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ohrakka 
6 kpl/240 g

perunarieskanen 
6 kpl/270 g

1,29
pss

marinoiTu
kananpojan 

paisTisuikale 
300 g

3,00
2 ras

nauTa
jauheliha 17%

400 g

2,99
ras

sokeri-
munkki
6 kpl/240 g

1,79
pss

burgeri
100 g

lauanTai-
makkarasiivu

225 g

0,99
pkt

koulunäkki
4 x 1,6 kg

24,50
pkt

Trio
jääTelö
1,8 l/768 g

Tasangon 
keksiT

400 g

4,50
2 pss

4,50
10 kpl

0,79

1,50
auringonkukan-

siemeneT 
2,5 kg, 10 kg, 25 kg

4,95
pss

pkt

10,90
pkt

TalipalloT 
+ syöTin

TalipalloT 6 kpl

säilykepurkki 
+ kansi

Alkaen

3,95
rasia

TERVETULOA!

OMPELU- JA 
SAUMAUS-
KONEIDEN

myynti- ja huoltopäivälle

KANGAS JA 
OMPELIMO 
SARAAN

Puistotie 2 A 1 

Pe 24.10. 
klo 10-16.30

Erä ESITTELY-
KONEITA

-30%
Esittelyssä 

mukana suositut 
koulumallit

BROTHER - BERNINA
HUSQVARNA - SINGER - ELNA

Oulun 
OmpeluKone

Hallituskatu 35
040 544 1009

Seurakuntavaalit
liitteenä

Pudasjärven Eläkeläiset ry

35-vuotisjuhla-liite

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

Tervetuloa!

Autokoulukurssi alkaa 
ma 27.10. klo 17.00 

SÄÄSTÄ LÄMMITYS-
KUSTANNUKSISSA

infotilaisuuteen!

Tervetuloa

Pyydä tarjous! www.lampoykkonen.fi 
tai soita 020 742 4108

90 ammattilaista - 4000 asennusta vuodessa
94% asiakkaistamme suosittelee

 www.lampoykkonen.fi 

90 ammattilaista - 4000 asennusta vuodessa
94% asiakkaistamme suosittelee

SÄÄSTÄ LÄMMITYS-Pullakahvitarjoilu!

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

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

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

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

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!
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monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

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

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

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

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

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

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

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

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit Lääkäriajat:  

ke 22.10., 
ke 29.10. ja 

ke 5.11.

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

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

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

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

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

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

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

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

Optikon näöntarkastus 0 €
Varaa aika  P. 040 821 1819
Pe 24.10. liike auki poikkeuksellisesti klo 9-15
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Pienellä lapsella on suuri vaikutus. Hänen syntyessään 
tuntuu kuin taivas koskettaisi maata. Odotusaika on 
päättynyt, ja pieni ihme on laskettu syliin. Kun sinua 
vasta odotettiin, niin monet ajattelivat jo sinua. Sinul-
la oli oma paikka omaisten ja ystävien sydämessä. He 
kaikki rakastivat sinua ennen kuin olit syntynytkään.

Siinä sinä nyt tuhiset omassa kopassasi, sinä rus-
oposkinen nykerönenä. Kun sinä hymyilit ensimmäi-
sen kerran, valloittava hymysi herätti onnen tunteen 

jokaisen sydämessä. Sinä pikkuinen ihme olet äidin ja 
isän sekä suvun lapsi. Olet vielä jotakin enemmän, tu-
lethan Jumalan luota. Tullessasi tuot viestin taivaasta 
Jumalan suuresta rakkaudesta ja hyvyydestä. 

Kasteessa sinut otettiin Kristuksen ja hänen seu-
rakuntansa yhteyteen. Kaste on taivaallisen Isämme 
lahja sinulle. Saat kasvaa Jumalan siunauksen ja rak-
kauden suojassa. Silloin juuri taivas on sinua lähellä. 
Jeesus otti lapsia syliinsä ja siunasi heitä. Lasten evan-

keliumi on käsien evankeliumi.
Hän antaa enkeleilleen käskyn 

varjella sinua, missä ikinä kuljetkin. 
Ps. 91:11

Marja-Sinikka Luokkanen
lapsityönohjaaja 

Lahja taivaasta

Messu seurakuntakodis-
sa su 26.10. kello 10, Juha 
Rauhala, Keijo Piirainen.
Syksyn Raamattupiirit 

maanantaisin, 10.11., 17.11., 
15.12., tervetuloa yhdessä 
tutustumaan Apostolien te-
koihin.
Miesten piiri seurakuntako-
dissa ti 28.10. kello 17.30.
Kirpputori Kanttorilassa ke 
22.10. kello 10-13. 
Ystävänkammari seurakun-
takodissa tiistaisin kello 12.
Sauvakävelyä seuraavan 
kerran 28.10. kello 18.
Kuorot: Sarakylän kappeli-
kuoro su 26.10. kello 14.
Nuorisotyö: Nuorten ilta-
kahvila Rönö pe 24.10. kel-
lo 18.

Syyslomaviikolla ei var-
haisnuorten kerhoja eikä 
partiota.
Perhekerhot: Syyslomavii-
kolla (viikko 43) ei perheker-
hoja.
Satumuskaria ei pe 24.10. 
eikä 31.10.
Lapsiparkki kokoontuu seu-
rakuntakodin päiväkerhoti-
loissa perjantaisin kello 9.30 
-12,  ilmoittautumiset (08) 
882 3100. Lapsiparkkia ei 
24.10.
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat Pärjänsuolla Eija ja Jou-
ni Seppälällä su 26.10. kello 

Erilainen kirkkoreissu
Eläkeliiton Pudasjärven osas-
to teki tiistaina 14.10. iki-
muistoisen kirkkovisiitin ko-
tiseurakunnan kirkkoon. 
Lähdimme matkaan palvelu-
keskuksesta Nevakiven Mi-
kon turvallisessa kyydissä. 
Mukana oli pientä jännitystä, 
koska emme oikein tienneet 
mitä perillä tapahtuu, nimit-
täin ohjelman vierailuun oli 
seurakunnan puolesta suun-
nitelleet Jaakko-pappi ja Kei-
jo-kanttori. 

Ensimmäinen mieluisa yl-
lätys koettiin kun Jaakko kut-
sui meidät kappelin eteen 
kokoon, siitä jatkettiin käsi 
kädessä pitkänä nauhana hil-
jaa sisälle kirkkoon ja kuun-
neltiin hiljaisuutta, jonossa 
meitä oli yli 50 henkilöä.

Alkuvirren jälkeen har-
taushetkessä Jaakko paljas-
ti, että päivän teemana ovat 
Luojan antamat aistit. Har-
tauden jälkeen he kertoivat 
mielenkiintoisella tavalla Pu-
dasjärven kirkkohistoriaa, 
jonka jälkeen saimme ihan 
tunto- ja näköaistein tutus-
tua saarnastuoliin ja alttarin 
sisäpuolisiin tiloihin. Mahta-
vantuntoista oli katsella saar-

nastuolista alas kirkkosaliin, 
josta sadat papit ovat kansal-
le saarnanneet. Yhtä suosittua 
oli katsella ja koetella satoja 
kiloja painavaa alttaripöytää, 
jolla on myös mielenkiintoi-
nen historia.

Sitten oli vuorossa haju-
aistin testaus, jossa retkeläi-
set saivat tutustua sakastin 
lattian alla olevaan viinikella-
riin. Se on ollut käytössä vie-
lä muutama vuosikymmen 
sitten. Hajun tutkijat kokivat 
pettymyksen, kun ei sieltä 
kellarista epämiellyttäviä ha-
juja löytynytkään. Totesimme 
yksimielisesti, että rakentajat 
ovat satoja vuosia sitten asi-
ansa osanneet. Rakennustai-
dosta kertoo myöskin tosita-
rina, kun saksalaiset yrittivät 
väkivalloin kirvein ja kankien 
kanssa kellariin viinin toivos-
sa, vaan eivät saaneet murtu-
maan raudoitettua ovea.

Kellarista siirryttiin ur-
kuparvelle harjoittelemaan 
kuuntelua. Keijo kertoi meil-
le uruista, toiminnoista ja ur-
kujen rakenteista mielenkiin-
toisia asioita, jonka jälkeen 
vastaili meidän moninaisiin 
kysymyksiin ja soitteli muka-

Kanttori Keijo Piirainen esitteli Pudasjärven kirkon urkuja, jotka ovat hänen mieles-
tä kirkon historian parhaat.

Vierailun viimeisenä ohjelmanumerona saatiin nauttia kirkon penkeissä kahvit pan-
nukakun kera.

vat ääninäytteet. Siitä siirryt-
tiinkin makuaistin puolelle. 
Meidän reipas tyttöporuk-
ka Laina, Eija, Rauni, Aino, 
Eeva, Tarja ja Anna olivat jo 
aamusta alkaen ahertaneet 
pannukakkujen paistossa ja 
kahvien järjestelyissä. Nyt 
niistä tuloksista nautittiin 
ihan kirkon penkissä. 

Kotimatkalla tiedustelin 
mitä mieluista jäi reissusta 
mieliin. Monille mieluinen yl-
lätys oli kirkkokahvit kirkon-
penkissä ja tarjoilun runsaus 

sekä tutustuminen urkupar-
veen ja urkuihin. Muutamat 
taas kuuntelivat laulua Muut-
tolinnut, jonka allekirjoitta-
nut Keijon säestyksellä lau-
loi. Lauluhan on ruotsalaisen 
Lydia Lithellin tekemä ja Kei-
jo keksi sen tilaisuuteen esi-
tettäväksi. Sain mielikuvan, 
että iltapäivämme oli erittäin 
onnistunut, joten suuri kiitos 
vielä kaikille mukana olleille!

Alpo Laakkonen,  
kuvat Pertti Kuusisto
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Sivunvalmistus VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 

Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
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toimitusjohtaja
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Myyntineuvottelija
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Hintoihin lisätään alv. 24%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa
Palstakoot:
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YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta vää-
rinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syistä 
(esim. lakko) tai asiakkaasta johtu-
vista syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti ai-
heutuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisesta sattuneesta virhees-
tä rajoittuu enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän palaut-
tamiseen. Muistutus virheellisestä 
ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 
vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija/ 
toimittaja
Pertti Kuusisto
050 313 6344
pertti.kuusisto@
vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija, 
taitto
Jenni Peltoniemi
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

13 (Jukka Jaakkola). Laulu-
seurat ja julkaisuilta Sara-
kylässä Pasi Kummalalla su 
26.10. kello 19. Julkaisuilta 
Kurenalan rauhanyhdistyk-
sellä su 26.10. kello 17 (Simo 
Kinnunen). Lauluseurat Jon-
gulla Kaisu ja Pekka Liika-
sella la 25.10. kello 19 (Timo 
Luokkanen).
Kastettu: Ada Aurora Jur-
mu, Marjut Amanda Elisa-
bet Luokkanen, Vilja Evelii-
na Wilenius.
Haudattu: Helvi Johanna 
Heikkilä   84 v, Aimo Ante-
ro Niskala  72 v.

Miten huolehdimme 
parisuhteemme 
hyvinvoinnista
Parisuhdeilta 

pe 14.11.2014 kello 18-20 
seurakuntakoti.

Kouluttajana Kataja 
Parisuhdekeskus ry:stä 

toiminnanjohtaja, psyko-
terapeutti Liisa Välilä ja 
Juha Välilä.  Lastenhoito 

on järjestetty. Ilmoittautu-
minen 11.11.2014 mennes-

sä: (08) 8823 100 tai 
pudasjarvi.srk@evl.fi.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

295
Porsaan palapaisti
400 g (7,38/kg) 
maustamaton

rs
Ilman korttia 3,85 rs (9,63/kg)

579
Kermajuusto
900 g-1 kg (5,79-6,43/kg)

KPl
Ilman korttia 6,49 kpl (6,49-7,21/kg)

255

Voicroissant
6 kpl/330 g 
(7,73/kg)
pakaste

PKt

Suosittelemme

995

Atria  
lauantaimakkara 
iso
1,9 kg tanko 
(5,24/kg)

KPl

695

Arctic 
leipäjuusto
500 g kokonainen 
(13,90 kg)

KPl

149   KG

reilun kaupan  
luomu banaani
Costa rica

20v.

-23 % -10 %

Kiviuuni  
kierrepatonki
350 g (7,11/kg) 

249   
KPl

Reilusti monipuolinen

199
tomaatti
suomi

KG

uutuus!

300   
4prk

yksittäin 0,80 prk (5,33/kg)

Tarjoukset voimassa to-su 23.-26.10.

Kreikkalainen jogurtti
hillolla  
150 g (5,00/kg)  
mustikka-vadelma ja mansikka

ErÄ

KAssI sIsÄltÄÄ:
1 kpl  Vaasan maalaisviipaleet
500 g
1 kpl  Vaasan  ruispalat
330 g
1 kpl tumma lounassämpylät
320 g
2 kpl tosi rukiinen
185 g
1 kpl revitty
350 g (2,70(kg)

5€   

Kassillinen Vaasan 
Leipomon leipää

KAssI

Tarjous voimassa vain to-pe 23.-24.10.

SuperiSSa 
TapahTuu:
To 23.10 ingman 

konsulentti maistattaa 
juustoja

pe 24.10 putaan pullan 
konsulentti

Ma 27.10 pulla pirtti 
konsulentti maistattaa 

uutuuksia

Osallistu kilpailuun myymälässä voita 
viidakko keräily pehmolelu arvo (40 €) 

samalla totea hyvät ja halvat libero tuotteemme.                                   
                                       arvontapäivä 30.10.

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

hinnat voimassa 
to-su 23.-26.10.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

Pudasjärven R-kioskilla vie-
tettiin maanantaina 20.10. 
valtakunnallisia ”Kahvia Är-
rältä 20 vuotta”-synttäreitä. 
Asiakkaille tarjottiin synttä-
rikahvit ja totuttuun tyyliin, 
tuoreet paikan päällä paiste-
tut pullat. Pohjois-Suomen 
aluepäällikkö Kristina Leh-
timäki oli paikalla kertomas-
sa R-kioskin uudistunees-
ta kauppiastoiminnasta sekä 
palvelutarjonnasta.

Lehtimäki kertoi, että pal-
veluvalikoima on yllättänyt 
positiivisesti lukuisia asiak-
kaita.

-Esimerkiksi tämän vuo-
den osalta uusiin palve-
luihimme kuuluvat muun 
muassa Pay Safe -verkko-
maksupalvelu, joka näyt-
tää olevan suosittu jo nuori-
son keskuudessa. Palvelulla 
tarkoitetaan nettiostoksissa 
palvelutunnuksella käytet-
tävää maksukorttia, johon 
voi R-kioskeilla ladata valin-
tansa 10, 25, 50 tai 100 euron 
maksuvalmiuden. Maksu-
kortin käyttö on turvallista 
ja helppoa.

