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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Monipuolinen anti
Pudas-Koneen 

Metsäpäivässä s. 4

Unelmatehtaalla yrittäjille 
apua ja toimitiloja s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 21.10.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

ELÄIMELLINEN  
SYYSLOMA
Avoinna joka päivä klo 10–16.
www.ranuazoo.com
Guloon majoittuvat maksutta 
eläinpuistoon 31.10. asti.  
www.gulo.fi

METALLIROMUT
KIERRÄTYKSEEN 

Noudamme paikan päältä. Nopea palvelu. 

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

- romuautot, maatalouskoneet, 
kuparit, kaapelit ym. ym. 

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

VARAA PIKKUJOULUSI NYT!

PIKKUJOULUT TOIVEIDESI MUKAAN TUNNELMALLISESSA ROMEKIEVARISSA VARATTAVISSA 
AJALLE 7.11.-24.12. KYSY TARJOUS MENUVAIHTOEHDOISTA KULJETUKSINEEN!  

P. +358 44 202 3595 / INFO@ROMEKIEVARI.FI. / ROMEKIEVARI.FI
 TERVETULOA VIIHTYMÄÄN!

Legendary

Ski Feelings

Since 1980

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 26.10., 
ke 2.11. ja ke 9.11.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 PUDASJÄRVI, 
Puh. (08) 821 185

PALVELEMME: Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Tervetuloa!

KOHONNUT VERENPAINE
VAHINGOITTAA AIVOJA.
Ihmisen aivot ovat ainutlaatuinen ja monimutkainen järjestelmä. 
Pidä huolta korvaamattomasta kovalevystäsi mittauta verenpaineesi. 
Kohonnut verenpaine on nimittäin asia, jota aivosi eivät kestä.

MAKSUTON 
VERENPAINEEN 

MITTAUS APTEEKISSA 
maanantaina 

24.10. klo 12-17
tiistaina 

25.10. klo 9-15

Pudasjärven sydänyhdistys, seurakunnan 
sauvakävelijät ja apteekki haastavat kaikki 

kynnelle kykenevät mukaan. 
Lähtö apteekin sisäpihalta. Oma reitti lastenvaunujen 

tai rollaattorin kanssa kävelijöille. 
Kävelylenkin päätteeksi tarjolla vitamiinijuomaa. 

Yllätyslahja kaikille osallistujille!

KAvellAAn porukalla 
tiistaina 25.10.  klo 18! 

.... ..

MITTAUTA VERENPAINEESI MAKSUTTA MEILLÄ 00.10.2016 KLO 00–00.

Ihmisen aivot ovat ainutlaatuinen ja monimutkainen   
järjestelmä. Pidä huolta korvaamattomasta kovalevystäsi 
– mittauta verenpaineesi. Kohonnut verenpaine on   
nimittäin asia, jota aivosi eivät kestä.

KOHONNUT VERENPAINE 
VAHINGOITTAA AIVOJA.

Korsnäsin apteekki Vaasan kirkkoapteekki
Vaasan kuninkaan apteekki Vaasan Kuninkaanapteekki
Kristiinankaupungin apteekki Vaasan Palosaaren apteekki
Laihian apteekki Vaasan vanha apteekki
Maalahden apteekki Vaasan Vetokannaksen apteekki
Oravaisten apteekki Vähänkyrön apteekki
Vaasan keskusapteekki Vöyrin apteekki

LASTEN LUONTOVIIKKO 
SYÖTTEEN 
LUONTOKESKUKSELLA 
20-29.10.

Elokuvia, retkiä, askartelua 
ym. mukavaa puuhaa koko 
perheelle!

Luontokeskus avoinna 
luontoviikon ajan joka 
päivä klo 10-16.

Vapaa pääsy, tervetuloa!

Katso tarkempi ohjelma:
www.syote.fi/tapahtumakalenteri

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

Olemme lomalla ma-la 24.-29.10.
Vapaita hieronta-aikoja 

ma 7.11. alkaen.

JARI JA PÄIVI JUNNA
Kurentie 24, Pudasjärvi

Puh. 0500 558 368 / 050 347 0261 

Meiltä vaivattomasti 
Kelan invakuljetukset, omavastuu 25 € 

(kerryttää vuotuista omavastuuta).

Kuljetamme Pudasjärvellä Kela-invakuljetukset 
Kelan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Myös henkilö- ja palvelukuljetukset.

Tilaukset suoraan p. 0400 288 221
Pyydä tarjous: lauri.lantto@luukku.com

Pudasjärven Taksipalvelut Oy

HUOM!

www.keitelegroup.fi

Hankintaesimies
Heikki Petäjäjärvi
Puh. 040 620 6464
heikki.petajajarvi@keitelegroup.fi
Hankinta-alue: Ranua ja Pudasjärvi

Ostamme nyt puuta Keitele Timberin Kemijärven 
sahan ja liimapuutehtaan tarpeisiin.

Ranuan ja Pudasjärven hankinta-alueella on aloittanut 
uutena hankintaesimiehenä Heikki Petäjäjärvi. 

Heikki tervehtii alueensa metsänomistajia: 

Olemme kiinnostuneet mäntyvaltaisista 
päätehakkuuleimikoista. Kanssamme  teet parhaan 

puukauppatilin, sillä osaava katkontamme mahdollistaa 
myös lyhyiden tukkien ja pikkutukkien hyödyntämisen.

Sahaamme ostamamme puun Kemijärvellä ja käytämme 
paikallisia korjuu- ja kuljetusyrittäjiä koko hankinta-

alueellamme Lapissa.

Tee paras puukauppatili!

” Otahan yhteyttä, niin tutustutaan  
ja tehdään se paras puukauppatili!”

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

KIRJAKAUPPA SULJETTUNA 
PERJANTAINA JA LAUANTAINA

ENSI VIIKOLLA AVOINNA MA-PE 10.00-17.00 
LAUANTAINA10.00-14.00

TARJOUS 
maanantaista keskiviikkoon 

kaikki lelut ja pelit sekä askartelutuotteet 
PUOLEEN HINTAAN 

NORMAALIHINNASTA

PS. Olisiko kukaan innostunut jatkamaan 
lähes 90 vuotta toimineen kirjakaupan toimintaa? 

Kehityskelpoinen yritys edullisesti

Liiketoiminta jatkuu vielä normaalisti eteenpäin. 
Terveisin kauppias Aune

PUDASJÄRVEN KIRJAKAUPPA 
Kauppatie 3 Pudasjärvi, puh. 0440 821 040

!
!

!
!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 23.10. kello 10, Juha 
Kukkurainen, Valtteri Laitila, Tuomo Rahko.
Kuorot: seuraava musiikkipiiri vasta ke 2.11. kello 13.
Lähetyksen kirpputori avoinna keskiviikkoisin kello 10 
– 13. Tuoretta pullaa, kahvia ja arpoja sekä paljon muu-
ta tarjolla.
Ystävänkammaria  ei to 27.10.,  tervetuloa Kulje vie-
rellä konserttiin seurakuntakodille kello 13.
Kulje vierellä-konsertti seurakuntakodissa to 27.10. 
kello 13, ohjelmamaksu 5 €.
Sauvakävely: Kävellään porukalla tiistaina 25.10. kello 
18! Pudasjärven sydänyhdistys, seurakunnan sauvakä-
velijät ja apteekki haastavat kaikki kynnelle kykenevät 
mukaan Korvaamaton kovalevy -kävelytapahtumaan! 
Lähtö apteekin sisäpihalta.  Kävelylenkin päätteeksi tar-
jolla vitamiinijuomaa.
Nuorten syyslomaretki Ouluun ma 24.10. Ohjelmas-
sa vierailu Tuomiokirkkoon, ruokailu ja elokuva. Reis-
sun hinta 12 € (sis. kyydin, ruuan ja elokuvalipun). Il-
moittautumiset to 20.10. mennessä Markolle (marko.
vayrynen@evl.fi / 040 752 4387) tai Tiinalle (tiina.inke-
roinen@evl.fi / 040 571 4636). Reissuun mahtuu enin-
tään 20 hlöä.
Perhekerhoja ei viikolla 43.
Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin 
kello 9.30–12.00 Ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 
743 4896 tai 040 586 1217. Lapsiparkkia ei pe 21.10. 
eikä 28.10.

Riekinkankaan hautausmaan  
haravointijätteestä tehtyä kompostia voivat  

seurakuntalaiset hakea peräkärryillään esim. 
täytemaaksi. Lisätietoa antaa seurakuntamestari 

Pentti Riekki, 0400 389004.
Rauhanyhdistykset: Käsityöilta Sarakylässä Arto Nur-
melalla pe 21.10. kello 18 ja lauluseurat Sarakylässä 
Janne Kummalalla su 23.10. kello 19. Seurat Jongul-
la Paukkerinharjun kylätalossa su 23.10. kello 13 (Urpo 
Illikainen, Mikko Tuohimaa). Julkaisuilta ja seurat Pär-
jänsuolla Reetta ja Veeti Kiurulla pe 28.10. kello 18.30 
(Seppo Leppänen). Lauluseurat Kurenalan ry:llä su 
23.10. kello 16 (Valtteri Laitila).
Kastettu: Eevi Adelia  Hiltula, Adele Josefiina Tuohi-
maa.
Haudattu: Eeva Parkkila 93 v, Elma Annikki Viuhkola 
89 v, Lauri Olavi Ervasti 79 v.

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
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € 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 toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Vaella valvoen Jumalaasi kuunnellen
On kunnia jälleen kirjoittaa hartauskirjoi-
tus Pudasjärvi-lehden lukijoille. 

Jeesus puhui usein vertauksien kautta. 
Eräs vertaus on; ”Taivasten valtakunta on 
oleva kymmenen neitsyeen kaltainen”. Nämä 
neitsyet lähtivät ylkää vastaan. Viisi viisas-
ta ottivat lamput ja öljyn mukaan. Viisi tyh-
mää ottivat vain lamput. Matkalla kävi ilmi 
tämä unohdus, he joutuivat palaamaan ta-
kaisin hakemaan öljyä. Viisi viisasta mat-
kalaista pääsivät ajoissa perille häätaloon. 
Toinen viisikko saapui myöhemmin ovelle. 
He koputtivat häätalon oveen, että se au-
kaistaisiin. Herra sanoi heille, menkää pois 
minä en tunne teitä.

