset 
sekä kohtaamisten lisäämiset, työllisyys, yrittäjyys ja koulu-
tus (työllisyyskoulutukset ja kaikki ikäryhmät). Osallistuvan 
budjetoinnin kehittämistä jatketaan edelleen.

Valtionvarainministeriöltä tulleeseen kyselyyn kunnille 
lakisääteisten asioiden keventämisehdotuksista elinvoima-
valiokunta esittää lakivalmisteluun nostettavaksi ”Julkisessa 
rakentamisessa hirren käyttäminen vuonna 2018”.

Johtoryhmälle eteenpäin vietäväksi valiokunta antoi 
aloitteen: Kehittämistoimi ja tekninen toimi aloittavat yh-
dessä kaupunkitaajaman ulkoilureittien (mm. Rantareitin, 
Sivakkaradan, Mustanlammen reitin ja Jyrkkäkosken aluei-
den) kehittämiseen ja kunnostamiseen mahdollistavan han-
kerahoituksen suunnittelun ja hakemisen.

Sointu Veivo, Elinvoimavaliokunta, pj

Meillä menee 
hyvin ja 
parempaan 
pyritään

Syötteen Eräpalvelut oli muutettu Viikin-
kikyläksi yrittäjä Janne Määtän 40-vuotis-
merkkipäivänä elo-syyskuun vaihteessa. 
Teema näkyi myös juhlavieraiden pukeu-
tumisessa ja monipuolisessa juhlatarjoilus-
sakin. Onnittelujen ja ruokailun lomassa 
sai mukautua juhlapäivän teemaan kokei-
lemalla muun muassa jousiammuntaa, vii-
kinkikirveillä tarkkuusheittoa samalla 
kuunnellen torvien pärähdyksiä ja nahka-
rumpujen rummutusta sekä ihailla juhla-
vieraiden kekseliästä pukeutumista teema-
asuihin. 

Juhlimisen lomassa palauteltiin mieliin 
maamme historiaa. Skandinaviassa viikin-
kiajan lasketaan alkaneen jo 700-luvulla 
jKr. Suomessa uusi aika alkoi näkyä rau-
takauden jälkeen 800-luvun puolella. Toi-
saalta Suomessa viikinkiaika jatkui pitkälle 
1000-luvun puolelle, kun se Skandinaviassa 
alkoi jo hiipua menneisyyteen. HT

Janne Määttä näyttämässä jousiampumisesta mallia. 

Janne ja Jonna Määttä ottamassa vas-
taan Syötteen Katri ja Ilpo Virtasen esittä-

mää Syötteen mökkiläisyhdistyksen ter-
vehdystä. 
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Senioriyrittäjien kokoontumisissa 
ajankohtaisia aiheita

Senioriyrittäjät ovat yhtenä Pu-
dasjärven Yrittäjien toimintana 
kokoontuneet säännöllisesti 
joka kuukauden ensimmäise-
nä keskiviikkona keskustele-
maan ajankohtaisista asioista, 
muistelemaan menneitä ja ta-
paamaan toisiaan. Tapaamisis-
sa on yleensä joku vierailija ja 
uusia yrittäjiä on kutsuttu mu-
kaan.

Syyskuun kokoontumises-
sa oli vierailijana Pudasjärven 
seurakunnan vs. kirkkoherra 
Pekka Asikainen sekä yrittäjä-
toiminnastaan kertoivat Juko-
lan Pirtin uudet yrittäjät Silja 
Heinonen ja Sarkar Saber.  

Asikainen esitteli itsensä ja 
kertoi elämäntarinaansa. Pu-
dasjärvellä hän kertoi käy-
neensä Oulun hiippakunnan 

notaarina työskennellessään 
Minna ja Juha Sipilän pohjoi-
sen seurakuntien käyttöön lah-
joittaman akordirahaston käy-
tön merkeissä. Rahaston avulla 
saatiin autettua totaalisesta vel-
kavankeudesta Oulun läänin 
alueella 150 perhettä, joukossa 
monia yrittäjiä. 

- Pudasjärvellä nautin ja 
iloitsen, että saan olla juurevien 
ja ystävällisten paikkakunta-
laisten kanssa tekemisissä. Seu-
rakunnan perustehtävää hoi-
taessani tulen hyödyntämään 
verkostoja ja yhteyksiä pudas-
järvisten hyväksi, kertoi Asi-
kainen.

Yhteisesti muisteltiin muun 
muassa presidentti Kekkosen 
hiihtomatka vierailuja Pudas-
järvellä. 

Työelämään nuoresta 
pitäen
Lokakuussa vierailijana olivat 
Pentti Uusi-Illikainen ja Ulla-
Maija Paukkeri. Uusi-Illikainen 

kertoi olevansa syntyisin Livol-
ta. Metsäyhtiön mittamiehenä 
hän kertoi suunnitelleensa met-
säautoteitä Sittemmin Osuus-
kaupan eri tehtävistä eläkkeelle 
siirryttyään Pentti kertoi yrit-
täjäkokemusta tulleen yritys-
konsulttina. Pentti kertoi toimi-
neensa myös yrityskummina ja 
on siinä toiminnassa edelleen. 
Yhteisesti todettiin, että yritys-
kummitoiminnasta voitaisiin 
kuulla myös Pudasjärvellä esi-
merkiksi alueyrityskummin 
vierailulla. 

Pudasjärven kaupungin 
työllistämiskoordinaattori Ulla-
Maija Paukkeri kertoi tekevän-
sä työtä mm. nuorten työnha-
kijoiden kanssa. Paikalla olleet 
muistelivat aloittaneensa työn-
teon hyvin nuorena; 12-16 vuo-

tiaana. Työtehtävinä oli puun 
istutusta, uittoa sekä muita 
metsätöitä, sipulin viljelyä, pii-
samin, oravan ja rapujen pyyn-
tiä, Koillis-Sähköllä ja muissa 
yrityksissä kesätöissä. 

-Siihen aikaan lapset oppi-
vat työntekemisen nuorena – 
se kuului luonnollisena osana 
elämään. Vanhemmat näyttivät 
myös mallia ja olivat kannus-
tamassa ja opastamassa työn-
tekoon heti kun vain ”kynnel-
le kykeni”, muisteltiin yhdessä.  

Senioriyrittäjien seuraava 
kokoontuminen on keskiviik-
kona 4.11. Jukolan pirtissä. Sil-
loin suunnitellaan muun mu-
assa linja-autoretkeä Suomen 
huutokauppakeisari Aki ja Heli 
Palsamäen huutokauppaan 
Keski-Suomeen. HT

Syyskuun tilaisuus aloitettiin kirkkoherran kukittamisella. Aune Ekdahl piti lämminhenkisen pu-
heen ja kaikki sillä hetkellä paikalla olleet senioriyrittäjät olivat onnittelussa mukana.

Senioriyrittäjien lokakuun kokoontumisessa muisteltiin mm. kuinka nuorena aloitettiin ansiotyöt: 
Pirjo Haapala, Eero Ahonen, Pekka Niemitalo, Antero Kokko, Alpo Laakkonen, Pentti Uusi-Illikai-
nen (vierailija), Paavo Pikkuaho ja Ulla-Maija Paukkeri (vierailija). 

Kyläkauppias 
tanssi-illan 
solistina

Iijoen sillan liikenne 
normalisoituu talveksi

Iijoen sillan korjaus etenee hyvää vauhtia 
ja Valtatie 20 liikennejärjestelyt palaavat 
talven ajaksi normaaleihin uomiinsa. Ii-
joen sillalta liikennevalot poistuvat ja lii-
kenne palautuu normaaliksi viimeistään 
viikolla 44 eli kahden viikon kuluttua. 
Valtatien ja Varsitien risteyksessä liiken-
ne on jo siirtynyt normaalijärjestelyihin.

Tämän viikon aikana Jussinahon tul-
vavalli on valmistunut ja vallin päälle 
asennettiin kenttäkerroslevyt. Lisäksi uu-

den Jussinahon alikulun kivetystyöt ovat 
parhaillaan käynnissä. Torstaina päällys-
tettiin Iijoen sillan alavirran puoleista ajo-
kaistaa sekä kevyenliikenteenväylää.

Sillan ylävirran puoleinen kaista kun-
nostetaan ensi vuoden huhti- ja heinä-
kuussa, joten myös ensi kesänä on luvas-
sa poikkeuksellisia liikennejärjestelyitä. 
Urakan tilaajana toimii Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskus. 

Puhoskylän kyläkauppias Anne Pää-
ahon lauluharrastuksella oli merkit-
tävä virstanpylväs, kun hän esiintyi 
Puhoskylän Möykkälän tansseissa lau-
antaina 19.9. Ilta oli hänen ensimmäi-
nen julkinen esiintyminen, ellei lu-
kuun oteta usean vuoden kokemusta 
karaokelaulamisesta. Laulaminen on-
kin ollut hänelle rakas harrastus työn 
vastapainona. Pääaho on hyvillään, 
että hänen ensimmäinen live-esiinty-
misensä sijoittui juuri omaan tuttuun 
kylään. Annea säesti puolankalainen 
serkku Ismo Väisänen, joka soittaa Ka-
levi & Salama tanssiyhtyeen vakioko-
koonpanossa. 

-Tämä on kuluneen vuoden serkus-
ten projekti, jossa on ollut tavoitteena 
pystyä toimimaan tanssi-illan solisti-
na. Menneenä kesänä harjoiteltiin use-
ana päivänä, kertoivat serkukset Anne 
ja Ismo. 

Tanssi-illan ohjelmistosta löytyi va-
kiotansseja humppaa, tangoa, valssia, 
foxia ja jenkkaa. Ilta aloitettiin Helena 
Siltalan Pikku Midinetti –valssilla ja il-
lan viimeisenä esitettiin Sinua, sinua 
ainoastaan -valssi.

-Jännityksestä huolimatta tanssi-ilta 
oli rentouttava kokemus. Toivottavasti 
vastaavia tilaisuuksia tulee uudestaan-
kin, tuumaa Anne illan päättyessä. 