-Laskunmaksupalve-
lu meillä on ollut käytös-
sä jo noin kolmen vuoden 
ajan. Tämän suosion uskom-
me kasvavan, koska pankit 
näyttävät vähentävän mak-

R-kioskeissa laaja palveluvalikoima

supalveluautomaatteja ym-
päri Suomea. Junamatkal-
la lähtijöiden on hyvä tietää, 
että meiltä pystyy nykyi-
sin hankkimaan myös VR:n 
junaliputkin. Meillä toimii 
myös passien noutopalve-
lu ja postituspalvelujen osal-
ta asiakas voi noutaa meiltä 
paketit, jotka on toimitettu 
Ärrä Express –noutopalve-
lua käyttäen. Kalastuksen 
harrastajien on hyvä muis-
taa, että valtion kalastuslu-
vat, (valtion kalastuksen-

hoitomaksu, läänikohtainen 
viehekalastusmaksu) voi 
hankkia R-kioskilta myös il-
taisin ja viikonloppuisinkin, 
kertasi Lehtimäki.

Lehtimäki vihjaisi, että 
tulevaisuudessa R-kioskeis-
sa laajennetaan elintarvi-
kevalikoimaa ja sieltä tulee 
saamaan myös heti syötäviä, 
lämpimiä hot doggeja ja pa-
niineja.

-Paniini on lämmin, pari-
loitu täytetty pitkä patonki, 
joka sopii pieneen nälkään 

tai jopa lounaaksi.
-Valtakunnalliseen moni-

myymäläketjuumme kuuluu 
Suomessa noin 660 R-kios-
kia ja parasta aikaa lukuisille 
paikkakunnille, esimerkik-
si Pudasjärvelle ja Ranual-
le haetaan franchising-peri-
aatteella toimivia yrittäjiä. 
Pudasjärvellä kolme henki-
löä työllistävä R-kioski on 
vakiinnuttanut paikkansa ja 
se toiminut täällä jo vuodes-
ta 1975 lähtien, totesi Lehti-
mäki. PK

Pudasjärven R-kioskin kioskiesimies Sari Uusi-Illikainen palvelee asiakkaita tottu-
neesti, jo 14 vuoden työkokemuksella.

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

TERVETULOA!

sYYsLOmAvIIKON 
TArJOUKsET

Meidät löydät myös 
Facebookista!

TALvIJUOKsUUN

159,-

ICEBUG
IVALO ja PACE

99,-
129,-

159,-
179,-

fUJISETSU GTx

169,-
199,-

ICEBUG

175,-           185,-

KEVyT-
TOPPAPUVUT
Myös D-mit.TOPPATAKIT

89,-
129,-

mIESTEN
Ryker, sini/musta

89,-
129,-

NAISTEN
Tierry, lila/valkoinen

NAISTEN
Clementine, 

aniliininpunainen/musta

89,-
129,-

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358Myös rekisteristäpoistot

 ja romutodistukset

OsTETAAN 
ROmUAUTOT SEKÄ 

mUUT mETALLIROmUT
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ProAgria Oulun / Oulun 
Maa- ja kotitalousnaisten ja 
Oulun Kalatalouskeskuksen 
hallinnoima Vesistöt ja Ym-
päristö Yhdessä Hyvään Ti-
laan –hanke pitää nyt vii-
meisiä työpajojaan ennen 
hankkeen päättymistä vuo-
den vaihteessa. Pudasjär-
vellä Pohjantähdessä 14.10. 
pidettyyn työpajaan ko-
koontui kourallinen omien 
lähivesistöjensä tilasta huo-
lestuneita pudasjärveläisiä 
keskustelemaan vesistökun-
nostusasiantuntijoiden kans-
sa siitä, millaisilla toimen-
piteillä oman kohteen tilaa 
voisi saada parannettua ja 
millaista apua jatkossa näi-
hin asioihin on luvassa.

Anne Laine Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskuksen ve-
sistöyksiköstä esitteli par-
haillaan kommentoitavana 
olevan vesienhoitosuun-
nitelman sisältöä sekä ve-
sistöjen luokittelua ja toi-
menpiteitä. Vesienhoidon 

VYYHTI-hankkeen työpaja vesistökunnostusasialla
suunnittelulla tavoitellaan 
kaikkien pintavesien saa-
mista hyvään tilaan viimeis-
tään vuoteen 2027 men-
nessä.  Pudasjärven osalta 
todettiin, että täällä vesistöt 
ovat vähintään tyydyttäväs-
sä ekologisessa tilassa, kun 
tilaa arvioidaan biologisilla 
mittareilla. Laine myös täh-
densi, että vaikka vesistö oli-
si luokiteltu ekologisesti hy-
vään tilaan, ei se välttämättä 
silti ole virkistyskäytön kan-
nalta hyvällä tolalla. Ve-
sienhoitosuunnitelma ja sen 
toimenpideohjelma vuosil-
le 2016-2021 on parhaillaan 
nähtävissä ja kommentoi-
tavissa kunnanvirastoissa, 
kaupungintaloissa ja ELY-
keskuksissa sekä interne-
tissä. Laine tarkensi, että 
suunnitelmassa on kyse ve-
sienhoidon toimenpiteistä, 
jotka painottuvat tämän luo-
kituksen hyvää huonompiin 
vesimuodostumiin. Toimen-
piteitä tullaan kuitenkin suo-

sittelemaan hyvässäkin tilas-
sa oleville vesistöille, sillä 
esimerkiksi kalataloudellisia 
kunnostustarpeita on run-
saasti.

Eero Laine Kiimingin-
Jäälin vesienhoitoyhdistyk-
sestä esitteli Jäälinjärven ti-
lan parantamiseksi tehtyjä 
toimenpiteitä Jäälinojan va-
luma-alueella. Yhdistys on 
tehnyt merkittävää työtä jär-
veen kulkeutuvan rautasa-
ostuman vähentämiseksi jo 
useamman vuoden ajan. Työ 
on hyvä esimerkki siitä, mil-
laisiin toimenpiteisiin pieni-
kin yhdistys voi yltää. Lai-
ne painotti esityksessään 
erityisesti talkootyön mer-
kitystä kunnostusten to-
teuttamisessa. Toiminnasta 
kerrotaan laajemmin heidän 
nettisivuillaan. Toisaalta 
pienimuotoisemmatkin toi-
met ovat usein merkityksel-
lisiä ja tätä sanomaa VYYH-
TI-hankekin on pyrkinyt 
työpajoissaan levittämään; 

Eerot Hiltunen ja Laine antamassa neuvoja järvikun-
nostuksen suunnitteluun. 

aina ei tarvita byrokraattis-
ta ja isoa hanketta, talkoilla 
ja pienimuotoisillakin kun-
nostustoimilla voidaan vesi-
en tilaa parantaa. 

Työpajassa puhuttiin 
useiden Pudasjärven järvi-
en osalta vesikasvillisuuden 
niittämisestä ja siihen sovel-
tuvasta kalustosta. Paikalli-
sia kiinnosti erityisesti niitto-
laitteiden saatavuus ja hinta. 
Myös kokemuksia omien 
kunnostustöiden tiimoil-
ta vaihdettiin ja VYYHTI-
hankkeen vesistökunnostus-
asiantuntija Eero Hiltunen 
sekä projektipäällikkö Rii-
na Rahkila neuvoivat kun-
nostamiseen liittyvissä ky-
symyksissä. Keskustelua 
herätti myös tulevan kauden 
Oulun Seudun Leader –toi-
mintaryhmän rahoitusmah-
dollisuus pienimuotoisiin 
kunnostushankkeisiin ja ve-
sien hoitoon liittyvän kalus-
ton hankintaan.  Tämä, ku-
ten myös VYYHTI-hankkeen 

mahdollinen jatko, selviävät 
kuitenkin vasta ensi vuoden 
puolella uuden rahoituskau-
den päätösten valmistuessa.

VYYHTI järjestää yhdessä 
Suomen Ympäristökeskuk-
sen METSÄPURO- ja PER-
KAUS –hankkeiden kanssa 

yhteisen seminaarin Vesis-
töt kuntoon yhteistyöllä 25.-
26.11. Oulun POHTOssa. Se-
minaari on kaikille avoin ja 
maksuton. 

Saara Pönkkö 

K-supermarketissa vietet-
tiin perjantaina 17.10. kaup-
paketjun valtakunnallisia 
20-vuotissynttäreitä. Juh-
lan kunniaksi asiakkaille oli 
kakkukahvitarjoilu, joita oli-
vat tarjoilemassa Pudasjär-
ven Eläkeläiset ry:stä Hilkka 
Liikanen ja Annikki Ylitalo. 
Pudasjärven K-supermarke-
tissa kauppias Tommi Nis-
kanen kertoi juhlavuosikah-
vien olevan merkkipaalun 
kunniaksi toiset, tälle vuo-

K-supermarketit 
muistuttivat juhlavuodesta

K-supermarkettien 20-vuotissupersynttäreillä kakkukahveja olivat tarjoilemassa 
Pudasjärven Eläkeläiset ry:stä Hilkka Liikanen ja Annikki ylitalo.

delle.
-Olemme erittäin tyyty-

väisiä Pudasjärven Eläkeläi-
set ry:n aktiiviseen toimin-
taan. Teemme yhteistyötä 
yhdistyksen kanssa. Tuem-
me eläkeläisten toimintaa 
tavaroin ja rahallisestikin ja 
vastaavasti eläkeläiset käy-
vät meillä silloin tällöin pitä-
mässä kahvituksia sekä tee-
mapäiviä. Yhteistyö on ollut 
mukavaa.

-Juhlavuosi näkyy asi-

akkaille kaupassamme mo-
nin tavoin. Tarjolla on satoja 
20-vuotis synttärituotetar-
jouksia, hyllyyn on myös il-
mestynyt 20v -tuotteita, jot-
ka ovat myynnissä vain tänä 
vuonna. Niiden edulliset 
hinnat ovat voimassa koko 
tämän vuoden. Viime vii-
kolla oli arvonnassa Volks-
wagen Polo -henkilöauto, 
eli monenlaista ohjelmaa on 
juhlavuoden tiimoilta, muis-
tutti Niskanen. PK

Pudasjärven reumayhdistys 
ry järjesti matkan Hailuodon 
siikamarkkinoille 11.10. Su-
muisena lauantaiaamuna ko-
koonnuimme Pudasjärven 
linja-autopysäkille täynnä 
iloa, valoa ja odotusta. Heti 
aluksi tuli mieleen että linja-
autoasema olisi kyllä tarpeen.

Honkasen linja-auto kaar-
si arvokkaasti pysäkille, josta 
44 matkalle ilmoittautunutta 
nousi kyytiin. Kaarina ja Tai-
mi toimivat retkenjohtajina. 
Nimenhuudolla varmistettiin 
lähtijät. 

-Pidetään sitten vieruska-
verista huolta koko retken 
ajan, sivusta sävellettiin.

Linja-autossahan on aina 
tunnelmaa. Heti alussa alkoi 
arpojen myynti. Samalla ”ra-
hastaja” peri nimellisen mat-
kamaksun. Rattoisasti kulu-
neen matkan aikana käytiin 
muun muassa matkaohjelma 
läpi.

Pian olimmekin Oulun-
salon lauttasatamassa. Siel-
lä näimme kaksi tuulimyl-
lyä toiminnassa ja kuulimme 
pyörivien tuulimyllyjen sii-

Pudasjärveläisiä Hailuodon siikamarkkinoilla
vekkeiden viuhunnan. Tulo-
matkalla tuulimyllyt olivat 
pysähtyineinä, aprikoimme-
kin että mistä nyt sitten säh-
kö tulee. Se jäi arvoitukseksi 
meille. Lautalle pääsyä odot-
telimme tunnin.

Aitoa  
markkinatunnelmaa 
Lautta lipui kauniisti Hailuo-
don satamaan, josta jatkoim-
me matkaa linja-autolla Mar-
janiemeen. Markkina-alue 
avautui pitkin merenrantaa 
erilaisine halleineen ja myyn-
tikojuineen. Esiintymislava-
na oli rekka-auton lava, josta 
oli sivu avattu. Esiintymisten 
ja kuulutusten välissä oli hai-
tarinsoittoa viihdykkeeksi. 

Pääesiintyjänä oli maa-
laislääkäri Kiminkinen, joka 
esiintyi pitkin päivää. Hän 
kertoi omia kokemuksiaan 
ja väliajalla sai kysellä hänel-
tä neuvoja, sekä antaa aiheita 
mitä voisi ottaa esille esiinty-
essään. Osa meidän pudas-
järvisten porukasta pääsi lä-
hestymään Kiminkistä ihan 
halaukseen asti.

Meidän porukan toiveena 
oli, että kuulisimme reumas-
ta ja suonenvedosta sekä pis-
satulehduksesta. Kiminkinen 
kuulutti kaikille että Pudas-
järveltä on linja-autollinen 
porukkaa saapunut markki-
noille.

Reumanhoidosta Kimin-
kinen totesi että punaisen li-
han syöntiä kannattaa rajoit-
taa. 

-Kala kaikissa muodois-
sa on tärkeä. Kalasta, voista, 
kermasta, pippurista, meri-
suolasta ja sipulista saa hy-
vää kalaruokaa. Liikuntaa li-
säksi omien voimavarojen 
mukaan.

-Suonenvetoon auttaa rei-
lun lämmin vesi, johon on 
lisätty suolaa ja johon jalat 
upotetaan veteen pohkeita 
myöten. Liikutellaan varpai-
ta ja koko jalkateriä. Anne-
taan siinä jalkojen hautua 
tovi. Jos iho kestää, voi tämän 
toistaa monta kertaa viikossa 
ja jalat rauhoittuu. Suuhun 
voi laittaa illalla muutaman 
nokareen suolaa. Jos suonta 
vetää, niin silloin suolatasa-

paino heittää, totesi Kimin-
kinen.

-Lisäksi liikuntaa, voimis-
telua, pyöräilyä. Liikuntaa 
voi harrastaa kotonakin, ellei 
pääse joka päivä ulos. Vaikka 
kävelyä huoneesta toiseen

Ohjeet kyllä pätevät. Ai-
nakin allekirjoittaneella tulee 
koko keholle hyvä olo jalko-
jen suolakylvyillä.

Pissavaivojen hoidos-
ta kertoessaan Kiminkinen 
huuteli aluksi, että onko ak-
koilla villahousut jalassa?

-Villahousut jalakaan ja 
nilikat visusti piiloon. Sele-
kä peittoon. Eikä kylymällä 
kivellä istuta iliman istuin-
suojaa – ei kesällä eikä talvel-
la. Naiset ovat johossa tässä 
sairauvessa. Siis otammepa 
opiksi – nuoret ja vanahat. 
Miehillekki sama laki!