Meitä on kehotettu valvomaan. Tämä 
ei tarkoita, ettemme saisi nukkua. Valvo-
minen on myös suunnittelua ja varustau-
tumista, että päästäisiin ajoissa perille. Kun 
lähden autolla kauemmaksi, katson kone-
pellin alle, tarkistan öljyn ja nesteet sekä 
vilkaisu laturin hihnaan siksi että pääsisin 

ajoissa perille. Tällainen on tullut tavaksi 
monille autoilijoille. 

Jeesus sanoi opetuslapsille Getsema-
nessa, valvokaa minä käyn sivummalla ru-
koilemassa. Kun Jeesus palasi, opetus-
lapset nukkuivat. Jeesus sanoi, ”ette yhtä 
hetkeä jaksaneet valvoa kanssani”. Eivät ih-
miset olleet parempia kaukaisessa histori-
assa, kuin nytkään. Pietari kielsi Jeesuksen 
kolme kertaa ennen kukonlaulua. Juudas 
kavalsi Jeesuksen vangitsijoille.

Olkaamme kiitollisia Jumalalle, kun 
saimme kesällä ja syksyllä hyvän marjasa-
don. Jospa katovuodet ovat nyt ohi, ja seu-
raa seitsemän lihavaa vuotta! 

Hyvät matkakumppanit, tämä on sitä 
korpivaellusta. Välillä polku on vaikeakul-
kuista, sitten helpompaa kangasmaata. 
Otetaan kanssaihmiset huomioon, kuun-
nellaan heitä, mutta kuunnellaan myös it-
seä. Elämä ei saa olla pelkkää suorittamis-
ta. Fysiikan laki ei tätä salli, tulee uupumus. 

Tuomarin hommia hoitakoon ne, jot-
ka tuomareita ovat. Kukin tutkikoon vain 
omia tekojaan.

Jeesuksen eteen tuotiin syntinen nai-
nen tuomittavaksi. Jeesus sanoi naiselle; 
”mene kotiisi, äläkä enää syntiä tee”.

Kun vuosikymmenet lisääntyvät, laittaa 
monet asiat uuteen paremmuusjärjestyk-
seen. Me kelpaamme Jumalalle sellaisena 
kuin olemme. Kaikilla ei ole osakesalkkua, 
eikä sillä ole käyttöä niissä häissä, joita Jee-
sus meni valmistamaan.

”Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä 
hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, 
kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat 
laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edes-
sä?”, Miika 6:8.

Mauno Ruokangas 

Kirkollisveroäyri edelleen 
1,5 prosenttia

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto kokoontui 
torstaina 13.10. Kokouksen 
aluksi muistettiin kukka-
sin valtuutettu Sointu Vei-
voa hänen kesällä olleen 
60-vuotismerkkipäivän joh-
dosta. Veivolle luovutettiin 
myös seurakunnan stan-
daari 10 vuoden luottamus-
henkilönä toimimisesta. 

Kirkollisveroksi vuodel-
le 2017 määrättiin edelleen 
1,5 prosenttia. 

Kokouksessa esitettiin 
kuluvan vuoden talousar-
vion toteuma elokuun lop-
puun saakka. Talouspääl-
likkö Maire Puhakka kertoi 
toimintakatteen toteuman 
olevan 66 prosenttia. Toi-
mintatuottojen toteuma on 
peräti 90 prosenttia, joka se-
littyy arvioitua suuremmil-
la puunmyyntituotoilla, jot-
ka ovat noin 90 000 euroa. 

Kirkollisverojen sekä yh-
teisöverojen ja valtionkor-
vauksen yhteenlasketussa 
kertymässä on kasvua edel-

Kirkkovaltuutettua ja kirkkoneuvoston jäsentä Sointu Vei-
voa muistettiin kokouksen alussa kesällä tapahtuneen 
60-vuotismerkkipäivän johdosta kukkasin ja 10-vuotises-
ta luottamustehtävien hoitamisesta hän sai seurakunnan 
standaarin.

liseen vuoteen verrattuna 
noin kaksi ja puoli prosent-
tia. Kirkon, kellotapulin ja 
asehuoneen huoltoterva-
ukset on tehty kesäaika-
na suunnitelmien mukaan. 
Sen sijaan seurakuntakes-
kuksen ja kellotapulin jul-
kisivujen huoltomaalaus-
ta ei lähdetty toteuttamaan, 
koska kustannukset olisi-
vat yrittäneet reilusti kirk-
kovaltuuston myöntämän 
määrärahan. 

Valtuustolle saatettiin 
tiedoksi 11.9. kirkkoherran-
vaalin tulos. Äänioikeutet-
tuja oli 5910, joista äänesti 
994 henkilöä. Äänestyspro-
sentiksi tuli 16,82. Valituk-
si tuli ensimmäiselle sijalle 
asetettu Tyrnävän kirkko-
herra 771 äänellä. Hän aloit-
taa kirkkoherrana vuoden 
2017 alussa, johon saak-
ka vt. kirkkoherrana toimii 
Rauli Junttila. Toiselle sijal-
le asetettu Ristijärven kirk-
koherra Pauli Kivioja sai 
212 ääntä. HT

Yli kentän likaisen
raaka valo lyhtyjen.
Värisevää ikkunaa
sade kiduttaa.

Niinkuin prinssi kietoi hän
satuun pääni särkevän.
Miksi petyin? Tiesinhän
lait elämän.

Märkää, märkää sumua
maassa, puissa, katoilla.
Jumala, oi Jumala!
näin voiko jatkua! Saima Harmaja

Lokakuu

Älyliikennepalvelu Poro-
kellon reaaliaikaiset poro-
varoitukset ovat nyt saa-
tavissa lähes kaikkien 
autojen navigaattoreihin V-
Trafficin palvelun kautta.

Porokello-sovellus laa-
jenee suurelle joukolle tien-
käyttäjiä, sillä V-Trafficin 
liikennetiedot tavoittavat 
noin 500 000 suomalaista 
autoilijaa. Projektin edetes-
sä varoitukset ovat ladatta-
vissa myös ilmaisena sovel-
luksena matkapuhelimiin.

Porokello älyliikenne-
palvelu pohjautuu mo-
biiliteknologiaan ja siksi 
matkaviestinverkon kuu-
luvuus on olennainen osa 
palvelun laatua. Porokel-
lo-ohjelmistoon on teh-
ty laajennus, jonka avulla 
päätelaitteet keräävät kuu-
luvuusmittaustietoa niiltä 
alueilta, joilla ammattiau-
toilijat liikkuvat.

Tämä tieto täydentää 
DNA:n oman kenttämit-
taustiimin mittausdataa 

Porokellon varoitukset 
navigaattoreissa

ja sitä voidaan hyödyn-
tää erilaisissa DNA mat-
kaviestinverkon kuulu-
vuusselvityksissä ja verkon 
kehittämisessä Pohjois-
Suomen alueella.

Porokello on Lapin ELY-
keskuksen hallinnoima tut-
kimus- ja kehityshanke, 
jossa mobiiliteknologiaa 
hyödyntäen luodaan uusi 
älyliikenteen palvelu poro-
varoittamiseen.

Palvelu pohjautuu ide-
aan, että tuhat ammatti-
autoilijaa tuottaa reaaliai-
kaista tietoa tiellä tai tien 
läheisyydessä havaituista 
poroista.

Porohavainnot tuote-
taan sovelluksella, joka on 
asennettuna ammattiautoi-
lijoille jaettuun laitteeseen. 
Palvelun kehittäminen on 
lähtenyt hyvin liikkeelle, 
sillä jo yli 700 ammattiau-
toilijaa on ottanut palvelun 
käyttöönsä.

ELY-keskuksen tiedotus
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TÄSTÄ UUSI KOTI
 AIVAN PUDASJÄRVEN 

KESKUSTASSA, 3 H+K, 74,5 M2

Siisti valoisa huoneisto, talossa tehty putkiremontti. 
Rauhallinen talo, kaikki palvelut lähellä.

Myydään tai vuokrataan. Hp. 52.000 €
Tiedustelut Puh. 0400-522 501. 

Hanna Mosorin ehdolla 
K-ryhmän Vuoden nuoreksi työntekijäksi

K-ryhmä etsi kesän ajan kes-
kuudestaan Vuoden nuorta 
työntekijää ja Vuoden nuor-
ten työllistäjää. Kumpaan-
kin sarjaan tuli ehdotuksia 
yhteensä 233 kappaletta. K-
supermarket Pudasjärvessä 
työskentelevä Hanna Moso-
rin on ehdolla Vuoden nuo-
reksi työntekijäksi. Voittajat 
julkistetaan K-ryhmän hen-
kilöstön ammattilaismessuil-
la K-Team Päivillä 5.11.

Hanna Mosorin (20) aloit-
ti kesätyöntekijänä Pudas-
järven K-supermarketis-
sa 13-vuotiaana. Sen jälkeen 
hän on ollut kaupassa töis-
sä monena kesänä ja lukio-
aikaan ilta-, viikonloppu- 
ja lomatuuraajana. Myös 
välivuosi kului kaupassa töi-
tä tehden. 

Hannaa K-duuni-kilpai-
lun Vuoden nuoreksi työn-
tekijäksi ehdottaneet perus-
telivat ehdotustaan muun 
muassa seuraavasti: ”Tuo 
valon sateiseenkin päivään 
hymyllään, hänen kassallaan 
paistaa aurinko aina. Saa 
käytöksellään myös pikkui-
set asiakkaat hymyilemään.”

Työvuosiensa aikana 
Hanna on tehnyt kaikkia 

K-duuni finalisti 2016 Hanna 
Mosorin.

mahdollisia kaupan töitä. 
”Olen purkanut kuormia 

kaikilla osastoilla, tehnyt ti-
lauksia ja omia kaupan tarjo-
uksia sekä inventoinut. Kas-
sa ja Veikkaus ovat erittäin 
tuttuja alueita. Viime aikoi-
na olen ollut liha- ja kalatis-
killä paljon ja siihen kuulu-
vat hommat osaan jo hyvin. 
Osaan laskea kassat ja tehdä 
ilta- ja aamutyöt sujuvasti. 
Myös leipien ja paistopisteen 
tuotteiden paisto on tuttua 
hommaa. Tuttua on myös 
Salaattibaarin pesu ja täyt-
tö. Olen siis tehnyt melkein-
pä kaikkea mitä voi kaupalla 
tehdä, paitsi ollut itse kaup-
piaana tai osastovastaava-
na”, Hanna kertoo.