Ismo ja Anne ovatkin valmiita esiin-
tymään juhlissa, pikkujouluissa tai 
tanssi-illoissa, jos vain kutsuja tulee ja 
Ismon vakiokeikkaohjelmasta löytyy 
tilaa. 

Anne oli iloinen monista ystävistä, 
jotka olivat hänen ensimmäisellä kei-
kallaan mukana ja tanssiyleisöltä kuu-
luikin innokkaita kannustustaputuksia 
ja -huutoja kappaleiden välillä.

Heimo Turunen

Serkukset Anne Pääaho ja Ismo Väisänen huo-
lehtivat kokeneiden esiintyjien ottein tanssi-illan 
musiikista Möykkälässä. 

Puhoksen mökkiläi-
set Risto ja Ulla Till-
man olivat tulleet kan-
nustamaan ystäväänsä 
Annea hänen ensim-
mäisellä tanssimusiik-
kikeikallaan. Risto ja 
Ulla kertoivat olleen-
sa lomalla Intian Koa-
ssa, jossa oli joka ilta 
mahdollisuus tanssi-
miseen. 

LENTÄJÄNMAJA
Lentäjäntie 49
- 1-5-hengen huoneita
- sauna
- kokoustilat
- varusteltu keittiö
- sopii juhlien ja saunailtojen pitopaikaksi

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

JYRKKÄKOSKI OY
Tervetuloa!
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Sipilä yrittäjägaalassa:

Suomi selviää 
yrittämisellä ja yhdessä 

työtä tekemällä 
Suomalaisen yrittäjän päivän 
yrittäjägaalaa vietettiin lauan-
taina 5.9. Oulussa. Pohjois-Poh-
janmaan yrittäjien järjestämään 
juhlaan osallistui kolmisensataa 
yrittäjää eri puolilta maakuntaa, 
muun muassa Kuusamosta oli 
linja-autokuljetus ja Pudasjär-
veltä oli yrittäjiä mukana. 

Pääministeri Juha Sipilä to-
tesi Suomen olevan vakavassa 
paikassa. Yleisesti ymmärrettyä 
vakavampaan kriisiin on tultu, 
kun on eletty yli varojen liian 
pitkään. Samalla on menetetty 
Suomen kilpailukyky verrattu-
na muun muassa Ruotsiin. 

Edessä on 10 miljardin euron 
haaste, jonka saavuttamiseksi 
täytyisi luottaa talousmittarei-
hin. Täytyy myös tietää selkeästi 
päämäärä, Sipilä maalaili verra-
tessaan hallituksen toimia lento-
koneella lentämiseen.

Suomen talouden saaminen 
kasvuun vaatii omia toimia ja 
edellytykset kasvuun on tehtä-
vä itse. Nousuun päästään yrit-
täjyydellä ja yhdessä työtä teke-
mällä. Yrittäjyyden edellytysten 
parantamiseksi hallitus on päät-
tänyt muun muassa arvon-
lisäveron maksamisen muut-
tamisen maksuperusteiseksi, 
sukupolven vaihdosten edis-
tämisen, verovaraukset ja työ-
paikoilla paikallisen sopimisen 
lisäämisen. Pienten yritysten toi-

Pääministeri Juha Sipilä oli yrittäjille mieluinen juhlapuhuja, onhan hallituksen ohjelmaan kir-
jattu paljon yrittäjien asemaa parantavia toimenpiteitä. 

Yrittäjägaalaan osallistuivat Pu-
dasjärveltä muun muassa Eila 
Lahtinen ja Heimo Turunen ja 

Mervi ja Marko Rautio. 

mintaa vaikeuttavan byrokrati-
an ja sääntelyjen karsimisessa Si-
pilä suositteli käyttämään myös 
maalaisjärkeä. 

Hän kehotti yrittäjiä pitä-
mään huolta kunnostaan ja jak-
samisestaan, huomioimaan per-
heensä sekä ottamaan vastuuta 
niin omasta, kuin lähimmäisen 
elämästä.

Pohjois-Pohjanmaan yrittäji-
en puheenjohtaja Lauri Mikko-
nen sanoi juhlapäivän olevan 
erityinen, sillä 5.9. tuli kulu-
neeksi tasan 20 vuotta siitä, kun 
yrittäjien oman järjestön, Suo-
men Yrittäjien perustamisasia-
kirja allekirjoitettiin. Siitä lähti-
en yrittäjien arvostus on noussut 
ja yrittäjien asema parantunut. 
Mikkonen kertoi yrittäjien anta-
van tukensa hallituksen pyrki-
myksille, jonne on kirjattu pal-
jon yrittäjien asemaa parantavia 
toimenpiteitä. 

Juhlassa esiintyivät Mieskuo-
ro Pohjan laulu, laulaja Johanna 
Pakonen ja muusikko ja laulun-
tekijä Lauri Tähkä. 

Heimo Turunen

Suomen lippu salkoon 
Yrittäjän päivänä

Suomalaisen Yrittäjän päivää 
lauantaina 5.9. juhlistettiin 
koko Suomen alueella yleise-
nä liputuspäivänä. Pudasjär-
ven kaupungilla ja Pudasjär-
ven yrittäjillä on ollut perinne 

Yrittäjä on päivänsä ansainnut. Suomalaisen yrittäjän päivää 5.9. on vietetty virallisena liputuspäivänä vuodesta 1997 alkaen. Pudasjär-
ven kaupunki ja Yrittäjät juhlistivat päivää 4.9. yhteisillä aamukahveilla tapaamisen ja keskustelun merkeissä. 

nostaa lippu salkoon yhteisesti. 
Koska tänä vuonna juhlapäivä 
sattui lauantaiksi, kokoonnuttiin 
tänä vuonna juhlapäivän mer-
keissä perjantaina 4.9. kaupun-
gin tarjoamille aamukahveille. 

Keskustelun aiheena oli muun 
muassa Sitoumus yrittäjyyden 
puolesta, jonka sopimuksen Pu-
dasjärven kaupunki ja Pudasjär-
ven yrittäjät allekirjoittivat kak-
si vuotta sitten Yrittäjän päivänä 

kaupunginvaltuuston kokouk-
sessa. 

Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen ja paikalla olleet luotta-
mushenkilöt sanoivat tutustu-
neensa sopimukseen ja omalta 

osaltaan kokivat siinä mai-
nitut asiat tärkeiksi ja huo-
mioon otettavaksi. Sopi-
muksessa vakuutettiin 
Pudasjärvellä toimittavan 
elinvoiman kehittämisen 
puolesta. Sopimuksessa oli 
myös teksti: Olkoon tämä 
sitoumus siivittämässä Pu-
dasjärven kaupunkia ja sen 
yrityksiä uudelle kasvu-
uralle. 

Yrittäjien puheenjoh-
taja Marko Rautio lausui 
olevansa tyytyväinen kau-
pungin ja yrittäjien välises-
tä hyvästä yhteistyöstä. 

-Jatketaan samalla linjal-
la, hän totesi. 

Kaupungin ja yrittäji-
en kahvien merkeissä ko-
koontumisia sovittiin jat-
kettavaksi syksyn mittaan. 
HT
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

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

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

MATTOPESULA PESE-ITTE
(08) 311 7204, www.peseitte.fi

KAIKKI MATTOPESUT -15%Tarjous voimassa elokuun loppuun.

Pasi Ojala 0400 778 078

Mönkijät, agrigaatit, 
PeräMOOttOrit yms.

jälleenmyynti

nunna uunit, 
Plannja PeltikatOt, 

rännit, luMiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

kodinkoneet
Pakasteet, PyykkikOneet, 

kuivausruMMut, liedet, jääkaaPit yms.
Pertti Heikkinen 0400 681 895

auton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

PienkoneHuolto
HuOllOn nuMerO: 040 742 8345

/antti nivakoski 

Palvelemme: 
ma-Pe 9-19

la 9-18
su 11-18                                                                              

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

OULUN  PESULAPALVELU OY
(08) 311 7204, www.oulunpesulapalvelu.fi

KAIKKI PESULAPALVELUT

Putaan Pulla
viiPalOitu ruisliMPPu 700 g

1,99
pss

vaalea säMPylä
320/8 kpl

1,00
pss

eskiMO MOniPakkaus
vanilja, mansikka, trio ja kolmoset, 

15 kpl/pkt

4,99
pkt

nauta-sika 
jauHeliHa

400 g

2,19
ras

uunilenkki
400 g

0,99
pkt

liHaPyörykkä tai 
jauHeliHaPiHvi 360-380 g

0,99
pkt

POPrilli
grilliMakkara 400 g

0,99
pkt

  

MalliPiHan POistOt

tervetulOa!

PistOsaHa 22”
+ metrimitta 8 metriä
+ timpurinkynä

4,95

yHteisHintaan

led 
käsivalaisiMet
3 kpl
+ patterit

4,95

rullaMitat
8 metrin + 5 metrin

4,95
200 kpl erä!

työkaluseinä
17-osainen lokerikko

34,95
työkaluseinä
34-osainen + piikit

39,95

50 kpl erä!

200 kpl erä!

200 kpl erä!

50 kpl erä!

Puutavaran Myynti Meillä!

MOOttOrikelkat

1990,-alkaen

tefal
kaHvinkeitin
10/15 kupin
1,25 litraa

19,95
10 kpl erä!

kOtikOkki
Pakaste-
arkku
100 l

199,-

5 kpl erä!

luOMan wc

690,-
1 kpl

lii leikkiMökki

590,-
1 kpl

wc/varastO

1290,-
Perinteinen Hirsisauna

2290,-

Pieni tynnyrisauna

2690,-
iso tynnyrisauna

3390,-

käytäväMatOt
alkaen

22,50
PuuvillaMatOt
alkaen

11,50
kOsteantilan
MatOt

4,95
metri

kylPyHuOneen
MattO

11,90

keinutuOlin-
MattO

15,30

luHta
Pussilakanasetti

39,80

lasten
Pussilakanasetti
120x160 cm, 
Muumi, Pipo-aappa

29,95

aluslakanat
150x260 cm, 
180x260 cm, 
240x260 cm
alkaen

11,50

tyynyliina

4,90
kpl

ruutuPyyHkeet
alkaen

2,50

2,99
kg

brOilerin
kOiPiPalOja  

n. 1,5 kg

kOtasavu 
Palvikinkku

500 g

1,69
pkt
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Värkkäilyharrastuksesta 
yritystoiminnaksi

Yritystoimintaa on luontevaa ke-
hittää alalle, josta on jo luontai-
sesti kiinnostunut. Monessa ta-
pauksessa yritys kehittyykin 
harrastuksen ympärille, ja näin 
on käynyt myös Jari Moilasel-
le. Hän perusti pari vuotta sitten 
toiminimiyrityksen AirMoila-
nen, joka tarjoaa maa- ja ilmaku-
vauspalveluja.