Paljon oli markkinamyy-
jillä erilaisia tuotteita kojuis-
saan. Esimerkiksi kalajalos-
teita löytyi joka makuun ja 
niistä varsinkin sai vinkkejä 
omaankin ruuanlaittoon. Eri-
laisia leivonnaisia, hunajaa, 
mehuja, valkosipulia. Paljon 

paikkakunnalla tehtyjä tuot-
teita. Kojuissa oli kahvia tar-
jolla ja ruokaa lohisopasta 
lähtien.

Kiminkinen veti puoleen-
sa. Esitykset olivat omaa 
luokkaansa. Ei olisi maltta-
nut kojuja kiertää, kun piti 
Kiminkistä kuunnella. Kotiin 
tuliaiset tietenkin ostettiin.

Kello 15 kääntyi linja-au-
ton nokka kotimatkaa koh-
ti. Nimenhuudolla taas aloi-
tettiin, ettei vain kukaan jää 
matkasta. Hailuodossa on ta-
saista ja niin oli linja-auton 
kyytikin, joten autossa pystyi 
hyvin samalla liikkumaan. 
Lossille saavuttuamme jo-
not olivat pitkät. Odottelim-
me lautalle pääsyä 1,5 tuntia. 
Siinä oli sopivaa aikaa samal-
la hoidella arvonta. Arpajais-
palkintolahjoituksia oli pal-
jon. Siitä kiitos lahjoittajille!

Matkalta saimme paljon 
virikkeitä toritoimintaan Pu-
dasjärvelle ja muuhunkin yh-
teiseen toimintaan. Kun on 
idea, pitää vain laittaa toi-
meksi. Eri alojen osaajat mu-
kaan kotikaupungissakin.

Hailuodon matkalla ol-
leista osa ei ollut koskaan 
käynyt siellä ja osa joskus 
kauan aikaa sitten. Matka 
oli niin mukava että päätim-
me ensi vuonna lähteä uu-
delleen. Matkahan oli avoin-
na ”kaikelle kansalle”. Kaikki 
halukkaat eivät päässeet mu-
kaan, itsekin pääsin peruu-
tuspaikalle. Matkalla oli mu-
kana myös eri yhdistysten 
porukkaa, joten oli mukava 
tutustua eri yhdistysten vä-
keen, vaihtaa ajatuksia ja ja-
kaa omaakin jaksamista elä-
män mittaisella matkalla.

Eräs matkalla olleista lau-
sui ääneen toivomuksen: 
”Jospa näkisi Kiminkisen vie-
lä vaikka Pudasjärven joka-
kesäisillä markkinoilla.”

Matka oli antoisa. Poru-
kan ja omasta puolesta kiitän 
sydämellisesti matkanjärjes-
täjää, Pudasjärven Reumayh-
distystä ja Jussi-kuskille 
myös kiitokset. Yhteistyö ja 
matkat ovat voimavaramme.

Eka kertaa mukana 
ollut Kerttu Simu
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Pudasjärven  Eläkeläiset ry

35-vuotisjuhla-liite

Pudasjärven Eläkeläiset ry on 
vielä nuori yhdistys, mutta se 
on virkeä ja aktiivinen yhdis-
tys. Eläkeläiset kaipaavat ar-
keen vaihtelua ja virkistystä ja 
niitä tarjoamme jäsenillemme. 

Päätavoitteemme on edun-
valvonta, poistaa yksinäisyyt-
tä ja olla ystävä toiselle, osal-
listua harrastustoimintaan ja 
itseilmaisuun, toimia yhdessä 
ja tehdä niitä asioita, joita jä-
senemme haluavat. Arvostam-
me jokaisen henkilön yksilölli-
syyttä toiminnassamme. 

Toimintamme koostuu 
viikoittaisista tapahtumis-
ta, kuten porinatuokioista 

Juhlivalla yhdistyksellä 
vilkasta toimintaa

ja ohjatusta vesijumpasta 
Puikkarissa. Teemme joka 
vuosi jonkun pidemmän 
retken, käymme teatterissa, 
vierailemme toisissa yhdis-
tyksissä, käymme toistem-
me luona ja osallistumme 
aluejärjestön ja valtakunnal-
liseen toimintaan. 

Nyt meillä on  
juhlan aika!

Hilkka Tihinen
Puheenjohtaja  
Pudasjärven  
Eläkeläiset ry 

Onnittelut ja kiitokset Pu-
dasjärven Eläkeläiset ry:lle 
35-vuotisesta taipaleesta! 
Olette edistäneet ansiokkaas-
ti eläkeläisten asioita niin tääl-
lä Pudasjärvellä kuin valta-
kunnallisissa verkostoissakin. 
Toimintanne on aktiivista ja 
sen huomaa, että te ette ole 
järjestönä lähellekään ”eläke-
iässä”. Yhteistyö teidän ja kau-
pungin välillä on luontevaa ja 
mutkatonta.

Pudasjärvellä on yli kolme-
tuhatta eläkkeensaajaa, jotka 
muodostavat tärkeän voima-
varan kaupungille. Sen lisäk-
si, että eläkeläiset ovat kas-
vava veronmaksajaryhmä, he 
käyttävät paljon paikallisen 
elinkeinoelämän palveluja. 

Eläkeläiset tärkeä  
voimavara kaupungille

Tomi Timonen viime ke-
sänä Pudasjärven mark-
kinoilla

Monet toimivat vapaaehtois-
järjestöissä ja harrastustoi-
minnassa. Osa eläkeläisistä 
vaikuttaa sekä välillisesti eri-
laisten työryhmien ja neu-
vottelukuntien että suoraan 
valtuuston jäseninä kunnalli-
siin päätöksiin. Yhdessä kehi-
tämme entistä parempia pal-
veluja. Eläkeläisten kasvava 
joukko tarvitsee jatkossakin 
vahvaa edunvalvontaa.

Jatkakaamme  
hyvää yhteistyötä!

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja

Suomalaisen eläkejärjestel-
män perusta luotiin 1950-lu-
vun lopulla säädetyllä kan-

Harrastustoiminta 
lääke yksinäisyyteen

saneläkelailla ja vuonna 1964 
voimaan tulleella työeläkelail-
la. Eläketurvan syntyä edelsi 
ikääntyvän väestön toimeen-
tulosta huolta kantavien kan-
salaisten aktiivinen toiminta. 
Sen tuloksena perustettiin en-
simmäinen valtakunnallinen 
eläkeläisjärjestö Eläkeläiset 
ry. vuonna 1959. Järjestäyty-
minen on luonut edellytykset 
eläkeläisten edunvalvonnalle 
ja sen tuloksena ovat eläkeläis-
ten sosiaalinen turva ja ikään-
tyville suunnatut palvelut ke-
hittyneet, vaikka epäkohtia 
ja parannettavaa löytyy edel-
leen.

Eläkeläistoiminnan perus-

ta rakennetaan paikallisella ta-
solla. Pudasjärvellä Eläkeläiset 
ry.:n paikallinen yhdistys saa-
vuttaa 35 vuoden iän. Yhdis-
tys järjestää kotikunnassaan 
edunvalvonnan ohella moni-
puolista harrastustoimintaa, 
joka on paras lääke ikääntyvi-
en yleisintä ongelmaa, yksinäi-
syyttä vastaan.

Valtakunnallisen järjes-
tön puolesta onnittelen juhli-
vaa järjestöä ja toivon voimia 
ikääntyvän väestön hyväksi 
tehtävään työhön!

Kalevi Kivistö
Eläkeläiset ry:n  
puheenjohtaja

Eläkeläisjärjestöt tekevät ar-
vokasta työtä eläkeläisten 
keskuudessa. Pudasjärven 
Eläkeläiset ry kuuluu tähän 
rintamaan hyvin vahvasti. Yh-
distys on osoittanut aktiivi-
suutensa ja osallistumisensa 
erilaisten tapahtumien yhte-
ydessä ja erilaisten kerhojen 
järjestämisessä. Jäsenmäärän 
kehitys on ollut monet vuo-
det vakaata. 

Tervehdin 35-vuotista yh-

Jäsenmäärän 
kehitys vakaata

distystä ja toivotan parhain-
ta menestystä ja jaksamista 
ikäihmisten kanssa toimimi-
seen ja yksinäisyyden poista-
miseen.

Teuvo Näätänen
Eläkeläiset ry:n  
Jokilaaksojen  
aluejärjestön  
puheenjohtaja

Teuvo Näätänen.

Pudasjärven 
Eläkeläiset ry

lauantaina 25.10.2014 klo 12.00
Kurenalan koululla Rimmintie 1 Pudasjärvi

Juhlapuhujana 
Eläkeläiset ry:n 
puheenjohtaja, 

ministeri Kalevi Kivistö 
ja lisäksi itse 

tuotettua ohjelmaa.

Pudasjärven Eläkeläiset ry:n

35-vuotisjuhla

Huomionosoitukset ja ruokailu alkaa kello 11.00.
Ruokailun vuoksi toivotaan ilmoittautumista 

Leena Rantala puh. 050 559 9066, 
leena.r45@gmail.com

Tervetuloa 

juhlimaan kanssamme!

Kalevi Kivistö.

Pudasjärven Eläkeläiset ry:n

ti 4.11.2014 klo 14.30 palvelukeskuksessa, kauppatie 25.
Luennoitsija nimetään myöhemmin.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

sääNTömääräINEN sYYsKOKOUs
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Siivikon kylässä Korpijoen ran-
tamaisemissa vaimonsa Kylli-
kin kanssa asustava Jorma Syr-
jäpalo on ollut eläkkeellä noin 
viisi vuotta. Jäsenenä Pudas-
järven Eläkeläisten yhdistyk-
sessä Jorma kertoo olleensa 
vasta noin pari vuotta.

-Houkuttelemiseni mukaan 

Kanssaihmiset ja 
harrastukset elämän suola

yhdistyksen toimintaan kävi 
helposti, koska kanssakäymi-
nen muiden ihmisten kans-
sa kotikylällä oli hyvin vähäis-
tä. Vielä muutama vuosi sitten 
oli omat liikkumiset vähissä 
selkävaivojen vuoksi. Nyt tun-
tuu taas mukavalta, kun kun-
touduttuani selkäleikkaukses-

Jorma Syrjäpalo on hyvillään, että eläkeläisille jär-
jestetään pitkin vuotta erilaisia tilaisuuksia, joissa 
voi olla tekemisissä eri ihmisten kanssa ja saa piris-
tystä sekä vaihtelua arjen elämään.

ta pystyn taas harrastamaan 
monenlaista ja osallistumaan 
esimerkiksi eläkeläisten toi-
mintaan. Vaimokin kannusti ja 
patisti tekemään asioita, mistä 
tulee hyvä mieli.

-Osallistuminen yhdistyk-
sen järjestämiin eri tilaisuuk-
siin ja tutustuminen uusiin ih-
misiin on tuonut tervetullutta 
piristystä sekä tietynlaista te-
rapiaa omaan hyvinvointiini. 
Ennen eläkeläisten jäseneksi 
liittymistäni en ollut tietoinen 
heidän toiminnastaan. Nyt 
kun käyn yhdistyksen järjes-
tämissä eri tilaisuuksissa, esi-
merkiksi porinapiirissä, pysyy 
ajan tasalla tulevista tapahtu-
mistakin. Esimerkiksi yhdistyk-
sen 35-juhla on odotettu ta-
pahtuma. Tarkoitus olisi myös 
osallistua eläkeläisten yhteisiin 
kauemmaksikin suuntautuviin 
retkiin, kertoi Jorma suunnitel-
mistaan.

Elämäntyö hitsarina ja 
kirvesmiehenä
Elämäntyönsä Jorma kertoo 
tehneensä rakennusalan töis-
sä hitsarina ja kirvesmiehenä.

-Minun hitsausten varassa 
Kurenallakin on monta raken-
nusta. Esimerkiksi torin vieres-
sä olevat kaksikerroksiset talot 
ovat entisiä työmaitani, tote-
si Jorma.

Jorma kertoi nykyisiin 
tärkeimpiin harrastuksiin-
sa kuuluvan viikko-ohjelman 
mukaiset säännölliset sauva-
kävelyreissut.

-Nämä ovat välttämättömiä 
oman kunnon ylläpitämiseksi. 
Selkäleikkauksen kuntoutus-
vaiheen alussa kävelyreissut 
hiipuivat alussa parin sadan 
metrin lyhyiin lenkkeihin. Nyt 
tilanne on jo ihan eri luokkaa. 
Lenkillä käyn 5-6 kertaa viikos-
sa kävelyretkien kestäessä ker-
rallaan noin tunnin. Sauvakä-
velyn aloittamiseen kannusti 
alussa lääkäreiden kommentit, 
joiden mukaan kuntoutumise-
ni on täysin itsestä kiinni.

-Muita mieluisia harrastuk-
sia minulla on kalastus ja ka-
vereiden kanssa syksyinen 
hirven metsästys. Kalareissut 
suuntautuvat kotitalon vieres-
sä virtaavalle Korpijoelle. Välil-
lä käydään kokemassa katiskat 
ja välillä heitetään virvelillä uis-
tinta tai mato-ongitaan. Kun-
toutumiseni ansiosta uskaltaa 
taas mennä veneeseenkin, to-
tesi Jorma hyvillään. Jorma 
kertoo olevansa myös tyyty-
väinen, kun saa asua synnyin-
seudullaan, jossa hän viihtyy 
harrastustensa keskellä erit-
täin hyvin.

Pertti Kuusisto

Jopa 5%  
Bonusta  
LähiTapiolan 
vakuutuksista. 
LähiTapiolasta saat tutkitusti Suomen  
parasta palvelua ja nyt myös jopa 5 %  
Bonusta. Asiakkaidensa 100 %:sti  
omistamassa yhtiössä eduista hyödymme 
me kaikki. Välitetään toisistamme.
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Lue lisää www.lahitapiola.fi, 
soita 08 814 2500 tai tule käymään!
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www.oulunkaarenomahoito.com

Pudasjärven palveluohjaaja, 08 5875 6362

to klo 9-11 

Kysyttävää
vanhuspalveluista?

Palvelukeskus, Kauppatie 25

Pudasjärveläissyntyinen Pirjo 
Stenius kertoo viihtyvänsä Pu-
dasjärven Eläkeläisten yhdis-
tyksen järjestämissä eri tapah-
tumissa ja aktiviteeteissä. Pirjo 
kertoo olevansa yhdistyksen 
kannattajajäsenenä nyt jo kol-
matta vuotta.