Työvuosiensa aikana 
Hanna kertoo oppineen-
sa, kuinka paljon tekemistä 
kaupassa on ja kuinka pie-
nillä asioilla voi vaikuttaa 
ihmisten päivään, kuten kiit-
tää asiakkaiden lisäksi myös 
työkavereita. Myös uutis-
ten seuraaminen kannattaa. 
Ajankohtaisista asioista on 
hyvä olla perillä, ettei aina 
tarvitse puhua asiakkaiden 
kanssa vain säästä.

Hannasta asiakaspalve-

lussa on tärkeintä, että välit-
tää oikeasti asiakkaasta.

 ”On tärkeää kuunnella, 
mitä asiakkaalla on sanotta-
vana. Aitoon välittämiseen 
kuuluu myös silmiin katso-
minen ja tervehtiminen! Py-
rin myös ajattelemaan jo-
kaisen asiakkaan kohdalla, 
että tapaamisemme saattaa 
olla hänen ainoa sosiaalinen 
kanssakäyminen koko päivä-
nä, joten haluan olla jokaisel-
le ystävällinen, auttavainen 
ja ymmärtäväinen”. 

Hanna kertoo olevansa 
erittäin kiinnostunut kaupan 
alasta. 

”Haluaisin olla tulevai-
suudessa K-kauppias. Meina-
sin jo tänä syksynä lähteä vie-
mään asiaa eteenpäin, mutta 
ajattelin katsoa ensin rauhas-
sa jotain ihan toista alaa”. 

Hanna opiskelee Oulun 
Palvelualan Opistossa kokik-
si. Vapaa-ajallaan hän harras-
taa muun muassa roller der-
byä ja leipomista. Hanna on 
huomannut, että kokin opin-
noista on hyötyä ruokakau-
passa.

”Kun tiedän koko ajan 
enemmän elintarvikkeista, 
osaan töissä auttaa asiakkai-

ta huomattavasti paremmin 
kuin aiemmin”. 

Kesän K-duuni –kilpai-
lu oli jatkoa aikaisempien 
vuosien K-duuni- ja kesä-
duunikampanjoille. Hannan 
lisäksi Vuoden nuori työnte-
kijä –tittelistä kisaavat Tam-
pereen Lielahden Interspor-
tissa työskennellyt Mikke 
Tolvanen sekä Erik Maju-
ri Hämeenlinnan K-raudas-
ta. Finalistien valintaan vai-
kuttivat henkilön saama 
ehdotusten määrä sekä nii-
den laadullinen sisältö K-
ryhmän toimintaperiaattei-
den mukaisesti.

K-tiedotus

Verenpainetta kannattaa 
mitata säännöllisesti 

Pudasjärven apteekki tar-
joaa ilmaista verenpaineen 
mittausta maanantai ja tiis-
taina 24.-25.10. osana valta-
kunnallista Korvaamaton 
kovalevy -hanketta. Siihen 
kuuluu myös tiistai-iltana 
”kävellään porukalla” -ta-
pahtuma, johon Pudasjär-
ven sydänyhdistys, seura-
kunnan sauvakävelijät ja 
apteekki haastavat kaik-
ki kynnelle kykenevät mu-
kaan. Lähtö on apteekin si-
säpihalta. Lastenvaunujen 
tai rollaattorin kanssa kä-
velijöille on oma reitti. Kä-
velylenkin päätteeksi tar-
jotaan vitamiinijuomaa ja 
kaikille osallistujille ap-
teekki lupaa vielä yllätys-
lahjan!

Korvaavamaton kova-
levy -hankkeessa on ta-
voitteena mitata 24.-30.10. 
viikon aikana 10 000 suo-
malaisen verenpaineet. Ve-
renpaineen mittauspisteen 
tarjoaa Pudasjärven aptee-
kin ohella 140 apteekkia 
ympäri Suomen.

Kohonnut verenpaine 
on merkittävä riskitekijä 
myös aivoverenkiertohäi-
riöille (AVH). Kohonnutta 
verenpainetta ei tunne, jo-
ten siksi verenpainetta kan-
nattaa seurata säännöllises-

ti mittaamalla.
-Kahdeksan kymmenes-

tä aivoverenkiertohäiriöstä 
voitaisiin estää.  Normaa-
li verenpaine on tämän en-
naltaehkäisyn kulmakiviä.  
Aivoterveyden takia on jär-
kevää ottaa selvää, mikä 
oma verenpaine on ja tart-
tua toimeen, jos paine on 
koholla, sanoo viestintä-
suunnittelija Liisa Koivula 
Aivoliitosta. 

Erityisesti ikääntymi-
sen myötä verenpainetta on 
hyvä mitata säännöllises-
ti, vaikka se ei olisi aikai-

semmin koholla ollutkaan. 
Verenpaineen mittaus on 
tärkeää myös verenpai-
nelääkehoidon onnistumi-
sen seurannassa.  

-Toivomme, että mah-
dollisimman moni alueen 
asukas tulee päivän aika-
na mittauttamaan veren-
paineensa. Tarvittaessa 
ohjaamme asiakkaan jatko-
hoitoon, jos verenpaine on 
koholla, sanoo Pudasjärven 
apteekin apteekkari Terttu 
Puurunen.  

Hyvät elintavat ovat 
avainasemassa myös ve-

Viime vuonna Apteekin järjestämään kävelytapahtumaan osallistui reilut 50 henkeä.

renpaineen ennaltaehkäi-
syssä ja hoidossa. Liikunta, 
lepo, kohtuus suolan käy-
tössä, normaalipaino ja tu-
pakoimattomuus pitävät 
paineita kurissa. 

Verenpaineen mittaus-
tempauksessa on mukana 
Yksi elämä -liittojen paikal-
lisyhdistyksiä, apteekke-
ja, työpaikkoja ja tervey-
denhuollon organisaatioita. 
Yksi elämä -terveystalkoot 
ovat Aivoliiton, Diabeteslii-
ton ja Sydänliiton yhteinen 
hanke.  HT

Ei hätää, sillä siihen on ratkaisu. 
Markku Kemppainen ja Marko Väyrynen 
-kitara- ja lauluduo järjestää lauluillan, 

joka koostuu suomalaisista iskelmistä (Finnhitsejä) 
60-90 -luvuilta ja hauskoista joululauluista. 

Puuttuuko pikkujouluistanne ohjelmaa???

Tuomme mukanamme lauluvihot, jotta jokainen 
voi yhtyä äänellään lauluun. Ohjelman kesto voidaan 

sopia 30-60 minuutin mittaiseksi.
Ota yhteyttä: Markku Kemppainen 040 773 8316 

tai make.kemppainen.mk@gmail.com

S-marketissa Pudasjärvellä
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto: Ma-Pe 10-17
www.aarrekauppa.net 

Tuliaiset, 
Lahjat,
Matkamuistot,
Askartelutarvikkeet,
Pelit, Lelut, ...ja Paljon Muuta!

Nyt AarreArkussa:
Led -valoja alk. 4,90€
Seinäkalenteri 2017 5,95€
Askartelukartongit 4kpl / 2,50€
Paperinaruja, eri värejä
ALE! Lasten naamiaisasut
19,90€ (ovh. 29-39€)
ym. Tule tekemään löytöjä!

  

Jouluun 
enää 64 yötä

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

KIRPPIS
to-pe 27.-28.10. klo 11-17.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!
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Pudasjärvi 
kouluasioissa 

edelläkävijänä jopa 
valtakunnallisesti

Rainer Försti käy  muu-
taman  kerran vuodes-
sa  edelleen  Pudasjär-
vellä.  Loppukesästä hän 
osallistui Pudasjärven kir-
kossa pidettyyn Puolus-
tusvoimien alueelliseen 
kirkkopäiväjuhlaan.

Pudasjärvi on aina ollut kou-
luasioissa edelläkävijä, jopa 
valtakunnallisestikin. Pitäjäs-
sä päätettiin perustaa kansa-
koulu vuonna 1870, lähes en-
simmäisenä Pohjois-Suomen 
maalaiskunnista. Koulutyö 
pääsi alkuun vuonna 1872.

Koulu toimi toistakym-
mentä vuotta vuokratiloissa, 
kunnes vuonna 1884 saatiin 
valmiiksi oma koulu, vanha 
Lakarin koulu. Asiakirjoista 
löytyy maininta, että koulura-
kennukset olivat Ylämaan ko-
meimpia rakennuksia!

Lähellä sotavuosia tuli tar-
ve rakentaa jälleen uusi ja 
suurempi koulu. Sitä suun-
niteltiin sille kankaalle, jossa 
Seurakuntakoti sijaitsee.

Sota-aikana ei koulu-
ja rakennettu. Viisikymmen-
täluvulle tultaessa Ilma-
ri Sormusen toimikunta sai 
tehtäväkseen laatia suunni-
telman uudeksi kouluraken-
nukseksi. Kouluhallitukses-
sa Alfred Salmela totesi, että 
ei Pudasjärvellä noin suurta 
koulua tarvita. Otettiin kol-
mannes pois. Jätettiin kui-
tenkin optio ja infra, että oli-
si helppo tehdä laajennus, jos 
nyt kuitenkin. Kuitenkin kävi-
kin niin, että Kurenalan kou-
lu osoittautui heti ahtaaksi ja 
jouduttiin evakkoon Kemi-
yhtiölle ja Lakarille ja nykyi-
sen Hirsikampuksen tienoille 
Poroputaan rakennuksiin.

Sitten lähestyttiin kunnal-
lista keskikoulua ja kansalais-
koulua. Piti löytyä tilat koko 
suuren Pudasjärven pitäjän 
oppivelvollisuusikäisille. Kou-
luun tulisi jopa 1500 oppilas-
ta ja 70 opettajaa!

Ensimmäiset piirustukset 
tulivat näytille. Koulu oli piir-
retty yksikerroksiseksi. j Käy-
tävät olivat niin pitkiä, että 
opettajat ja oppilaatkin oli-
sivat ehkä tarvinneet pot-
kulautoja. Piti rakentaa ti-
lat kahteen kerrokseen. Taas 
mainittiin, että Rimminkan-
kaan koulu oli maalaiskuntien 
suurin koulu.

