
Optikon näöntarkastus 0€!

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

Lääkäriajat: ke 31.10., ke 7.11. ja ke 14.11.

TERVETULOA 
TUTUSTUMAAN 

SYKSYN 
KEHYS-UUTUUKSIIN

Valitse itse haluamasi silmälasipaketti; 

yhdet lasit, kahdet lasit tai 

vaikka linssit entiseen kehykseen.

Varmasti edulliseen hintaan!

Heijastin-pipo 
kaupan päälle 

kaikille 
silmälasien ostajille 

syyslomaviikolla!

nro 42 2018

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Jenni Naumanen 
palkittiin 

lehmäkuvilla s. 7

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 19.10.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

VIETÄ VILLIMPI  
SYYSLOMA
Avoinna joka päivä klo 10–16
www.ranuazoo.com

Yövy eläinten naapurissa: 
www.gulo.fi

Isokatu 97, 90120 OULU | puh. 020 734 4199 

Keilaus | Biljardi | Ratagolf | Pöytäcurling | Ravintola | Sauna | Darts |  Kabinetit | Sporttipubi

Lupa kaataa.

Kokous?
Kokous-
paketti

• 10 henkilölle (Lisähenkilöt 24€)
• Puolet ajasta sisältää keilailua
• Sisältää laatikkoruoan tai keiton, 

        ruokajuomat ja kahvit

• Saunatilat 20 henkilölle
• Sisältää pyyhkeet  ja siivouksen
• Saunamenu 10 €/henkilö

• Kokoustilat 60 henkilölle 
• Tilassa multimediatykki,      

        kalvoheijastin, fläppitaulu,
        ja esityskangas

Sauna

Kabinetti

240€
/3 tuntia

alkaen

150€
/3 tuntia

alkaen

30€
/1 tunti

Lue lisää osoitteesta
oulunkeilahalli.fi

Kabinetin 
yhteydessä 
Sporttipubi 

Kaatopaikka!

Varaa ajoissa!
Yhdistä kokous, ruokailu ja keilailu! 

Meiltä löytyy kaksi kabinettia ja sauna,
joita voit vuokrata erilaisiin tilaisuuksiin. 

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185

60 kaps.

45€
(norm. 47,59 €/60 kaps.)
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www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

Tikka T3X
Lite Stainless 1050,-
Franchi Affinity 12/76
puoliaut. HAULIKKO
musta tai camo 795,-
Yildiz pääll.piippuinen
KEVYTHAULIKKO 
12/76 5vs 520,-
Beretta Silver
Pigeon 1 12/76 1690,-
Fleece camo
TAKKI ja HOUSUT 20,-kpl

• Beretta Camo- ja risuoranssi
  GORETEX-PUVUT

• KUMISAAPPAAT: Sievi,
  Nokian Finnwald, Finnjagd
• KUKSAT JA PUUKOT
• ASEET JA ERÄTARVIKKEET,
  LATAUSVERMEET, Unat, AmmoX

• Kylän halvimmat KOIRAN RUUAT     
    ja laajin valikoima, 18 eri laatua
Hauhau KANARIISI
vehnätön 25,-17 kg

• KOIRATARVIKKEET
Vehnättömät 
KOIRANMAKKARAT
800 g 20,-

13 pötköä

• KALAVERKOT: Laajin valikoima
• SIIMAT, KELAT, VAVAT, SETIT

• Riistakamerat myös lähettävät

Ota yhteys pankkiisi

Roinien Suvi, 
päivittäiset 010 257 1905

Alatalo Riikka,  
rahoitus  010 257 1935
Korteslahti Sari, 
rahoitus 010 257 1929
Luukkonen Tuija, 
rahoitus 010 257 1933
Ivola Jonne, 
yritysrahoitus 010 257 1922

Isopahkala Klemens, 
sijoitus 010 257 1926
Tyni Anna-Riikka, 
sijoitus 010 257 1925
Wuolijoku Heikki, 
sijoitus 010 257 1936

Löppönen Seppo, 
vakuutus 050 560 2581
Ylitalo Mikko, 
vakuutus 050 394 9707

Pertti Purola, 
toimitusjohtaja 010 257 1920
Mikko Kähkönen, 
myyntijohtaja 010 257 1921

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. 
puh. 040 683 3496. www.kylmanen.fi

290
PORONAKKI 240 g

12,08€/kg  pkt

499
kpl

LAPPIMEETWURSTI 
450 g 

11,09€/kg  

TEHTAANMYYMÄLÄ

565
prk

PORONLIHAA 400 g

14,13€/kg  

LOUNAS ARKISIN 
klo 10.30-13.30

KEITTO-
LOUNAS

LOUNAS

590

690
LÄMMINSAVUSTETTU 
PORSAAN ULKOFILE

-20%792
kg

norm.
9,90€/kg  

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste

-20%

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

Texline on tekstiilipohjainen vinyylimatto, 
joka on nopea ja helppo asentaa, helppo 
ylläpitää ja miellyttävä käyttää. Asennus 

onnistuu yleensä irtoasennuksena ja ilman 
aluslattian valmisteluita.

NYT KAIKKI VARASTOSSA 
OLEVAT GERFLORIN 

VINYYLIMATOT JA 
KOSTEANTILANMATOT

100
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 21.10. kello 10, Valtteri Laitila, 
Ari Kokkonen, Jukka Jaakkola.  Messu on katsottavissa suo-
rana videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. 
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 22.10. kello 18.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 
10-13.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.
Perhekerho ti 23.10. kello 10-14, syysloman perhekerho 
kaikenikäisille, tarjolla lämmin ruoka ja mukavaa yhdessä-
oloa.
Kirppis ilta seurakuntakodilla ma 12.11. kello 16.10-19.00. 
Tervetuloa myymään ja ostamaan, pöytämaksu 5 € (käyte-
tään diakonian perhetyöhön). Pöytävaraukset lastenohjaajil-
le Kerttu 040 586 1217, Emmi 040 743 4896, Heli 040 868 
4730.
Satumuskari aloittaa seurakuntakodissa 31.10. keskiviikkoi-
sin, 3-4 v kello 17.00-17.45 ja 5-6 v kello 18.00-18.45. Kum-
paankin muskariin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 10 
lasta. Ilmoittautuminen lastenohjaajille ti 23.10. mennessä.
Lapsiparkkia ei syyslomaviikolla.
Rauhanyhdistykset: Seurat Jongulla Viljamaalla su 21.10. 
kello 13 (Arvo Niskasaari, Pekka Lehto). Käsityöilta Sara-
kylässä Janne Kummalalla pe 19.10. kello 19 ja seurat Sa-
rakylän kappelissa su 21.10. kello 19 (Jukka Lehto). Seurat 
Kurenalan ry:llä su 21.10. kello 16 (Erkki Tölli, Tapani Töl-
li). Ompeluseurat Pärjänsuolla Eija ja Jouni Seppälällä pe pe 
26.10. kello 18.30 (Mikko Tuohimaa).
Kastettu: Vertti Viljami Liikanen 
Haudattu: Paavo Artturi Heikkilä 89 v, Niilo Rahkola 84 v, 
Laina Kaarina Kaarre 73 v, Alpo Jalmari Salmela 65 v, Eeva 
Tuohimaa 64 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: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/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 toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
050 439 9963
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Asko Kalervo
LAAJALA
s. 13.5.1953 Sodankylä
k. 4.10.2018 Pudasjärvi

Emme nähneet kun
silmäsi sulkeitui,
emme hyvästi sanoa voineet.
Ei lähtöäsi todeksi uskoa vois,
niin äkkiä sä lähdit luotamme pois.

Puolisoa, isää ja pappaa kaivaten
Sisko ja Keijo
Kirsi ja Mika perheineen
Tuula ja Juha perheineen
Mika ja Aili perheineen 
sisarukset perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, 
että rakkaamme siunataan Pudasjärven kirkon kappelissa 

la 27.10.2018 klo 15, minkä jälkeen muistotilaisuus 
Hilturannassa. Yhteisadressi on Pudasjärven hautaustoimisto 

Pihlajassa.

Isä, pappa, isopappa

Paavo Artturi 
Heikkilä
s. 21.1.1929 Pudasjärvellä
k. 1.10.2018 Pudasjärvellä

Olen siirtynyt vain rauhaan lempeään,
silti teidän olen, lähellenne jään.
Tallentakaa menneet parhaat muistot, 
muiden olla antakaa.
Kuin ennen voimissain
te minut muistakaa.

Rakkauden lämmöllä ja  
kiitollisuudella muistaen
Sirpa, Päivi, Raili, Tarja, Mauri,
Sirkka-Liisa puolisoineen ja Reijo
Lastenlapset, lastenlastenlapset
Heimo-veli perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu 12.10.2018 läheisten läsnäollessa.
Kiitämme osanotosta.

Kiitokset Hautaus- ja kukkapalvelu Räisäselle.

Suolaista ja valoisaa
Minulla on työhuoneen seinällä kuva suo-
lasirottimesta ja lampusta. Alhaalla lukee 
”Be these.” Ja Raamatusta on kohta Matt. 
5:13-16 joka sattuu olemaan myös tulevan 
sunnuntain evankeliumiteksti.

”Ole nämä.” Tuossa Matteuksen evan-
keliumitekstissä Jeesus sanoo: ”Te olette 
maan suola.” ”Te olette maailman valo.” Jee-
sus ei sano tulkaa maailman valoksi tai ol-
kaa maan suola. Hän sanoo: te olette. 

Kastettuina seurakunnan jäseninä me 
olemme maan suola ja maailman valo. 
Kyse ei ole siitä millä tuulella tänään sa-
tumme olemaan tai mitä olemme saaneet 
elämässämme aikaan. Kyse ei ole meidän 
valinnastamme tai halustamme. Kristittyi-
nä me olemme. Suola ja valo. Ensi on kris-
tittynä oleminen sitten vasta tekeminen. 
Kasteen perusteella saamme omaksem-
me kaiken mitä Kristus on puolestamme 
tehnyt. Emme saa sitä omien ansioidem-
me, tekojemme tai uskomme tähden, vaan 

siksi että Jumala on ottanut meidät omak-
seen. Armossa ja rakkaudessa.

Muistan joskus kuulleeni uskovista pu-
huttavan viidentenä evankeliumina. Minus-
ta hyvin osuva vertaus. Hekin, jotka eivät 
lue Raamattua lukevat kyllä kristityn elä-
mää. Siksi on mielestäni ratkaisevan tär-
keää se, mitä me olemme. Kun Jumala on 
hyvä ja armollinen meitä kohtaan, tulee 
meidänkin kohdella toisia ihmisiä samal-
la tavalla.

Tiedämme että suolan tärkeimpiä teh-
täviä on säilyttää ruoka, estää sitä pilaan-
tumasta. Maan suolana, kristittyinä kirkon 
jäseninä, meidän tehtävämme on estää 
kaikenlainen tuho. Koski se sitten ihmis-
suhteita, moraalia, yhteiskuntaa tai ym-
päristön tilaa. Kun kristitty toteuttaa elä-
mässään Jumalan tahtoa, sillä on hyviä 
vaikutuksia kaikkeen lähiympäristössä.