-Toimintaan oli helppo 
mennä mukaan, koska liittyes-
säni yhdistykseen sen toimin-
nassa oli jo ennestään muka-
na paljon tuttuja ja ystäviäni. 
Lisäksi ison porukan kanssa on 
myös mukava touhuta erilai-
sia asioita. Liikunta kävellen ja 
pyöräillen kuuluvat mielihar-
rastuksiini, joita tuleekin har-
rastettua säännöllisesti. Yhdis-
tyksen jäsenille Virkistysuimala 
Puikkarissa järjestetyn ohjatun 
vesijumpan olen aloittanut 
tänä vuonna ja se tuntuu te-
hokkaalta liikuntamuodolta. 
Siitä on minulle hyötyä esimer-
kiksi nivelvaivoihin. Vuorovii-
koin tiistaisin pidetyssä pori-
natuokiossa, jossa jutellaan ja 
lauletaan, on myös mukava 
käydä. Välillä on myös mukava 
osallistua kauemmaksikin teh-
täville yhteisille reissuille.

-Yhteiset kokoontumiset 
saisivat minun puolestani si-
sältää liikuntaa enemmänkin. 
Esimerkiksi porinapiiri voi-
si alkaa kevyellä kävelylenkil-

Mukavaa touhua isolla porukalla
lä. Kuntosalillakin voisin käydä 
säännöllisesti, jos sinne men-
täisiin porukalla, kuntotans-
sikin kiinnostaisi. Musiikkiesi-
tyksiä soisin myös yhteisiin 
tapahtumiin enemmän, esi-
merkiksi kitaran säestyksellä 
hengellisiä lauluja.

-Olisi mukava myös vierailla 
porukalla esimerkiksi vanhus-
ten asumisyksiköissä ja palve-
lutaloissa. Käyntimme saattaisi 
ilahduttaa vanhuksia, varsin-
kin niitä, joilla ei ole omaisia 
tai tapaavat heitä vain harvoin. 
Yksi syksyn mukavista tapah-
tumista paikkakunnalla oli elä-
keläisyhdistysten yhteinen ul-
koilu- ja liikuntapäivä, jonka 
lopuksi kokoonnuimme Iijo-
kirantaan Liepeen nuotiopai-
kalle yhteislaulujen, nuotio-
kahvien ja makkaran paiston 
merkeissä. Jatkossa eläkeläis-
yhdistykset voisivat järjestää 
yhteisiä tapahtumia enem-
mänkin, ehdotti Pirjo.

Perheestään Pirjo kertoo, 
että lastenlapsien tapaaminen 
on tärkeää.

-Saan touhuta heidän kans-
saan välillä enemmänkin, kun 
he ovat silloin tällöin hoidos-
sani. Omaisistakin täytyy pitää 
huolta. Käyn aina välillä ter-
vehtimässä äitiäni, joka asuu 
Pirinrannalla. Vapaa-aikaa on 

Kolmatta vuotta kannattajajäsenenä ollut Pirjo Steni-
us osallistuu mielellään Pudasjärven Eläkeläisyhdis-
tyksen järjestämiin eri tilaisuuksiin ja tapahtumiin. 
Mieluisiin aiheisiin kuuluvat esimerkiksi liikunta ja 
yleensäkin touhuaminen isossa porukassa.

mukava välillä viettää Heteky-
lässä sijaitsevalla mökillämme, 
jossa käymme mieheni kanssa 
melko usein. Kaikkinensa Pu-
dasjärvellä on mukava asua, 

enkä millään haluasi asua isos-
sa kaupungissa, tuumasi Pirjo.

Pertti Kuusisto

www.turve-jussit.fi

Turve- ja koneurakointi
Metsien hakkuutyöt

Turve-Jussit Oy
Iisakantie 20, 90900 Kiiminki

p. 0400 907 547

Kukka- ja hoivapalvelu Natural

- Klassinen hieronta
- Aromaterapeutti-

nen hieronta
- Turvehoidot

Ajanvaraus puh. 0400 517554
maria.outila@gmail.com

www.kukkahoivapalvelu.com

Lähihoitaja, koulutettu hieroja Maria Outila

1.11. 
alkaen

eläkeläiset

-10%
norm. hinnoista
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PALVELEMME
Tervetuloa!

Arkisin
Lauantaisin

klo 9 - 18
klo 9 - 14

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, p. (08) 821 185

canamoffroad.com

OUTLANDER™-TRAKTORIMÖNKIJÄT

©
 2014 Bom

bardier Recreational Products Inc. (BRP)

500 DPS T3

MAX 500 DPS T3

Koneviestin testivoittaja nyt  
myös yksipaikkaisena

VAKIONA:
OHJAUSTEHOSTIN

WARN-VINSSI
ROTAX  

V2-MOOTTORI

alk. 8 990 €
+ toimituskulut, sis. ALV

KAKSIPAIKKAINEN

YKSIPAIKKAINEN

UUTUUS!

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

canamoffroad.com

OUTLANDER™-TRAKTORIMÖNKIJÄT

©
 2014 Bom

bardier Recreational Products Inc. (BRP)

500 DPS T3

MAX 500 DPS T3

Koneviestin testivoittaja nyt  
myös yksipaikkaisena

VAKIONA:
OHJAUSTEHOSTIN

WARN-VINSSI
ROTAX  

V2-MOOTTORI

alk. 8 990 €
+ toimituskulut, sis. ALV

KAKSIPAIKKAINEN

YKSIPAIKKAINEN

UUTUUS!

+tk. 400 € sis. ALV

Pudasjärven Eläkeläiset ry:n jä-
senillä on Virkistysuimala Puik-
karissa joka toisena tiistaina 
ohjattu 45 minuuttia kestä-
vä vesijumppa. Viime viikolla 
14.10. osallistujia oli parikym-
mentä henkeä, joka osoittaa 
tilaisuuden olevan suosittu. 
Monet osallistujat tulevat ui-
mahallille jo hyvissä ajoin ja 
ennen jumppaa on mukava 
käydä saunassa sekä vaihtaa 
toisten kanssa ajatuksia päi-
vän polttavista ja ajankohtai-
sista aiheista. Peseytymisen ja 
suihkun jälkeen voi mennä en-
nen jumppaa porealtaaseen li-
hashoitoon sekä niska-hartia 
hierontaan voimakkaan vesi-
putouksen alle. Myös uima-al-
taassa näyttää syntyvän pieniä 
juttuseurueita.

Ohjattu vesijumppatuoki-
omme alkaa aina kello 10.15 
ja sen vetäjänä toimii ikinuo-
ri kaupungin liikunnanohjaaja 
Sampo Laakkonen. Ohjelman 
mukaisissa liikesuorituksissa 
riittää vaihtelua ja apuvälinei-
nä käytetään muun muassa 
kellukkeita ja puntteja käyte-
tään melkein joka jumpassa.

Myös iäkkäille ihmisille on 
tärkeää vahvistaa lihaksia ja pi-
tää huolta nivelten liikkuvuu-
desta. Vesijumppa soveltuu 
niin naisille kuin miehillekin, 
vaikeutta on juuri sopivasti. 
Monta kertaa jumpan aikana 
huomaa, että hikipisaroita syn-
tyy otsalle, vaikka vedessä ol-
laankin. Jumppatuokio lope-
tetaan lihasten rentoutuksella 
ja ravistelulla. Uima-altaasta 
pois tullessa joku rohkea saat-
taa uskaltautua pulahtamaan 
hetkeksi kylmäaltaaseen, jos-

Vesijumpassa viihdytään hiki otsalla

sa vesi on tosi kylmää. Lopuksi 
siirrytään suihkun kautta sau-
naan lämmittelemään.

Vesijumppa on huomat-
tu tärkeäksi terveyden hoito-
keinoksi terveyskeskuskäyn-

Vesijumpan ohjaaja Sampo Laakkonen pitää huolta, että vesijumpassa hikipisaroi-
ta syntyy otsalle, juttua riittää ja kaikilla on mukavaa. Kuvat Pertti Kuusisto

Joka toisena tiistaina Virkistysuimala Puikkarissa pidettävässä eläkeläisten vesi-
jumpassa vahvistetaan lihaksia ja pidetään huolta nivelten liikkuvuudesta.

nit vähenevät ja onpa se myös 
mielenterveydenhoitoa muu-
toin yksinäisille ihmisille. Us-
kallankin väittää, että jos kaik-
ki eläkeläiset saisivat käyttää 
uimahallia maksutta, säästyisi 

terveydenhoitokustannuksista 
rahaa moninkertainen määrä. 

Eläkeläinen  
Toivo Outila

Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi. 
P. 050 322 1007, 040 752 3293

www.koillispaja.fi

Palveleva konepaja Pudasjärvellä

- Levytyöt
- Hitsaukset
- Koneistukset

- Teräs- ja alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti
  (teräs, alumiini)

PL 53 (Puistotie 2), 93101 Pudasjärvi. 
Puh. (08) 822139

asuntoinsinoorit@pp.inet.fi

Asunto- ja 
urakkatuotantoa

Hyviin uniin.

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY

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

50v

69€
ErGO-tyyny

Ortopediset tyynyt:

(95,-)

Viskoelastinen tyyny tukee päätä ja niskaa,
tarjoaa täydellisen rentoutumisen ja syvemmän unen.

69€
mEmOrY-tyyny

(95,-)

Pudasjärveläiseltä Rentuk-
ka-kuorolta on valmistunut 
sen ensimmäinen äänite. Jul-
kaisu kantaa nimeä Aamus-
ta Iltaan. Ensimmäisen kerran 
äänite on kuultavissa levyn-
julkistamiskonsertissa perjan-
taina 24.10. klo 18.30 kansa-
laisopiston Salikissa. 

Kuten nimi kertoo, äänit-
teelle kootut kappaleet on 
koottu kuvaamaan vuorokau-
den eri vaiheita. Kuoron joh-
taja ja äänitteen tekijä Reijo 
Kossi kertoo, että metafoo-
ramaisesti rakenne voidaan 
myös käsittää yhden ihmis-
elon eri vaiheiksi. 

-Äänite alkaa vanhalla 
kansansävelmällä Huomenta 
aamu ja loppuu Kalervo Hä-
mäläisen Lapin äidin kehto-
lauluun. Väliin on sijoitettu 
niin riijuureissut kuin vakiin-
tunut perhe-elämä. Musiikil-
lisena yleisilmeenä on pyritty 
pitämään kevyelle säestyk-
sellä rakennettua laulujen sa-

Rentukka-kuorolle oma  
äänite Aamusta iltaan

noman esiintuomista. Vaik-
ka suurin osa lauluista onkin 
useimmille tuttuja, saavat 
laulut näin toteutettuna uu-
sia ulottuvuuksia. Myös ajalli-
nen ulottuvuus on pyritty häi-
vyttämään sovituksellisesti. 
Lähtökohtana on ollut ääni-
te, joka ei ole tarkoitettu niin-
kään ”illanistujaisiin”, vaan 
enemmänkin rauhallisessa 
ympäristössä tapahtuvaan 
kuunteluun. Kuten eräs kuo-
rolainen sanoi: ”Kappaleet 
herättävät muistoja.” Useissa 
kappaleissa onkin sanomaa, 
joka koskettaa etenkin nii-
tä, jotka ovat kokeneet nämä 
vaiheet elämässään, kertoo 
Kossi. 

Idea äänitteestä syntyi pik-
kuhiljaa kansalaisopiston Ylei-
sessä laulupiirissä, jossa Ren-
tukka –kuoron kaikki laulajat 
ovat kulkeneet jo useamman 
vuoden ajan. 

-Alunperin äänitteestä 
piti tulla ainoastaan omaan 

käyttöön tarkoitettu, mutta 
matkan varrella virisi ajatus 
monistaa sitä suurempikin 
määrä. Ja kun vielä loppu-
tulos osoittautui kelvollisek-
si muidenkin kuunnella, niin 
alettiin keräämän rahoitusta 

Rentukka-kuorolaiset ovat hankkineet yhtenäisen 
esiintymisasun, johon kuuluu keltainen paita. Kuoron 
johtajana on toiminut musiikinopettaja Reijo Kossi. 

äänitteelle, kertovat Rentuk-
ka-kuorolaiset. 

Laulut on harjoiteltu viime 
talven aikana ja varsinainen 
äänitys tapahtui toukokuus-
sa kansalaisopiston studios-
sa. HT
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Matkan varrella
Syötteelle

PUDASJÄRVI

Sähkötie 1 
puh. 020 789 0450
ark. 8-21, la 8-18

Sähkötie 1, puh. 020 789 0450
pudasjarvi@k-supermarket.fi
ark. 8-21, la 8-18, su 12-18

Matkan varrella
Syötteelle

PUDASJÄRVI

Sähkötie 1 
puh. 020 789 0450
ark. 8-21, la 8-18

Onnea 

Pudasjärven 

Eläkeläisille ja 

virkeitä vuosia 

tulevaisuuteen! 

Kiitos hyvästä 

yhteistyöstä!

JA MONTA MUUTA 
SYYTÄ LIITTYÄ 
ASIAKASOMISTAJAKSI.

Asiakasomistajuus on nyt erityisen hyvä valinta: 
Voit sijoittaa vaikka heti Tuotto-osuuteen, jonka tuottotavoite* on peräti 3,25 %. 
Asiakasomistajana sinulla on myös oikeus vaikuttaa pankkisi toimintaan ja voit hyötyä 
rahanarvoisista keskittämiseduista. Lue lisää asiakasomistajuudesta ja eduista 
osoitteessa op.fi/edut 

Yhdessä hyvä tulee. 

*Tuottotavoite voi muuttua vuosittain ja osuuspankkisi vahvistaa koron maksamisen sekä määrän vuosittain jälkikäteen. 
Saadaksesi lisätietoja Tuotto-osuuden ominaisuuksista, riskeistä ja takaisinmaksamisen ehdoista tutustu pankkikohtaiseen 
merkintäesitteeseen ja muuhun Tuotto-osuuden liitemateriaaliin. Liitemateriaalit löytyvät pankkikohtaisilta op.fi-sivuilta tai pankkisi 
konttorista. Tuotto-osuusanti päättyy vuoden 2015 lopussa, mutta pankkisi voi keskeyttää annin jo aikaisemmin. 

Avoinna: 
ma-pe 8.00-17.00 la 9.00-13.00

Ouluntie 73, 93100 Pudasjärvi
p. 010 401 3910 fax. 010 401 3919

Member of Nokia Tyres

PudASJÄRvI

Kuvakertomus vilkkaasta 
toiminnasta

Pudasjärven Eläkeläisillä on 
vilkasta toimintaa, joka koos-
tuu viikoittaisista tapahtumis-
ta, kuten porinatuokioista ja 
ohjatusta vesijumpasta Puik-
karissa. Joka vuosi toteutetaan 
joku pitempi retki, tehdään te-
atteriretkiä, vieraillaan lähiseu-
tujen yhdistyksissä. Ystävää 
ei unohdeta, vaan vieraillaan 
toistensa luona. Aluejärjestön 
ja valtakunnalliseen toimin-
taan osallistutaan myös mah-
dollisuuksien mukaan. 