Myöskin Livon kylälle, 
opettaja Aimo Karvosen an-

Pudas-Koneen uusissa ti-
loissa järjestettiin viime vii-
kolla ensimmäistä kertaa 
Stihl-metsäpäivää ja teema-
valinta saatiin todeta on-
nistuneeksi. Päivän anti oli 
tuotetarjousten ohella taval-
lista monipuolisempi, kun 
paikalla oli myös Stihlin 
tehtaan edustaja Heli Ketola 
ja Pudasjärven Metsänhoi-
toyhdistyksen toiminnan-
johtaja Antti Härkönen.

Ketola kertoi Stihlin tuo-
tekehitystyöstä, että uu-
siin laitemalleihin kuuluvat 
myös tavallisille kuluttajil-
le tarkoitetut akkukäyttöiset 
trimmerit, pensasleikkurit, 
lehtipuhaltimet ja mootto-
risahat. 

- Uuden ja koko ajan ke-
hittyvän akkuteknologi-
an ansiosta laitteet saadaan 
käyttöajaltaan, että tehok-
kuudeltaan entistä suoritus-
kykyisemmiksi. Perinteisten 
moottorisahojen kehitty-
misestä on myös hyvä tie-
tää, että joissakin moottori-
sahamalleissa on saatavilla 
kevytkäynnistyksen ja säh-
köisen moottorinohjaus-
järjestelmän sisältäviä ver-
sioita. Laitekehitystyössä 
on huomioitu myös se, että 
metsätoimialalla on nyky-
ään huomattavan paljon 
naisia ja määrä kasvaa koko 
ajan, totesi Ketola hyvillään.

Metsäasioista kävi-
jät pääsivät keskustele-
maan Pudasjärven Met-
sänhoitoyhdistyksen 
toiminnanjohtaja Antti Här-
kösen kanssa. Härkösen 
mukaan ajankohtaisiin ai-
heisiin kuuluivat esimerkik-
si taimikonhoito ja kestävän 
metsätalouden tämänhetki-
set rahoitusehdot sekä puu-
kauppa-asiat. 

Monipuolinen anti 
Pudas-Koneen Metsäpäivässä

Stihlin tehtaan edustaja Heli Ketola kertoi, että uusiin laitemalleihin kuuluu myös tavallisille kuluttajille tarkoitetut akku-
käyttöiset trimmerit, pensasleikkurit, lehtipuhaltimet ja moottorisahat.

- Keskiviikkoillan uu-
tisissa julkituotu Kaidin 
maanhankinta Kemin kau-
pungilta herättää positii-
via odotuksia myös metsän-
myyjien keskuudessa. Myös 
uuden ostajaehdokkaan il-
mestyminen Itä-Lapista on 
tervetullut lisä puunkysyn-
tään. Kuitupuu kysyntää pi-
tää saada reilusti lisää, jot-
ta hakkuumahdollisuuden 
voidaan täysimääräisesti 
hyödyntää, totesi Antti Här-
könen.

Pudas-Koneen väki oli 
päivään erittäin tyytyväi-
nen. Yrittäjä Kyösti Hökkä 
kertoi, että teemapäivänä 
myymälässä vierailleiden 
kesken arvottiin noin 600 
euron arvoinen moottorisa-
ha, jonka voitti Väinö Kyn-
gäs.

Metsäpäiväteemaan 
kuului vielä seuraavana 
päivänä torstaina naisil-

le tarkoitettu raivaussahan 
käyttö- ja huoltokurssi, jo-
hon osallistui 15 innokasta 

Metsätoimialalla on nykyään huomattavan paljon naisia ja 
määrä kasvaa koko ajan.

Pudasjärven Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Härkönen keskusteli asiak-
kaiden kanssa ajankohtaisista metsäasioista, muun muassa taimikonhoidosta, tämän het-
kisistä rahoitusehdoista sekä puukauppa-asioista.

naista. 

Pertti Kuusisto

Maa- ja koneurakointi Kipinä 
040 910 0622

Koneurakointia 
●  Kaivinkonetyöt 3 tn koneella. 
●  Traktoriurakointi mm. 
 pellonruuvaus sekä lietteenlevitys. 
 Myös muut traktorityöt sekä 
 tarvittaessa pelkkä kuljettaja omalle koneellesi. 
●  Mökkitalkkaripalvelut. 
●  Ruokamullan ja maa-ainesten toimitus. 
●  Maatalouden aputyöt. 
●  Maatalouskoneiden sekä henkilöautojen ja 
 raskaan kaluston huolto ja korjaus.

Minikaivuri- ja traktorityöt 
mahottoman halavalla

siosta, rakennettiin Suomen 
ensimmäinen peruskoulu, jos-
sa oli peruskoulun opetus-
suunnitelman mukaiset tilat ja 
opetusvälineet. Aimo Karvo-
nen tarjosi meille Kurenalan 
koululle muutamia opetus-
välineitä, joita heidän opet-
tajansa eivät voineet käyttää. 
Missähän nyt lienevät ne kii-
nalaiset pikkuviulut? Koulun 
ansiosta varmaan Livon kylä 
on edelleen hyvin elinvoimai-
nen.

1950-60 luvuilla raken-
nettiin Pudasjärvelle kaksi-
kin uutta kansakoulua vuosit-
tain. Kunnallisneuvos Veikko 
Honkanen kertoi, että Alfred 
Salmela tarjosi vielä useam-
paa koulurakennusta vuodes-
sa, mutta Honkasella ei ollut 
enempää rakentajia. 

Mistä silloin sotien runte-
lemassa Suomessa oli varaa 
panostaa kouluihin. Yksi seli-
tys on, että mm. sote oli koti-
en huolena. Ja silloin, jos kos-
kaan, uskottiin koulutuksen 
tuovan hyvinvointia.

Professorin arvovallalla, 
eräässä Pudasjärvellä pidetys-
sä tilaisuudessa todettiin, että 
kymmenen markan uhraus 
koululle tuo pian sata mark-
kaa takaisin.

Rainer Försti 
Raahessa asuva, 
eläkkeellä oleva 
Kurenalan koulun rehtori
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

Tekstiiliosastolta

ALKUVIIKKO MA 24.10.LOPPUVIIKKO PE-LA 21.-22.10.

PERJANTAINA 21.10. LAUANTAINA 22.10. MAANANTAINA 24.10.

Rautaosastolta

179 100 100

199

149

499

100

299

499

199

099

100

169

199

499

079

kpl pss

plo

pkt

pss

kg

kg

pss

ras

pss

pkt

kg

pss

099
pss

2 kg/talous

279
ras

599
pkt

Airam 2-PACK 
LED 
LAMPPUJA

TIISTAINA 25.10.

399
kg

695
kg

249
kpl

249
pss

Prego
TUHKA-
IMURI 
1200w 3995

OTSA-
VALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat 
akut

45,- URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan, 
-10+35 c, 750ml

450
kpl

5 plo

20,-
Sievi TALVI 
TURVA-
KENGÄT 
Solid s2

89,- 899

JÄÄHDYTINNESTE 
100%          

Varta AKUT 
esim. 53 Ah

5990

2590
3 litraa 10 litraa

299
pkt

100
ras

tas

HK Ohuen ohuet
YLIKYPSÄ SAUNA-
PALVI, PALVIKINK-

KU, KEITTOKINKKU, 
BROILERFILEELEIKE, 
KALKKUNAFILEELEI-
KE tai YLIKYPSÄ LOI-

MUKINKKU 300 g

25,-

Airam 
HÄKÄ-
VAROITIN

pkt

499
kpl

pas

Avaimenteko,nyt meillä myös mustapäisen 
Abloy avaimentekokone ja lukkotarvikkeet.

695
kg

2 kalaa/talous

Sis. pantin 0,40

699
kg

3 kg/talous

Hartwall PEPSI, 
7UP:T tai 
MOUNTAIN DEW 1,5 litraa

Vaasan
HAMPURILAISSÄMPYLÄ
6 kpl/480 g tai  HOTDOG 
SÄMPYLÄ 12 kpl/324 g

Por-
saan
KYL-
JYKSET

Atria
KARJALANPAISTI 
700 g

Kotimainen
tuore
KIRJOLOHI

Oululainen
PULLAVA 
MUSTIKKAINEN 
300 g

HK
JAUHE-
LIHA-
PIHVIT
330 g

Saarioinen
NAUDAN
10% JAU-
HELIHA
400 g

HK popsi
PERHE-
NAKKI 
600 g

Kivikylän
PIKNIK-
PAISTI

n. 1,5 kg/kpl

Saarioinen
KEITOT

300 g

KIIWI
RASIA

500 g

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA

Pouttu 
PIZZA-KUUTIO 

tai SUIKALE ja 
SAVUKUUTIO

tai SUIKALE
230-250 g

Atria MAKSA,
LIHAMAKAROONI,

LIHAPERUNA-
SOSE tai

SALAMIPERUNA-
SOSELAATIKKO 

350-400 g

Oululainen
PEHMOSÄMPYLÄ
6 kpl/300 g
graham tai kaura

Porsaan
ETUSELKÄ 
tai  LAPA 

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

GRILLATTU
BROILERI
kokonainen

HK viljaporsaan
LIHASUIKALE 
400 g
kermapippuri

Valio
VOI 500 g
normaalisuolainen

Vaasan
ISO 
PAAHDOT
500-525 g

SAVU-
LUUT

Papuska
RUOKA-
HERNE 500 g

Flora
MARGARIINIT
400 g

Finnwear 
naisten
PUSERO 
koot: 36-58

3150
Naisten
THERMOSPORT
LÄMPÖALUSASU

2190

Beavers
tyttöjen
HUPPARI
koot: 130-160 cm

2790

Beavers
tyttöjen
COLLEGEHOUSUT

1590
Beavers
tyttöjen
PITSIPUSERO
koot: 130-160 cm

1590

Miesten 
COLLEGE-
HOUSUT
koot: S-XXL 2190

Lasten
VILLASUKAT
koot: 25-34

2 paria

590

3 kerää

10,-

Tuomas
SUKKALANKA

100 g

Miesten 
KERRASTO
100% puuvillaa
hirvipainatus

Espanjan
SATSUMAS
750 g

1890

-Kaupan 
SUPERETUKUPONKI

Malvia 

COCTAILPIIRAKKA 
44 kpl/2000 g

399
ltk

2 ltk/kuoponki. Kuponkivoimassa 25.10.2016 saakka.