Johanneksen evankeliumissa (Joh.8:12) 
Jeesus sanoo: ”Minä olen maailman valo.” 

Tästä Matteuksen evankeliumin kohdas-
ta saamme lukea hänen puhuttelevan mei-
tä kristittyjäkin maailman valona. Olemme 
siis hänen valonsa välittäjiä. Valoa ei voi 
olla huomaamatta pimeässä. Valo erottuu 
ja valo näkyy. Uskokin näkyy. Ei se ole yksi-
tyisasia. Eniten se näkyy siinä, miten teem-
me asioita. Miten kohtelemme toinen toi-
siamme. Ei niinkään siinä mitä sanomme. 

Olemme hyviä selittämään ja melkein-
pä mestareita puhumalla kiertämään vas-
tuutamme. Sanat voidaan ymmärtää niin 
monella tavalla. Puheilla ei toinen ihminen 
tule autetuksi. Jeesus korosti toimintaa. 
Tämän evankeliumin kohdan lopussa Jee-
sus vielä sanoo: ”Näin loista-
koon teidänkin valonne ihmi-
sille, jotta he näkisivät teidän 
hyvät tekonne. ”

Tiina Inkeroinen

Keskustalaiset piirikokouksessa:
Vesa Riekki kansanedustajaehdokkaaksi
Pudasjärven keskustalai-
set osallistuivat Keskus-
tan Pohjois-Pohjanmaan 
piirikokoukseen 13.10. Tyr-
nävällä. Tunnelma oli jän-
nittävän innostunut, sillä 
mentiinhän päättämään alu-
eemme kansanedustajaeh-
dokkaista kevään 2019 edus-
kuntavaaleihin. Reilun 400 
kokousvieraan usko kes-
kustalaiseen politiikkaan ja 
asioiden hoitoon oli luotta-
vainen. Nuorten innostus 
ja osallistuminen puolueen 
uudistumiseen ja kehittymi-
seen oli raikasta koettavaa. 
Uusien nuorekkaiden ja in-
nostuneiden ehdokkaiden 
ansiosta uskotaan Keskus-
tan kohoavan vielä uudem-
paan ja valovoimaisempaan 
nousuun. Jonkin verran kor-
jausliikkeitä Keskustankin 
politiikan hoitoon halutaan. 
Asiallinen ja suora tiedotta-
minen ovat avainasioita kä-
siteltäessä vaikeita asioita 
kuten kohua nostattanutta 
irtisanomislakiesitystä.

Poliittisen keskustelun 
avauspuheenvuorossaan 
puolueen puheenjohtaja, 
pääministeri Juha Sipilä pai-
notti monelta kantilta työl-
lisyyden hoitoa ja paran-
tamista entistä ehompaan 
tilaan. Hän muistutti hal-
lituksen saavuttamasta 72 

prosentin työllisyysastees-
ta, joka on vaatinut kovaa 
työtä ja kimuranttejakin toi-
menpiteitä. Pääministeri Si-
pilä valaisi asiaa seuraavas-
ti: ”Yhden prosenttiyksikön 
nousu merkitsee 35 000:ta 
työpaikkaa. Julkiselle talo-
udelle se merkitsee 1,4 mil-
jardin euron kasvua, joka 
on kaksi kertaa kehitysyh-
teistyöbudjettimme, suu-
rin piirtein kaksi kertaa po-
liisin budjetti ja noin puolet 
siitä, mitä käytetään puolus-
tusvoimiin rahaa per vuosi. 
(Kaleva 14.10.).

Pudasjärvisen kokous-
väen tyytyväisyys oli suu-
ri, kun uusien kansanedus-
tajaehdokkaiden joukkoon 
pääsivät jäsenäänestyksessä 
hyvin pärjännyt paikkakun-
tamme oma ehdokas Vesa 
Riekki ja Iijokialueelta toi-
nenkin ehdokas Ulla Parvi-
ainen Kuusamosta. Muut 
ehdokkaat ovat Juha Sipilä 
Kempele, Mikko Kinnunen 
Reisjärvi, Antti Rantakangas 
Haapavesi, Juha Pylväs Yli-
vieska, Hanna-Leena Mattila 
Raahe, Eija-Riitta Niinikoski 
Nivala, Pekka Aittokumpu 

Oulu, Jussi Ylitalo Tyrnävä, 
Marjut Lehtonen Oulainen, 
Lauri Nikula Oulu, Susan-
na Kisner Oulu Tuija Pata-
na Oulu ja Riikka Moilanen 
Oulu.

Entinen pudasjärveläi-
nen, nykyisin Oulunsalossa 
asuva, Henrik Hämäläinen 
valittiin piirihallitukseen.

Eurovaaliehdokkaaksi 
valittiin pudasjärveläisille-
kin tuttu MEP Mirja Vehka-
perä Oulusta.

Sointu Veivo

Juuri valittuja kansanedustajaehdokkaita. Keskellä edessä Ulla Parviainen Kuusamosta ja 
keskellä takana Vesa Riekki Pudasjärveltä. Kuva Elvi Räisänen.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pohjois-Suomen 
Kattoasennus

Pyydä tarjous!
Tarvittaessa asennuksiin liittyvät  
kirvesmiestyöt ja lisäeristystyöt.

Puh. 044 975 0606 Matti Nyström
matti@pohjois-suomenkattoasennus.com

LAADUKKAAT PELTIKATOT JÄRKIHINTAAN!

* katto- ja seinäpeltiasennukset 
* piipunpellit ja -listat

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

www.r-kioski.fi/kauppiaaksi

      Olen ylpeä siitä
mitä teen.
R-kauppias Jenni,
Parainen

YRITTÄJÄKSI      -KIOSKILLE
PUDASJÄRVELLE

Jos saat virtaa asiakaspalvelusta ja olet yrittäjähenkinen,
tule Ärrälle kauppiaaksi.

R-kioskilla on helppo aloittaa yrittäjänä,
etkä tarvitse suurta alkupääomaa.

Kiinnostuitko?
Tule kuulemaan lisää kauppiasinfoomme

ke 24.10 klo 17.00-18.30 SH Edeniin (Holstinsalmentie 29)
tai osallistu webinaariin kotona, kun sinulle sopii:

www. r-kioski. fi/kauppiaaksi
Ilmoittautuminen ja lisätietoja:

kirsi.parviainen@r-kioski.fi tai 0400 814863

Hae tehtävää 4.11.2018 mennessä osoitteessa
www.op-careers.fi

Haemme vakituiseen työsuhteeseen
rahoituspainoitteista

Asiakkuusneuvojaa

Lue lehti netistä
www.pudasjarvilehti.fi

K-Supermarket Pudasjärvi ehdolla 
Vuoden leipäkauppiaaksi Suomessa
Pudasjärven K-Supermarket 
on päässyt mukaan Suomen 
Leipuriliiton järjestämään 
kilpailuun ehdolle vuoden 
2019 leipäkaupaksi ainoana 
kauppana Pohjois-Suomes-
sa. 

Vuoden Leipäkauppa 
-kilpailu on jokavuotinen ta-
pahtuma, jossa valitaan Suo-

men paras ruokakaupan 
leipäosasto. Tänä vuonna 
paras leipäkauppa valitaan 
muiden kuin hyper market-
tien kokoluokasta. 

Kauppias Tommi Niska-
sen mukaan kisaan pääsemi-
nen mukaan on ollut erittäin 
haasteellista. Uutisen kisaan 
pääsemisestä tiistaina 16.10. 

Pudasjärvelle tuoneet Pulla-
Pirtin ja PutaanPullan edus-
tajat sanoivatkin, että on jo 
suuri voitto päästä yleensä 
kisaan mukaan.

Kuluttajat saavat osallis-
tua tapahtumaan Faceboo-
kissa ja vaikuttaa voittajan 
valintaan. Kommenttien an-
tajien kesken arvotaan pal-

kinto.
Ehdokkaat julkais-

tiin 16.10. eli kansainvä-
lisenä Maailman Leipä-
päivänä, jonka jälkeen 
niitä on voinut äänestää.  
www.facebook.com/ 
VuodenLeipakauppa. HT

Pulla-Pirtin ja PutaanPullan edustajat kävivät tiistaina 16.10. luovuttamassa banderollin K-Supermarkettiin. Kuvassa Pul-
lapirtin ja Putaanpullan edustajisto, leipäosastonhoitaja Noora Manninen sekä kauppias Tommi Niskanen. 

Koillissanomien päätoimit-
taja Petri Karjalainen kir-
joitti lehden päätoimittajan 
palstalla 19.9. ajankohtai-
sesta aiheesta. Rakentaako 
Kuusamoon valokuituverk-
ko vai luottaako tulevien 
vuosikymmenten osalta, 
mahdollisesti, markkinaeh-
toisesti rakentuviin mobiili-
yhteyksiin. 

Naapurissa, Pudasjär-
ven kaupungissa ja Taival-
kosken kunnassa päätös on 
ollut hyvin selvä. Selväk-
si asian teki viimeistään se, 
että alueen osalta tehdyissä 
julkisissa kuulemisissa yk-
sikään markkinaehtoinen 
toimija ei aikonut raken-
taa kuntiin nopeita tietolii-
kenneyhteyksiä. Ei nyt eikä 
tulevaisuudessa. Kuntien 
osalta ainoa vaihtoehto no-
peiden tietoliikenneyhteyk-
sien saamiseksi oli perustaa 
oma yhtiö ja hakea rakenta-
miseen myönnettävät julki-
set tuet. Tosiasia on myös 
se, että ilman julkisia tukia 
verkkoa ei olisi todennäköi-
sesti rakennettu.

Lähtökohtana kunnis-
sa on ollut se, että valokui-
tuverkolla mahdollistetaan 
nykyaikaiset tietoliiken-
neyhteydet ja siten yhä 
enemmän sähköistyvi-
en palveluiden saanti koko 

Valokuitu vai mobiili 
–lopulta tarvitaan molemmat

kuntien alueella, myös si-
vukylillä. Yhteyksien avulla 
halutaan siten mm. ehkäis-
tä sivukylien autioitumis-
ta ja toisaalta tukea alueen 
elinvoimaisuutta. Jo nyt 
voidaan todeta, että yhä 
useampi hyödyntää valo-
kuituverkkoa television kat-
selun lisäksi niin harrastus-
toiminnassa kuin työssäkin. 
Yllättävän moni tekee etä-
töitä kotoa tai mökiltä, sil-
lä yhteydet mahdollistavat 
työn ja vapaa-ajan helpom-
man yhteensovittamisen. 