Tässä puheenjohtaja Hilk-
ka Tihisen kokoama kuvaker-
tomus toiminnasta. Musiikkia ja lauluohjel-

maa on aina tilaisuuksis-
sa ja kokoontumisissa, 

joissa Kalevi Vattula on 
hanurinsa kanssa 

vakiokävijä. Kuvassa  Toi-
vo Outila ja Eero Hirvelä 
innostuneet laulamaan.

Eläkeläisten kuoro on 
aina valmis esittämään 
laulua kokoontumisissa, 
toritilaisuuksissa sekä 
retkillä. Kuvassa he 
laulavat retkellä Eetenissä. 

Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistyksen ja Pudasjär-

ven Eläkeläisten yhtei-
sesti kahden viime vuo-

den aikana järjestämässä 
Liikuntatapahtuman yh-

teydessä maistui Liepeen
pappilan nuotiopaikalla 

grillimakkarat ja kahvi. 

Aktiivisesti eläkeläisten 
toimintaan osallistuvan 
Eero Räisäsen taiteilija-
koti on vuosittain vakio-
käyntikohteena. 

Säännöllisesti kokoontuva 
porinapiiri Palvelukeskuksella 
muodostaa toiminnan perustan. 

Joka kevät on pilkkikisat, 
viime vuosina Havulan 

rannassa. Sinne osallistuu 
väkeä myös muista yhdis-

tyksistä. Pentti Stenius 
”kalasaaliinsa” kanssa.

Kukkakaappipalvelu klo 21 saakka
Palvelemme: MA-PE 9-17, LA 9-13

Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi
(08) 823 350, 0400 399 830
hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi

Paljon 
syysuutuuksia!

35 v. Toritapahtumissa 
Eläkeläiset ovat perinteisesti aktiivisesti mukana. 

Pekka Piri, Orvokki Hyttinen, Kalevi Vattula ja Elsa 
Piri myymässä kahvia ja mehua. Monta kertaa myös 

paistetaan suussa sulavia muurinpohjalettuja. 

pudasjärven kirjakauppa p. 0440 821 040
Tullut ihania 

askartelu uutuuksia! 

Pudasjärven Eläkeläiset ry 30 vuotta - lämpimät onnittelut!

30,00

KOTiKäyTööN 
SuiKALELEiKKAAVA 
PAPERiNTuHOAJA

MiELENKiiNTOiNEN KiRJASyKSy 
Todella edullisia kirjatarjouksia! 

SuOMALAiSTEN 
LASTEN 

HiSTORiA

ERäKiRJA
HiRVONEN:

METSOTAiSTELu

26,90
(38,75)

ENNi MuSTONEN: 
LAPSENPiiKA 

27,90
(41,68)

15,90
(61,70)

Sarjan uusin kirja
vainvain

uudet vuoden 2015 
kalenterit saapuneet.

Hae syyslehti 

myymälästä!
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• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

Pudasjärven kaupungin si-
säilmatyöryhmän kokouk-
seen osallistunut kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen 
totesi seuranneensa huoles-
tuneena sisäilmaongelmi-
en tilannetta, mutta piti erit-
täin myönteisenä jo tehtyjä 
toimenpiteitä, sekä sisäilma-
työryhmän työskentelyä. 

Rakennuksia vaivaava 
ongelma on valtakunnalli-
nen ja rakennuskanta van-
haa. Uudisrakentaminen on 
myönteinen ilmiö. Kaupun-
gin investointiohjelmassa on 
löydyttävä euroja korjaami-
seen/uuden rakentamiseen.

Kiinteistöpäällikkö Kari 
Rissasen mukaan uudisra-
kentamiset ovat aikatau-

Uudisrakentamista 
sisäilmaongelmien nujertamiseksi

lussa. Uusi koulu valmis-
tuu syyslukukaudeksi 2016. 
Erityisryhmille suunnattu-
jen kolmen rivitalon raken-
tamiseen päästään vuoden-
vaihteessa, ja ne valmistuvat 
vuode 2015 aikana. Samassa 
yhteydessä puretaan toimi-
tilasuunnitelman mukaisesti 
Osviitan ja Neli-Iikkalan ra-
kennukset. Vanhusväestölle 
suunnattujen kahden rivita-
lon rakennustyöt ovat käyn-
nissä Palvelutalon läheisyy-
teen.

Vanhaa rakennuskantaa 
myös korjataan investointi-
ohjelman mukaisesti ja ensi 
vuoden talousarviota ol-
laan näiltäkin osin valmis-
telemassa. Terveyskeskuk-

sen remontin suunnittelutyö 
on valmis, kaupunginhalli-
tus on valinnut urakoitsijat. 
Saneeraustyöhön päästään 
marraskuun alussa. Toteu-
tus tulee olemaan haasteelli-
nen kaikille osapuolille, kos-
ka saneeraustyötä tehdään 
vaiheittain ja niin että raken-
nuksessa on toimintaa koko 
ajan. Yhteistyöllä kuitenkin 
selvitään.

Koulut toimivat vielä va-
jaat 18 kuukautta nykyisissä 
koulurakennuksissa ja väli-
aikaistiloissa. Väliaikaistiloi-
na toimii yläasteen ja lukion 
oppilaille Hilturannan leiri-
keskus ja apteekin talo. Ku-
renalan koulun väliaikaisti-
loina toimii vanha Pietarila, 

sekä liikuntahallissa, kirjas-
totalossa ja entisen Kaup-
patien päiväkodissa olevat 
luokkatilat. Koulujen ja väli-
aikaistilojen sisäilman laatua 
seurataan, ja tehdään tarvit-
tavia toimenpiteitä niiden 
parantamiseksi.

Yhteistyöllä pyritään löy-
tämään ratkaisuja mahdol-
lisiin sisäilmaongelmatilan-
teisiin ja odotetaan innolla 
uuden koulun valmistumis-
ta. Koulukampuksen pe-
rustustyöt ovat käynnis-
sä, rakentamista voi seurata 
kaupungin nettisivuilta.

Pudasjärven kaupunki 
tiedotus

Rakentaminen jatkuu vilk-
kaana edelleen, vaikka muu-
alla Suomessa lama vaikut-
taa rakentamisen määrään. 
Vuoden 2014 aikana on teh-
ty lupapäätöksiä lokakuun 
puoleenväliin mennessä 485 
kappaletta. Keskimääräi-
nen luvankäsittely, johon 
ei ole tarvittu täydennyksiä 
on kestänyt hieman alle kol-
me viikkoa. Luvan käsittely 
muodostuu hakupapereiden 
läpikäynnistä, lausuntokier-
roksesta pelastuslaitoksel-
la, mahdollisesta lausunnos-
ta ympäristöviranomaiselta 
ja rakennustarkastajan pää-
töksestä sekä sen ehdois-
ta. Lopuksi luvasta tehdään 
varsinainen lupaesitys, jon-
ka tarkastaja allekirjoittaa. 
Katselmuksia ovat raken-
nustarkastajat tehneet 386 
kappaletta. Lisäksi raken-
nusvalvonnassa Teijo Ket-
tunen hoitaa Aran korjaus-
avustusten käsittelyn.

Rakennusvalvonnan kuulumisia
Pudasjärven rakennus-

valvonta on tehnyt selvitys-
työn rakentamiskäytäntöjen 
ja niihin liittyvien palvelu-
jen kehittämisestä jälleen 
vuonna 2014. Työssä on sel-
vitetty nykyiset rakennus-
valvonnan ja - neuvonnan 
tuottamistavat ja niihin liit-
tyvien palvelujen nykytila 
sekä etsitään keinoja näiden 
palvelujen asiakaslähtöi-
seksi kehittämiseksi. Selvi-
tyksen tavoite on ollut etsiä 
Pudasjärvelle laadullisesti 
paras ja kustannustehokkain 
toteuttamistapa palvelu-
jen tuottamiseksi. Selvityk-
sen seurauksena on Pudas-
järvellä päädytty tutkimaan 
asiakastyytyväisyyttä kah-
den vuoden välein. Raken-
nusvalvonta lienee ainut elin 
Pudasjärven kaupungissa, 
joka tekee säännöllistä asia-
kaspalautetutkintaa.

Marjut Valkola raken-
nusvalvonnasta suoritti jäl-

leen tämän vuoden asiakas-
kyselyn, joka suunnattiin 
nyt omakoti- ja lomamök-
kirakentajille. Tutkittavak-
si perusjoukoksi valittiin 
rakennusvalvonnassa asioi-
neita henkilöitä, eli tietyin 
kriteerein valittu joukko, 
jolta haluttiin samoihin ky-
symyksiin vastauksia kuin 
aikaisempana vuotena. Ky-
symykset pyrittiin tekemään 
siten, että ne ohjaavat raken-
nusvalvonnan palvelua en-
tistä parempaan suuntaan, 
kartoittavat kaikkien raken-
nushankkeeseen ryhtyvien 
ammatillista osaamista ja ot-
tavat huomioon kaupungin 
tonttitarjonnan.

Vastauksista näkyi että 
palveluun oltiin vastaus-
ten perusteella tyytyväisiä 
ja kiitosta tuli. Asiantunti-
jat olivat onnistuneet myös 
hyvin tehtävissään. Osassa 
vastauksista kuvastui myös 
se, että kun otettiin yhteyt-

tä vastaavaan työnjohtajaan 
tai pääsuunnittelijaan selvi-
si rakentajallekin asiat kun-
nolla. Negatiivinen palaute 
koski lähinnä rakennusval-
vonnan toimintaa ja sitä oli 
5 – 10 prosenttia. Negatiivi-
sia kokemuksia saanut vas-
taa yleisesti negatiivisem-
min kaikkiin kysymyksiin. 
Negatiivisinten kokemuksi-
en suhde on pysynyt samana 
jo useamman vuoden, mutta 
90 - 95 prosenttia asiakkais-
ta oli tyytyväisiä saamaan 
palveluun. Toisaalta yksi-
kin tyytymätön rakentaja on 
haaste omaa palvelua kehi-
tettäessä. Palautteessa eni-
ten harmitti rakennusluvan 
hinta ja seuraavana raken-
nusvalvonnan henkilöiden 
tavoittaminen. Sähköistä lu-
pahakua myös toivottiin.  

Eero Talala 
vs. tekninen johtaja, 
tarkastusinsinööri

Kairan Kuidun liittymiä kyt-
ketään käyttöön ensimmäi-
sillä rakentamisalueilla Pu-
dasjärvellä ja Taivalkoskella. 
Tämän vuoden puolella liit-
tymän saavat käyttöön kaik-
ki ykkösvaiheessa rakenne-
tut liittymät. Pudasjärvellä 
liittymien kytkennät aloitet-
tiin Kurenalta Ranuantien 
kautta Livojokivartta kohti 
Rytinkiä. Nyt käynnistyvät 
myös Kurenalta Kuusamon-
tien kautta Syötteelle ja Ry-
tinkiin suuntautuvan reitin 
liittymien kytkennät. 

Pudasjärvellä kaapeloin-
tityö on ns kakkosalueen 
osalta vielä kesken ja näyt-
tää tällä hetkellä sille, että 
pakkaset ja odotettavissa 
olevat lumisateet pysäyttä-
vät kaapelointityöt. Mikäli 
säät sallivat, kaapelointitöi-
tä voidaan jatkaa vielä syk-
syn päälle. Jos talvi on tullut 

Talven edistyminen 
määrää kaapelointitöiden jatkumisen

jäädäkseen kaapelointityöt 
jatkuvat heti keväällä. Täl-
lä hetkellä Pudasjärvellä 
kaapeloidaan vielä Puolan-
gantien ja Ruottisenharjun 
teiden suunnalla. Lisäksi 
Jukuanvaaran alueella teh-
dään valmiiksi loppuja tilaa-
jaliittymiä. 

Kaapeleita on nyt aurat-
tu maahan kaiken kaikki-
aan reilu tuhat kilometriä. 
Pudasjärven ja Taivalkos-
ken valokuituhanke on yksi 
suurimpia aurausurakoi-
ta Suomessa. Kairan Kui-
dun työmailla on työsken-
nellyt kesän ja syksyn aikana 
eri tehtävissä noin 80-100 ih-
mistä. Nyt pääpaino on jo 
siirtymässä kaapeliaurauk-
sista kuitukytkentöihin, joi-
ta tekee tällä hetkellä kaksi 
yritystä, Empower Oy ja El-
tel Oy. 

Monet asiakkaista, jotka 

ovat saaneet liittymän käyt-
töön, ovat samalla ottaneet 
käyttöön myös IPTV-pal-
velut. Televisiolähetykset 
näkyvät valokuidun kaut-
ta häiriöttömästi. Näin on 
myös teräväpiirtolähetysten 
osalta. Kairan Kuidun liitty-
mien määrä kasvaa selväs-
ti ennakoitua nopeammassa 

Lokakuun alkupäivinä valokuidun kaapelien kaivamis-
ta suoritettiin muun muassa Hotelli Iso-Syötteelle me-
nevän tunturitien varressa. Kuva Heimo Turunen. 

tahdissa. Mikäli rakentami-
nen hidastuu säiden vuoksi, 
niin molempien kuntien alu-
eilla liittymiä ehtii vielä saa-
da edulliseen rakentamisen-
aikaiseen hintaan. 

Kairan kuitu tiedotus

5

AarreArkku Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven Keskustassa

Avoinna ma-pe 10-17, la 10-14,
p. 050-3868 660, www.AarreKauppa.Net

AarreArkku täyttää 11v!
Tällä viikolla Kivoja SynttäriTarjouksia!

(ovh. 1,20€/kpl)

ovh. 23.90€

KIrPPIs
pe 24.10. klo 11-16. 

Körkön entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

rekisteröintejä vakuutuksia

Viitantie 7 (Sähkö-Polar) 
90900 Kiiminki

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

Avoinna ma-pe klo 9-17

KATsAsTUs TArJOUs! 
Katsastuksen yhteydessä 

pesukuponki veloituksetta! 
Tällä kupongilla!

%

%

%

%
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Atria
Hiillosmakkara
750 g (4,65 kg)

Arla Protein
Proteiinirahka
200 g (5,95 kg)

Fazer
Riisipiirakat
6-9 kpl 330-420 g
(5,60-4,40 kg)

349pkt 119prk 185pss

Fazer
Marjapiirakat
2 kpl 140 g (8,92 kg)

Kylmänen kylmäsavu
Poronpaistileike
100 g (89,00 kg)

125pkt 890pkt

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

119pll

Tu
or

et
or

in
 tu

ot
te

et
 v

oi
m

as
sa

 2
7.

10
. a

st
i.