Palkkatyötä Jari tekee edel-
leen metsäkonefirmassa, mutta 
pikkupojasta saakka valokuvaus 
ja kaikenlainen koneiden kanssa 
värkkääminen on kiinnostanut 
häntä. Kymmenen vuoden ajan 
hän on harrastanut kauko-oh-
jattavia helikoptereita. Heti kun 
ensimmäinen lennokki irtosi 

maasta, piti kyytiin saada myös 
kamera.

Kalustossa on ollut tehdaste-
koisia koptereita, mutta teknii-
kan miehenä Jari on parannellut 
laitteita käyttöönsä sopivaksi, ja 
jopa rakentanut uusiksi. Uusin 
työkalu on kuusiroottorinen hek-
sahelikopteri, joka jaksaa kantaa 
kameran kuin kameran.

- Vaatii kymmeniä tunteja 
lentoa ennen kuin säädöt ja oh-
jelmistot ovat kunnossa. Moni ei 
välttämättä huomaakaan pieniä 
virheitä ja tärinöitä, mutta itse on 
tullut aika tarkaksi työssään, Jari 
kertoo.

Tarkkuus ja laadunkehittä-
minen ovat kannattaneet, sillä 
asiakkaita löytyy jo laajalti. Esi-
merkiksi ilmasta kuvatut videot 
viime kevään isoista tulvista oli-
vat haluttua tavaraa isojen televi-
siokanavien uutiskuviksi. Lisäk-
si kätevästä pienlennokista on 
ollut hyötyä viranomaistarkis-
tuksissa. Yhteistyökumppani on 
löytynyt myös Jarin työnantajas-
ta Yli-Iin Puu ja Turve ay:stä, jol-
le hän on tehnyt mainosvideon. 
Jari haluaa kiittää työnantajaan-
sa kannustuksesta ja joustavuu-

Uusin Jari Moilasen lennokki 
on ilmakuvaamiseen suunni-
teltu kuusiroottorinen heksa-
kopteri.

Jari Moilasen 5-vuotias Roope-poika on mielellään mukana isän 
töissä.

Yrittäjäillassa runsaasti 
ajankohtaista asiaa

desta, jotta myös kuvauskeikat 
onnistuvat työn ohessa.

Erikoisempi keikka Jarilla 
oli maanantaina 12.10. Pudas-
järven torilla. Kurenalan kou-
lun 6-luokkalaiset ja muutamat 
yläkoululaiset kuvasivat KiVa 
Koulu -kampanjavideota, ja Jari 
avusti projektissa ottamalla il-
makuvaa videota varten. Kam-
panja on valtakunnallinen kiu-
saamisen vastainen tempaus, 
jonka keulakuvina toimivat nuo-
rison suosikit Elastinen ja Robin. 
Videokisan voittaja saa stara-
kaksikon esiintymään koulul-
leen.

- Keli sattui olemaan hieman 
sumuinen, mutta muuten meni 
oikein hyvin. Mukava oli pääs-
tä tekemään nuorien kanssa ja 
tämä oli oikeastaan mukavam-
pia keikkoja, Jari kertoo.

Lisäksi AirMoilaselta onnis-
tuu tapahtumakuvaukset, kiin-
teistöjen kuvaukset ja monipuo-
liset mainosvideot. Mielikuvitus 
on rajana – kunhan turvallisuus 
huomioidaan. Uusin investointi 
on kopteriin asennettu laskuvar-
jo, joka hidastaa laskeutumista 
jos jokin häiriö toiminnassa il-

menee.
- Nyt on niin paljon rahaa 

kiinni laitteissa, että itkuhan se 

tulee jos laite tulee ryminällä 
alas. Ja onhan se myös ihmisille 
turvallisempaa. JK

Pudasjärven kaupungin ta-
lous on vakaassa kunnossa. Yli-
jäämää on taseessa kahdek-
san miljoonaa euroa ja kuluva 
vuosi näyttää olevan myös yli-
jääminen, totesi kaupunginjoh-
taja Tomi Timonen yrittäjien il-
takahveilla keskiviikkona 15.10. 
Osuuspankin kokoushuoneessa 
pidettyyn tilaisuuteen kokoon-
tui parinkymmenen hengen yrit-
täjäjoukko. 

Timosen mukaan ensi vuo-
den talousarviota suunnitel-
laan entisten veroprosenttien 
pohjalta. Kaupungilla on ol-
lut aktiivinen ote maan ostos-
sa. Viimeisin maakauppa teh-
tiin Oikopolun varren Timosen 
kiinteistön hankkimisessa kau-
pungille. 

Rakennustoiminta jatkuu 
vilkkaana. Hirsikoulu valmis-
tuu ajallaan kesällä 2016. Täl-

lä hetkellä vuokrataloyhtiöllä 
on rakenteilla Kauppatien var-
teen erityisryhmille kolme hirsis-
tä rivitaloa. Valtuusto on tehnyt 
päätöksen 54 paikkaisen hirsisen 
hoivakodin rakentamisesta, jos-
sa ollaan jo purkamassa vanha 
kiinteistöä ja varsinainen raken-
nustyö pääsee alkamaan marras-
kuussa. Lisäksi Pietarilaan ollaan 
vuokrataloyhtiön toimesta suun-
nittelemassa vuokrataloa.

Kurenalan koulun paikal-
le uutta toimintaa on suunnitel-
lut erillinen ohjausryhmä, jossa 
keskustan yrittäjätkin ovat ol-
leet edustettuina. Samaan kuu-
luu liikenneympyrän rakentami-
nen Kuusamo-Oulu valtatielle ja 
siitä tulee uusi reitti kaupungin 
keskustaan. 

Timonen korosti, että kau-
pungilla on useita vaihtoehtoja 
harkittavana Kurenalan koulun 

kohdalle. Uusi kauppakeskus ei 
ole siis ainoana vaihtoehtona, 
hän totesi. 

Pankki samalla puolen 
pöytää yritysten kanssa
Pudasjärven Osuuspankin toi-
mitusjohtaja Teuvo Perätalo 
kertoi pankin kuulumisia. Hän 
kertoi pankin olevan mukana 
yritysten kasvun ja investointien 
tukemisessa. Myös yrityskaup-
pojen järjestelyissä pankki on 
yleensä vahvasti mukana. 

Palveluihin ja pankkitoimin-
taan kuuluu perinteisen pank-
kitoiminnan lisäksi suuri mää-
rä muita toimintoja. Pankki on 
mukana muun muassa yritys-
ten sijoittamisessa, riskien hal-
linnassa, vakuutus- ja varain-
hoitopalveluissa. Koron nousun 
suojauksiakin Perätalo suositti 
harkitsemaan ja esitti asian hoita-

miseen useita vaihtoehtoja. Digi 
on tullut mukaan myös pankki-
toimintaan ja tulee edelleen li-
sääntymään. Sähköistä asiointia 
tullaan lisäämään, joka on hyvä 
vaihtoehto esimerkiksi pankis-
ta kauempana asuville ja myös 
suurelle määrälle pankin asiak-
kaita, jotka ovat Pudasjärven ul-
kopuolella. Kännykän kautta voi 
hoitaa monia pankkiasioita, jois-
ta Perätalo näytti esimerkkejä. 

Pankki ja Pohjola-vakuu-
tus ovat samaa konsernia ja sil-
lä puolella on kehitetty muun 
muassa Oma sairaala –toiminta. 
Sairaala on nyt vain Helsingis-
sä, mutta on laajenemassa myös 
Ouluun. 

-Pankin ja yrittäjän kumppa-
nuuteen on mahdollista sisällyt-
tää hyvin runsaasti eri toimin-
toja. Haluamme olla yrittäjien 
kanssakäymisessä samalla puo-

len pöytää, esitti Perätalo. 
Kaupungin kehittämisjoh-

taja Jorma Pietiläinen otti esille 
muun muassa lähiruoka-asian, 
josta virisikin vilkas keskustelu. 
Paikalla olevat kauppiaat ilmai-
sivat halunsa myydä paikallista 
lähiruokaa esimerkiksi lampaan 
ja poron lihaa, jos sitä vain saa-
taisiin kauppoihin. 

Yrittäjien puheenjohtaja Mar-
ko Rautio kertoi yhdistyksen 
kuulumisia muun muassa mar-
raskuun alussa olevasta yrittä-
jille tarkoitetusta hankintaillasta, 
seuraavasta aamukahvitilaisuu-
desta ja lausui ilonsa, kun yhdis-
tykseen on liittynyt useita uusia 
jäseniä tämän syksyn aikana. 

Alustuksista syntyi vilkas 
keskustelu ja kaupungin edus-
tajille esitettiin kysymyksiä ja 
annettiin palautetta kaupungin 
päätöksistä ja toiminnasta. 

Pudasjärven Osuuspankin toimitusjohtaja Teuvo Perätalo vakuutti pankin olevan neuvottelutilan-
teissa samalla puolen pöytää yrittäjän kanssa. 

Jätehuoltoyrittäjä Lauri Kariniemi ja kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen vaihtamassa ajatuksia ajankohtaisista asioista. 
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Talviuintikausi 
avattiin Rajamaan 

rannassa
Kurenalan liikuntapuis-
to Rajamaan rantaan 
avattiin talviuintipaik-
ka maanantaina 12.10. 
Paikalle kokoontui yli 
40 asiasta kiinnostunut-
ta henkilöä. Uimaan Ii-
joen alle 10 asteiseen ve-
teen uskaltautui kuusi 
henkeä. Tilaisuutta oli-
vat järjestämässä Pu-
dasjärven kaupunki, Pu-
dasjärven Urheilijoiden 
Kuntourheilu- ja –Uima-
jaosto sekä Työpetari, 
joka vastaa talviuintipai-
kan kunnossapidosta. 