Paljon puhuttu SOTE- ja 
maakuntauudistus, toteu-
tuipa se millaisena tahan-
sa, tulee painottamaan pal-
veluissaan selvästi aiempaa 
enemmän sähköisiä palve-
luja. Suurin osa SOTE:n etä-
palveluista vaatii varmaa ja 
turvattua yhteyttä, ja sen-
hän valokuitu tuo. Tieto-
liikenneyhteydet mahdol-
listavat jo nyt etälääkäri- ja 
–kuntoutustoimintaa, eri-
koislääkärien tapaamista 
suoraan kotoa sekä erilais-
ten turvapalvelujen tuotta-
mista niin vanhuksille kuin 
muuten kotona tukea tarvit-
seville. Jos pohjoisen kun-
nissa voidaan tietoliiken-
neyhteyksillä korvata edes 
yksi nykyisin autolla tehtä-
vä kotikäynti kuukaudes-

sa, vaikka useammalla yh-
teydenotolla verkon kautta, 
on sen talouden osalta liit-
tymän kuukausimaksu jo 
haukkunut hintansa. Ny-
kyisen yhteiskuntamme 
palvelurakenne on valitet-
tavasti hyvin raskas, mikä 
korostuu entisestään poh-
joisen pitkien etäisyyksien 
kunnissa.

Monissa kunnissa kes-
kustelu tietoliikenneyhteyk-
sistä painottuu usein vään-
töön valokuitu vai mobiili. 
Paljon puhutaan myös kai-
ken pelastavasta 5G verkos-
ta. On kuitenkin hyvä tie-
dostaa, että 5G verkko ei 
toimi kuten nykyinen 4G 
verkko. Jotta 5G verkosta 
saadaan 4G:tä nopeampi ja 
tehokkaampi, ohjataan lii-
kennettä sellaisille taajuuk-
sille, joiden kantama on 
huomattavasti 4G verkkoa 
lyhyempi. Käytännössä 5G 
verkko vaatii toimiakseen 
tukiasemia noin 100 metrin 
välein ja liikenne tukiase-
milta eteenpäin liikkuu va-
lokuituverkon kautta. Mitä 
nopeampi yhteys, sitä ly-
hyempi kantama eli sitä lä-
hemmäs valokuitu tarvi-
taan. Mobiili ja valokuitu 
eivät siten ole kilpailevia 
tekniikoita vaan molempia 
tarvitaan etenkin harvaan-

asuttujen kuntien tietolii-
kenneyhteyksien tuottami-
seen.

Valokuituverkko on osa 
kuntien perusinfraa ja sen 
rakentamisessa on paljon 
yhtäläisyyksiä muun mu-
assa Suomen sähköverkon 
rakentumiseen 1900-luvun 
alkupuolella. Aika harva 
kunta on lopulta jättänyt 
sähköverkon tekemättä. 

Etenkin Pohjois-Pohjan-
maalla on oltu erittäin aktii-
visia valokuituverkkojen ra-
kentamisessa. Jotta verkon 
rakentamiseen voi hakea 
julkista tukea, tulee ko. toi-
mija valita alueen toteutta-
jaksi liiton haussa. Tuen tar-
koituksena on nimenomaan 
avustaa laajakaistan raken-
tamista alueilla, jotka jäävät 
markkinaehtoisen tarjonnan 
ulkopuolelle. Huomionar-
voista on se, että yhteen-
kään Pohjois-Pohjanmaan 
alueella toteutettuun ha-
kuun ei ole ilmoittautunut 
yksikään jo alalla markkina-
ehtoisesti toimivista isoista 
teleyrityksistä. Markkinaeh-
toista rakentamista saa siten 
pohjoisen alueella todella-
kin odotella.

Marianne Mäntylehto
toimitusjohtaja, 
Kairan Kuitu Oy
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Yleisurheilun kauden päätöksessä palkittiin menestyneitä urheilijoita

Aikuisurheilijoista palkittiin Timo Vähäkuopus, Vesa Holmström ja Kari Jylhänlehto. 

Ratakelaaja Sini Paukkeri palkittiin Pudasjärven urheilijoi-
den ja Pudasjärven kaupungin toimesta.

Sisulisäurheilijoista palkittiin Essi Parkkila, Taika Purola, Jaakko Parkkila, Vili Vanhanen, 
Veeti Purola ja Viia Vanhanen. 

Pudasjärven urheilijoiden 
yleisurheilujaoston kauden 
päätöstilaisuudessa palkit-
tiin menestyneitä urheilijoita 
sunnuntaina 14.10. kaupun-
gintalossa. Palkittuina oli-
vat EM- paralympiakisois-
sa Berliinissä menestynyt 
ratakelaaja Sini Paukkeri, 
joka oli saapunut Pudasjär-
velle Espoosta. Hän oli 100 
ja 200 metrillä viides. Kes-
tävyysjuoksija Iida Haataja 
SM - maastot ja Kalevan Ki-
sat. Samoin kestävyysjuoksi-
ja Henna Vanhanen.

Heikki Kuurola, M 22 sar-
ja keihäänheitto. Mikko Rah-
kola M 22 sarja 800 ja 1500 
m Sisulisäurheilijoista pal-
kittiin Essi Parkkila, Jaakko 
Parkkila, Taika Purola, Vili 
Vanhanen, Viia Vanhanen ja 
Veeti Purola. Aikuisurheili-
joista palkittiin Kari Jylhän-

lehto, Vesa Holmström ja 
Timo Vähäkuopus. Tilaisuu-
dessa puhunut yleisurheilu-
jaoston puheenjohtaja Hei-
no Ruuskanen julkisti myös 
ensi vuoden alusta seuran 

uusista jäsenistä oululaiset 
Annukka Saalismaa ja Anet-
te Saalismaa. Sini Paukkeri 
huomioitiin myös kaupun-
gin puolesta, jonka edusta-
jana palkitsemisen suoritti 

kaupunginvaltuuston vara-
puheenjohtaja Sointu Veivo. 

Heimo Turunen, 
kuvat Marko Koivula

Henkilöstölle tiedotustilaisuus:
Yhteistoimintaneuvottelut kaupungin 

kehittämistoimessa loppusuoralla 
Pudasjärven kaupungin kehittämistoimen 
ja hallintotoimen henkilöstölle järjestettiin 

aamupäivällä 18.10. tiedotustilaisuudet 
palvelussuhdetoimikunnan ratkaisuehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2018 käynnistää yh-
teistoimintamenettelyn kehittämistoiminnan toiminta-alu-
eella. Neuvottelujen käynnistäminen nähtiin kaupunginhal-
lituksessa tarpeelliseksi, koska kehittämistoimen toiminnan 
koettiin aiheuttavan tarpeetonta vastakkainasettelua henki-
löstön keskuudessa, yhteistyössä sidosryhmäkumppaneiden 
kanssa ja kaupungin eri toiminta-alueiden ja toimielinten 
välillä. Kaupunginhallituksessa oli toistuvasti keskustelu ja 
käytetty runsaasti aikaa muun muassa Rimminkankaan tilo-
jen käyttämiseen liittyvien haasteiden, tiloissa tehtyjen kor-
jaustoimenpiteiden onnistumisen, Unelmatehas –konseptin 
toimivuuden, Unelmatehas Oy:n toiminnan, kehittämistoi-
men henkilöstön osin epäselvien tai puutteellisten toimen-
kuvien sekä suunnitteilla olevien hankkeiden valmistelun 
vuorovaikutteisuuteen liittyen.

Palvelussuhdetoimikunta ja kaupunginhallitus päätyivät 
jo kesäkuussa 2018 väliratkaisuun, että yhteistoimintamenet-
telyä jatketaan vähintään lokakuun loppuun saakka, tavoit-
teena kehittämistoiminnan sulauttaminen osaksi hallintotoi-
men organisaatiota. 

Palvelussuhdetoimikunta päätti 10.10. kokouksessaan yk-
simielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että yhteistoimin-
tamenettely voidaan katsoa onnistuneesti pääosin loppuun 
saatetuksi ja että toimikunnalla on esittää asiassa toimiva ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisuehdotus ja hallintosääntöön 
muutettavaksi ehdotetuista kohdista.

Päätavoitteina organisaatiomuutokselle on ollut palvelus-
suhdetoimikunnan käsittelyssä: Työntekijöiden voimavarat 
ja osaaminen tehokkaammin käyttöön, jämäkkyyttä ja järjes-
telmällisyyttä elinkeinoelämän tarpeisiin vastaamiseen, ke-
hittäminen kuuluu kaikille; hanketoiminnot suunnitelmalli-
seksi ja kiinteäksi osaksi kuntapalvelujen kehittämistä sekä 
yhteiset kaikille tarkoitetut tukipalvelutoiminnot keskite-

Palkittuina Mikko Rahkola, Iida Haataja, Henna Vanhanen, Heikki Kuurola, Annukka Saa-
lismaa ja Anette Saalismaa. 

tään hallintotoimintaan.

Palvelussuhdetoimikunta esittää linjauksia 
noudatettavaksi organisaatiomuutoksessa:
Kaupunginhallituksen linjaama toimintamalli, jossa ke-
hittämistoimen organisaatiosta osa sulautetaan hallintotoi-
minnan sisälle ja osa kehitysyhtiöön tarkoittaa samalla myös 
sitä, että elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämiseen liit-
tyvää ohjausvastuuta siirretään vahvasti kaupunginhallituk-
selle ja kaupunginjohtajalle. Organisaatiomuutoksen yhtey-
dessä on tarpeen linjata yhdessä valtuutettujen kanssa myös 
valiokuntamallia lähinnä yhden valiokunnan nimen, tehtä-
väalueen ja vastuuviranhaltijan osalta. Nämä edellyttävät 
muutoksia hallintosääntöön ja myös talousarvion rakentee-
seen.

Kehittäminen kuuluu kaikille. Hanketoimintaa toteute-
taan jatkossa siellä, missä on varsinainen toimintakin. Elin-
keinohankkeet toteutetaan kehitysyhtiön hallinnoimina. 
Hanketoiminnan tukemiseksi perustetaan hanketiimi, jossa 
on asiantuntijoita eri toiminta-alueilta. Hankekoordinaatto-
ri vastaa hanketiimin kokoon kutsumisesta ja asialistan val-
mistelusta.

Työllisyydenhoidon osalta linjataan, että työllistymispal-
veluihin lisätään uutena esimiestasona yksikön vetäjän vir-
ka. Työllistymispalvelut sijoittuvat edelleen fyysisesti sa-
moihin tiloihin synergiaetujen saavuttamiseksi.

Karhupajan osalta linjataan, että työpajatoiminnot sijoi-
tetaan jatkossa työllistymispalvelujen alle ja yksikön vetä-
jä toimii työpajatoimintojen, kuten myös yksilövalmentajan 
esimiehenä. Yksilövalmentaja työskentelee työllistymispal-
velujen muiden valmentajien kanssa osana työllistymispalve-
lujen kokonaisuutta. Avoimen työpajan ja nuorten työpajan 
kustannuserittely rahoittajalle edellyttää työaikakirjauksien 
käyttöönottoa nuorten työpajan parissa työskenteleviltä val-
mentajilta.

Hyvinvointikoordinaattorin tehtävän hoidon osalta lin-
jataan, että nuorten palvelujen koordinaattori alkaa hoitaa 
tehtävää, kun häneltä vapautuu noin puolet toimenkuvan 

työtehtävistä Karhupajan esimiehen tehtävien siirtyessä hä-
neltä työllistymispalvelujen esimiehelle.