"

"
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Pudasjärven Urheilijat 
mukana voimistelun 
suurtapahtumassa 

Turussa 2018
Turussa järjestetään 7.-10.6.2018 Voimistelun Suomi Gymnaestra-
da. Voimistelun suurtapahtumaan odotetaan 10 000 osallistujaa ja 
tuhansia katsojia päivittäin. Tapahtuma koostuu muun muassa näy-
töksistä, kilpailuista, kenttäohjelmista, koulutuksista, iltaohjelmista 
ja voimistelun kokeiluista.

Voimistelijoille suurtapahtumat ovat odotettuja tilaisuuksia 
esiintyä, kerätä uusia kokemuksia ja tavata tuttuja. Turussa järjestet-
tävä voimistelutapahtuma on tärkeä voimisteluseuroille, koska se 
kokoaa kaikkien eri voimistelulajien harrastajat ja kilpailijat yhteen.

Pudasjärven Urheilijat ry:n voimistelujaosto on päättänyt osal-
listua tapahtumaan. Ensimmäiset talkootyöt on jo tehty, jotta saa-
daan kerättyä reissurahaa tulevaa tapahtumaa varten.

Turussa järjestettävä Voimistelun Suomi Gymnaestrada toteu-
tetaan kolme vuotta Helsingissä järjestetyn kansainvälisen Gymna-
estradan hengessä.

-Suomalaiset ihastuivat Gymnaestradan positiiviseen ilmapiiriin 
ja voimistelun monimuotoisuuteen. Haluamme järjestää Turussa ta-
pahtuman, joka kiinnostaa mahdollisimman montaa voimistelussa 
mukana olevaa ja erityisesti onnistua houkuttelemaan uusia katso-
jia ja kokeilijoita, toteaa Voimisteluliiton pääsihteeri Maria Laakso.

Voimistelun Suomi Gymnaestrada toteutetaan kumppanuus-
mallilla Turun kaupungin ja paikallisten seurojen kanssa. Turun kau-
pungin edustajat iloitsevat Voimisteluliiton päätöksestä tuoda ta-
pahtuma Turkuun.

-Turku haluaa isännöidä tämän kaltaisia suurtapahtumia ja voi-
mistelun Suomi Gymnaestrada onkin hieno lisä sporttitapahtu-
miimme. Uskon, että tapahtuman osallistujat tulevat viihtymään 
kesäisessä Turussa erinomaisesti”, sanoo Turun kaupungin yhteys-
johtaja Antti Kirkkola.

-Voimistelu eri muodoissaan on Suomessa ja Turussakin suu-
rimpia liikuttajia. Hienoa, että saamme myös tyttö- ja naisliikunta-
kulttuuria vahvasti esille, iloitsee Turun liikuntapalvelujohtaja Mar-
kus Kalmari. 

Tapahtumat voimistelun suola
Turussa järjestettävä voimistelun suurtapahtuma tukee Voimiste-
luliiton uutta tulevaisuuskuvaa, jonka painopisteinä ovat olosuh-
teiden parantaminen, osaamisen kehittäminen ja voimistelun ra-
kentaminen ilmiöksi.

-Voimistelussa tapahtumat ovat erittäin tärkeitä. Järjestämme 
jatkossa suurtapahtuman joka neljäs vuosi. Ketjutamme tapahtu-
mat ja kilpailut niin, että ne tukevat seurojen toimintaa ja motivoi-
vat voimistelijoita sopivasti. Suurtapahtumat houkuttelevat uusia 
jäseniä seuroihin ja motivoivat seurat kehittämään toimintaansa. 
Voimistelun yhteisöllisyys kasvaa, voimistelu saa lisää näkyvyyttä 
ja tunnettavuutta, kiteyttää Laakso suurtapahtumien merkityksen.

Suomalaisessa voimistelussa suurtapahtumilla on pitkä perin-
ne. Suurtapahtumat muistetaan erityisesti kenttänäytöksistä ja 
erinomaisesta tapahtumajärjestämisestä. 2000-luvulla suomalaisia 
voimistelun suurtapahtumia on järjestetty SunSvoli 2006 Tampe-
reella ja SunLahti 2013 Lahdessa.

Tapahtumat ovat suomalaisen voimistelun suola. Jo pelkästään 
tämän syksyn aikana on lähes 50 voimistelun kilpailua ja tapahtu-
maa ympäri Suomen.

Suomen Voimisteluliiton tiedotus

Unelmatehtaalla 
yrittäjille apua ja toimitiloja

Pudasjärven kaupungin ke-
hittämistoimi järjesti tiistai-
na 17.10. yrittäjäillan, jossa 
esiteltiin Rimminkankaal-
le tyhjiksi jääneen koulun 
tiloihin nousemassa olevaa 
Unelmatehasta. Kehittämis-
johtaja Jorma Pietiläinen ker-
toi, että sen ideointi ja suun-
nittelutyö on alkanut jo noin 
puolitoista vuotta sitten. 

-Käytännön työ ja kehittä-
minen alkoi menneen kesän 
ja kuluneen syksyn aikana, 
kun kaupungin työllistämis-
yksikön ns. ”rempparyhmä” 
siirtyi osaksi Unelmatehdas-
ta. Unelmatehdas on tehnyt 
kesän ja syksyn aikana erilai-
sia kunnostus- sekä remont-

titöitä ja vastaa mm. parhail-
laan Pudasjärven rannalle 
nousevan lintutornin raken-
tamisesta, kertoi Pietiläinen.

Syyskuun alusta Unel-
matehtaan myyntiä, mark-
kinointia sekä liiketoimin-
nan kehitystä tuli vetämään 
47-vuotias myyntikoordi-
naattori tehtävänimikkeen 
omaava Vesa Illikainen. Hän 
esittäytyi yrittäjäillassa ker-
toen olevansa pudasjärve-
läissyntyinen. 

-Työskentelin -90 luvulla 
Koivukankaan tehtaalla. Sen 
jälkeen on ollut monipuo-
lista tietoliikenne ja mark-
kinointitöitä muun muas-
sa DNA:n myyntijohtajana 

sekä K-supermarket kaup-
piasyrittäjänä pääkaupun-
kiseudulla. Viimeiset pari 
vuotta kuluivat työtehtävis-
sä Aasiassa. Palasin viime 
talvena Pudasjärvelle ja ke-
sällä kaupungin kehittämis-
toimesta otettiin yhteyttä ja 
pyydettiin Unelmatehtaal-
le töihin ja tässä ollaan, esit-
täytyi Illikainen. Hän kut-
sui kaikkia marraskuun 26. 
päivä järjestettävään Unel-
matehtaan esittelypäivään, 
jolloin on luvassa myös teh-
taan omien tuotteiden lan-
seeraus kaikkien kaupunki-
laisten tietoon. 

Unelmatehtaan hallintoa 
ja laskutusta hoitaa oman 

toimensa ohella kaupun-
gin työllistämisyksikön pal-
velusihteeri Sari Takkinen 
ja Harri Sormunen myyntiä 
ja asiakastyön koordinoin-
tia sekä auttaa hallintotehtä-
vissä. Unelmatehtaan työn-
johdosta vastaa työnjohtajat 
Raimo Tapojärvi ja Tuomo 
Petajäjärvi.

Tilaisuudessa käytiin vil-
kasta keskustelua. Unelma-
tehas toimii homeesta va-
paissa tiloissa, vakuutettiin 
sitä koskevaan kysymyk-
seen. Homeongelmatilat ei-
vät ole käytössä ja ne tullaan 
purkamaan. Valtuuston va-
rapuheenjohtaja Eero Oinas-
Panuma kertoi kaupungin 
tekevän kaikkensa työllisyy-
den parantamiseksi, jonka 
tuloksena kaupungin pitkä-
aikaistyöttömien sakkomak-
sut valtiolle myös poistuvat 
jokaisen työllistetyn kohdal-
la. 

Keskustelussa nostettiin 
esille, että Pudasjärvi tarvit-
sisi muun muassa leipomon 
ja lähiruoalle markkinoita. 
Tilaisuuden järjestäjien puo-
lesta luvattiin antaa Unelma-
tehtaalle tuleville yrittäjille 
kaikenkaltaista apua ja kou-
lutusta sekä tarvittavia toi-
mitiloja. 

Heimo Turunen Yrittäjäillan päätteeksi keskustelemassa myyntikoordinaattori Vesa Illikainen, kehittämis-
johtaja Jorma Pietiläinen, maatalouden erikoistutkintoa suorittava Jouni Manninen Pu-
hokselta sekä Pudasjärven Yrittäjien puheenjohtaja Marko Rautio. 

Lintutorni Pudasjärven rantaan
Kurenalan kyläyhdistyk-
sen Unelmatehtaalta ti-
laaman lintutornin runko 
pystytettiin Pudasjärven ui-
marannan viereen tiistai-
na 18.10. Lintutornin runko 
rakennettiin valmiiksi ele-
menteiksi Unelmatehtaal-
la Rimminkankaalla ja siir-
rettiin lavetilla Pudasjärven 
rantaan, jossa Juha Huhte-
lan kuorma-auton nosturil-
la runko nostettiin pystyyn 
ja tuettiin paikalleen. Näin 
kaikki raskaimmat ja han-
kalimmat työt voitiin tehdä 
hyvissä olosuhteissa turval-
lisesti. Paikan päällä Pudas-
järven rannalla rakennetaan 

Pudasjärven rantaan on noussut Kurenalan kyläyhdistyk-
sen tilaama Lintutorni, jonka rakennustöistä vastaa Unel-
matehas. 

tornin portaat ja lattiat sekä 
lopulliset tukirakenteet. Lo-
puksi myös Unelmatehtaal-
la valmiiksi rakennettu katto 
nostetaan Huhtelan kuorma-
auton nosturilla paikalleen. 
Lintutornista tulee kaksita-
soinen ja korkeus on yli yh-
deksän metriä. Lintutornin 
on suunnitellut ja rakenta-
mista johtaa Unelmatehtaan 
työnjohtaja Tuomo Petäjäjär-
vi. Hän arvioi, että tornin lo-
pullinen valmistuminen ot-
taa aikaa paikan päällä 2-3 
viikkoa, jonka jälkeen pu-
dasjärveläiset pääsevät tark-
kailemaan talven tuloa myös 
tornista käsin.

Yrittäjäiltaan oli saapunut kolmisenkymmentä yrittäjää.

Beautiful 
dreams

Tule tutustumaan 
Friendtexin syksyn naisten 

vaatemallistoon ja tekemään löytöjä.