Kylmän veden myön-
teisistä terveysvaiku-
tuksista ja muista tal-
viuinnin myönteisten 
vaikutusten esillä pi-
tämisen lisäksi tarjot-
tiin nuotiopannukahvia, 
grillimakkaroita, mehua 
ja keksejä. Paikan pääl-
tä sai lunastaa 25 eu-
ron hintaisia uimakopin 
avaimia, joita voi käydä 
lunastamassa Työpeta-
rilta Suojalinnalta sekä 
virkistysuimala Puik-
karista. Avantouinnin 
harrastajia on aiempina 

vuosina ollut kolmisen-
kymmentä. Aiempaa pi-
temmän uintikauden ja 
keskeisen paikan ansios-
ta uskotaan harrastajien 
määrän ja uintikertojen 
lisääntyvän. Työpetaril-
ta toivotaan, että kaik-
ki laittavat uintikertan-
sa vihkoon, että voidaan 
kävijämäärällä perus-
tella avantouintipaikan 
tarpeellisuutta Pudas-
järvellä. 

Heimo Turunen

Talviuintikauden avaukseen tuli mukaan myös uusia avantouinnista kiinnos-
tuneita henkilöitä.

Tarja Isoviita, Anna-Mari Lammela ja Elsa Piri ovat kokeneita talviuimareita ja 
nauttivat alle 10 asteisesta vedestä. 

Viime kaudelta avantouintikopin avaimia on vielä muutama palauttamatta. 
Palautathan avaimen Työpetarille tai pidä avain ja 

maksa tämän kauden avainmaksu 25 €.

Kirkollisveroprosentti 
säilyy samana

Kirkkovaltuuston kokous 
maanantaina 12.10. oli vs. 
kirkkoherra Pekka Asikai-
selle ensimmäinen kirkko-
valtuuston kokous Pudas-
järvellä pestinsä aikana. 
Kokouksessa käsiteltiin 
myös ensi vuoden kirkol-
lisveroa, ja kirkkovaltuus-
to määräsi vuoden 2016 
kirkollisveroprosentik-
si 1,5 prosenttia, joka on 
sama kuin viime vuonna.

Pudasjärveltä pois 
muuttanut Jaakko Antero 
Sahuri vapautettiin lähe-
tystyön johtokunnan vara-
jäsenyydestä ja tilalle valit-
tiin Esa Ikonen.

Käytiin läpi myös ta-
lousarvion toteumaa, jos-
sa todettiin että kirkollis-
verojen kertymä elokuun 
lopussa on 3,96 % pienem-
pi ja yhteisöverojen ker-
tymä 12,13 % suurempi 
verrattuna edellisvuoden 
vastaavaan ajankohtaan, 
yhteisvaikutuksen ollessa 
miinuksella 2,09 prosent-
tia.

Hankeuutisia
Kokouksessa vs. kirkko-
herra esitteli kaksi uutta 
hanketta. Lukkari-hanke 
on seurakuntien tarpei-

Kirkkovaltuutettu Kari Tykkyläinen kannatti kirkon 
lämmitykseen maalämpöä, joka on sisällä olevien tai-
deteosten säilyvyyden kannalta parempi kuin sähkö-
lämmitys. Puhetta kuuntelemassa Eija Ikonen ja Tuu-
likki Tihinen. 
siin suunniteltu ja räätälöi-
ty verkkosivuston julkaisu-
järjestelmä. Konsepti sisältää 
muun muassa sivustomalle-
ja erilaisiin seurakuntaraken-
teisiin, yhteisen rakenteen 
ylätasolla, kirkon yhteisen 
graafisen ilmeen sekä valitta-
vissa olevia yhteisiä sisältö-
jä. Kirkon yhteisen hankkeen 
tarkoituksena on säästää 
seurakuntien verkkosivuihin 
kuluvia menoja. Pudasjärven 
seurakunta pääsee hankkee-
seen ilmaiseksi mukaan.

Toinen esitelty hanke oli 
UUTE eli Uutta tekemäs-
sä -hanke. Seurakuntien toi-

minta on kohdannut vii-
me vuosina jatkuvasti 
uusia haasteita jäsenke-
hityksen, taloudellisen 
tilanteen sekä yhteis-
kunnallisten muutos-
ten myötä. Meneillään 
olevan muutoksen joh-
tamisen ja työhyvin-
voinnista huolehtimi-
sen taidot korostuvat 
tässä tilanteessa. Seura-
kuntien johto ja esimie-
het tarvitsevat tietoa ja 
tukea arjen esimiestyö-
hön, joita tarjoamaan 
UUTE –hanke on perus-
tettu.

Höppänän luonto-
konsertti lastenpäivänä

Hepokönkään Höppänä saapuu seik-
kailemaan Pudasjärven K-super-
marketille sunnuntaina 25.10. kel-
lo 10.30–12, lastenpäivän kunniaksi. 
Satuhahmo Hepokönkään Höppänä 
esittää luontoaiheisen konsertin ja sa-
malla tarjotaan lapsille ja vanhemmil-
le naposteltavaa ja mutusteltavaa sekä 
kotiin viemisiä pienelle väelle.

Tapahtuma on kaupan sisällä en-
nen kaupan avautumista, tapahtu-
maan on vapaa pääsy. Kassat avau-
tuvat normaalisti vasta kello 12 
tapahtuman jälkeen.

Puolankalaisputouksen nimikko-
tonttu opettaa kuulijalleen, että luon-
to paljastaa parhaat salaisuutensa sil-
le, joka malttaa rauhoittua hetkeksi ja 
ihmetellä ympäröivää maailmaa avoi-
min silmin ja sydämin.

Höppänä on viihteen moniotteli-
ja Renne Karppisen luoma hahmo, 
joka syntyi muutama vuosi sitten, kun 
Puolangan Hepokönkäällä toimiva 
kahvio kaipasi ohjelmaa lastentapah-
tumaan. Huolella rakennetusta hah-
mosta tuli kestosuosikki, joka on kier-
tänyt tapahtumissa eri puolilla maata. 
Karppinen säveltää ja sanoittaa Höp-
pänän laulut itse. 
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Monipuolista syyslomaohjelmaa

Pudasjärvellä syyslomaviikkoa vietetään 
viikolla 43 eli 19.–23. lokakuuta. Koulu-
laiset pääsevät huokaisemaan arkirutii-
neistaan ja samoin tehdään muutamissa 
muissakin laitoksissa. Esimerkiksi valta-
osa kansalaisopiston kursseista on syys-
lomalla, mutta työntekijät puurtavat 
koko viikonajan muissa tehtävissä. Myös 
Puikkarin vesijumpat on peruttu syyslo-
maviikolta, sillä uimareita piisaa enem-
män kuin normaalisti.

Myös Seurakunta järjestää tekemistä, 
esimerkiksi syyslomaleirin varhaisnuo-

rille Hilturannan leirikeskuksessa, ret-
ken Syötteelle ja ohjelmallisia leiripäiviä 
0-2 -luokkalaisille. 

Pudasjärven kaupungin ohjelmistoa 
syyslomalle ovat suunnitelleet kaupun-
gin vapaa-aika palveluiden liikunta-, 
kulttuuri- ja nuoriso-ohjaajat. Monipuo-
linen ohjelma syntyi yhteistyössä usei-
den eri järjestöjen ja tahojen kanssa.

- Hyvä että meiltä löytyy paljon yh-
teistyötahoja, niin voimme järjestää pa-
remmin ja monipuolisempaa tekemis-
tä nuorille. Retki Ouluun Superparkkiin 

Viime vuoden syyslomaretkellä Syötteelle oli jo hyvin luminen tunnelma.

Lapsien suosiossa olevassa Touhu-
maassa pääsee testaamaan monia laje-
ja sekä ohjatusti että itsenäisesti. Liisa 
Poijulan ottamat kuvat viime vuodelta.

ja taidemuseoon päätettiin järjestää, sil-
lä samanlainen reissu on saanut aikai-
semminkin suuren suosion. Taidemuseo 
ei ole vielä niin tuttu paikka, mutta sa-
malla halutaan tuoda tutuksi myös mui-
ta käyntikohteita Oulusta, Pauliina Top-
pi kertoo.

Keskiviikkona on lapsien suosima 
Touhumaa kello 12 - 16 Tuomas Sam-
melvuo -salissa. Paikalla voi harrastaa 
omatoimista liikkumista ja temppuilua 
muun muassa trampoliinilla ja sirkusvä-
lineillä. Ohjattuakin touhua löytyy, ku-
ten askartelua, rivitanssia, jalkapalloa ja 
afrotanssia. 

Myös Nuortenkahviloita on pit-
kin viikkoa, ja niissä on mukava tutus-
tua toisiin rennossa ympäristössä ja 
touhutessa kaikkea kivaa saa samalla so-
siaalisia kontakteja. Tarkempi kaupun-
gin ohjelmien aikataulu löytyy erillises-
tä ilmoituksesta. JK

- Taekwon-Do -leiriltä ei koskaan lähde 
kotiin tyhjin käsin. Tältäkin leiriltä mu-
kaan tarttui uusia oppeja niin oman har-
joittelun edistämiseen kuin myös jo val-
miiden taitojen kehittämiseen.

Näin lausui leiriin tyytyväinen Henna 
Leskelä Kuusamosta. Henna toimi leiril-
lä oman treenaamisen ohella apuopetta-
jana ja sihteerinä. Hennalle tuli uutta op-
pia myös vyökokeen komentajana sekä 
junioreiden uintitreenien vetäjänä.