Tapahtumatuottajan osalta linjataan, että rekrytoinnis-
sa edetään nopeutetulla aikataululla. Henkilö sijoittuu hen-
kilöstö- ja tukipalveluihin. Tehtäväkokonaisuuteen kuuluu 
Rajalta Rajalle –hiihdon järjestämisen lisäksi tapahtumatuo-
tanto koko kaupungin alueella.

Tietohallintopalvelujen osalta linjataan, että neuvotel-
laan Oulunkaaren kanssa mahdollisuudesta yhteisrekrytoin-
tiin tai vastaavaan järjestelyyn siten, että saataisiin kaupun-
gintalolle tietohallintoasiantuntija-tasoinen henkilö, jonka 
vastuulle voitaisiin saada nykyistä laajemmin kaupungin 
oman tietohallinto-osaamisen, osto-osaamisen ja kokonai-
suuden hallinnan tehtäviä.

Tila-asioiden osalta linjataan, että Rimmin tiloista luovu-
taan kokonaan tämän vuoden loppuun mennessä. Vaihtoeh-
toja toimintojen sijoittumiselle tulee kartoittaa nykyistä laa-
jemmin, kaikkien kaupungin käytössä olevien tilojen osalta.

Kehittämisjohtajan tehtäväkokonaisuus sellaisenaan 
suunnitellussa organisaatiossa lakkaa vuoden 2019 alusta 
ja viralle ei ole tarvetta. Nykyisen viranhaltijan kanssa jat-
ketaan henkilökohtaisia yhteistoimintaneuvotteluja tavoit-
teena löytää hänelle organisaatiosta koulutukseen, ammat-
titaitoonsa ja kykyynsä nähden soveltuva tehtävä. Mikäli 
tehtävää ei löydy, virkasuhde päättyy irtisanomiseen.

Erityistä huomiota muutosprosessissa kiinnitetään hen-
kilöstön tukemiseen ja vuorovaikutuksen lisäämiseen. Huo-
lehditaan riittävästä resurssista työnohjaukseen ja mää-
ritellään työnkuvat. Muutosprosessin tukena on lisäksi 
suunniteltu henkilöstön hyvinvointiohjelma. Henkilöstö- ja 
tukipalveluihin rekrytoitava uusi henkilöstöpäällikkö var-
mistaa osaltaan tätä kehityssuuntaa.

Palvelussuhdetoimikunnan esitystä käsitellään seuraa-
vaksi kaupunginhallituksessa 23.10., jonka jälkeen organi-
saatiomuutoksesta päätetään marraskuun kaupunginval-
tuuston kokouksessa. 

Kaupunki tiedotus 
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AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

PERJANTAI-LAUANTAI
19.-20.10.

MAANANTAI-TORSTAI
22.-25.10.

399

499

499 100

495

695
kg

ras

179
pkt

kg

199399 199
prk

199
ras pkt

200

100

299

595
kg

249

pkt

pkt

100

099
pkt

795
kg

199
ras

raj. erä

595
kg

Porsaan
KYLJYKSET

179
kg

Porsaan
PAAHTO-
KYLKI

Naudan
PAISTIJAUHE-
LIHA

995
kg

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

595
kg 695

kg

399

795
kg

Nauta
JAUHELIHA
max 10% rasvaa

Kananpojan
PAISTILEIKE
700 g
mari-
noitu 795

kg

249

2 pkt/talous

199
pkt

499
pkt

115
pss

Kariniemen
BROILERIN

MINUUTTIPIHVIT
290-360 g

maustamaton tai 
maustetut

pkt2 kg/
talous

2 kalaa/talous

pkt

Vihreä kivetön
RYPÄLE

500 g

kpl

1290

1790

495

139,-

pkt

8990

pkt

275
ras

100
pkt

2 pkt/talous

kg

495
kg

450

Kotimainen
VILJAPOSSUN
PUOLIKAS
(paloiteltu)
Ennakkovarauksesta
Saat esim. kinkku, kyljys, etuselkä, 
lapa, kylki, sisäfile

RAAKA-
PALOITELTUNA 5990

1190
36,-

4750

890

250

MA-TI 22.-23.10.             KE-TO 24.-25.10.

KANAN-
MUNAT
10 kpl

RAUTAOSASTOLTA

Valio
VOI 500 g 
normaali-
suolainen

Tuore Norjan
LOHI
2-3 kg

Atria
HIILLOS-

MAKKARAT
400 g

PE-T0 19.-25.10.

Valio
PLAY MAITO-

KAAKAOJUOMA
1 l

HK
HERKKUMAKSA-

MAKKARA
500 g

Snellman
Maatiaispossun
LIHASUIKALE 
400 g naturell tai 
marinoitu

HK
UUNILENKKI 
400 g

Arla perinteiset
JOGURTIT 
150 g

HK
BURGERI
100 g

Kariniemen
BROILERIN

PAISTISUIKALEET
250-300 g

TEKSTIILIOSASTOLTA

Perattu
MUIKKU 
pyyntivaraus

Kariniemen 
paneroidut
NUGGETIT
200 g

  PE 19.10.                           LA 20.10.

Porsaan
LIHAKUUTIO

Ingman
GREAMY 

HERKUTTELU-
JÄÄTELÖT

0,85 l

6 prk

pkt

IRTO-
KARKIT

Naisten
SLOGGI MAXI
koot: 40-54, ruskea, 
musta. 3 kpl/pakt

Pouttu
PALVIRYYNI-
MAKKARA

400 g

Kotimainen
JÄÄSALAATTI-

PUSSI

Atria
GOTLER-
MAKKARA
palana

pkt

Sievin
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-

HK ohuen ohuet
YLIKYPSÄ
SAUNAPALVI-
KINKKU 300 g

Valio hyvä 
suomalainen
ARKIJUUSTO
1,25 kg

10 kpl

Nitecore HC30 
OTSA-
LAMPPU
1000 lumens

69,-

LED-TYÖVALO 
27 w

LED-TYÖVALO 
48 w

Auton
LED-LISÄVALO 
Esim.120 w 
valopaneeli 

Airam
YÖVALO 
pistorasiaan 
hämäräkytkimellä 

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-

JUHLAMOKKA
KAHVI
500 g

KAASU-
LÄMMITIN
4,2 kWBallerina

TÄYTEKEKSIT
190 g

Atria Perhetilan
BROILERIN
FILEESUIKALEET
250-300 g

Kananpojan
KOIPIREISI
3 kpl/ras
mari-
noitu

KENKÄOSASTOLTA
Tyttöjen
TALVI-
KENKÄ

Suosittu naisten
VELOUR 
LEGGINSIÄ
koot: 
S/M, L/XL

Misten BlackHorse
KERRASTO
tukeva malli
65% plyesteri
35% puuvilla

Miesten ja 
naisten
TOPPA-
HOUSU
reisitaskut
joustavat 
polvi ja 
takaosa

Miesten
PITKÄT 
ALUS-
HOUSUT

Norweger
VILLA-
SUKKA

UUSI NOVITA 

TALVILEHTI 

SAAPUNUT!

Atria MAKSA-, 
LIHAMAKARONI- 
tai LIHAPERUNA-
SOSELAATIKKO 
350-400 g
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Syksyn lehdet ovat pudon-
neet puista. Muuttolinnut 
ovat lentäneet etelän läm-
pöön. Taivas on selkeä ja 
maata koristaa kuura. Ilmas-
sa on syksyn raikkautta. En-
silumi satoi muuttaen tie-
noon valoiseksi. Talvi tulee 
hiljalleen torillekin.

Kaikki ovat edelleen ter-
vetulleita myymään omia 
vaatteita ja tavaroita Pudas-
järven torille. Ajankohdan 
voi itse valita. Toripaikka-
maksu on kymmenen euroa 
kerta. Jos on jotain kysyttä-
vää, niin Kerttu Simulle voi 
soitella 040 730 9481.

Paavalinpuiston kävely-
kierrokselta kahvipaketin 
voittivat; kesäkuu Linnea 
Manninen, heinäkuu Ilmo 
Niinistö ja elokuu Aune 
Hyttinen. Jatkamme arvon-
taa ensi kesänä. Lumen tul-
tua Paavalinpuistoon hiihto-
latu avataan kaikenikäisille 
käyttäjille.

Kaikki kauniin kesän asi-
akkaat ovat tuoneet paljon 

Torilla toimintaa
syksylläkin

Torille voi tulla vaikka-
pa kahvien kanssa, jotka 
maistuvat ulkona. 

iloa ja valoa tietopisteelle ja 
torille. Kauniit muistot kan-
tavat läpi pimeän sekä pak-
kastalven yli aina uuteen ke-
sään asti.

Kiitämme kaikkia asi-
akkaita ja yhteistyökump-
paneita kuluneesta kesästä. 
Toivotamme kaikille oikein 
mukavia päiviä!

Kurealan Kyläyhdis-
tys, toriemäntä Kerttu Simu 
ja tori-isäntä Hannu Simu, 
A-RH

MHY Koillismaa järjestäytyi sekä 
nimitti johdon

Metsänhoitoyhdistys Pu-
dasjärven, Taivalkosken ja 
Kuusamon valtuutetut päät-
tivät 28.9, että Koillismaal-
la on vain yksi metsänhoi-
toyhdistys vuoden 2019 
alusta lukien. Yhdistyksen 
nimeksi päätettiin Metsän-
hoitoyhdistys Koillismaa 
ry, joka toimialue muodos-
tuu Kuusamon ja Pudasjär-
ven kaupungin, Taivalkos-
ken kunnan sekä Iin kunnan 
Kuivaniemen ja Oijärven ky-
lien alueista. 

Mhy Koillismaa ry:n val-
mistelutoimikunta on va-
linnut puheenjohtajakseen 
Matti Alatalon Pudasjär-
veltä, varapuheenjohtajak-
si Tarja Leinonen-Viinikan 
Kuusamosta. Muina valmis-
telutoimikunnan jäseninä 
ovat Hannu Nissi Pudasjär-
veltä, Pirjo Jylkäs ja Jaakko 

Mhy Pudasjärven toimin-
nanjohtaja Antti Härkönen 
aloittaa ensi vuoden alusta 
Mhy Koillismaan johtajana.

Soronen Taivalkoskelta sekä 
Jouni Säkkinen Kuusamosta. 

Valmistelutoimikunta jat-
kaa vuoden 2019 alusta luki-
en metsänhoitoyhdistyksen 
hallituksena.

Mhy Koillismaa ry:n joh-
tajaksi on nimitetty Ant-
ti Härkönen Pudasjärveltä 
ja talouspäälliköksi valittiin 
Seppo Miettunen Kuusa-
mosta, joka toimii Vuoden 
2018 loppuun saakka Mhy 
Kuusamon toiminnanjohta-
jana.

Mhy Taivalkosken toi-
minnanjohtaja Teuvo Puo-
lakanaho siirtyy hoitamaan 
1.1.2019 alkaen metsäneuvo-
jan tehtävää Taivalkoskella.