Enemmän kuin edullinen

Espanjan
Satsuma

099kg

1095
rasia

HK Kariniemen
Broilerin fileepihvejä
hunajamarinoitu 6 kpl 1 kg

599
Rönkä naudan
Paistisuikaleet ja -kuutiot
400 g (14,97 kg)

rasia

299

HK Rypsiporsaan
Lihasuikaleet
marinoitu 400 g (7,47 kg)

rasia

099pss

Kotimaista
Jääsalaatti
pakattu 100 g (9,90 kg)

Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18
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Ketä äänestän?
Ehdokkaat ja heidän äänestysnumeronsa löytyvät tästä liitteestä keskiaukeamalta. 
Ehdokkaiden ajatuksiin voit käydä tutustumassa vaalikoneessa, osoitteessa www.seurakuntavaalit.fi. 
Pudasjärven seurakunnan seurakuntavaaleissa on kolme ehdokaslistaa. Listojen järjestys on arvottu vaalilautakunnan kokouksessa 1.10.2014.

I Kristillisten perusarvojen puolesta –ehdokaslista
Vanhoillislestadiolaisuus, Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen perustuva kristillinen usko. 
Keskeisenä opetuksena on usko Kristukseen ja syntien anteeksiantamukseen. 
Tavoitteena on kehittää seurakuntaa yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa. 

II Kirkko keskellä arkea –ehdokaslista
Ehdokaslistan muodostaa Suomen Keskusta rp jäsenet. Seurakunta rakentaa identiteettiä ja luo yhteisöllisyyttä. 
Seurakuntien tehtävänä on nähdä erityisesti lähimmäiset, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta. 
Kirkon on kannettava lähimmäisen tuskaa ja hätää.

III Toimiva seurakunta - lähellä ihmistä –ehdokaslista
Toimiva seurakunta–lähellä ihmistä-ehdokaslista haluaa olla mukana seurakunnan muutoksissa ja 
rakentamassa seurakuntaa, joka arvostaa Raamatun sanomaa, huolehtii lähimmäisestä ja 
arvostaa jokaista ihmistä samanarvoisena riippumatta ihmisen varallisuudesta. 

Missä äänestän?  
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys järjestetään 27.–31.10.2014.
Ennakkoon saa äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa ympäri 
Suomen. Äänestystilanteessa tarvitset henkilöllisyystodistuksen. Ota mu-
kaan ilmoituskortti, se nopeuttaa äänestämistä.
Kirkkoherranvirastoissa voi äänestää ennakkoäänestysviikolla 27.–31.10. 
joka päivä kello 9–18 ja muissa paikoissa seurakunnan ilmoittamina aikoi-
na. Pudasjärven ennakkoäänestyspaikat ja –ajat löytyvät tämän vaaliliitteen 
takasivulta.

Kotiäänestys
Jos kykysi liikkua on rajoittunut, etkä pääse äänestys- tai ennakkoäänestys-
paikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, voit äänestää ennakolta kotona.
Kotiäänestyspyyntö pitää ilmoittaa omaan seurakuntaan perjantaina 
24.10.2014 kello 16 mennessä. 

Missä äänestän vaalipäivänä?
Varsinaisena vaalipäivänä 9.11.2014 äänestys on Pudasjärven seurakunta-
kodilla kello 11.00-20.00.

Hyvä seurakuntalainen
Seurakuntavaaleissa valitaan henkilöt, jotka päättävät 
seurakunnassa tehtävästä työstä ja siitä, millainen Pu-
dasjärven seurakunta on tulevaisuudessa.
Miten ja millaisilla resursseilla tehdään 
esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyötä? Entä auttamistyö, 
miten sitä sinun mielestäsi tulisi tehdä?
Muista äänestää, niin voit vaikuttaa.
Myös nuorten näkökulmaa ja ajatuksia kaivataan. Seu-
rakuntavaalit ovat ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa 
16-vuotiaat saavat äänestää.

Juha Rauhala
Kirkkoherra
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Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenten vaalissa vuonna 2014

I
KRISTILLISTEN PERuSARvOJEN PuOLESTA 

EHdOKASLISTA

2
HANKKILA
Riitta Inkeri

lähihoitaja

3
HIRvASNIEMI

Mari Elisa
yrittäjä, sairaanhoitaja

4
JAAKKOLA
Anna-Maaria

puutekniikan insinööri (AMK), kotiäiti

5
JuMISKO-PuTuLA

Merja Tuulikki
maatilan emäntä, kotiäiti

6 
JuRMu 

Iivari Aukusti
eläkeläinen

7 
JuuSOLA

Kimmo Matias
metsätalousinsinööri (AMK)

8
KARPPINEN
Taimi Talvikki

sairaanhoitaja

9
LAuHIKARI
Riina Annika 

opiskelija

10
LEHTO

Liisa-Kaarina 
ammattiaineiden opettaja

11
LOHILAHTI
Ahti Ilmari

putkiasentaja

12
MATTILA

Juhani Markus
merkonomi/myymäläpäällikkö

13
NIKuLA

veli Johannes 
metsäasiantuntija

14
NISKASAARI
Arvo Petteri

lehtori

15
NISKASAARI
Juho vilhelmi

eläkeläinen

16
PERTTu

Seija Sinikka
sairaanhoitaja, eläkeläinen

17
PIKKuAHO

Anne Katriina
luokanopettaja

18
PuHAKKA
Suvi Maria
ylioppilas/kotiäiti

19
PuuRuNEN
Oili Mirjami
akateeminen sihteeri

20
TuOHIMAA
Jaana Helena

päiväkodinjohtaja/lastentarhanopettaja

II
KIRKKO KESKELLÄ ARKEA 

EHdOKASLISTA

21 
AHONEN
Eija Helena

lähihoitaja

23
LANTTO

Marja Sisko
maatalousyrittäjä

25
LOuKuSA

vuokko Irene
arkistosihteeri

27
SÄRKELÄ

Katja Sinikka
vastaanottovirkailija/tarjoilija

29
TIMONEN

Tuulikki Hillevi
talouspäällikkö

31
vAINIO

Taina Anneli
maidontuottaja

33
vÄISÄNEN

Tarja Annikki
vapaa-aikaohjaaja, sosiaalikasvattaja
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EHdOKASLISTOJEN YHdISTELMÄ
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenten vaalissa vuonna 2014

II
KIRKKO KESKELLÄ ARKEA 

EHdOKASLISTA

21 
AHONEN
Eija Helena

lähihoitaja

22
AHONEN

Esko Aukusti
lehtori

23
LANTTO

Marja Sisko
maatalousyrittäjä

24
LANTTO

Minna Pauliina
sosiaaliohjaaja

25
LOuKuSA

vuokko Irene
arkistosihteeri

26
PIRI

Jouni Esa
hankintapäällikkö

27
SÄRKELÄ

Katja Sinikka
vastaanottovirkailija/tarjoilija

28
TIHINEN

Airi Tuulikki
erityisopettaja, eläkeläinen

29
TIMONEN

Tuulikki Hillevi
talouspäällikkö

30
TuOMINEN

Taimi Irene Inkeri
eläkeläinen

31
vAINIO

Taina Anneli
maidontuottaja

32
vEIvO 

Sointu Marketta
hallintotieteen maisteri, kasvatustieteen maisteri

33
vÄISÄNEN

Tarja Annikki
vapaa-aikaohjaaja, sosiaalikasvattaja

III
TOIMIvA SEuRAKuNTA - LÄHELLÄ IHMISTÄ 

EHdOKASLISTA

34
EKdAHL

Aune Marketta
yrittäjä

35
FALI

Sirkku Anneli
psykiatrinen sairaanhoitaja, palveluesimies

36
IKONEN
Eija Liisa

myyjä

37
INgET

Irma Kaarina
opettaja, eläkeläinen

38
JuuRIKKA

Annika Kristiina
opiskelija

39
KEMPPANEN

Tuomas
lukiolainen

40
KuJANSuu

Ritva Marketta
perushoitaja

41
KuuKASJÄRvI

Tuula Sisko
myyjä

42
OLLILA

Alpo Antero
rakennusmies

43
POHJANvESI
Tapio Kullervo

eläkeläinen

44
PuuRuNEN

Terttu Irja Anneli
apteekkari

45
RuOKANgAS
Mauno Antero

sahatyöntekijä

46
SORONEN

Paula Kaarina
ravintolapäällikkö

47
TYKKYLÄINEN
Kari Ahti Ilmari

kuvanveistäjä

48
TYKKYLÄINEN

Marja-Leena
kuvataiteilija, kutoja-artesaani

49
TöRRö

Marja-Leena
rehtori
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Pudasjärven 
Seurakunta

ILMOITuS
Seurakuntavaalien  
ehdokaslistojen yhdistelmästä
Pudasjärven seurakunnassa 9.11.2014 toimitettavien seura-
kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 19.10.–
9.11.2014 Pudasjärven seurakunnan kirkkoherranviraston il-
moitustaululla, osoite Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranviras-
tosta sen aukioloaikoina 9-14.

Pudasjärvellä 1.10.2014

Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Juha Rauhala
Puheenjohtaja

KuuLuTuS  
SEuRAKuNTAvAALEISTA
Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan 9.11.2014 seurakunta-
vaalit, joissa valitaan vuoden 2015 alusta alkavaksi nelivuotis-
kaudeksi 23 jäsentä kirkkovaltuustoon.

vaalit aloitetaan Pudasjärven seurakuntakodissa 
9.11.2014 kello 11.00. 

Äänioikeutettu, 15.8.2014 tämän seurakunnan läsnä olevaksi 
merkitty ja 16 vuotta viimeistään 9.11.2014 täyttävä seura-
kunnan jäsen saa äänestää varsinaisena vaalipäivänä Pudasjär-
ven seurakunnan äänestyspaikassa. 

Äänestyspaikka ja -aika on seuraava:
Pudasjärven seurakuntakoti, osoite varsitie 12, 
sunnuntai 9.11.2014 kello 11.00.–20.00 

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös seu-
rakunnan kotisivuilta osoitteesta www.pudasjarvenseurakun-
ta.fi sekä osoitteesta www.seurakuntavaalit.fi.

Pudasjärvellä 1.10.2014

Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Juha Rauhala
Puheenjohtaja 

Ennakkoäänestys Pudasjärven seurakunnassa 
järjestetään seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa: 
Kirkkoherranvirasto 27.–31.10.2014 klo 9.00–18.00
Varsitie 12

Sarakylän kappeli ma 27.10.2014 klo 10-11.30
Sarakyläntie 4823 

Hotelli Pikku-Syöte ma 27.10.2014 klo 13-14.30
Syötekeskuksentie 126 

Korpisen kylätalo ti 28.10.2014 klo 10-11
Turpeisenvaarantie 1150 

Puhoksen kylätalo Möykkälä  ti 28.10.2014 klo 12-13
Näljängäntie 1391 

Rimminkankaan koulu ti 28.10.2014 klo 10-12.30
Rimmintie 15 

Hirvaskosken koulu ti 28.10.2014 klo 14-16
Jussintie 10 

Perhemarket ti 28.10. 2014 klo 14-17
Pietarilantie 48 

Niemitalon Juustola ke 29.10.2014 klo 10-12
Hetekyläntie 8  

Terveysasema ke 29.10.2014 klo 9-10
Juhontie 8 

Oulun seudun ammattiopisto 
Pudasjärven yksikkö  ke 29.10.2014 klo 10-12.30
Jyrkkäkoskentie 18 A 

S-market Pudasjärvi ke 29.10.2014 klo 14-17
Kauppatie 8 

Aittojärven koulu to 30.10.2014 klo 9.30-10.30
Hiltusentie 12 

Siuruan työväentalo to 30.10. 2014 klo 11.30-12.30
Siuruantie 2941 

Livon koulu to 30.10.2014 klo 14-15
Kirsiojantie 31 

M-tavaratalo Pudasjärvi to 30.10.2014 klo 14-17
Kauppatie 9 

K-supermarket Pudasjärvi pe 31.10. 2014 klo 14-17
Sähkötie 1 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 
9.11.2014 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakun-
tien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa 
seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakunta-
neuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään seura-
kuntien kirkkoherranvirastoissa tai seurakuntatoimistossa 
27.10.–31.10.2014 joka päivä kello 9.00–18.00 sekä mahdol-
lisissa muissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina. 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon 
missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa ilmoittautumalla 

vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun 
riittävän selvityksen henkilöllisyydestään. 

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokas-
listojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet 
on 15.8.2014 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäsenek-
si sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (vii-
meistään 9.11.2014 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman 
seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mah-
dollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seu-
rakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestä-
jän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa 
ehdokkaista. 

KuuLuTuS
ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin 
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestys-
paikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää enna-
kolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoi-
tettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai 
puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 24.10.2014 
ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää 
myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tar-
koitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislo-
makkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta. Tavanomais-

ten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 
24.10.2014 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhe-
linnumero on (08) 882 3100.

Pudasjärvi 15.9.2014

Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Juha Rauhala
Puheenjohtaja
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PALVELEmmE mAANSIIRTOON
LIITTyVISSÄ ASIOISSA VANKALLA  

AmmATTITAIDOLLA JA KOKEmUKSELLA

Kaikki maa-aineistotoimitukset 
hiekasta murskeisiin 
(myös kalliomurskeet)

Jätevesijärjestelmät
Kaivinkoneet
Pyöräkuormaajat
Tiehöylät
Kuorma-autot
Traktorit
maantiivistys
Kunnallistekniset työt

moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

syötteen
maansiirto

Soita 
milloin vain:

Jari Särkelä
0400 374 259

Kirjastossa käyttöön netin näköislehdet
Kirjasto otti käyttöön ne-
tin näköislehdet. Digitaali-
sia lehtiä voi lukea kirjas-
ton lukusalissa tietokoneella 
ja tabletilla. Palveluun pää-
see kirjaston langattomassa 
verkossa myös omilla äly-
laitteilla. Sähköisessä palve-
lussa on luettavissa jo noin 
175 kotimaista paikallis- ja 
maakuntalehteä. Näköisleh-
ti kolahtaa sähköiseen posti-
luukkuun heti lehden ilmes-
tyttyä painosta, ja e-lehden 
sisältö on sama kuin pape-
rilehden. Näköislehtenä voi 
selata vaikkapa toisella puo-
lella Suomea ilmestyviä pie-
niä paikallislehtiä, joten e-
lehti palvelee hyvin myös 
seudun lomalaisia. Lisäksi 
palvelussa on hakuominai-
suus, jolla kiinnostavat artik-

Näköislehteä voi  
kirjastossa lukea myös 

omalla älypuhelimella tai 
tabletilla, kirjastonhoitaja 

Pertti Polojärvi vinkkaa.

kelit löytyvät helposti.
Palvelun käyttö on asiak-

kaille maksutonta, ja kirjas-
to opastaa e-lehtien lukuun. 
Vuonna 2015 kirjaston e-leh-
tipalvelu laajenee myös ai-
kakauslehtiin. Lisätietoja 
ePress-palvelusta saa kirjas-
tonhoitaja Pertti Polojärvel-
tä sekä kirjaston asiakaspal-
velusta.