- Leirille on myös mukava mennä, kun 
tapaa jo edellisiltä leireiltä tuttuja kasvo-
ja ja näkee heidän edistymisensä sekä sa-

Syysleirille kokoontui 100 Taekwon-Do harrastajaa
malla saa heiltä, opettajien neuvojen li-
säksi vinkkejä miten omaa harjoittelua 
voisi muuttaa tehokkaammaksi. Myös 
uusien leirituttavuuksien tapaaminen 
on mukavaa. Leireillä on aina kodikas ja 
mahtava yhteishenki, Henna kehuu.

Pudasjärvelle kokoontui viime viikon-
loppuna yhteensä 97 harrastajaa ja kolme 
opettajaa. Tänä syksynä opetusvuorossa 
oli leirin vastuuopettajan Janne Ahosen 
lisäksi Antti Kukkonen ja Lotta Keränen.

Nuorin leirille osallistunut harrastaja 
oli 1,5 -vuotias Viivi Ahonen ja vanhim-
mat harrastajat noin 50-vuotiaita. Tähän 

väliin mahtui monta ikäpolvea, jotka 
kaikki pääsivät yhdessä harjoittelemaan 
positiivisessa hengessä Taekwon-Doa.

Janne Ahonen haluaa erityisesti kiit-
tää Pudasjärven kansalaisopiston Tuula 
Haverista ja Irja Timosta sekä liikunta-
palveluiden Elina Wachiraa leirin mah-
dollistamisesta. Ilman kansalaisopiston 
ja liikuntapalveluiden arvokasta työtä 
tällaisia leirejä ei voitaisi nuorille järjes-
tää. Leirillä on myös iso merkitys Pudas-
järven elinkeinoelämälle. Leirille saa-
vutaan pitkienkin matkojen takaa, joten 
leiriläiset tarvitset paljon paikallisia pal-

Leirin nuorin osallistuja oli 1,5-vuotias 
Viivi Ahonen.Sata Taekwon-Don harrastajaa kokoontui Tuomas Sammelvuo -saliin ja viettivät mukavan viikonlopun.

veluita, kuten ruokaa, majoituspalvelui-
ta ja autoihin polttoainetta.

Seuraava Taekwon-Do leiriä Pudas-
järvellä vietetään toukokuussa 2016. Ke-
vätleiri on järjestysnumeroltaan seitse-
mästoista.
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Syysloman kunniaksi 
luontokeskuksen 
luontoviikolle

Syyslomien aikaan Syöt-
teen luontokeskuksessa 
vietetään perinteiseen ta-
paan lasten luontoviikkoa. 
Viikon aikana järjestetään 
retkiä ja muuta mukavaa 
ohjelmaa. Luontokeskuk-
sen auditoriossa pääsee 
katsomaan maksuttomia 
elokuvia. 

Luontoviikko alkaa jo 
perjantaina 16.10., jolloin 
leikitään, kisaillaan ja as-
karrellaan OSAO:n mat-
kailualan opiskelijoiden 
opastuksella. Lauantai-
na 17.10. vietetään peik-
kopäivää lähimetsässä ja 
etsitään peikon pesää ja 
peikon kavereita. Maanan-
taina 19.10. askarrellaan 
omatoimisesti heijastimia 
turvaksi talven pimeisiin, 
alle kouluikäiset vanhem-
man seurassa.

Keskiviikkona 21.10. il-
lan hämärtyessä tehdään 
lyhtyvaellus Annintuvalle 
ja nautitaan nuotioherkuis-
ta. Retkellä tutustutaan 
luontoon syksyn hämä-
rässä ja yritetään bongata 
kansallispuiston yöeläviä, 
pöllöä ja liito-oravaa.

Torstaina 22.10. Ryti-

vaaran leivontapäivässä 
leivotaan lasten herkku-
ja. Naavaparran lyhtyvael-
lukselle ja leivontapäivään 
mahtuu enintään 20 henki-
löä, joten kannattaa ilmoit-
tautua hyvissä ajoin luon-
tokeskukselle.

Retkeilystä kiinnostu-
neille järjestetään yönyli-
retki Rytivaaran kruunun-
metsätorpalle. Retki alkaa 
Luontokeskukselta 17.10. 
Retkellä kävellään noin 
neljä kilometriä suuntaan-
sa. Retken hinta on 30 eu-
roa ja se sisältää majoituk-
sen, ruoan ja leppeät löylyt 
Rytivaaran uudessa sau-
nassa. Ilmoittaudu retkelle 
luontokeskukselle.

Lasten elokuvia näyte-
tään 16.–24.10. luontokes-
kuksella joka päivä. Aamu-
päivisin kello 10 esitetään 
koko perheen elokuva Ris-
to Räppääjä ja Liukas Len-
nart ja iltapäivällä kello 

14.30 Karhuveljeni Koda. 
Luontokeskuksen kahvi-
lassa on myynnissä pien-
tä naposteltavaa elokuvan 
ajaksi. 

 Syyslomalla kannattaa 
myös lähteä omatoimises-
ti retkelle. Luontokeskuk-
selta pääsee kätevästi Kai-
ja Karhun kätköradalle ja 
Naavaparran polulle, jotka 
pituudeltaan sopivat myös 
lapsille. Luontokeskuksen 
lähistöllä sijaitsee myös 
frisbeegolfrata, johon voi 
vuokrata kiekkoja luonto-
keskukselta. Muita lapsi-
perheille sopivia retkikoh-
teita ovat Kellarilampi ja 
Vattukuru. Iso-Syötteen 
huipunpolulta voi käydä 
ihailemassa kauniita vaa-
ramaisemia.

Luontokeskus on avoin-
na luontoviikon aikana 
joka päivä kello 10–16. Va-
paa pääsy, tervetuloa!

Eteenpäin-messuilla 
mukana

Teimme Karhupajalta retken, Eteen-
päin koulutus-, rekrytointi-, työ-
elämä-, vapaa-aika- ja digimessuil-
le, Ouluhalliin torstaina 8.10. Retken 
suunnittelu ja toteutus toimi samal-
la osana lähihoitajaopiskelija Mari 
Laakkosen näyttöä. 

Aamulla Karhupajan pihalla va-
jaan parinkymmenen nuoren jouk-
ko nousi pikkubussiin iloisesti ju-
tellen ja matka kohti Oulua alkoi. 
Messuilla tutustuimme useisiin mie-
lenkiintoisiin esittelypisteisiin. Näyt-
teilleasettajien joukosta löytyi niin 
oppilaitoksia, ammattiliittoja kuin 
rekrytointipalvelujakin. 

Erityisen kiinnostavina nuorten 
mieleen jäi ilmavoimien piste, jos-
sa kerrottiin lentokonemekaanikon, 
taistelujohtajan sekä bace-kuljetta-
jan koulutuksista. Osastolla oli myös 
lentosimulaattori, jota oli mahdolli-
suus kokeilla. Vector, suomen verk-
kopeli yhdistys ry:n kohteessa pääsi 
pelaamaan tietokonepelejä tai surffa-

ilemaan internetissä. Yhdistyksen jä-
senet vastailivat pelaamiseen ja di-
gimaailmaan liittyviin kysymyksiin. 
Hyödyllistä tietoa erilaisista kou-
lutusaloista sekä mahdollisuudes-
ta vertailla koulutusvaihtoehtoja tai 
tehdä ammatinvalintatesti oli tarjolla 
Studemtum Oy:n osastolla. 

Nuoret kokivat saaneensa mes-
suilta positiivisia kokemuksia sekä 
ideoita opiskeluun liittyvissä asiois-
sa. 

-Retki oli antoisa ja mielenkiintoi-
nen, pajanuori Eeva kiteytti. 

-Ajatuksia herättävä hyvä tapah-
tuma, sanoi puolestaan toinen nuori. 

Messujen jälkeen suuntasimme 
herkulliselle lounaalle kiinalaiseen 
ravintolaan. Vielä ennen paluumat-
kaa oli mahdollisuus tehdä löytöjä 
paljekirppiksellä.

Mari Laakkonen
lähihoitajaopiskelija

Karhujan nuoret ja valmentajat tekivät opintomatkan Eteenpäin-messuille 
Ouluun. 

Nyt on lokakuu ja 
minusta näkee sen

Välähdyksiä Juice Leskisen huikeasta 
luovasta musiikillisesta ja kirjallises-
ta urasta esittää Markku Kemppai-
nen Pudasjärven kaupunginkirjas-
tolla torstaina 22.10. kello 18 alkaen. 
Esityksen pohjana on Antti Heikkisen 
kirjoittama ja pari vuotta sitten ilmes-
tynyt Juice-elämäkerta: Risainen elä-

Markku Juicemaisissa tunnelmissa.

mä 1950-2006. Markku esittää muuta-
mia Juicen omaan elämään läheisesti 
liittyviä lauluja itse, laulattaa yleisöä 
tunnetuilla lauluilla sekä kertoo kir-
jan pohjalta lauluihin liittyviä tarinoi-
ta. Illan aikana selviää sekin, mitä ta-
pahtuu kun ”käy tam tam”!

Markulla itsellään on henkilökoh-
tainen muisto Juicesta ja hänen bän-
distään Slam, jonka lämmittelijänä 
Markun bändi IC oli eräänä juhan-
nuksena 80-luvun alussa Jyrkkäkos-
kella:

- Yleisö oli tietysti riehakkaassa ju-
hannustunnelmassa ja lavan eteen oli 
kokoontunut porukkaa äänekkäästi 
huutamaan ”Juice, Juice, Juice”, vaik-
ka ihan toinen bändi soitti. Juice oli jo 
paikalla ja päätti pelastaa tilanteen ja 
tuli kanssamme laulamaan pari pe-
rusrokkia, keikan jo muutenkin ol-
lessa lopussa. Se oli hieno ele Juicelta. 
Sitten vielä Juicen kosketinsoittaja lai-
nasi meidän bändin siihen aikaan ko-
vatasoisia WLM-urkuja veljeltäni Se-
polta. 

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas
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KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

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

hierojamarjo@gmail.com

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Puh. 020 413 7520

Onko taimikonhoitorästejä? 
Pyydä tarjous!