Antti Härkönen, 
kuvat Heimo Turunen

Matti Alatalo on valittu Mhy 
Koillismaan hallituksen pu-
heenjohtajaksi vuoden 2019 
alusta alkaen. 

Vesiosuuskuntien yhteistyölle tarvetta
Pudasjärven Hirsikampuk-
sella järjestettiin tiistaina 
09.10. SuoVe-hankkeeseen 
liittyvä Oulunkaaren ympä-
ristöpalveluiden alueen ve-
silaitoksille suunnattu kou-
lutustilaisuus. Tilaisuudessa 
kerrottiin muun muassa uu-
distuneesta talousvesiase-
tuksesta, riskien hallinnasta 
ja varautumissuunnitelmis-
ta. Tilaisuus herätti runsaas-
ti mielenkiintoa ja paikalle 
saapuikin lähes 50 talousve-
den parissa työskentelevää 
henkilöä. 

Vesilaitosten toimin-
ta on nykyään riskiperus-
taista, eli vesilaitosten tulee 
laatia ja hyväksyttää kun-
nan terveydensuojeluvi-
ranomaisella riskinhallin-
ta. Sillä on vaikutusta mm. 
vesilaitosten laatimiin val-
vontatutkimusohjelmiin ja 
varautumissuunnitelmiin. 
Riskinarvioinnin laatimi-
seen suositellaan WSP-työ-
kalua; pienimmille laitoksil-
le riittää myös tilaisuudessa 
esitelty tarkastuslomake täy-

dennettynä talousvesiase-
tuksen vaatimilla tiedoilla. 
Lisäksi vesilaitosten tulee 
toimittaa ELY-keskukselle ja 
Oulunkaaren ympäristöpal-
veluille toimintaansa liitty-
vä varautumissuunnitelma. 

Tilaisuudessa keskustel-
tiin myös yleisesti Pudasjär-
ven tilanteesta talousveden 
suhteen. Koulutustilaisuu-
den vetäjän Vesa Arvosen 
mukaan Pudasjärvellä on 
eniten vesiosuuskuntia koko 
maassa; vesiosuuskuntia, 
vesihuoltoyhtiöitä ja mui-
ta vesilaitoksia on Pudas-
järvellä yli 50. Oulunkaaren 
ympäristöpalveluiden alu-
een vesilaitosten valvonnas-
ta vastaava Kalle Oiva arvioi 
Pudasjärven tilanteen johtu-
van lähinnä siitä, että Pudas-
järven väestö on hajautunut 
laajalle alueelle pieniin ky-
liin, eikä niissä vaikuttavien 
vesiosuuskuntien yhdistä-
minen ole koskaan toteutu-
nut. 

Suurin osa Pudasjärven 
vesiosuuskunnista on pie-

niä, muutamien kymme-
nien tai satojen käyttäjien 
vesiosuuskuntia. Taantuvi-
en kylien pienten vesiosuus-
kuntien ongelmat johtuvat 
yleensä taloudellisista teki-
jöistä; rahaa ei ole tarpeeksi 
vesilaitosten infrastruktuu-
rin ylläpitämiseen. Pääasias-
sa 70-80 –luvuilla rakennetut 
vedenottamot ja putket alka-
vat olla tiensä päässä. Kalle 
Oivan mukaan vesilaitosten 
tulisi ehdottomasti kerätä 
tarpeeksi suurta vesimak-
sua, jotta infrastruktuurin 
kunnostamiseen ja veden-
laadun valvomiseen olisi va-
raa. 

Suomesta löytyy esimerk-
kejä, joissa vesiosuuskunnan 
jäsenet ovat joutuneet hake-
maan pankkilainaa veden 
saastumisen ja käyttökiellon 
myötä. Tällä hetkellä moni 
pudasjärveläinen vesiosuus-
kunta tuntuu pyörivän lä-
hinnä talkoohengellä. 

Tilaisuudessa nousi esiin 
myös vesilaitosten välisen 
yhteistyön merkitys. Vesi-

osuuskuntia ja vesijohtover-
kostoja tuskin saadaan yh-
distettyä kattavasti, mutta 
jonkinlainen hallinnollinen 
yhteistyö voisi olla toimiva 
ratkaisu. Ongelmien ratkai-
suksi esitettiin mm. kiinteis-
töhuoltotyppistä mallia tai 
kuntaan palkattavaa koor-
dinaattoria hoitamaan vesi-
osuuskuntien asioita. 

Vesilaitosten henkilökun-
ta on tehnyt todella hienoa 
ja arvokasta työtä ja usein 
todella pienillä resursseil-
la – sitä työtä täytyy arvos-
taa korkealle. Karu totuus 
on kuitenkin se, että infra-
struktuuri vanhenee ja vesi-
laitos on aina itse vastuussa 
toimittamansa veden laa-
dusta. Talousveden laadun 
varmistamiseksi tarvitaan 
resursseja.

Kalle Oiva
Ympäristötarkastaja, 
Oulunkaaren 
ympäristöpalvelut

Syyslomien aikaan Syötteen luontokeskuksessa vietetään 20.-
27.10. perinteiseen tapaan lasten luontoviikkoa. Viikon aikana on 
tarjolla monenlaista ohjelmaa luontokeskuksella sekä lähiympä-
ristössä. 
Luontoviikko alkaa lauantaina 20.10., jolloin luontokeskuk-
sen kahvila-ravintolassa on tarjolla perhebrunssi kello 11-15. Kel-
lo 14 esitetään maksuttomana koko perheen uutuuselokuva Su-
permarsu auditoriossa.
Sunnuntaina 21.10. voi katsella maksuttomia luontofilmejä 
auditoriossa, ja Kaija Karhun hauska kätkörata on kierrettävissä 
omatoimisesti koko päivän ajan.
Maanantaina on mahdollisuus askarrella heijastimia kello 11-
14- 
Tiistaina kello 11-15 Pudasjärven 4H-yhdistys järjestää lapsille 
sekä lapsenmielisille mukavan puuhapäivän auditoriossa. Luonto-
viikon yksi kohokohta on myös tiistaina, jolloin lähdetään pimeä-

Lasten luontoviikkoa vietetään luontokeskuksessa
retkelle Annintuvalle kello 17-19. Mukaan retkelle tarvitaan lamppu 
sekä eväät, joita voi nauttia Anninkosken päivätuvan suojissa. Ret-
kelle tulee ennakkoilmoittautua ja mukaan mahtuu 20 henkilöä. 
Keskiviikkona ja torstaina kello 10.30 kierretään Kaija Kar-
hun kätkörata opastetusti itsensä Kaija Karhun johdolla. Kaija on 
valmistautumassa talveen ja ystävällisesti lupautui tulemaan op-
paaksi vielä ennen talviunille menoaan. Retken kesto on noin tun-
nin mittainen. Keskiviikkona esitellään myös luonnonkosmetiikan 
valmistusta luontokeskuksen aulassa kello 12-15. Asiakkailla on 
mahdollista myös valmistaa itse pieni luonnonkosmetiikkatuote. 
Torstaina voi piipahtaa Retkitohtorin vastaanotolla, jossa Metsähal-
lituksen oma Retkitohtori jakaa luonnonystäville mieluisia resepte-
jä erilaisille luontoretkille. Kumpanakin päivänä ohjelmassa on kai-
kille sopiva lasten satuhetki kello 12. 
Perjantaina vietetään uudistuneen Kellarilammen luontopo-
lun avajaisia kello 13-14. Paikalla on Metsähallituksen henkilökun-

taa tarjoilemassa pannukahvia sekä vaihtamassa ajatuksia retkei-
lijöiden kanssa. 
Lauantaina esitetään luontokeskuksella elokuva Heinähattu, Vilt-
titossu sekä Rubensin veljekset kello 14 alkaen. Elokuva sopii 
koko perheelle. 
Syyslomalla kannattaa lähteä omatoimisesti retkelle. Luonto-
keskukselta pääsee Kaija Karhun kätköradalle (0,5km) ja Naava-
parran polulle (3km). Muita lapsiperheille sopivia retkikohteita 
ovat vasta kunnostettu Kellarilampi sekä Vattukuru. Iso-Syötteen 
Huipunpolulla voi käydä ihailemassa kauniita vaaramaisemia.
Luontokeskus on avoinna luontoviikon aikana joka päivä kello 
10–16. Kahvilassa on tarjolla keittolounasta.

Luontokeskus tiedotus

Erikoishammasteknikko

Kauppatie 4 Pudasjärvi 
p. (08) 822 300, 0400 677 101

Hammasproteesit, -pohjaukset ja -korjaukset
30 vuoden kokemuksella.

Vastaanotto ma, ti, ke.

Timo Kukkonen

Eero Riihijärvi p. 040 822 4983

Kantojen jyrsintää 
Pudasjärvellä edullisesti
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Jenni Naumanen palkittiin lehmäkuvilla
Pudasjärven Hetekylästä 
oleva maatilan emäntä Jenni 
Naumanen sijoittui toisek-
si MTK Varsinais-Suomen 
järjestämässä valokuvakil-
pailussa ”Jos lehmät puhui-
sivat”. Kilpailun palkituis-
ta kuvista tehdään näyttely, 
jossa navetan ulkopuolella 
elävät ihmiset saavat kokea 
elämää lehmien parissa. Elo-
kuun lopussa päättyneeseen 
kuvakilpailun lähetettiin yli 
300 kaunista ja puhuttelevaa 

kuvaa. 
Jenni Naumanen osallis-

tui kilpailuun lehmäammat-
tilaiset -sarjassa kuvasarjal-
la "vanhassa lehmässä asuu 
syvä rauha ja viisaus". Raa-
din lausunnoissa kuvien to-
dettiin olleen ilmeikkäitä, 
hyvin kuvattuja ja kuvaa-
ja tuntuu arvostavan kuvaa-
miaan eläimiä. Kuvat ovat 
hyvin intensiivisiä ja van-
gitsevat katsojan. Palkinto-
jenjakotilaisuudessa tors-

Palkintojen jakotilaisuuden kuvassa juontaja Yara Suomen asiakkuuspäällikkö Ilkka Suur-
Uski ja Jenni Naumanen, joka esittelee ottamiaan kuvia. Kuva Henna Kosamo.

Jenni Naumasen ja Janne 
Oinaan perheessä on val-
koinen ruotsin hirvikoira, 

Tunturijärven Jolanda. 

Jenni Naumanen Ohton maatilalla lehmänsä Lypsikin kans-
sa yhteiskuvassa. Lypsikki on kiltti, mutta temperamentti-
nen kaksi kertaa poikinut holstein, tunnetun Mäntylän Ra-
kuunan jälkeläinen. Vuosituotos on noin 11 900 kg. Kuva 
Marjo Pätsi.

Palkittu kuvasarja on nimeltään ”vanhassa lehmässä asuu syvä rauha ja viisaus”.

taina 11.10. Kone Agriassa 
Jyväskylässä 

Ohton maatilayritykselle 
luovutettiin 300 euroa ja ku-
vaaja Jennille 300 euroa.