Beautiful dreams

Huom! 
Syyslomien vuoksi poikkeusaukioloajat:
La 22.10. suljettu, ma 24.10. klo 10-17.

Myös 10-paikkainen kirpputori

Rimmintie 15, rakennus 3, 
93100 Pudasjärvi. P. 040 728 0933

Avoinna: Ti-to klo 12-20, ke-pe 10-17, la klo 10-14, su-ma suljettu 
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

1,00
pss

VAALEA tai TUMMA 
LOUNASSÄMPYLÄ 

8 kpl/320 g

SALAMIPERUNA-
SOSE-, LIHAMA-

KARONI- ja MAKSA-
LAATIKOT 350-400 g

TAIVALKOSKEN 
LEIPOMON 

SOKERIMUNKIT
10 kpl/500 g

2,49
pss

MUREA
SAVUKINKKU 

200 g

2,29
pkt

1,00
ltk

GOTLER
TANKO

1,9 kg

11,90
kpl

AURINGON-
KUKANSIEMEN

10 kg 20 kg
9,95 19,90säkki säkki

satsi

KOIRAVERKKO 
1,8x30 metriä

455,-

KOIRATARHA
ELEMENTISTÄ

Biolan
MUSTAMULTA
45 litraa

1,49

Kylästetty ruskea
TERASSILAUTA
28x120, viistetty

LAUTA
22x100
kuusi

449,-

Samurai
GROSSI
70 cc, nelitahti

395,-

POLTTOMOOTTORI 
LUMILINGOT

395,-

AHKIO +
PILKKITELTTA
YHDISTELMÄ

RAJOITETTU ERÄ!

RAJOITETTU ERÄ!

metriä

RAJOITETTU ERÄ!

0,69
metriä

RAJOITETTU ERÄ!

BETONIVERKOT 
POISTOHINTAAN

HARJATERÄKSET
POISTOHINTAAN

VALOKATTEET
POISTOHINTAAN

Alkaen
UUTUUS!

39,95
rulla

RUMPUPUTKET JA SALAOJAPUTKET
POISTOHINTAAN

5 SÄKKIÄ

15,95

Nyt viedään vaatteet päältä!

HURJA ALE
PE-SU KAIKISTA TEKSTIILEISTÄ!

-20% ALE
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

• 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

 

VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.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

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

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ 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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 050 462 6512

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Kirkkokatu 17 C 28, 90100 Oulu
minna.laine@eijaheikkinen.fi

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti itse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

TERAMERI

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
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Iltatapahtumat ja 
huvitPudasjärvellä

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

TAKSIPELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

RAKENTAMINEN, REMONTIT

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

MYYDÄÄN

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/ostoilmoitus on maksullinen, 
20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmai-
nen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa 
yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä 
teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjar-
vi-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).

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

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

VUOKRATTAVANA

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

ILMOITA PUDASTORILLA ILMAISEKSI.

Parturi ja Klassiset Ripsipidennykset

Avoinna ti-pe klo 10-17 
parturiin myös ilman 

ajanvarausta

P. 040 735 2709 
Kauppatie 2, 

Anon Aseen talo

PARTURI ja RIPSIPIDENNYKSET

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

EDULLISTA ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

Ok-talo Pudasjärven keskus-
tassa 125 m2. Kaikki sisätilat 
remontoitu, kaukolämpö. Vuok-
ra 790 € / kk + lämmityskulut. 
Heti vapaa. P. 0400 389 482

Toyota Corollan suksitelineet, 
sopii vm 2007-13. hinta 20 €. p. 
0400 295 721.

Neljän postilaatikon teline, va-
rustettu pärekatolla, 50 €. P. 
0400 950 464.

Omakotitalo hirsikoulun lähei-
syydessä Pietarilantiellä. Oh+2 
mh+k+s+työtila+kylmäkellari, 
74,4 m2 + autotalli, kokonaisala 
119 m2. Rv -67, kuntosanee-
rattu 1980-2000-luvulla - kun-
toselvitys on). Öljylämmitys 
+ ilmalämpöpumppu. Hinta 
58.000 €. Soita ja sovi esittely 
040 525 9095.

Lauantaina hotelli-ravinto-
la Kurenkoskessa  vietetään 
räppäävää iltaa. Esiintymään 
saapuu rap-artisti Juju. Juju 
on julkaissut neljä albumia, 
jotka ovat aihepiiriltään kan-
taaottavia ja yhteiskunnan ti-
laa pohtivia. Hän kiertää kei-
koilla ympäri Suomen ja on 

Lauantai-ilta Jujun tahtiin

musisoinut aiemmin myös 
Pudasjärvellä.

Pudasjärven Yrittäjien Seni-
oriyrittäjien kuukausittaises-
sa lounaskokoontumisessa 
keskiviikkona 5.10. vierai-
lijana ollut apteekkari Tert-
tu Puurunen kertoi Pudas-
järven apteekin olevan 132 
vuotta vanha yritys. Hän on 
apteekin 9. apteekkari. Päi-
vittäin apteekissa käy 300-
400 asiakasta. Aika näyttää, 
miten ala muuttuu tule-
vaisuudessa ja miten muu-
tokset vaikuttavat aptee-
kin toimintaedellytyksiin.  
Pudasjärven apteekissa on 
hyvä ja monipuolinen lääke-
varasto, josta lähes aina asi-
akas saa haluamansa lääk-
keen mukaansa. 

Puurunen kertoi Seniori-
viikosta, joka oli parhaillaan 
menossa eri puolilla Suo-
mea. Elämään pirteyttä tuo-

Apteekkari Senioriyrittäjien vieraana

Senioriyrittäjillä on kokoontuminen joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko. Lokakuun 
tapaamisessa olivat paikalla Mauri Kavalus, Pirjo Haapala, Eero Ahonen, Antero Kokko, 
vierailija Terttu Puurunen, Pekka Kinnunen, Paavo Pikkuaho, Olavi Paloniemi ja Eila Lah-
tinen sekä kuvan ottanut Heimo Turunen.

maan Puurunen suositteli 
muun muassa monivitamii-
nivalmisteita, myös D-vita-
miinin riittävä saaminen on 
tärkeää näin pimeän vuoden 
aikana. Omega valmisteet 

ovat myös suositeltavia en-
tisen paljon käytetyn kalan-
maksaöljyn asemasta. 

Alustus kirvoitti vilkkaan 
keskustelun ihmisten hyvin-
voinnista ja siitä, mitä itse-

kukin voi oman elämänsä 
laadun parantamiseksi teh-
dä. Seuraava Senioriyrittäji-
en kokoontuminen on kes-
kiviikkona 2.11. Jukolan 
Pirtissä. HT

Matkapuhelimen pahimmat viholliset ovat 
kiire, putoaminen ja kastuminen 

– laiteturva antaa lisäsuojan
DNA selvitti matkapuhelimil-
le yleisimmin sattuvia vahinkoja 
ja puhelimen rikkoutumisen ris-
kitilanteita asiakaspaneelissaan. 
DNA myy asiakkaiden puhelimi-
en ja tablettien turvaksi 19. lo-
kakuuta alkaen SquareTrade-lai-
teturvaa, joka on suunniteltu 
erityisesti mobiililaitteita käyttä-
välle kuluttajalle.

Kyselyyn vastanneista noin 
puolet on joskus kokenut puheli-
men rikkoutumisen. Laitteen rik-
koutumisen taustalla on usein pu-
helimen käyttäjä itse.

Kiireessä ja arjen 
askareissa puhelin 
putoaa helposti
Selvästi yleisin puhelimen rikkou-
tumisen syy on laitteen putoa-
minen maahan tai muulle kovalle 
pinnalle. Yleensä puhelin lipsahtaa 
kädestä tai taskusta ja putoaa ko-

valle lattialle, kivilaatalle, asvaltil-
le tai soralle. Joskus myös puheli-
men tipahtaminen matolle riittää 
rikkomaan puhelimen.

Vesi on toinen yleinen puhe-
limen vihollinen. Puhelimia puto-
aa veneestä tai laiturilta järveen 
tai mereen, eikä harvinaista ole 
myöskään puhelimen putoami-
nen vessanpönttöön. Puhelimia 
kastuu pilalle lumihangessa ja sa-
teessa, ja niitä päätyy myös pyy-
kin mukana pesukoneeseen pyö-
rimään.

Useimmiten puhelin rikkou-
tuu kotona. Nuorempien ikä-
ryhmien (18-44v) vastauksissa 
korostuu lisäksi puhelimen rik-
koutuminen joko töissä tai ko-
din ulkopuolella asioitaessa. Yli 
55-vuotiailla puhelin rikkoutuu 
helposti myös harrastuksissa ja 
urheillessa.

Vastaajat pitävät puhelimen 
rikkoutumisen suurimpana riski-

nä kiirettä. Miehet näkevät koros-
tuneesti riskin myös remontti-, 
rakennus- tai pihatöissä, ja naiset 
taas silloin, kun käsissä on liikaa 
tavaroita kannettavana. Nuorem-
mat vastaajaryhmät (18-44) arvi-
oivat myös humalatilan keskimää-
räistä suuremmaksi riskiksi.

Ilman matkapuhelinta 
ei voi olla
Puhelinta tarvitaan lähes koko 
ajan. Neljäsosa (24 %) vastaajis-
ta voisi olla ilman puhelinta vain 
noin päivän ja yhtä suuri osuus 
(25 %) pari päivää. Vastaajista 13 
prosenttia ei voisi olla ilman pu-
helinta lainkaan, ja 17 prosenttia 
selviäisi tilanteesta vain muuta-
man tunnin ajan.

Laiteturva antaa 
lisäsuojan yllättävien 
tilanteiden varalle
DNA:lta voi ostaa uuden pu-

helimen tai tabletin turvaksi 
SquareTrade-laiteturvan. Squa-
reTrade-laiteturva on kaikille pu-
helimille ja tableteille tarkoitettu 
vakuutus, jonka voi hankkia uu-
den laitteen oston yhteydessä 
DNA Kaupasta ja DNA:n puhe-
linmyynnistä.