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

GRILLITUOTTEET

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.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

 

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

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

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

Kauppatie 5, Pudasjärvi, karih.karki@gmail.com

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

TIMO KERÄLÄ puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com.  www.metsapalvelukerala.fi

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA:
●  Metsä-/puunkorjuusuunnittelut ja toteutus 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset   
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-21.00
Pe 11.00-24.00
la 16.00-24.00
su 16.00-21.00

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

TERAMERI

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA! Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

- hieronta ja fysioterapia
- akupunktio- ja laserhoidot

- nikama- ja nivelkäsittelyt
-  lymfaterapia

FYSIOTERAPIAPALVELUT  JARI JA PÄIVI JUNNA
Jukolantie 6, Pudasjärvi

Puh. 0500 558 368 / 050 347 0261 

Vastaanotto Ti ja To klo 9-10 ilman ajanvarausta.
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Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

Palveluhakemisto

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Pistotie 1, 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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä, puh. 040 517 6347

Maa-ainekset, Jukka, p. 0400 223 771
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

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

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAANRAKENNUSTA

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Sorat, 
murskeet, 

maa-ainekse
t

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
mm. seulottua kiveä, seulottua hiekoitushiekkaa.

Rinnesoraa ja hiekkaa.

Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674
m.keskitalo@suomi24.fi

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt 
* Sorat, murskeet, hiekat, 
myös seulotut lajikkeet

* Maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

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

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Ritva Siuruainen
040 190 4344

Yli-Livo, 
Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

TAKSI

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

KATTOKOLMIKKO OY
Katto- ja rakennuspeltityöt

Ovi- ja ikkuna-asennukset sekä myynti
Esa Pulkkanen 0400 383 168

www.kattokolmikko.fi

www.sahkokivela.fi

Kylmälaitteet *Suurkeittiö- ja laitoskoneet *Lämpöpumput
ASENNUS * HUOLTO * KORJAUS

Puh. 0400 283 405

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  
Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi 
tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: leh-
ti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen 
kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

TUULILASIT

TUULILASIT
henkilö- ja pakettiautoihin + asennus

Tmi Pudas-Lasi
Teollisuustie 8 Pudasjärvi • Puh. 0400 241 533

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm.  

Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 
rännit ja kattoturvatuoteet

Traktori Ford 4600, vm. 1976, 
hyväkuntoinen. P. 0400 326 
159.

Audi A8 vm. -95, kats. siisti, ve-
tok. kattoluukku ym. P. 046 520 
9175.

Hyväkuntoinen Honda Accord 
2,0 -93, aj 230 tkm. P. 0400 
234 228

Hyvät melkein uudet nasta-
renkaat 185/70 R14 GT Radial 
Mondeon vanteilla. H. 100 €. 
Opel Astra G moottorin Ecotec 
1.6 suojamuovi moottorin pääl-
lä oleva. H. 25 €. P. 044 296 
6173.

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana 3-h rivitalosta, 
2 mh + tupakeittiö, Pudasjär-
ven keskustassa. Vapautuu su 
1.11. P. 045 112 7841, 040 930 
6181.

KOTIELÄIMIÄ
Myytävänä, marraskuussa poi-
kiva ay-hieho. P. 040 5610 953.

Tarpeettomana Viktoriasarjan 
kermanvalkea vitriini 170 cm 
korkea, 80 cm leveä ja syvyys 
40 cm, pyöreä sohvapöytä, 
soikea sohvapöytä p. 040 543 
9133.

Talvinastarenkaat Mazdan van-
teilla, koko 155-80 R13-79. P. 
0400 528 079.

OSTETAAN

Karpaloa, p. 0400 289 608.

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

Tuloveroprosentti 
pysynee ennallaan

Kaupunginhallituksen ko-
kouksessa tiistaina 13.10. 
käsiteltiin alustavasti tu-
loveroprosenttia vuosil-
le 2016–2018. Talousar-
vioon ja -suunnitelmiin 
ennusteet on laskettu 20,5 
veroprosentin mukaan, 
joten näillä näkymin tu-
loveroprosentti säilyy en-
nallaan. Viimeisimmän 
Kuntaliiton ennusteen pe-
rusteella vuodelle 2016 
arvioitu kunnan tulora-
hoitus, valtionosuus ja ve-
rotulot yhteensä, laskevat 
noin 0,9 prosenttia verrat-

tuna vuoden 2015 toteuma-
arvioon.

Alustavasti käsiteltiin 
myös talousarviota vuo-
delle 2016 ja taloussuunni-
telmaa vuosille 2017-2018. 
Talousarviovalmistelun ti-
lanteesta kävi ilmi, että kau-
pungin raamiksi ensi vuo-
delle muodostuu 56.522.000 
euroa. Arvion mukaan tili-
kauden tulos olisi positiivi-
nen, noin 771 tuhatta euroa.

Pitserian rakennus 
kaupungille
Kaupunginhallitus päätti 

myös ostaa Ilkka Timosen 
kuolinpesän osakkailta 
Lainelan tilan liittymineen 
ja rakennuksineen. Tila 
sijaitsee Oikopolulla ja 
rakennuksessa on täl-
lä hetkellä vuokralaisia 
ja toimiva pitseria. Kau-
punki sitoutuu pitämään 
kiinteistössä toimivan pit-
seriayrityksen vuokraso-
pimuksen voimassa vä-
hintään kuusi kuukautta 
kauppakirjan allekirjoitus-
ajankohdasta lukien. Hin-
naksi kaupalle tuli yhteen-
sä 66 000 euroa.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 18.10.2015 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO 

Pääpalkintona 250 euron ostokortti.
Palloraja 54.

Tervetuloa!

Metsä, josta itseni löysin -valokuvanäyttely esillä Syötteen luontokes-
kuksessa 10.9. alkaen lokakuun loppuun saakka. Luontokeskus on avoinna 
24.10. saakka keskiviikosta sunnuntaihin. 
Suohpanterror - Propaganda posters from Sápmi 6.10.-28.10. Näyt-
tely avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Kulttuurikeskus 
Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Lasten luontoviikko Syötteen luontokeskuksella, avoinna luontovii-
kon ajan joka päivä klo 10-16. Ohjelmassa: Maksuttomat elokuvanäytökset 
päivittäin klo 10 Risto Räppääjä ja liukas Lennart, klo 14.30 Karhuveljeni 
Koda. Pe 16.10. klo 11.30-13.30. Leikkejä, kisailua ja askartelua sisällä ja 
ulkona. Yhteistyössä OSAO matkailuosasto. La 17.10. klo 12-14. Peikkoja 
luontokeskuksella. La 17.10.-18.10. Yönyliretki Rytivaaran kruununmetsä-
torpalle. Ma 19.10. klo 12-14. Askartele heijastin omatoimisesti. Ke 21.10. 
klo 17.30-20 Naavaparran lyhtyvaellus. To 22.10. klo 12-14. Rytivaaralais-
ten leivontapäivä.
Hempan hölökkä su klo 18-19 lähtö Jyrkkäkoski Campingilta, kävellään, 
juostaan, hölkätään yhdessä. 
Yhteispalvelupisteen ja etäpalvelun avoimet ovet pe 16.10.  klo 12- 
15.  Kaupungintalo, Varsitie 7.
Bingo Nuorittalla pe 16.10. klo 18.45, Nuoritantie 76 Ylikiiminki.
Senttikirppis la 17.10. klo 12-16 Tuomas Sammelvuo -salissa, Pudasjärven 
monikulttuurinen yhdistys, Kameleontti ry
Jani Sievinen luennoi la 17.10. klo 13-15 Kaupungintalolla, Varsitie 7. Ai-
heena liikunnan, unen ja ravinnon merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Tilaisuus 
kaikille avoin.
Bingo Taivalkosken urheiluhallila su 18.10. klo 18, Urheilutie 8.
Bingo Koskenhovilla su 18.10. klo 18.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 19.10. klo 9-9.15. Kar-
hupaja, Teollisuustie 12.
Elokuva ilta Pohjantähdessä ma 19.10.klo 18 Onnelin ja Annelin talvi, 
klo 19.30 Napapiirin sankarit 2. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Syyslomaviikon Kuntotanssit ke 21.10. klo 19.-21. Koskenhovilla.
Pudasjärven Martat ti 27.10. Keitot, Yläkartano.
Tanssit Möykkälässä 31.10. Tanssit alk. klo 20.30, Näljängäntie 1391. Esiin-
tyy Trio Selena.
Match show-hevosnäyttely su 1.11. klo 10.  sekä talutusratsastusta ja 
keppihevosnäyttely, OSAO Pudasjärvi Jyrkkäkoskentie.

Tapahtumassa Kynttilätalo, 
Magneettikoru, StressiPiste, 

Cambridge info (Helinä Koski) ja 
Puuhasliini Ylikiimingistä. 

Lystilauantai
la 24.10. 
klo 9-15 
Korpisen 

Kylätalolla

Korpisen kyläseuraTervetuloa!

Elokuvat
Pohjantähti 
Pudasjärvi

MA 19.10.
● Klo 18.00 

Onnelin ja 
Annelin talvi 

-S-, lippu 6 €
● Klo 19.30 

NAPAPIIRIN 
SANKARIT 2 
-K12/9-, lippu 9 €

Koskenhovilla 
su 18.10.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Tervetuloa! 
Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Hirviporukka!

Pärjänsuon 
metsästysseura ry:n 

HIRVIPEIJAISET
su 25.10.2015 klo 11-15 Hirvihallilla. 

Lopuksi hirven ja kauriinlihaa huutokaupassa!
Tervetuloa jäsenet, maanvuokraajat 

sekä kyläläiset perheineen. 

Bingomylly pyörähti 15 vuotta 
sitten ensi kertaa Nuorittalla.

pe 16.10. klo 18.45 alkaen. 
Juhlabingo

Päävoittona 300 €:n ostokortti.
Seura tarjoaa kakkukahvit. 

Kaikki lämpimästi tervetulleita!

 Tämän kunniaksi (Nuorittantie 76)

Kuopusjärven Metsästysseuran 

HIRVIPEIJAISET
su 25.10 klo 11 Metsäpirtillä.

Maanvuokraajat, jäsenet, 
kyläläiset ystävineen tervetuloa!