-Olen harrastanut valoku-
vaamista kymmenisen vuot-
ta. Keväällä 2017 meillä oli 
yhteisnäyttely "Kaunottaria 
ja utareita" Kari Tykkyläi-
sen kanssa. Maitotilayrittä-
jänä näen lehmissä ja ym-
päröivässä luonnossa joka 
päivä jotain kaunista, min-

kä haluan näyttää muillekin. 
Lehmät ja hevoset ovat suo-
sikkikuvattaviani.  Olen ku-
vannut pääasiassa eläimiä 
ja luontoa mutta kamerain-
vestoinnin myötä teen myös 
lapsi-, perhe- ja lemmikkiku-
vauksia, kertoi Jenni Nau-
manen kuvausharrastukses-
taan.

Naumanen on toiminut 
vuodesta 2004 maatilayrittä-
jänä yhdessä miehensä Jan-
ne Oinaan kanssa Ohton su-
kutilalla. Perheessä on kaksi 
lasta, hevosia ja koiria. Na-
vetassa on 24 lypsävää ja li-
säksi nuorta karjaa, yhteensä 
40 eläintä. 

-Teen tätä työtä rakkau-
desta eläimiin ja maaseu-
tuun. Tykkään kun on pieni 
karja; tunnen kaikki lehmät, 
niiden jälkeläiset, siskot ja 
isoäidit, kertoo Jenni.  HT

Pystykorvat haukkuivat Suomen mestaruudesta Syötteellä
Yksi kaikkien aikojen kova-
tasoisimmista Haukku-ot-
teluista kilpailtiin viikon-
loppuna 6.-7.10. Syötteellä. 
Haukkukuninkuudesta eli 
pystykorvien Suomen mes-
taruudesta kilpaili 12 lohko-
karsintojen kautta selviyty-
nyttä koiraa ja vuoden 2017 
mestari Sauli ja Pirkko Halt-
tusen omistama Karahkan 
Eka-Essi, joka uusi mesta-
ruutensa Syötteen upeissa 
maisemissa. 

Kilpailun puitteet olivat 
korkealuokkaiset. Kisakes-
kuksena toimi tunturin pääl-
lä sijaitseva Hotelli Isosyöte 
ja kilpailun koemaastot si-
jaitsivat pääasiassa Syötteen 
kansallispuiston alueella Pu-
dasjärven ja Taivalkosken 
kuntien alueilla. Kokeen yli-
tuomarina toimi Kari Sara-

järvi Taivalkoskelta.
Haukku-ottelu on Suo-

men Kennelliiton valta-
kunnallinen SM-kilpailu. 
Syksyn ensimmäinen talvi-
myrsky perjantaina säikäytti 
etukäteen osallistujia ja jär-
jestäjiä, joka näkyikin lauan-
tain tulostasossa. Sunnuntai 
kuitenkin osoitti, että etu-
käteenkin tiedossa ollut lin-
tukanta mahdollistaa myös 
hyvän tulostason ja yhteen-
sä kahdeksan koiraa hauk-
kui sunnuntaina LINT1 -tu-
loksen. Kilpailun järjestivät 
Pudasjärven Metsästyspys-
tykorva- ja Ajokoirakerho 
ry, Taivalkosken Kennelker-
ho ry & Oulun Seudun Pys-
tykorvakerho ry.

Karoliina Sarajärvi
Kuvassa kolmen kärki M-18 Karahkan Eka-Essi FI22432/13, om. Sauli ja Pirkko Halttunen, Siilinjärvi (keskellä), hopeaa 
Rota FI31248/15, om. Thommy Svevar, Sundom, pronssia Peijakkaan Muksa FI35001/16, om. Heikki Niemelin, Oulu. Kuva 
Marika Tuomela.
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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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

METALLIROMUN KERÄYS

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

Vaativaa kuntoutusta ja valmennusta

PALVELU-
HAKEMIS-

TOSTA
EDULLISTA  
ILMOITUS-

TILAA! 

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Luotettavasti 
isännöintiä ja 

kiinteistövälitystä.

TYÖSUORITUKSIA

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

LAKIPALVELUJA

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

VARAOSAT

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

Maksamme reilun korvauksen 
yli 1000 kilon eristä. 
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LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

NUOHOUSPALVELUT

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!MYYDÄÄN

MYYDÄÄN 2h+k 
3 krs, 58,5 m2, 

keskustassa. Hyväkuntoinen, 
kalustettuna, vähän asuttu, 

kylpyhuone remontoitu, 
heti vapaa. 

P. 0400 944 615.

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. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

VUOKRATTAVANA

Korennolla heti vapaana 2 h + 
k 55 m2, 1 h+k 42 m2, 1 h+k 25 
m2. P. 0400 512 997.

KARPALOITA p. 0400 188 
053. 

VW Transporter pakettiauto, 
pitkämallinen, vm. -99. Kyse-
lemällä saa lisää tietoja. P. 040 
550 3632.

Lasten valkoinen pinnasänky  
sisältää patjan ja 6 kpl alusla-
kanaa. Syöttötuoli alumiini-
runkoinen, kokoontaitettava, 
mukana säilytyslaukku. P. 040 
588 0233.

Ooppelin levypyörät 4 kpl, 
vannekoko 14”: Lisäksi 2 kpl 
185/70 -14 nastarenkaita, to-
della hyvät. Yhteishintaan 60€. 
P. 044 582 2015.

Omakotitalotontteja Haapo-
karin asemakaava, Parkkilan 
tie. Kunnallistekniikka on ja Ka-
rikuja-liittymä. Luonnonkaunis 
oma  kangasranta, ei tulvaa. 
Hyvät kalavedet. Rakennusoi-
keus 250 m2 per tontti. Esittely 
ja näyttö Seppo Parkkila p. 044 
582 2015. Myyjä Juha Päivä-
niemi p. 0400 539 827.

ASFALTTIASEMA
huutokaupat.com

1062208

Mönkijä Honda 420mf -07. 
280h, 2466 km. Virheetön, kuin 
uusi. Vinssi, pohjapanssari, 
metsäkärry, kuuppa. Alumiini-
set taitettavat ajosillat, kettingit. 
P. 044 083 6125.

OSTETAAN

Ostetaan mökki tai tontti 
Syötteeltä vesistön ääreltä. p. 
040 771 8765.

Kulttuurikeskus Pohjantähti 
ei lepäile. Tiistaina 16.10. siel-
lä avautui uusi, kahden ku-
vanveistäjän yhteisnäyttely. 

Aviopari Virpi Kanto ja 
Tapani Kokko tekevät taidet-
ta kotonansa Orimattilassa. 
Tapani on lähtöisin Pudas-
järveltä ja Virpi Oulusta. Yh-
teensattumien vuoksi näytte-
lyn pystytti ja avasi Kokko, 
joka kyllä osasi kertoa myös 
puolisonsa teoksista.

Omalla ainutlaatuisel-
la käsittelytavallansa Vir-
pi Kanto edustaa betonitöil-
lään mietiskelevää ja rauhaa 
rakastavaa ihmistä. Harmaa-
seen betoniin hän tuo uu-
sia ulottuvuuksia lisäämäl-
lä sinne eri materiaaleja sekä 
värielementtejä. Veistok-
sensa Kanto työstää ensin sa-
vimuovailuna, jonka jälkeen 
hän valaa betonin kipsimuot-
tiin.

Koska taiteen tekeminen 
on sekä meditatiivista että 
fyysistä työskentelyä, Kanto 

Raikuliryhmä Pohjantähdessä

Lukijan kynästä

Eihän Uuttutiellä ole enää vuosiin ollut avo-ojia.  
Kaupunki täytti ne ja laittoi maan alle salaoja-
putket.

Ympäristötietoinen

Ojituksista

Virpi Kanto tuo veistoksil-
laan esille rauhallista, hillit-
tyä kauneutta.

Tsirp tsirp -lintuteos johdat-
taa vieraat värikylläiseen 
taidehuoneeseen.

Kokon teoksista löytyy usein sekä taide että käyttöesine 
samasta paketista.

Kuvanveistäjä Tapani Kok-
ko on lähtöisin Pudasjär-
ven Konttilasta, missä hän 
on saanut pistoksen taitee-
seen lapsuuden naapurilta 
Kari Tykkyläiseltä.

kuvaileekin sitä kokonaisval-
taiseksi matkanteoksi, johon 
tarvitaan kauneutta, väriä ja 
muotoa.

Tapani Kokko avasi oman 
osuutensa Pohjantähden toi-
sessa näyttelyhuoneessa sekä 
käytävällä olevilla teoksilla. 
Tämän hän on nimennyt ”Rai 
rai ette maha mittään raikuli-
ryhmä” -näyttelyksi. 

Kokko kuvailee tietän-
sä taiteilijaksi rumpalin, säh-
köasentajan ja taiteilijan as-
sistentin työvyyhdin jälkeen 
lopulta opiskelijaksi Kuvatai-
deakatemiaan, josta hän val-
mistui 90-luvun loppupuo-
lella. 

Kokko valmistaa veistok-
sensa puusta. Suuret linjat 
vedetään ulkona moottori-
sahalla ja viimeistely tapah-
tuu sisätiloissa eri tekniikoi-
ta ja työvälineitä käyttäen. 
Puuhun kuvanveistäjä tekee 
yksityiskohtia puuväreillä, 
maaleilla, tusseilla, nauloilla, 
nastoilla, langoilla sekä teks-
tiileillä.  Aiheina hänellä on 
mies, nainen ja perhe. Käsit-
telytapa on yhtä aikaa sekä 
humoristinen että raju.

Tällä taiteilijapariskunnal-
la on myös ”Taidevankkuri 
Linnuntie” -performance-esi-
tys, joka vieraili viime kesänä 
myös Pudasjärvellä. Perfor-
mance on pariskunnan mie-
lestä mukavaa vaihtelua atel-
jeessa puurtamisen ohella.

Pudasjärven kaupungin 
tervehdyksen esitti itseoi-
keutettuna kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen. Miehet ovat 
lähtöisin samalta kylältä ja 

muistelivat lapsuuden aikai-
sia tapahtumia Konttilassa. 
Oman värikkään leimansa tä-
hän trioon antoi taiteilija Kari 
Tykkyläinen, jonka injektio-
ruiskusta Kokko on saanut 
lapsena ensimmäiset taidep-
läjäykset veriinsä.

Tapani Kokko on kirjoit-
tanut itsestään ja taiteestaan 
kirjan ”Puumorsian”, joka on 
kuvitettu omilla taideteok-
silla ja se on käännetty myös 
englanniksi. Toinen kirja on 
teon alla ja Kokosta on tehty 
tv-dokumenttikin.

Tätä taidenäyttelyä pää-
see ihailemaan Pohjantäh-
dessä joulukuun 2. päivään 
saakka.