Korvaava laite toimitetaan 
Suomessa sijaitsevaan osoittee-
seen useimmiten jo seuraavaksi 
päiväksi, jos vahinkoilmoitus teh-
dään maanantaista torstaihin en-
nen klo 20*. Korvaava tuote voi-
daan pyytää toimitettavaksi myös 
muuhun osoitteeseen EU-maas-
sa, Norjassa tai Sveitsissä. Squa-
reTrade palvelee DNA:n asiak-
kaita suomeksi arkisin klo 9-19 
ja lauantaisin klo 10-16.30. Vahin-
koilmoituksen tekeminen onnis-
tuu netissä ympäri vuorokauden.

DNA tiedotus
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 23.10.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Vuoden 2014 luontokuvat Syötteen luontokeskuksessa to 8.9.-
29.10. avoina ti-su klo 10-16. Syötteen luontokeskus, Erätie 1.
Poromiehet - Matti A. Pitkäsen valokuvia 12.10.-9.11. Näyttely 
avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Taidehuone 
Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Lasten luontoviikko Syötteen luontokeskuksella Tervetuloa as-
kartelemaan heijastimia luontokeskukselle pe 21.10. kello 11-14 välise-
nä aikana.  ● La 22.10. vietämme Peikkopäivää! Tule mukaan kello 11-14 
rakentamaan Peikolle talvimajaa luontokeskuksen lähimetsään. ● Rölli 
ja kultainen avain -elokuva la 22.10. kello 14-15.30 luontokeskuksen 
auditoriossa. ● Su 23.10. klo 10 on mahdollisuus lähteä oppaan joh-
dolla selvittämään maankamaran salaisuuksia Vattukurun luontopolulle. 
● Esitämme Onneli ja Anneli lastenelokuvan ma 24.10. kello 14-15.30 
luontokeskuksen auditoriossa. ● Ti 25.10. Luontokeskuksen ”Pimeä 
päivä” klo 11-21, askartelemme heijastimia luontokeskuksella kello 11-
14 ja illalla lähdemme pimeäretkelle kello 18-20.30. ● Ke 26.10. Onnelin 
ja Annelin talvi -elokuva luontokeskuksella klo 14-15.30. ● To 27.10. 
4h-yhdistyksen puuhapäivä luontokeskuksella klo 11-14. ● Pe 28.10. 
retkieväspäivä luontokeskuksella klo 12-14. ● Esitämme la 29.10. kello 
14-15.30 elokuvan Risto Räppääjä ja Sevillan saituri luontokeskuksen 
auditoriossa.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 24.10. klo 9-9.15 
Karhupaja, Teollisuustie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 24.10. Kanelia kainaloon, Tatu ja 
Patu! klo 16 ja 18. Syysprinssi klo 20. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teol-
lisuustie 1.
Rimminkankaan uusitun koirapuiston avajaiset ke 26.10. klo 17. 
Koirapuisto sijaitsee Rimminkankaalla lämpölaitoksen vieressä.

MA 24.10.

ELOKUVA 
ILTA

Pohjantähdessä

● Klo 16.00 ja 18.00 
 KANELIA 

KAINALOON, 
TATU JA 

PATU
K-7- LIPPU 8€

● Klo 20.00  
SYYSPRINSSI

K-7- LIPPU 10€

www.moviecompanyalatalo.fi 

SYYSKOKOUS  
ti 1.11.2016 klo 11 

Liepeen väentuvalla 
os. Liepeentie Pudasjärvi. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tuottajayhdistys tarjoaa kahvit.

Tervetuloa paikalle!

MTK Pudasjärven

Aukioloajat:
ma-ti 14-20 (-02) • ke 14-02 • to 14-20 (-02) • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19 (-02)

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  
1 hlö 70€ 
 2 hlö 85€ 

Perjantaina 21.10.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Lauantaina 22.10. 

Karaoke ja wintti Lippu 5 €

TU
LO

SS
A:

La 5.11. JUKKA POIKA
lippu ennakolta 18 €, ovelta 22€

Tervetuloa!

Keskiviikkona tietovisa klo 19.00

JUJU lippu 17€

Keskustapuolueen
Jongun alueen 

PAIKALLISYHDISTYS ON 
LAKKAUTETTU.

Jäsenet siirtyvät Kurenalan 
paikallisyhdistyksen jäseniksi.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Sydämellisesti tervetuloa!

Su 23.10. klo 11  James Wamanga  
 Ugandasta ja 
 Ari Kauppila
Su 30.10. klo 11
Tiistaisin sana ja rukous klo 18 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Hyväntekeväisyys konsertti

KULJE VIERELLÄ
torstaina 27.10. klo 13.00 
seurakuntakeskuksessa

Arvontaa, kahvitarjoilu.
Tervetuloa!Ohjelmamaksu 5 €.

PuU UINTIJAOSTO
Ohjattu vesijumppa to klo 18. Osallistumismak-
su 1 euro uintimaksun lisäksi. Tervetuloa!
Uintikisat Puikkarissa su 30.10. klo 18 alk. Osal-
listuminen maksutonta ja ilmoittautuminen paikan päällä.

Tervetuloa!

MATIN JA TEPON 
KONSERTTIMATKALLE 19.11.
PAIKKOJA VIELÄ VAPAANA!

Omavastuu 25 €. Toimi nopeasti ja ilmoittaudu viim. 
la 22.10.16 tekstiviestillä puh. 040 586 0572. 

Lähtö ”linja-autoasemalta” klo 17.00.

PAM 
Pudasjärven os. 208 

Tervetuloa jäsenet mukaan! Johtokunta

Koulujen syysloma alkaa tä-
nään. Pudasjärven kaupun-
gin nuoriso-, liikunta- ja 
kulttuuripalvelut sekä Pu-
dasjärven seurakunta ovat 
yhteistyökumppaneineen 
järjestäneet runsaasti puu-
haa nuorille ja lapsille.

Luvassa on niin monia 
retkiä kuin toimintaa kau-
pungin toimipaikoissa. Li-
säksi nuorisotilat ovat päi-
vittäin avoinna.

Esimerkiksi maanantaina 
pääsee katsomaan elokuvia 
kulttuurikeskus Pohjantäh-
teen, jossa esitetään Kanelia 
kainaloon, Tatu ja Patu! sekä 
Syysprinssi -elokuvat.

Liepeessä vietetään maa-
nantaista keskiviikkoon 
seurakunnan lapsityön lei-
ripäiviä 0-2-luokkalaisille. 

Ensi viikolla koululaiset 
viettävät syyslomaa

Ohjelmassa on muun muas-
sa ulkoilua, askartelua, sa-
tuja lepohetken yhteydessä 
ja hartaushetki. Leirille voi 
osallistua kaikkina kolme-
na päivänä, mutta jokaiselle 
päivälle on täytynyt ilmoit-
tautua erikseen.

Tiistaina kaikenikäi-
siä kutsutaan Inno-treffeil-
le Topi-torille. Teemana on 
luonnon kunnioittaminen 
ja kierrätys.  Ohjelmassa on 
kahvitarjoilua, onnenpyö-
rä sekä tietoa ja monenlaista 
tekemistä. Tilaisuus järjeste-
tään yhteistyössä Pudasjär-
ven 4H-yhdistyksen kanssa.

Keskiviikkona muun mu-
assa pelataan salibandyä 
Tuomas Sammelvuo -salilla 
ja liikunnallisia konsolipele-
jä ja lautapelejä kirjastolla.

Perinteinen 
tonnikävely 

la-su 22.-23.10. klo 12-12. 
Hirvaskosken koululla merkitty rata. 

Suorituspaikka vapaa. 
Merkitse kilometrit Tulitauon vihkoon. 

Arvontaa. 
Järjestäjä Sotkajärven Veto

Koillismaalla on aloitet-
tu kohdennettu männyn 
käpyjen keruu kuudel-
la keruualueella eli käy-
tännössä etelästä päin 
tultaessa Puolangan, Tu-
litauon, Kuksan ja Ry-
tinkisalmen itäpuolisilta 
korkeilta vaara-alueilta. 
Länsiosasta Pudasjär-
veä on runsaasti siemen-
tä varastossa, joten sieltä 
ei nyt käpyjä kerätä.

Kohdennettu keruu 
tarkoittaa sitä, että ke-
räyskohde pitää olla 
etukäteen Pudasjärven 
mhy:n osoittama/hy-
väksymä ja itse kerää-
jäkin nimettynä etukä-
teen. Tämä ei ole siis 
yleiskeräys!

Keräykseen tarvitaan 
aina metsänomistajan 
lupa ja luvan kysymi-
sen hoitaa käytännössä 

Männyn käpyjen 
ohjattu 

keruu alkaa

metsänhoitoyhdistyksen 
toimihenkilö. Yhdistyk-
sellä asiaa hoitaa Teemu 
Leppänen, joka on Pu-
hoksen alueen neuvoja.

Kerääjille maksetaan 
yksi euroa litralta ja mi-
käli on arvonlisävelvol-
linen, maksetaan myös 
alvit.

Nyt ennen lumen 
tuloa on hyvä aika 

kerätä käpyjä!

Antti Härkönen

Cambridge-auto Pudasjärven torilla aina 
parittoman viikon keskiviikkona.

Varaathan oman ajan.

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

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

Pudasjärven 
Kokoomuksen 

SYYS-
KOKOUS 
Jukolan Pirtissä

perjantaina 
28.10.2016 
klo 17.00

Esillä sääntömääräiset  
asiat, sääntöjen 

muutokset

Kahvitarjoilu, 
tervetuloa!

Hallitus
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Super Pudasjärven ao 211
    SYYSKOKOUS JA JOULU-

RUOKAILU ISOLLA-SYÖTTEELLÄ
la 19.11.2016, linja-auto lähtee 

Rauhanyhdistyksen pihalta klo 17.00. 
Paluu yöllä tai sop. mukaan. Omavastuu 10 €, joka peritään 

linja-autossa. Sisältää linja-autokyydin, ruokailun ja 
pääsylipun ravintolaan. Esillä sääntömääräiset asiat. 
Sitovat ilmoittautumiset ma 7.11. mennessä ao. 

nettisivulla tai sähköpostilla anja.nystrom@oulunkaari.com 
tai puh. 044 399 4361. HallitusTervetuloa!   

Miltä näyttää tulevaisuuden  
Upea Pudasjärvi? 
Tule ja tuo ajatuksesi kaikille avoimiin työpajoihin kaupungin-
talolle pe 28.10 klo 9, 11 ja 14. Valitse itsellesi sopiva aika, 
työpajat järjestetään saman sisältöisinä jokaisella kellon ajalla. 
Työpajoja ohjaavat Demola-projektin opiskelijat, jotka kokoa-
vat ajatukset yhteen kehittämissuunnitelmaksi.
Kahvitarjoilu!