Hirviporukka

la 31.10. Saarenkylän 
NS Rovaniemi klo 20-24

Tanssimatka
Shannel Four

Lähtö klo 18 S-market linja-autopysäkki.
Matkan hinta 20 €, tanssilippu 14 €.
Ilmoittautumiset: (miel. tekstiviesti)

Eija Pihlaja 0400 765 180
Heimo Turunen 0400 385 281, 
heimo.turunen@vkkmedia.fi

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Sydämellisesti tervetuloa! 

Jumalanpalvelus
Su 18.10. klo 11  Jouni Vikström ym.
Su 25.10. klo 11  Aila Pyörälä ym.
Tiistaina klo 18 Sana ja rukousilta 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

PuU Voimistelujaosto
Syyslomaviikolla vk 43 ei ole jumppia!

VIRIKEPÄIVÄ 
Aittojärven Kyläkololla ti 20.10. klo 11.00   

Ohjelmassa joulunsuunnittelu olki-risupukit.

Livon koululla ke 21.10. klo 11.00   
Ohjelmassa joulunsuunnittelu olki-risupukit.

Tervetuloa!          Livokas ry

Pudasjärven 
metallityöväen ao 280

EHDOKASASETTELU- 
KOKOUS pe 5.11.2015 klo 18 

SYYSKOKOUS 
pe 20.11.2015 klo 18 

Molemmat kokoukset osoitteessa: 
Poromiehentie 4, Pudasjärvi. 

Tervetuloa!                       Hallitus

24 h juoksutapahtumassa sai haastaa itsensä
Hirvaskoskella otettiin tun-
tumaa Ultrajuoksu-lajiin 
10.–11.10. kun urheiluseura 
Sotkajärven Veto järjesti en-
simmäistä kertaa 24 h-juok-
sutapahtuman. Ultrajuok-
sulla tarkoitetaan kaikkia 
maratonia pidempiä juok-
sumatkoja, ja tällä kertaa ta-
voitteena oli vuorokauden 
aikana lenkkeillä niin pitkäs-

Lauantaina kello 15 lähtien kisaan lähtijöillä oli 24 tuntia aikaa taivaltaa mahdollisimman 
pitkä matka. 106 kilometriä selvitti pudasjärveläinen Jorma Puurunen vasemmalla. Kes-
kellä numero 350 rinnassaan tapahtuman puuhamies Pekka Kinnunen, joka neljä kuukaut-
ta sitten ohitusleikkauksen läpikäyneenäkin taivalsi vuorokauden aikana yli 50 kilometriä.

ti kuin kunto ja psyyke an-
toivat myöten.

Kultadiplomin saivat yli 
90 kilometriä kävelleet tai 
juosseet Jorma Puurunen 
106 km ja Anneli Törrönen 
Kempeleestä noin 53 km.

70 kilometrin hopeadip-
lomin saivat Anneli Ojala ja 
Sotkajärven Vedon oma poi-
ka Jyrki Holmström. Prons-

sidiplomin ansaitsivat yli 50 
kilometrin taittaneet Pekka 
Kinnunen, Jari Jussila, Jorma 
kokko ja Maire Holmström.

Lauantaina kiertämään 
lähti noin kolmekymmentä 
liikkujaa. Varsinaiseen haas-
teeseen osallistui kymmeni-
sen urheilijaa ja loput suo-
rittivat perinteistä tonnin 
kävelyä tai juoksua kukin eri 

matkoja taittaen.  
Valoisan aikaan kier-

rettiin neljän kilometrin 
kangaspolku ja pimeällä 
käytössä oli puolentoista ki-
lometrin valaistu pururata.

Tapahtuman idean isä 
Pekka Kinnunen kertoi, että 
kisa oli enemmänkin haas-
te oman psyykkisen kestä-
vyyden testaamiseen, kuin 
kilpajuoksu jossa kerätään 
kilometrejä. Moni lähtikin 
matkaan itsensä haastami-
nen mielessään, mutta posi-
tiivisessa hengessä. Katseet 
ovat jo ensi vuoden vastaa-
van tapahtuman järjestä-
misessä, johon odotetaan 
enemmän osallistujia ja on 
otettu opiksi tämän tapah-
tuman järjestelyjen eri vai-
heista. 

Sotkajärven Vedon puo-
lesta paikalla olivat kierrok-
sien viralliset laskijat sekä 
kisakanttiini, josta sai suo-
laista ja makeaa sekä kahvia 
ja virvokkeita. HT

Hae 
Leivonnaiset 
Syyslomalle!

Kurenalan koulun 
6 A & B -luokat 

myyvät 
leivonnaisia

- makeaa
- suolaista
- gluteenitontakin

Myös arpoja 
myynnissä!

Tuotto koululaisten 
leirikoulua varten

Pöytä 
K-supermarketin 

eteisessä 
pe 16.10. klo 9-17
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

LAUANTAI 17.10.

Nuorten kahvila - klo 18 - 23 k13
Kirjaston Nuorisotiloissa, klo 18 - 20 myös alakouluikäisille.

MAANANTAI 19.10.

Nuorten kahvila - klo 12 - 20 k13
Kirjaston Nuorisotiloissa, klo 14 - 18 Actiontime.
Salibandyturnaus koululaisille 
- Tuomas Sammelvuo-salissa
9.00 - 11.30 Alakoululaisille 1.-6.luokat 
12.30 - 16.00 Yläkoulu, lukio ja amis 
Ilmoita joukkueesi mukaan tai tule muuten vain paikalle 
pelailemaan. Ilmoittautumiset 
puh. 040 8258638 /Juho K.

TIISTAI 20.10.

Retki Ouluun Superparkkiin ja taidemuseoon
9.00 Lähtö Puikkarin parkkipaikalta
n. 10.00 – 14.00 Superpark + lounas
n. 14.30 Taidemuseo: näyttely + työpaja
n. 17.00 Paluu takaisin Puikkarille
Hinta 15€/hlö (sis. pääsyliput, kyyti ja lounas). Alle 7 –
vuotiaat vanhempien seurassa. Ilmoittautuminen Puikkarin 
henkilökunnalle puh. 040 826 6440 16.10. mennessä. Retkelle 
tarvitaan yksi täysi-ikäinen valvoja! Valvojalle tarjotaan retki 
ilmaiseksi. Osallistujamäärä max 50 hlö.
Nuorten kahvila - klo 12 - 20 k13
Kirjaston Nuorisotiloissa, klo 14 - 18 Actiontime.

KESKIVIIKKO 21.10.

Touhumaa – klo 12 - 16 Tuomas Sammelvuon salissa
Salissa omatoimista liikkumista ja temppuilua (mm. trampolii-
ni, renkaat, sirkusvälineet, sähly). Lisäksi ohjattua touhua:
askartelu klo 12 - 14, rivitanssi klo 13 - 13.30
jalkapallo klo 14 - 15, afrotanssi klo 15 - 15.30
Vapaa pääsy. Alle 7 –vuotiaat vanhempien seurassa.
Nuorten kahvila - klo 12 - 20 k13
Kirjaston Nuorisotiloissa, klo 14 - 18 Actiontime.

TORSTAI 22.10.

Nuorten kahvila - klo 12 - 20 k13
Kirjaston Nuorisotiloissa, klo 14 - 18 Actiontime.
Lauluilta - klo 18.00 Kirjastolla
”Nyt on lokakuu ja minusta näkee sen”
Markku Kemppaisen Juicemainen kirjallis-musiikillinen 
lauluilta

PERJANTAI 23.10.

Retki Kuusamoon
Angrybirds -puisto
Hinnat: alle 4v 0€  I  yli 4v 20€
Puistoon alle 10 –vuotiaat aikuisen seurassa
Kuusamon Tropiikki –kylpylä
Hinnat: alle 4v 0€ I 4-14v 15€ I yli 14v 20€
Kylpylään alle 12 –vuotiaat vähintään 15v ikäisen huoltajan 
seurassa
Ruokailumahdollisuus Kuusamon marketeilla. Lähtö klo 
11.00 ja paluu klo 19.00: Kirjaston nuorisotilojen piha. 
Ilmoittautuminen 20.10. mennessä puh. 0400 703307 / Jari 
tai 040 5262765 / Tarja. Retkelle tarvitaan yksi täysi-ikäinen 
valvoja! Valvojalle tarjotaan retki ilmaiseksi.
Nuorten kahvila - klo 12 - 20 k13
Kirjaston Nuorisotiloissa, klo 14 - 18 Actiontime.

LAUANTAI 24.10.

Nuorten kahvila - klo 18 - 23 k13
Kirjaston Nuorisotiloissa, klo 18 - 20 myös alakouluikäisille.
Järjestävät yhteistyössä:
Pudasjärven Kulttuuripalvelut, Liikuntapalvelut, Nuorisopal-
velut, Kirjasto, Nuorten tuki ry ja Perhekeskusyhdistys ry

SYYSLOMAVIIKON 
OHJELMAA

Särkivaaran ranta-asemakaavan 
hyväksyminen
Valtuusto on kokouksessaan 1.10.2015 hyväksynyt Särkivaaran 
ranta-asemakaavan (106) osittaisen muutoksen. Päätös on tehty 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
oikaisukehotuksen johdosta ja korvaa aikaisemmin 21.05.2015 
tehdyn päätöksen. 

Muutos koskee kortteleita 1, 4-5 ja 7 (osittain) sekä niihin liittyviä 
virkistys- katu- sekä maa- ja metsätalousalueita.

Päätös asiakirjoineen on nähtävänä kaupungin kaavoitus- ja mittaus-
toimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

Pudasjärvi 12.10.2015 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Antoisaa toimintaa - puolin ja toisin
Pudasjärven Sotaveteraa-
nit ry ja naisjaosto järjestivät 
tiistaina 13.10. Liepeen pap-
pilassa virkistystilaisuuden, 
jossa nautittiin juhlalounaas-
ta, Kansalaisopiston kuoron 
komeasta laulannasta sekä 
iloisesta seurasta. Paikalle 
saapui yli 50 henkilöä, joiden 
joukossa oli veteraaneja, ve-
teraanien puolisoita sekä les-
kiä, rintamatunnuksen saa-
neita, tukijoita ja kaupungin 
sekä seurakunnan edustajia.