Terttu Salmi

MYYDÄÄN
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Taksi-, inva- ja paarikuljetukset

Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Oulun seudun ulosottovirasto
MYYDÄÄN 43,38 HEHTAARIN 
METSÄTILA PUDASJÄRVELLÄ

Kohde on ulosmitattu ja se myydään internet -huutokaupalla 
www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 19.10.-1.11.2018.
Kohdenumero 1062841: Pudasjärven kunnassa sijaitseva Ta-
kametsä -niminen tila RN:o 67:13 (615-404-67-13). Tilan pinta-
alasta on metsämaata 34,8 ha. Tilan arvioitu ainespuun määrä 
on 404 m3.
Tarkemmat tiedot ja esitteet: Kihlakunnanulosottomies 
Ritva Honkanen puh. 029 56 28425 tai internet www.oikeus.fi.
Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

PUDASJÄRVEN MAA- JA 
KOTITALOUSNAISTEN

Tervetuloa!80-vsunnuntaina 28.10.2018
Pudasjärven seurakuntatalolla.
Juhlajumalanpalvelus klo 10.00.

Juhla klo 12.30.

80-VUOTISJUHLA

Mahdolliset muistamiset pyydämme 
tilille FI09 5360 0450 0058 74 (viestiksi "80-juhla"). 
Varat ohjataan kauttamme vanhustyön tukemiseen.

YLEINEN HIRVENLIHA 
HUUTOKAUPPA

La 20.10.2018 klo 14.00
Hirvikummussa 
(Lehmisuontie 160) 

Järj. Sarakylän metsästysseura ry

Pudasjärven syöpäosastoTervetuloa!

IKÄAUTOILIJOIDEN JA -IHMISTEN 
LIIKENNETURVALLISUUSTILAISUUS JA 

SYÖPÄOSASTON PIKKUJOULU
Pudasjärven syöpäosasto järjestää 

ikäihmisille tarkoitetun 
LIIKENNETURVALLISUUSTILAISUUDEN 

kaupungintalolla Otavassa sunnuntaina 28.10.2018 
klo 17 alkaen. Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautuminen 
ke 24.10.2018 mennessä Ainolle puh. 040 578 6912.

Syöpäkerhon PIKKUJOULU pidetään 
sunnuntaina 25.11.2018 klo 14 alkaen 

Palvelukeskuksessa (Kauppatie 25). 
Ilmoittautumiset pikkujouluun 

pe 16.11.2018 mennessä
Ainolle puh. 040 578 6912. 

Jouluruokailun hinta on 
10 €/hlö/jäsen ja 20 €/hlö/ei jäsen. 
Ken lahjan tuo hän lahjan saa.

PUDASJARVI.FI

PUUTARHAJÄTTEIDEN VASTAANOTTO
Kuntalaisten toivomuksesta otamme lauantaina 
27.10.2018 klo 9-15 vastaan pihojen siivouksesta 
tulevaa kompostoituvaa, puhdasta puutarhajätettä 
(puiden/pensaiden lehtiä sekä heinää, ei kokonaisia 
oksia) puutarhajätteiden loppusijoituspaikalla osoit-
teessa Kuusamontie 826 (ent. kaatopaikka). Vastaan-
ottopaikalla on opastus.

Tekniset palvelut

PUDASJÄRVEN 
KANSALAISOPISTON 
SALISSA
Torstaina 25.10. klo 19.00
Harmonikan taiturit 
Veikko Ahvenainen,

Liput 13 €

Tervetuloa 
huippukonserttiin!

Carina Nordlund ja 
Pudasjärven kansalaisopiston hanuristit.

Kaksi tuntia musiikin ikivihreitä!
Väliajalla Kissa vieköön-levyn julkistus ym.

Mukana Pudasjärven kulttuuritoimi

Syksyn 
tullessa...
Odotettu konsertti

Koskenhovilla su 21.10.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  

KERHO
ti 23.10. klo 11-13 seurakuntakeskus.

 Askartelemme syysjuttuja.
Tervetuloa! 

Pudasjärven
kuuloyhdistyksen

ILMAN AJANVARAUSTA 
Pudasjärven neuvolassa (Juhontie 8): 
ke 31.10. klo 9-16                    
to 8.11. klo 9-16 
ke 14.11. klo 9-16 
to 22.11. klo 9-16 
ti 11.12. klo 9-16 

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja: 
• Sosiaali - ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon 

henkilöstö  
• Raskaana olevat naiset 
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet   
• Kaikki 6 kuukauden – 6 vuoden ikäiset lapset 
• Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat 
• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri 
• Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaa-

ehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset 
Ottakaa Kela-kortti mukaan rokotuskäynnille. Aikuisten 
rokote pistetään olkavarteen, mikä olisi hyvä huomioi-
da vaatetuksessa, kun saapuu rokotukselle. 
Henkilöt, jotka eivät saa rokotetta maksuttomasti, 
voivat ostaa rokotteen reseptillä apteekeista. Reseptin 
rokotteelle voi pyytää Omahoidon kautta.  

Influenssarokotukset
Pudasjärvellä

oulunkaari.com

Pudasjärveläisten tabletti-/insuliinihoitoisten diabee-
tikoiden silmänpohjakuvaukset kuvataan Oys:n 
liikkuvassa silmätutkimusyksikössä 1.-20.11. terveys-
aseman pihalla, Kurentien puolella.
Kuvauksia suositellaan aina diabeteksen toteamisen 
jälkeen ja seurantakuvaukset on ohjelmoitu aikaisem-
min Oys:n järjestämissä kuvauksissa käyneille 1-3 
vuoden välein.
Ajanvarauksia voi tiedustella diabeteshoitajalta,
040 760 4918, ma 9.10. alkaen. Soittoaika on klo 8-9. 

Diabeetikoiden
silmänpohjakuvaukset
Pudasjärvellä

oulunkaari.com

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!

”Pohjois-pohjanmaan ja koillismaan luontoa” ja ”luonnosta voimaa” -näytte-
lyt syötteen luontokeskuksessa 11.9.-30.11.  ti-pe klo 10-16. Syötteen luontokeskus, 
Erätie 1.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Lasten luontoviikko Syötteen Luontokseskuksella la-la 20.-27.10. klo 10-16.
Ylijäämäruoan jako ma 22.10. klo 9-9.30,  Karhupaja, Teollisuustie 12.
Haitarikonsertti - Veikko Ahvenainen Ja Carina Nordlund to 25.10. klp 19. Kan-
salaisopiston Salikki, Lukiontie 4.
Uudistuneen Kellarilammen luontopolun avajaiset pe 26.10. klo 13-14.
Ylijäämäruoan jako ma 29.10. klo 9-9.30,  Karhupaja, Teollisuustie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 5.11.  klo 17 Oma maa.  Klo 19.30 Pähkinän särkijä ja 
neljä valtakuntaa. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

Tervetuloa!

Suomen Keskusta
Kurenalan paikallisyhdistys ry:n 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
järjestetään su 28.10.2018, klo 19 

kaupungintalon kahvio.

     SYYSKOKOUS
pidetään 4.11.2018 kaupungintalolla 

(Varsitie 7). 

Vasemmistoliiton 
Pudasjärven osaston 

Hallituksen kokous klo 15 ja yleinen kokous klo 15.30. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, sekä 

linjataan Pudasjärven vasemmiston poliittista toimintaa.
Tervetuloa!

Antti Tihinen puheenjohtaja

Avoimet ovet 
OSAO Pudasjärven 
yksikössä

Ranuantie 249 A ja C ja Jyrkkäkoskentie 18,  
prosessihalli

Ryhmät – ilmoittautukaa Annalle.

Tervetuloa!

KYSY VAPAATA OPISKELUPAIKKAA
• Sahaprosessinhoitaja – Pudasjärvi tai Kuusamo
• Merkonomi
• Sähköasentaja
• Valma
 
Lisätietoja Anna Kuosmanen p. 050 598 8068,  
anna.kuosmanen@osao.fi

 

6–7.11.2018 klo 9–15  
 

Järjestetään maanantaina 
29.10. kello 18 Pietarilan 
lähiliikuntapuistossa.

Kaupungin taholta on 
luvattu, että siihen men-
nessä valmistuvat lähilii-
kuntapuiston sekä siihen 
liittyvän talviuintipaikan ra-
kentamistyöt.

Tarkemmin ilmoitus ja 
tietoa ensi viikon lehdessä.

Heimo Turunen

Perinteinen 
talviuintikauden 

avajaistapahtuma 
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Lokakuun kesselikirje
Vielä tarinaa vuoden 2017 toiminnasta. Kesselin facebook-
sivuille tuotettiin 192 juttua. Tykkääjiä vuoden lopussa hie-
nosti 437. Käykäähän tykkäämässä sivuista! Kesselin toimin-
taa tuki noin 30 yritystä. Kiitos kaikille! Vienan Karjalassa 
pidettiin 46 joululaulutilaisuutta, joissa oli kuulijoita tai lau-
lajia yhteensä 707. Avustimme vuoden aikana Inkerin kirkon 
lapsi- ja nuorisotyötä, Luusalmen, Kalevalan ja Tungajärven 
helluntaiseurakunnan toimintaa taloudellisesti. Vierailimme 
noin 30 vanhuksen, sairaan tai yksinäisen kotona. Vierailijoi-
na eri kylissä oli mm. Esko Törmänen, Raimo Åkerlund, Soija 
Makukova ja Aimo Pietilä sekä Kesselinaisista Maasha Andu-
senko ja Anni Perttunen. Lisäksi otimme osaa seitsemän per-
heen suruun antamalla hautajaisavustusta. Keväällä puheen-
johtaja siunasi haudan lepoon Vuokkiniemelle Veera Vatasen. 
Parille nuorelle äidille annoimme synnytysrahan. Kesseli kul-
kee monenlaisten tunteiden ja tunnelmien läpi avustaessaan 
Vienassa. 

Avustusmatkoja tehtiin 13 eri henkilön voimin yhteen-
sä 43. Melkein siis joka viikko joku oli avustusmatkalla. Se 
on paljon ja suuri kiitoksen aihe. Vapaaehtoiset itse maksa-
vat matkansa polttoainekulut. Kilometrejä kertyi varovaisen 
laskelman mukaan yli 34 000! Kesseli on maksanut kotima-
joituksen. Monet karjalaiset ystävämme tahtovat itsekin olla 
mukana auttamassa, niinpä vuonna 2017 yhdeksän eri majoi-
tuskohdetta ei ottanut majoitusmaksua ollenkaan. Näitä yö-
pymiskertoja oli yhteensä 23. 

– Laita raha sinne Kesseliin, oli useimmiten vastaus. 
Kiitos Vienan karjalaiset! Usein on tullut mieleen sana: 

”Miksi annatte työn ansionne siihen, mikä ei ravitse”! Kesse-
lin työllä on ollut kyllä ihmeellinen siunaus.