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja: 
Tuomi-Tuulia Ervasti, kehittämisasiantuntija, 050 434 2117

Kehittämistoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Lokakuun kesselikirje

Kesäkuun lopulla tein avustusmatkan Vienan Karjalaan. Edellises-
tä matkasta oli kulunut neljä kuukautta. Tietoisesti en ottanut 
uutta viisumia keväällä, koska passikin piti uusia ja oli kaikkea 
muutakin. Lähdin heti uudella kahden vuoden viisumilla Karja-
laan, kun posti toi passini Russian Expert Matkoista. Laitoin Kse-
nijalle viestin nopeasta palvelusta: Olette suuremmoinen ihmi-
nen. Kiitos hyvästä yhteistyöstä. Lukaisin päivän tunnussanan: 
”Iloiten te saatte lähteä matkalle ja onnellisesti te pääsette pe-
rille”.

Valmistelin auton, käänsin takapenkit ja laitoin suojapeitteen. 
Lytän tullissa odottivat Pirkko Polven lahjoittamat kangaspuut, 
jotka takavarikoitiin tammikuussa. 

– Ilmoita (tulli-ilmoitus) heti tullissa, että olet tullut hakemaan 
kangaspuita, näin minua neuvottiin. Tatjana Lapinlampi oli soitta-
nut aiemmin tulliin ja sieltä sanottiin, että kun sakot on hoidettu, 
voit viedä kangaspuut suoraan Borovoille. Mutta neljästä virkaili-
jasta yksi oli eri mieltä. 

– Tulli-ilmoitusta ei voi tehdä täällä rajalla. On mentävä Kosta-
mukseen ja saatava sieltä paperi. 

– On ongelma. Olet maksanut sakosta sen summan, mitä ei 
olisi pitänyt maksaa. Ystäväni oli hoitanut asiaa, mutta pankkivir-
kailija oli tehnyt virheen. Siis tyhjällä autolla rajan yli ja maksa-
maan sakkoa. 

Kostamuksessa vaihdoin pankissa euroja rupliksi. Olisin mak-
sanut sakonkin, mutta sitä ei voinut maksaa tässä pankissa! Oli 
mentävä toiseen pankkiin. Illalla soitin Kotiranta matkatoimiston 
johtajalle, Olgalle. Firma on Kesselin yritysjäsenenä. Olga lupa-
si auttaa tulliasioissa seuraavana päivänä. Aamulla kävimme ensin 
jonkun asianajajan luona, joka tekee virallisia tulli-ilmoitus- pa-

pereita. Mutta jostakin syystä se ei onnistunut. Sitten tullilaitoksen 
toimistoon, joka sijaitsee lähellä kombinaattia. Alku näytti hyvältä, 
mutta loppu ei. Lopulta takaisin matkatoimistolle. Olga soitteli sin-
ne ja tänne ja lopulta Lytän tulliin. Sieltä faxattiin lomake, joka tuli 
täyttää kahtena kappaleena. Aikaa tässä meni kolme tuntia. 

– Tullista sanottiin, että voit jättää paperit mennessä sinne, kun 
menet Suomen puolelle. He alkavat heti järjestämään asiaa. Jess!! 
Iloisin mielin tulliin.

- Esimies sanoi, että paperit pitää tehdä matkustajan läsnä olles-
sa! Sama virkailija, joka eilen sanoi, että tulli-ilmoitusta ei voi teh-
dä rajalla. Aloin jo vähän hermostumaan. Ei kun Suomen puolelle. 
Nopeasti jotain syömistä Raja-Kontista. Takaisin Venäjän tulliin. Tut-
tu nainen, Marina istui autopöydässä. Hän kutsui minut ohi muiden 
kuljettajien ja alkoi hoitamaan tulli-ilmoitusta ym. papereita. Allekir-
joituksia tuli annettua ihan riittämiin. Marina ja toinen nainen teki-
vät papereita pari tuntia. 

– Tule tänne. On vielä yksi sakko. Tämä on sakko, kun et ole tul-
lut hakemaan kangaspuita 23.6.2016. 

– Mutta minulla ei ole silloin ollut edes viisumia. Miten olisin 
voinut tulla??

- Mutta Venäjällä on sellainen laki. Yhdessä meillä oli hauskaa ko. 
asiasta. 

– Paljonko se on? 
– Ehkä tuhat ruplaa. Asiakirjoihin tuli ammattini, opettaja. 
– Èn ole enää opettajana, työt loppuivat. 
– Voin kirjoittaa, että olet työtön. (Olisin kai saanut alennusta) 
– Ei tarvitse.
Tuli mieleen päivän tunnussana: Iloiten te saatte lähteä matkalle 

ja onnellisesti te pääsette perille. – Ei taida pitää paikkaansa, ajatte-
lin odottaessani kaikkien papereiden valmistumista. Jossain vaihees-

sa Marina kutsui minut. 
– Nyt me teimme tulli-ilmoituksen tässä. Kaikki on ok. 
– Kiitos paljon avustanne, sanoin Marinalle. 
– Hyvää matkaa, sanoi Marina lopuksi. Virkailijan kanssa menin 

varastolle pakkaamaan kangaspuita autoon.
Kaiken kaikkiaan Venäjän tulli toimi niin kuin pitikin. Kaikki 

sujui rauhallisesti ja neuvoja ja ohjeita sain kiitettävästi. Kosta-
muksen ja Petroskoin tulleista tuli yhteensä 10 kirjettä. Kaikki 
venäjänkielellä, mutta apua kääntämiseenkin tuli eri ihmisiltä ko-
tipuolessa. Ei nämä avustusmatkat näin vaikeita yleensä ole. Nyt 
sattui vain tämmöinen tapaus. Hyvä puoli oli se, että kangaspuut 
olivat hyvässä varastossa kuusi kuukautta. Ei ollut varastointion-
gelmia kotipuolessa! Hyvällä mielin eteenpäin!

Kesseliterveisin 
Ape Nieminen Pj

Kangaspuut jäivät Lytän tulliin, koska puntari näytti 62 kg. 
Yksi henkilö voi viedä tavaraa 50 kg, mutta mikään esine ei 
saa painaa yli 35 kg, muuten täytyy maksaa tullia. Meitä oli 
kaksi, joten ajattelimme, että ei ole ko. ongelmaa.

Kangaspuut vihdoin Borovoin urheilutalolla. Talon johta-
ja Irina otti lahjan vastaan Pirkko Polvelta.

Olga teki puolityöpäivää hommia, että paperit tullia var-
ten saatiin kuntoon.

PS. Kiitosilta.
Kesäkuun alussa Kesseli muisti vapaaehtoi-
sia avustajia täytekakkukahvein ja henkilö-
kohtaisin kiitoksin ruusun kera. Kiitokset vielä 
Karid, Saija, Sivik, Ali, Milad, Valeri ja Mau-
no ja Elli Ruokangas ja Jesse Huitsi ja Jere 
Alatalo.

Syyslomien aikaan 20.-29.10. 
Syötteen luontokeskukses-
sa vietetään perinteiseen ta-
paan lasten luontoviikkoa. 
Viikon aikana järjestetään 
retkiä luontoon, katsellaan 
elokuvia auditorion suurelta 
valkokankaalta sekä touhu-
taan monenlaista niin sisäl-
lä, kuin ulkonakin. Luonto-
keskuksen kahvila tarjoaa 
hengähdystauon ulkorien-
toihin. Tarjolla on muun 
muassa tuoreita leivonnai-
sia, kuumia ja kylmiä juomia 
sekä suurempaan nälkään 
herkullisia hampurilais- ja 
salaattiannoksia. Vaihtuva-
na näyttelynä pääsee ihaile-
maan Vuoden luontokuvia 
vuodelta 2014 sekä Syötteen 
koulun oppilaiden luonto-
aiheisia maalauksia. Luon-
toviikon tapahtumat ovat 
pääsääntöisesti maksutto-
mia, joitakin tarvikemaksu-
ja lukuun ottamatta. Luon-
toviikon järjestää Syötteen 
luontokeskus yhdessä Pu-
dasjärven OSAOn matkailu-

Iloa luonnosta – lasten luontoviikko 
luontokeskuksella

osaston ja Pudasjärven 4H-
yhdistyksen kanssa. 

Helposti saavutetta-
via Luontokeskuksen lähel-
lä olevia syysloman retki-
kohteita ovat muun muassa 
Kaija Karhun kätkörata (0,5 
km) ja Naavaparran pol-

ku (3 km). Luontokeskuk-
sen lähistöllä sijaitsee myös 
frisbeegolfrata, kiekkoja voi 
lainata luontokeskukselta. 
Muita lapsiperheille sopivia 
retkikohteita ovat Kellari-
lampi, Vattukuru sekä Kelo-
syötteen Peikkopolku. Iso-

Syötteen huipunpolulta voi 
käydä ihailemassa kauniita 
maisemia. Luontokeskus on 
avoinna luontoviikon aikana 
joka päivä kello 10–16. 

Luontokeskus tiedotus 

Viime vuoden vastaavassa tapahtumassa oli ohjelmassa muun muassa peikkomajan ra-
kentamista. Kuva Metsähallitus. 
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PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

INVENTAARIO POISTOJA

U 2407 PÖLYNIMURI

65€ ERÄ!

60-VUOTISJUHLA-
PANNU 28 cm

1250€

SGT 2220 AKKUTRIMMERI

99€

3 kpl

3 kpl

79€

SMALLCUT 300 AKKUTRIMMERI  

122C POLTTO-
MOOTTORITRIMMERI 

149€
● Paino 4,4 kg
● kevytkäynnistys
● 0,6 kW
● 21,7 cm3

FB 2185-90 SÄILIÖPAKASTIN
● Energialuokka A+
● Nettotilavuus 205 litraa

289€ 2 kpl

RJVL 1651 JÄÄKAAPPI
● Energialuokka A+
● Tilavuus 153 litraa

199€ 2 kpl

2266 LEIVÄNPAAHDIN 

20€

PAKASTESÄILIÖ 
98 LITRAA
● Energialuokka A+
● Tilavuus 98 litraa

ERÄ!

189€

MYYMÄLÄSSÄMME MYÖS 

MUITA INVENTAARIO-
POISTOJA!

Kuva viitteellinen!

 ERÄ!

 ERÄ!