Kirjasto tiedotus

7

SUORITAmmE JATKUVAA
mETALLIROmUN KERÄySTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

mEILTä mYös rOmUTUsTODIsTUKsET 
JA rEKIsTErIsTä POIsTOT

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

10 laulua sisältävää cd:tä ostettavissa 15 €.
Kahvitarjoilu!

Tervetuloa!

Rentukka-kuoron 
Aamusta iltaan -äänitteen

julkistamiskonsertti
pe 24.10. klo 18.30 

Salikissa Lukiontie 4.

Pudasjärven kirjastossa pi-
dettiin keskiviikkona 15.10. 
Pirjo Riihiahon runokirjan, 
Sormuksen varjo, julkista-
mistilaisuus. Yli 30 henkeä 
koonneessa, lämminhenki-
sessä tilaisuudessa kuultiin 
piano- ja viulumusiikkia ja 
Riihiahon lausui juuri ilmes-
tyneestä kirjastaan runoja. 
Tilaisuudessa oli myös kah-
vitarjoilu.

Musiikillisesta annista 
vastasivat Keijo Piirainen, 
joka säesti pianolla viulisti 
Ari Vehviläistä. 

Sormuksen varjo -kirjassa 
on noin 80 runoa, jotka ku-
vaavat tavallista olemista ja 
elämistä monine tunteineen 
ja kiemuroineen. Jokainen 
voi tunnistaa runoista itse-

Lämminhenkinen 
runokirjan julkistamistilaisuus

ään. Kirjan graafisen suun-
nittelun ja toteutuksen on 
tehnyt Eila Lahtinen ja kir-
jan kannessa ja sisäsivuilla 
on akvarelli, jonka on maa-
laillut Pirjon pojanpoika, Jes-
se Riihiaho, pienenä poikana 
– alle kouluikäisenä.

Julkistamistilaisuudessa 
Pirjolta kysyttiin että millai-
sen inspiraation hän tarvit-
see, jotta runo syntyy.

-Runoni saattaa alkaa jos-
tain mielleyhtymästä, sanas-
ta, tapahtumasta joka sattuu 
itselle tai jollekin toiselle, 
runo voi alkaa mistä tahan-
sa. Sen kummempaa inspi-
raatiota kirjoittamiseen en 
tarvitse. Kirjoittaminen on 
ikään kuin työ, joka vain 
tehdään. Runo voisi syntyä 

Pirjo Riihiaho (keskellä kukkamekossa) jutusteli 
lopuksi ihmisten kanssa kahvinjuonnin lomassa. 
Tässä hän kirjoittaa omistuskirjoitusta Eija Pihla-
jan ostamaan ”Sormuksen varjo” -kirjaan.

myös tilaustyönä jostain ai-
heesta.

Pirjo Riihiahon runokir-
jaa on saatavana häneltä it-

seltään ja sitä on myynnissä 
myös Pudasjärven kirjakau-
passa ja Livon koululla. EL

Vasemmalla Pirjo Riihiaho, pianon ääressä Keijo Piirainen ja viulua soittamassa Ari Vehviläinen.

Pirjo Riihiahon uutta runokirjaa selailtiin kiinnostunee-
na.

Laakamäen kotiliha
Heikki 0400 577 433

LIHA-AUTO
Viljapossua suoraan tilalta

myyntiauto 
Pudasjärven 

torilla to 23.10. 
klo 8-14

Lapa, etuselkä ja 
kylki 4,90 kg

Kinkku ja selkä 5,90 kg

- Tuoreena - Palvina
- Hyytelönä - Jauhelihana
- Täyslihasäilykkeenä
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Pudasjärvi

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

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

Valvottuja 2. vuoden 
oppilastöitä

-40% 
ajalla 29.9.-25.11.2014

  

PIENKONEHUOLTO
huollon numero:
040 742 8345

Antti nivakoski 

sähkötyökalut 
nyt meiltä!

kompAkti porAkone/
ruuvinväännin
m12 bdd-202c

149,-
porAkone/
ruuvin-
väännin
m18 bdd-402c

299,-

m18 
konepAketit

m18pp6b-402b
sis. m18 bpd -iSku-

porAkone
m18 biW12 - iSkevä 
mutterinväännin

hd18 AG-125 - 
kulmAhiomAkone

hd18 cS  
- pYÖräSAhA

hd18 SX  
- puukkoSAhA

m18 tled 
- vAlAiSin

2x4,0 Ah m18 
redlithium-ion 

Akut, lAturit jA 
kAntolAukku

998,-
+ eXtrA 
m18b4 
Akku 

kAupAn 

päälle

uutta! 
nyt meiltä 

mönkijät 

tukkikärrY 
+ puomivAruStuS

799,-
YhdiStelmäkärrY

990,-
peräkärrY kipillä + korokelaidat

549,-

t3 400 irS 4x4

5490,-

1 kpl
Gt 300 4x4

3990,-

1 kpl

Skootteri rY6

1190,-
2 kpl

110 kid mÖnkijä

799,-

trApper 
500 t3 efi eps
- Sähköinen ohjaustehostin, kevyt käännellä myös 

pehmeässä maastossa, ohjaus ei ”lyö” käsille kivikkoi-
sessa tai muuten epätasaisessa maastossa.

- 15 vuotias saa ajaa T-kortilla
- Levyjarrut edessä ja takana
- Erillisjousitus myös takana
- EFI polttoaineen ruiskutus

6990,-
+ toim.kulut

trApper 
500 t3 efi
- 15 vuotias saa ajaa T-kortilla
- Perävaunun suurin sallittu massa 
 tieliikenteessä 800 kg
- Erillisjousitus myös takana
- EFI polttoaineen 
 ruiskutus

5990,-
+ toim.kulut

trApper 
500 t1 utv efi
- Soveltuu hyvin myös tieliikenteeseen
- 15 vuotias saa ajaa T-kortilla
-  Verovähennysoikeus ammattikäytössä
- Rekisteröity kahdelle
- Kippaava lava helpottaa 
 kuorman purkua
- Erillisjousitus myös takana

7950,-
+ toim.kulut

meiltä myös rahoituksella!

  

Liikkeessä 
vk 46

8
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Pudasjärveä ja pudasjär-
veläisiäkin koskettaneesta, 
1944-1945 käydystä Lapin 
sodasta tulee kuluneeksi 
70-vuotta. Pudasjärvellä on 
kaksi Lapin sodan muisto-
merkkiä. Yksi sijaitsee Pu-
dasjärven Hetekylän tien-
haarassa, jossa ammuttiin 
Lapin sodan ensimmäiset 
laukaukset 28.9.1944. Toi-
nen muistomerkki sijaitsee 
Pudasjärven Aittojärvel-
lä, jossa käytiin Lapin so-
dan ensimmäinen taistelu 
30.9.1944. Lapin sota käytiin 
toisen maailmansodan aika-
na Suomen ja Saksan välillä 

pääasiassa Suomen Lapis-
sa 15. syyskuuta 1944 – 27. 
huhtikuuta 1945. Sotatoi-
mien kestäessä kohti poh-
joista perääntyvät saksalai-
set tuhosivat suurimman 
osan Lapin lääniä sekä Ou-
lun läänin itäisimmät osat 
Hyrynsalmen kirkonkylää 
myöten. Lapin sodassa kaa-
tui runsaasti yli tuhat ja haa-
voittui kolmetuhatta suo-
malaista.

Suomen ja Venäjän väli-
sen Jatkosodan 4. syyskuu-
ta 1944 sovittuihin aselepo-
ehtoihin kuului saksalaisten 
joukkojen karkottaminen 

Suomesta 15. syyskuuta 
1944 mennessä. Kun Poh-
jois-Suomessa ollut yli 200 
000 miehen vahvuinen Sak-
san armeija ei noudattanut 
Suomesta poistumiseen liit-
tyvää määräaikaa, Saksan 
ja Suomen välillä puhke-
si Lapin sota. Saksalaisten 
vetäytyminen oli aiemmin 
tapahtunut salaisen vetäy-
tymissopimuksen mukai-
sesti ilman taisteluja ja so-
vussa suomalaisten kanssa 
syyskuun puolivälistä läh-
tien. Venäjän valvontako-
missio oli kuitenkin saanut 
asiasta vihiä ja painosti suo-

malaisia jyrkempään toi-
mintaan.

Perääntyessään koh-
ti pohjoista saksalai-
set katsoivat tärkeimmik-
si tavoitteikseen Petsamon 
nikkelikaivosten tuotan-
non turvaamisen itselleen 
ja Pohjois-Norjassa olevi-
en joukkojensa paluurei-
tin varmistamisen. Saksan 
armeija vetäytyi taistellen 
suomalaisjoukkojen tieltä 
pohjoiseen turvautuen sa-
malla poltetun maan taktiik-
kaan. Talvella sota muuttui 
asemasodaksi Käsivarressa, 
kunnes viimeisetkin saksa-

laisjoukot huhtikuun lopus-
sa 1945 vetäytyivät Norjan 
puolelle. Varsinaista sodan-
julistusta ei antanut kum-
pikaan osapuoli. Suomes-
sa Paasikiven hallitus totesi 
maaliskuussa 1945 sotatilan 
vallinneen 15. syyskuuta 
1944 lähtien ja vasta vuon-
na 1954 Tuomiojan hallitus 
totesi, että sotatila oli päät-
tynyt. Tämän viimeksi käy-
dyn sodan myötä Suomi 
varmisti itselleen rauhan ja 
itsenäisyyden säilymisen.

Lapin sodasta 70 vuotta

Pudasjärvellä on kak-
si Lapin sodan muisto-
merkkiä. yksi sijaitsee 
Oulu-Kuusamo-tien ja 
Hetekylän tien risteyk-
sessä Juustolan pihapii-
rissä. Tienristeyksessä 
ammuttiin Lapin sodan 
ensimmäiset laukaukset 
28.9.1944. Toinen muisto-
merkki sijaitsee Aittojär-
ven kylällä, jossa käytiin 
Lapin sodan ensimmäi-
nen taistelu 30.9.1944.

Ihme, että selvisin hengissä
Lapinsotaan osallistunut, 
keväällä 90-vuotta täyt-
tänyt Aarne Vilmi on hil-
jattain innostunut kirjoit-
tamaan ylös nuoruutensa 
muistoja. Kipinän tähän 
hän sai lapsenlapseltaan, 
joka pyysi toukokuussa pi-
detyillä papan syntymä-
päivillä, josko pappa voisi 
kirjoittaa paperille elämäs-
tään.

Pirteässä kunnossa ole-
va Vilmi asuu nykyään Pu-
dasjärvellä tyttärensä luo-
na, jossa kävimme häntä 
jututtamassa. Vilmi halusi 
kertoa ajankohtaisena asia-
na kokemuksistaan Lapin-
sodasta, jonka alkamisesta 
tulee kuluneeksi 70 vuotta.

Aarne Vilmin Lapin-
sodan reissu alkoi loka-
kuun alussa 1944, jolloin 
hän oli suomalaisten kär-
kisotajoukkojen mukana 
laivalla Oulusta Tornion 
Röyttään tehdyssä mai-
hinnousussa. Vilmi kuului 
niin sanotusti Kauhujouk-
kueeseen, jonka aseistuk-
seen kuului panssarivau-
nujen torjuntaan sopiva 
aseistus. Vilmi toimi am-
pujana kuuden miehen 

ryhmässä, jolla oli pääasee-
naan parimetriä pitkä pans-
sarintorjuntasinko, jota Kau-
huksikin kutsuttiin. Vilmin 
joukkue oli mukana seuraa-
maassa pohjoisen suuntaan 
peräytyviä saksalaisia koh-
ti Rovaniemeä. Kauhujouk-
kue kulki suomalaisjoukko-
jen kärjessä heti pioneerien 
perässä. Pioneerien tehtävä-
nä oli miinan raivaus ja ra-
kentaa takana tuleville suo-
malaisjoukoille pikasiltoja 
saksalaisten räjäyttämien ti-
lalle. Siltojen rakentamistyö-
tä ja miinojen raivaamista 
riittikin loputtomasti, koska 
saksalaiset pyrkivät hidasta-
maan perässä tulevien suo-
malaissotilaiden etenemis-
tä tuhoamalla kaikki sillat ja 
tierummutkin. Kun kulku-
reiteille oli asennettu myös 
runsaasti miinoja, oli etene-
minen hidasta.

Vilmin Lapin sotamuis-
toihin kuuluu vahvasti poh-
joisen reissulla näkemänsä 
tuhot. Matkan varrella lä-
hes kaikki rakennukset oli 
poltettu ja sillat ja ojarum-
mut räjäytetty. Vilmi tör-
mäsi saksalaisten tuho-
amistaktiikkaan jo reissun 

alkuvaiheessa, Kemissä Lau-
rilan asemalla.

Joukkueen asettuessa 
marssitauolle asemalta hie-
man kauemmaksi Vilmi oli 
käynyt muutaman aseto-
verin kanssa tarkistamas-
sa Laurilan juna-aseman ja 
rautatien sekä vieressä ole-
van ylikulkusillan tilanteen. 
Saksalaiset olivat ehtineet 
asettaa siltarakenteisiin rä-
jähdyspanokset, mutta rä-
jäytystyö oli jäänyt jostakin 
syystä kesken. Juna-aseman 
pihaa tarkastaessaan mie-
het huomasivat, että aseman 
pihalla oli käynnissä oleva 
saksalaisten moottoripyö-
rä, jonka kuljettajaa ei näky-
nyt missään. Vieressä juna-
raiteilla olevissa kolmessa 
junanvaunussa kussakin oli 
viisi suurta lentopommia. 
Kun moottoripyörä oli käyn-
nissä ja ketään ei näkynyt 
paikalla, miehet näkivät par-
haaksi poistua paikalta kii-
reesti peläten, että joku lä-
histöllä piileskelevä painaa 
nappia ja aseman piha len-
tää taivaan tuuliin milloin 
tahansa. Miesten poistuttua 
asemalta kuuluikin noin 10 
minuutin kuluttua valtava 

räjähdys. Vilmi sai myöhem-
min kuulla, että räjähdys oli 
kuultu 100 kilometrin pää-
hän, joten paukku oli ollut 
valtava. Tilanteen rauhoitut-
tua selvisi, että junanvaunut 
lentopommeineen olivat rä-
jähtäneet ja vain ylikulkusil-
ta sekä vieressä oleva kirkko 
olivat säilyneet ehjinä. Vil-
mi uumoilee vielä tänäkin 
päivänä, että säikähtikö rä-
jäytystyöhön määrätty sak-
salaissotilas suomalaisten 
asemalle saapumista ja näin 
tärkeä kohde, silta jäi räjäyt-
tämättä. Vaikka kirkkoon ei 
oltu asennettu räjähteitä, oli-
si se varmasti vaurioitunut, 
koska silta oli niin lähellä.