Avustusta vietiin 25 kaupunkiin tai kylään noin 4000 kg. 
Tilastot kertovat, että Kesseli toimitti apua eri kyliin tai kau-
punkeihin 165 päivänä. Lahjoittajat ovatkin erityisessä ase-
massa työn onnistumisessa. Uusia lahjoittajia oli 57, kun 
kaikkiaan heitä vuonna 2017 oli 120 henkilöä tai yritystä. Ta-
loudellista kannatusta jäsenmaksun lisäksi antoi 62 ihmistä 

tai yhteisöä. Suuri kiitos kaikille lahjoittajille. Osuuspankille ja 
Pudasjärvi-lehdelle vielä kiitokset yhteistyöstä ja avusta.

Marraskuussa tulee kaksi vuotta täyteen työttömyyttä, kun 
minut irtisanottiin yt-neuvottelujen takia irti vakituisesta vi-
rastani Osao:n matkailualan lehtorin virasta. Työttömyyspäi-
värahoilla olen avustusmatkoja Vienan Karjalaan tehnyt, kor-
jauttanut autoa useampaan kertaan ja eväitäkin on matkoille 
pitänyt hakea kaupasta. Kaikki ns. ystävälapsille lähetetyt pake-
tit olen/olemme vienyt/vieneet omilla kustannuksillamme. Nyt 
ollaan tulossa siihen tilanteeseen, että jotain on tehtävä. Ky-
synkin jäseniltämme ja muiltakin tämän kirjoituksen välityksel-
lä: Kuinka moni olisi halukas sitoutumaan ja tukemaan työtäni 
Kesselin tai jonkun muun yhteisön kautta Vienan Karjalas-
sa? Palkkatukea kuulemma saa TE-keskuksen kautta. Pitkäai-
kaistyötön 50 prosenttia, mutta tarvittaisiin vielä se toinenkin 
puolikas. Eli kyse on kannatusrenkaasta, jossa tukija antaa joka 

Äänekosken ystävät kustansivat 
Marialle jääkaapin. Lupasin hom-

mata kaapin Kostamuksesta ja toi-
mittaa perille asti. Loppumetrit 

huonokuntoisella kelkalla.

Outi Tervonen oli Kesselin ensim-
mäisiä yhdyshenkilöitä. Nyt hän 
on siirtynyt tuohon ilmaan. Vii-
meisin tapaaminen oli tammikuun 
alussa joulusanoman merkeissä.

Viime vuonna Vuokkiniemen kylä oli suoma-
lais-ugrilainen pääkaupunki. Lahjoitimme las-
ten shakkiharrastuksen tukemiseen uuden 
luonnonmateriaaleista tehdyn pelin. Shakin 
opettajana toimii Kesselin jäsen Sergei Zaru-
gin, kaivosinsinööri Kostamuksesta. 

Pudasjärven kaupungin-
hallitus on Pohjois-Pohjan-
maan Ely-keskuksen ja Kos-
kienergia Koskivoima Oy:n 
esityksestä perustanut Pin-
tamojärven kehittämisen 
seurantaryhmän.

Pintamojärven asuk-
kaat ovat olleet aktiivisia 
järven tilan parantamisek-
si. Järvellä tehdään mm. ve-
sienhoidon suunnitteluun 
ja säännöstelyn vaikutuk-

siin liittyen monenlaista seu-
rantaa. Seurantaryhmä on 
hyvä keino jakaa tutkimuk-
siin perustuvaa tietoa jär-
ven tilasta ja suunnitella 
yhdessä tulevia kehittämis-
toimia. Ryhmässä on edus-
tettuna Pohjois-Pohjanmaan 
Ely-keskus, Koskienergia 
Koskivoima Oy, Pintamo-
järvi-yhdistys ry, Pintamon 
yhteisen kalaveden osakas-
kunta, Pintamon kyläseura 

ry, Oulunkaaren ympäristö-
palvelut ja Pudasjärven kau-
punki. Seurantaryhmä on 
järjestäytynyt 27.09. Palau-
tetta järven tilasta ja toimen-
pide-ehdotuksia voi esittää 
mm. Pudasjärven kaupun-
gin Internetsivujen palaute-
lomakkeen kautta, sekä 
seurantaryhmän edustajata-
hojen välityksellä.

Kaupunki tiedotus 

Seurantaryhmä perustettu 
Pintamojärven kehittämiseksi

Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Rovaniemi

Salla

Pudasjärvi

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA

Taivalkoski

KAJAANIWOOD

Oulu

Vieremä

Sotkamo

Hankintatoimisto
Saha

Jari Nykänen
040 653 0122

Jari Juntunen
040 515 9779

Esa Polojärvi
040 670 9003

Aki Huttu
040 678 7064

Markus Viitala
0400 178 677

Sami Oinas
040 775 3049

Jussi Timonen-Nissi
040 510 4847

Vilho-Petteri Koivisto
040 167 8961

Jukka Heikkinen
040 653 1599

Jaakko Heikkinen
044 413 3140

Pölkky Metsä Oy
Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO
Puh. 040 833 9831
office@polkky.fi tai etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

kuukausi lahjoituksen palkkakulujen peittämiseen. Edessä on 
kaksi vaihtoehtoa: joko työ jatkuu ja vahvistuu tai sitten se 
vähenee radikaalisti. Kannatusrenkaasta kiinnostuneet, ot-
takaa yhteyttä 050 533 8779 tai nieminen.ape@gmail.com, 
jospa saisimme tuon toisen puolikkaan kokoon, niin pääsi-
si työn syrjään kiinni.

Kesseli terveisin 
Ape Nieminen 
puheenjohtaja 

Harmonikan legenda Veik-
ko Ahvenainen ja hänen 
ruotsalainen puolisonsa Ca-
rina Nordlund esiintyvät 
Syksyn tullessa- konsertis-
sa Kansalaisopiston salikissa 
torstaina 25.10. kello 19. Mu-
kana ovat myös Kansalais-
opiston hanuristit. Tilaisuu-
den järjestelyissä on mukana 
Pudasjärven kulttuuritoimi.

Veikon ja Carinan tämän 
syksyn kiertueohjelmassa 
kuullaan unohtumattomia 
suomalaisia säveliä, sota-
ajan kappaleita ja harmonik-
kamusiikin hittejä. Ohjel-
man harvinaista kuultavaa 
ovat myös tunnetun Mus-

Veikko Ahvenainen ja Cari-
na Nordlund.

Veikko Ahvenainen ja 
harmonikka Pudasjärvellä

talaisruhtinatar- operetin 
mukaansa tempaavat säve-
let ja Shostakovitsin kuului-
sa valssi, jotka Ahvenainen 
on sovittanut kahdelle har-
monikalle. Kansalaisopiston 
hanuristien ohjelma sisältää 
myös syksyn ikivihreitä. 

Jälleen uusi  
levytysennätys
Väliajalla julkistetaan Ahve-
naisen uusin Kissa vieköön-
albumi, joka sisältää 17 tun-
nettua foksia. Tämä äänitys 
kasvatti hänen maailman-
luokan levytysennätystään, 
joka on 1063 kappaletta. Ah-

venainen teki ensi levytyk-
sensä vuonna 1955, joten 
hän on tehnyt levytyksiä pe-
räti 63 vuotta. Esillä on myös 
Veikon itsensä kirjoittama 
kirja Hanurini muistoja, joka 
kertoo hänen pitkästä uras-
taan. Ahvenaisen soittoura 
alkoi 9-vuotiaana Kuopios-
sa. Ensi vuonna lokakuussa 
mestaria juhlitaan 90v-juhla-
konsertilla Finlandia-talossa.
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Jari / 040-516 0430 • Sami /040-560 5993

Tulotie 1, 93100 PudasjärviTervetuloa tutustumaan!
 

Rankametsään/yleissaha 
CS-361WES
Moottorin koko: 35.8 cm3

Teho: 1.49 kW / 2.03ps
Kuivapaino: 3.8 kg
Laipan pituus: 30 cm / 12”

Raivaussaha CLS-5800
Moottorin koko: 58.2 cm3

Teho: 2.42 kW / 3.29ps
Kuivapaino: 10.2 kg

CS-501SX
Moottorin koko: 50.2 cm3

Teho: 2.57 kW / 3.50ps
Kuivapaino: 4.7 kg
Laipan pituus: 33 cm / 13”

Uusi CS4510ES
Moottorin koko: 45.0 cm3

Teho: 2.3 kW / 3.1ps
Kuivapaino: 5.0 kg
Laipan pituus: 33 cm / 13”

Nyt meiltä laadukkaat japanilaiset
           sahat Takuu 2 vuotta

ammattikäytössä 

50 v akkusaha  
Uusi Moottorisaha DSC-1600 
Jännite: 50.4V
Paino: 3.1 kg
Laippa: 35 cm / 14”

Takuu 5 vuotta
yksityiskäytössä

Puunhoito/timpurinsaha  
Uusi CS-2511TES
Moottorin koko: 25.0 cm3

Teho: 1.10kW / 1.50ps
Kuivapaino: 2.3 kg
Laipan pituus: 25 cm / 10”

389 €
ovh. 429 €

389 €
ovh. 429 €

CS-390ESX
Moottorin koko: 38.4 cm3

Teho: 1.90 kW / 2.58ps
Kuivapaino: 4.5 kg
Laipan pituus: 33 cm / 13”

389 €
ovh. 449 €

525 €
ovh. 649 €

CS-452ESX
Moottorin koko: 45.1 cm3

Teho: 2.26 kW / 3.07ps
Kuivapaino: 4.6 kg
Laipan pituus: 33 cm / 13”

479 €
ovh. 550 €

399 €
ovh. 450 €

750 € 790 €
ovh. 890 €

www.pienkonehuolto.fi

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

AVOINNA 
MA-PE 9-17, LA 9-13

NÄITÄ TUOTERYHMIÄ 
NYT MEILTÄ SAATAVANA:

SYYSLANNOITTEET, 
PUUTARHAKALKIT, 
KASVUTURVE JA  
SAMMALSYÖPPÖ

-70%

·  IKH
·  FIXUS
·  ÖLJYT
·  SÄHKÖ/LVI

·  KYNTTILÄT
·  JOULU- JA  
 TALVIVALOT
·  NESTEKAASU

·  JAHTI& 
 VAHTI  
 KOIRAN- 
 RUOKA

·  AURINGON-  
 KUKAN- 
 SIEMENET/ 
 TALIPALLOT

Lasten
LIUKUMÄKI
portailla

AURINGON-
KUKAN-
SIEMENET
10 kg

LEHTI-
KOMPOSTORI

Moottorikelkan
TUKKIREKI

Erittäin vahva
MÖKKIPORTTI
säädettävä

69,-

9,95

9,95

399,-

139,-

säkki

Rajoitettu erä!

Rajoitettu erä!

Rajoitettu erä!

Rajoitettu erä!Rajoitettu erä!

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851

TERVETULOA!
Palvelemme: 
ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

PUDASJÄRVI

TALVI TULEE!

SAAPUNUT NAISILLE PITKÄN MALLISIA  
KEVYTVANUTAKKEJA SEKÄ 
MERINOVILLA ASUSTEITA!

Umbro 
KEVYTVANUASUT

Myös D-mitta

99,-puku

129,-

Catmandoo  
VÄLIASU

3990

Craft  
ALUSASU

2990