- Sotaveteraanit ovat kii-
tollisia kaikesta saamastaan 
tuesta, avusta ja seurasta, ja 
tyytyväisiä vähään. Kaik-
ki nauttivat yhdessäolosta 
ja ovat mieleltään virkeitä. 
Myös järjestäjälle tilaisuus 
oli nautinto lämpöisen ilma-
piirin ansiosta. Eli toiminta 
on hyvin antoisaa, puolin ja 
toisin, hymyilee naisveteraa-
nien sihteeri Raija Niemelä ja 
jatkaa:

- Toki veteraanit alka-
vat olla iäkkäitä ja liikkumi-
nen käy haastavammaksi, 
joten monet eivät aina jak-

sa tai pysty kulkemaan tilai-
suuksissa. Tämä tuo haastet-
ta myös tulevaan toimintaan.

Sama kehitys muualla-
kin Suomessa on aiheuttanut 
valtakunnallisen ilmiön, jos-
sa totutun tapainen sotave-
teraanien yhdistystoiminta 
lakkaa ja muuttuu perinne-
työksi. Tiistain tilaisuudessa 
Hilkka Parkkisenniemi ker-
toi, että myös Pudasjärven 
Sotaveteraanien naisjaosto 
on ensi vuoden aikana lopet-
tamassa itsenäisen toimin-
tansa ja sulautuu mukaan 
pääjärjestöön. Niemelän mu-
kaan on vielä mahdotonta 
ennustaa millaiseksi tarkal-
leen toiminta muotoutuu.

- Naisveteraanit on toi-
minut pitkään, kuluva vuo-
si on 44. toimintavuosi. Al-
kuaikoina toiminta oli hyvin 
aktiivista kun väki oli nuo-
rempaa, tehtiin käsitöitä ja 
pidettiin ompeluseuroja. Sit-
temmin tilaisuudet muuttui-
vat kerhoiksi ja viimeaikoina 
on pidetty virikepäiviä. Toi-
minnan sulauttamisen tii-

moilta pidetään vielä pakol-
lisia kokouksia, joten vielä 
ei ole tarkkaa suunnitelmaa 
milloin ja miten sulautus vi-
rallisesti tapahtuu. Tavoit-
teena on päättää toiminta 
yhtä arvokkaasti kuin se on 
toiminutkin, mutta myös jat-
kotyötä kunnioittaen, Nie-
melä toteaa.

Virkistystilaisuuden yhteydessä Paavo Kurttilalle annettiin myöhästyneeksi 70-vuotislah-
jaksi ”Hirmuinen Mies”-kirja.

Pudasjärven sotaveteraanien pitkäaikainen puheenjohtaja 
Paavo Kurttila ja hänen vaimonsa Ritva Kurttila.

Raija Niemelälle toimin-
ta Sotaveteraanien naisjaos-
tossa on ollut antoisaa. Hä-
nelle kiinnostus yhdistys- ja 
veteraanityöhön on kodinpe-
rintöä, sillä hänen äitinsä oli 
alusta saakka mukana Pu-
dasjärven Naisveteraaneissa 
ja 20 vuotta puheenjohtaja-
nakin. Sota-aikana syntynee-
nä ja sotainvalidin tyttärenä 
elämässä on ollut vaikeuk-
siakin, joten saman kokenei-
den muistaminen on lähellä 
sydäntä.

- Naisjaoston väki on teh-
nyt pitkään arvokasta työtä. 
Erityisesti yhdistyksen pitkä-
aikainen ja nykyinenkin pu-
heenjohtaja Helmi Tervo ja 
pitkäaikainen sihteeri Hel-
mi Hiitola ansaitsevat suu-
ret kiitokset yhdistyksen toi-
minnan tukemisesta. He ovat 
myös ihanasti kulkeneet pal-
jon kodeissa, sairaaloissa ja 
hoitokodeissa laulamassa ja 
jututtamassa ikäihmisiä, kiit-
telee Niemelä.

Oulunkaaren kuntayhty-
män puhelinoperaattori 
vaihtuu keskiviikkona 21. 
lokakuuta. Vaihdos saat-
taa aiheuttaa lyhyitä kat-
koksia kuntayhtymän pu-
helinliikenteessä. Myös 
Oulunkaaren puhelin-
vaihteen toiminnassa voi 

olla häiriöitä muutaman 
päivän ajan.

Puhelinnumeroihin ei 
tule muutoksia, ja myös 
vaihteen numero pysyy 
samana. Oulunkaaren 
kuntayhtymän vaihde pal-
velee arkisin kello 8-16 nu-
merossa 08 5875 6100.

Katkoksia Oulunkaaren 
puhelinliikenteessä 

ke 21.10.

Pudasjärven torilla grillin 
puoleiset ilmoitustaulut on 
uusittu, tiedottaa valtuutet-
tu ja Kurenalan kyläyhdis-
tyksen puheenjohtaja Kerttu 
Simu. Keskusta-alueelta on 
myös uusittu kartta, joka on 
esillä ilmoitustaululla. Vie-
raat ja muut kiinnostuneet 
voi ohjata torin kartalle, jotta 
pääsevät tutustumaan taaja-
man seutuun ja löytävät ha-
lutun paikan.

Uusitut ilmoitustaulut torin perällä
Seuraavaksi otetaan työn 

alle Varsitien puoleiset tau-
lut, jotka uusitaan tämän 
syksyn aikana.

Kyläyhdistys toivoo huo-
maavaisuutta taulujen käyt-
täjiltä: he jotka laittavat 
ilmoituksia uusille ilmoitus-
tauluille, ottavat myös ilmoi-
tukset pois.

Ilmoituksien kiinnittämi-
seen on käytettävä nastoja, 
sillä ne saadaan helpommin 

pois eivätkä riko taulun pin-
taa. Nitojaa käyttäen taulut 
menevät nopeasti huonoon 

kuntoon. Kerttu Simu esit-
tää kiitokset tekniselle puo-
lelle tauluasian hoitamisesta.
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puukattilat ja varaajat

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä tarvikkeet ammattitaidolla

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

-maalämpöjärjestelmät

Anna meidän auttaa 
yrityksesi lyhyen 
aikavälin sijoituksissa.

Markkinoilta on näinä aikoina vaikea löytää vaivattomia ja fiksuja ratkaisuja 
lyhyelle aikavälille. Yrityksen sijoitusratkaisu on juuri oikea valinta: se 
hajauttaa varasi tehokkaasti, mutta sinun tarvitsee seurata vain yhden 
sopimuksen arvonmuutoksia. Pyydä tarjous meiltä. Varaa aika numerosta 
010 257 1903 tai osoitteesta op.fi. Lisätietoja yrityksen sijoitusratkaisusta 
osoitteessa op.fi/yritys.

PALVELEMME:
ma-pe 9-17
la suljettu

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Joustavat 
maksuehdot, 

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa 6:een 

tasaerään.

PUDAS-KONEESTA

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

A52100HLW0
SÄILIÖPAKASTIN
● Energialuokka A+
● Huurtumista hidastava LowFrost-tekniikka
● Automaattinen pikapakastus
● Sisävalo
● Nettotilavuus 210 litraa
● Pakastusteho 14 kg /vuorokausi

449€

MEILTÄ MYÖS 
EDULLINEN KULJETUSPALVELU. 
Kuljetuksen hintaan sisältyy 

vanhan koneen toimitus 
kierrätykseen.

FS 460 C-EM K

899€

● Tilavuus 45,6 cm³ 
● Teho kW/hv 2,2/3
● Paino 8,4 kg

MS 241 C – M
● Sylinteritilavuus 42,6 cm³ 
● Teho 2,3 kW
● Paino 4,5 kg
● M-tronic 659€

543 XPG 
● Sylinteritilavuus 43,1 cm³  
● Teho 2,2 kW
● Paino (ilman terävarustusta)  4,7 kg
● Kahvalämmitys

599€

MS 201 C-M
● Sylinteritilavuus 35,2 cm³  
● Teho 1,8 kW
● Paino 3,9 kg
● M-tronic

699€

759€Nyt myös kevytkäyn-
nisteinen versio! 

MS 193 C-E
● Sylinteritilavuus 30,1 cm³  
● Teho 1,3 kW
● Paino 3,6 kg
Kevyt käynnistää!

469€

MOTOMIX 2-TAHTI POLTTOAINE  
● Puhdas, lähes savuton palaminen 
● Täydellinen voitelu, aina oikealla 

sekoitussuhteella
● Varastoimisaika 2 vuotta, koneesi 

käynnistyy myös ensi keväänä
Suorita syksyn helpoin huolto. 
Tankkaa STIHL MotoMix polt-
toainetta!

18,90€
5 litraa

ERÄ AMMATTITASON 
TURVAPUKUJA! 

COMPLETE C3 HEPA

249€

● Energiatehokkuusluokka A 
● Poistoilman pölynjäämäluokitus A
● Pölynottokyky kovalta 
 lattiapinnalta A

NYT

 Ovh. 349,-

TURVAPUSERO 
+ AVOHAALARIT 245€

WORKHAND 
HANSIKKAAT 
● Lämpimät
● Täysin vedenpitävät

47,50€

POLYVER BOOTS 
LÄMPÖSAAPPAAT

79€
KOTIMAINEN 
LÄMPÖVÄLIPUSERO    

44,50€

KOTIMAISET 
TEDDYSUKAT 

8,90€

KOTIMAINEN 
”MUIKKU” 
LAKKI   

39€

”YLIVETO” 
KINTTAAT 

14,90€

INVENTAARIO 

POISTOJA

A53100HLW0
SÄILIÖPAKASTIN
● Energialuokka A+
● Huurtumista hidastava LowFrost-tekniikka
● Automaattinen pikapakastus
● Sisävalo
● Nettotilavuus 300 litraa
● Pakastusteho 17 kg /vuorokausi

499€

 Ovh. 713,-

 Ovh. 764,-

INVENTAARIO 

POISTOJA

INVENTAARIO 

POISTOJA

made in Sweden

ERIKOISERÄ!