Aarne Vilmin jalkamars-
sina Torniosta alkanut La-
pinsotareissu päättyi Kitti-
lään marraskuun puolella 
1944, kun hänen ikäluok-
kansa sotilaat kotiutettiin. 
Vilmi totesi haastattelun lo-
puksi, että oli ihme, että hän 
Lapin reissulta selvisi hen-
gissä. Pikkuisenkaan huo-
nommalla tuurilla henki oli-
si lähtenyt monet kerrat. 
Onnekkaasti sodasta selvin-
nyt Aarne Vilmi totesi hyvil-
lään, että hänellä on nyt kuu-

Pudasjärvellä vanhuudenpäiviään viettävä, 90-vuo-
tias Aarne Vilmi kertoi, että pikkuisenkaan huonom-
malla tuurilla henki olisi lähtenyt sotareissuilla mo-
net kerrat.

si omaa lasta ja 22 lastenlasta 
sekä vähintään 33 lastenlas-
tenlasta. Vilmi on tyytyväi-
nen saadessaan viettää van-
huudenpäiviään omaistensa 
luona Pudasjärvellä. Hänen 
päiväaskareisiinsa kuuluu 

tällä hetkellä kirjoittamista 
ja verkonpauloitusta. Mu-
kavaa tekemistä pitää olla 
koko ajan, totesi Vilmi.

Pertti Kuusisto

Sarakylän wirtapiiriläiset 
kokoontuivat lokakuise-
na tiistaina 14.10 koululleen 
kuuntelemaan lausuntatai-
teilija Pirkko Polven ja kant-

Wirtapiirissä runoja ja musiikkia

Wirtapiirissä oli, kuten tavallisesti, runsaasti osallistujia.

Sarakylän wirtapiirissä vierailivat viime kokoontumis-
kerralla lausuntataiteilija Pirkko Polvi ja kanttori Kei-
jo Piirainen.

tori Keijo Piiraisen esittämää 
”Matkalaulua”, joka kuvaa 
runon ja musiikin keinoin 
naisen eri elämänvaihei-
ta. Ohjelma koskettaa myös 

miestä, onhan hänkin ollut 
lapsi, nuori, isä ja isoisä.

Esittäjät saivat hyvää pa-
lautetta: ”Tuli melkein tippa 
silmään.” ja ”En ole koskaan 

kokenut tällaista hetkeä.”
Kanttori Keijo Piirainen 

laulatti virsiä ennen ja jäl-
keen esityksen. Sitten vuo-
rossa oli

ruokailu, jossa emännät 
tarjoilivat osallistujille mak-
karakeittoa lisukkeineen 
sekä jälkiruuaksi uuniome-
noita ja vaniljakastiketta.

Ruokailun jälkeen osallis-
tujat siirtyivät takaisin juh-
lasaliin laulamaan Leena 
Kummalan ja Marja-Leena 
Heikkilän johdolla. Liikun-
tatuokiossa wirtapiiriläiset 
kokeilivat tarkkuusheittoa 
sählymaaleihin.  Sitten oli-
kin jo arvonta ja kahvit muf-
finsin kera sekä kotiinlähtö.
HT
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Pudasjärvellä julkistet-
tiin perjantaina 17.10. va-
lokuvaaja Aki Roukalan 
Kurenalan taajamaan si-
joitetut Aikalaiset – Oodi 
aitoudelle kahdeksan va-
lotaulutaideteosta, joissa 
on aiheena alusasuissa ku-
vattuja pudasjärvisiä hen-
kilöitä. Taideteokset oli 
lahjoittanut Pudasjärven 
kaupungille Pohjois-Poh-
janmaan Kulttuurirahaston 
Pohjavirta –hanke, jonka 
edustajana käytti avauspu-
heenvuoron kuraattoriryh-
män jäsen Antti Tenetz. 

-Pohjanvirta -hankkeen 
päämääränä, ja nöyränä toi-
veena on, että taiteen uu-
distava vaikutus elävöittää 
ja voimaannuttaa sekä an-
taa eväitä, voimaa ja uskoa 
pohjois-pohjanmaalaisille. 
Hankkeeseen etsittiin taitei-
lijoita ja työryhmiä avoimel-
la ideakutsulla, johon muun 
muassa valokuvaaja Aki 
Roukala vastasi. Idea hy-
väksyttiin ja sen tuloksena 
ovat kahdeksan taideteos-
ta nyt Pudasjärvellä kaiken 
kansan nähtävänä ja ihailta-
vana. Kesään 2015 mennes-
sä valmistuva kokonaisuus 
sisältää vähintään seitse-
män itsenäistä teosta, jotka 
edustavat laajasti nykytai-
teen kenttää. Idealuonnos-
ten perusteella toteutetaan 
Pudasjärven lisäksi vastaa-
via taidelahjoituksia muun 
muassa Raaheen, Ouluun ja 
Siikalatvan Mankilaan, jossa 
Mankilan kylän tarinoiden 
jättiläisistä Kiljosta ja Koljos-
ta tehdyt veistokset julkiste-
taan lauantaina 25.10. 

-Peräkyliltä lähiöihin ja 
pihoilta tienposkille sijoit-
tuvat teokset yllättävät pai-
koissa, joissa taidetta ei ole 
totuttu näkemään, mutta 

Taide-
lahjoituksella 

paikkakunnalle 
uusia eväitä, 

voimaa ja uskoa
missä sille on tarve elinvoi-
maisuuden edistäjänä. Poh-
janvirta -hanke toteutetaan 
Suomen Kulttuurirahaston 
erityisrahoituksella yhteis-
työssä alueen kuntien ja yri-
tysten kanssa, kertoi Tenetz.  

Valokuvaaja Aki Rouka-
la kiitteli ennakkoluulottomia 
pudasjärvisiä, jotka suostui-
vat kuvattavaksi taideteok-
siin. Hän kertoi kuvanneen-
sa 14 henkilöä, joista teoksissa 
on mukana kahdeksan. Eri-
tyiskiitoksen sai kaupungin 
edustajana Markku Mattinen 
ja mallinakin ollut Kari Tyk-
kyläinen, joka oli ollut suure-
na apuna kuvattavien henki-
löiden löytämisessä. Erillisen 
kiitoksen hän antoi Nokipan-
nun majoituspaikkansa isän-
nälle ja emännälle. Ideansa 
toteuttamista Roukala luon-
nehti yllättävän hankalak-
si, mutta oli itsekin tyytyväi-
nen lopputulokseen. Roukala 
oli oppaana linja-autossa, jos-
sa yleisöllä oli tilaisuus heti 
tuoreeltaan tutustua teoksiin, 
joita on kolme Tuomas Sam-
melvuon –salin vierustalla, 
kolme Kauppatien varressa, 
sekä loput kaksi terveyskes-
kuksen ja torin tuntumassa. 
Teokset ovat valaistu, joten 
niitä voi ihailla myös pimeän 
aikaan.

Kaupungin tervehdyksen 
esitti opetus- ja sivistysjohta-
ja Juha Holappa. 

-Uudistamiseen, elävöit-
tämiseen ja voimaannut-
tamiseen on Pudasjärvel-
lä havahduttu viimeaikoina. 
Kuntasuunnitelmassakin ta-
voitteina mainitaan uusien 
toimintatapojen ja menesty-
misen mahdollisuuksien et-
siminen, luovuuteen kan-
nustaminen, innovatiivisuus, 
erilaisuuden kunnioittami-
nen ja verkottuminen. Nämä 

periaatteet käyvät hyvin yk-
siin nyt julkistettujen taidete-
osten ja niihin liittyvien asi-
oiden kanssa, totesi Holappa. 

Roukalan toteuttamien te-
osten äärellä Holappa ehdotti 
pohdittavaksi laajemminkin; 
jäämmekö haikailemaan en-
tistä uusiin kehyksiin laitet-
tuna vai olemmeko valmiita 
ottamaan vastaan jotakin to-
della uutta.

Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekki sanoi 
käyneensä läpi ennakkoluu-
loja viime toukokuusta lähti-
en, jolloin kaupunki teki pää-
töksen taideteoslahjoituksen 
vastaanottamisesta. Riekki 
kertoi oman käsityksensä tai-
teesta muuttuneen. Hän epäi-
li, että taideteosten äärellä on 
yhtä monta mielipidettä, kuin 
on katsojia. 

Heimo Turunen

 

Valokuvaaja Aki Roukalaa mallien etsimisessä auttanut sekä itsekin kuvattavana ollut Kari Tykkyläinen vaihta-
massa ajatuksia Pohjois-Pohjanmaan kulttuurirahaston Pohjanvirta –hankkeen kuraattori Antti Tenetzin, sihtee-
ri Jetta Liukkosen ja tuottaja Taija Sailion kanssa, jotka kertoivat seuraavan taideteosten julkistamisen olevan 
Siikalatvan mankilan kylällä. 

Valokuvaaja Aki Roukala, vasemmalla onnittelukukat kädessään, kertoi Pudasjär-
ven taideteosten toteuttamisen olleen todella vaativan mutta mielenkiintoisen työn. 

Tilaisuuden kahvitarjoilusta vastasivat Pudasjärven 
maa- ja kotitalousnaiset, tarjoilemassa Vuokko Tuo-
maala, Anne Väyrynen ja Ulla mahlakaarto. 

Kirjastonjohtaja Eeva-Liisa Kasesniemi on juuri nosta-
nut mustan kangashupun Tykkyläisestä kuvatun taide-
teoksen päältä. 

Lasiset, pudasjärve-
läisistä ihmisistä alus-
vaatteissa kuvatut tai-
deteokset on sijoitettu 
eri puolille Kurenalan 
taajamaa. Jokaiseen 
teokseen on kaupun-
ki järjestänyt valais-
tuksen, joten niitä voi 
ihailla myös pimeällä. 
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 15 € + alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 
15 €) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa 
varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä ve-
loitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai 
paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 18,60 €. Jos 
haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 
18,60 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

OSTETAAN

MYYTÄvÄNÄ

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

OK-talojen 
ilmastoinnin 
puhdistus- ja 

huoltotyöt
alk. 250 €

roin raikas ilma
p. 044 918 2675

KANNOT POiS 
TEHOKKAALLA 

JyRSiMELLä! 

Puh. 040 822 4983
Huom. Kotitalousvähennysoikeus.

/ Eero Riihijärvi

Toyota Hiace/Hilux 1985-2005 
Liteace, Corolla 85-87 90-92, 
Nissan urvan, Nissan pickup, 
Mazda europe. Tarjoa p. 0400 
692 181.

Mäntyhalkoja, 1 m ja 33 cm, 5 
km Kurenalta. P. 0400 381 548.

Kuivaa koivuhalkoa pit. n. 55 
cm, Kurenalle tuotuna 50 € 
motti, p. 040 722 6101.

BRIO Lastenrattaat, käytös-
sä yhdellä lapsella, mukana 
hyttyssuoja, jalkasuoja ja sa-
desuoja, 80 €. Puinen 5-haa-
rainen kattolamppu, vaaleat 
varjostimet, 10 €. P. 0400 192 
712.

Taidolla kauniisti täytetty kettu 
puujalustalla, 150 €, p. 040 767 
2198.

Kitkarenkaat peltivanteilla 
225/70/17 Michelin blizzak, so-
pii Land Cruiseriin tai Hiluxiin, 
p. 040 544 5040.

Valmet 361 hytillä ja rekisteris-
sä. hp 3000 € p. 040 504 3542.

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

vUOKRATAAN

Halutaan vuokrata 1-2 h + k 
1.11. alkaen. Hanna-Riikka So-
ronen, p. 040 936 6816.

Halutaan vuokrata yksiö tai 
pieni kaksio Pudasjärven kes-
kustan läheisyydestä, p. 040 
567 5710.

vUOKRATTAvANA
Yksiö keskustassa tupakoimat-
tomalle ja maksukykyiselle 
henkilölle. P. 040 769 4386.

11

OKT, 104 m2 Rimminkankaalla, 
p. 040 703 4532 tai 040 707 
5141.

MYYDÄÄN

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

VKK-Media Oy Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme

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

• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut

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

ILMOITA PUDASTORILLA ILMAISEKSI.

Pudasjärven Eläkeläiset ja K-supermarket tekevät yhteistyötä. Annikki ylitalo ja 
Hilkka Liikanen hoitivat kakkukahvitarjoilun K-supermarkettien valtakunnallisilla 
20-vuotissynttäreillä.

Muutoksen mahdollisuus  
matkailussa Matkailuparlamentti 

Iso-Syötteellä
Pohjois-Pohjanmaan Mat-
kailuparlamentti kokoontui 
8.-9.10. Hotelli Iso-Syötteel-
lä. Aiheena oli Muutoksen 
mahdollisuudet matkailus-
sa. Aiheen ympärille ja sitä 
pohtimaan kokoontui kah-
den päivän ajaksi reilut 60 
matkailualan ihmistä ym-
päri Pohjois-Suomea ja Kai-
nuuta. 

Pudasjärven kaupungin 
kehittämisjohtaja Jorma Pie-
tiläinen sanoi Syötteen edus-
tavan Pudasjärvellä kan-
sainvälisyyttä ja päättäjät 
ovatkin ymmärtäneet alu-
een merkityksen koko paik-
kakunnan elinvoimaisuuden 
kehittymisessä. 

-Hirsirakentaminen on 
täällä suuri asia, joka tuo jat-
kuvasti meille vieraita tutus-
tumaan jo nykyisiin hirsira-
kennuksiin ja kiinnostusta 
niin kotimaassa kuin kan-
sainvälisesti on herättänyt 
maailman suurimman hir-
sisen koulun rakentaminen. 
Nämä ovat jo nyt ja vielä 
enemmän tulevaisuudessa 
ympärivuotinen turistinäh-
tävyys, hehkutti Pietiläinen. 

Kansainvälisyys  
johtoajatuksena
Markkinointia massasta 
erottautumalla –aihe oli an-
nettu Hotelli Iso-Syötteen 
yrittäjä Juha Kuukasjärvelle, 
joka sanoi kansainvälistymi-
sen olevan yrityksen johto-
ajatuksena. 

-Jatkuvasti täytyy erikois-

tua, jossa ohjelmapalveluja 
voidaan sovitella ja räätälöi-
dä yksilöllisesti. Pienen pai-
kan etu on myös, että myös 
kansainväliset asiakkaat 
tunnetaan. 

Hotelli Iso-Syötteen tun-
turimaisema on, etenkin en-
sikokemuksena, suuri tekijä 
matkailijoiden viihtymises-
sä.

Kuukasjärvi kertoi oh-
jelmapalvelujen uutena ele-
menttinä tulevana talvikau-
tena olevan muun muassa 
viikko-ohjelman laajenemi-
nen. 

-Joka päivä on matkaili-
joille tarjolla erilaista ohjel-
maa. Uutena tuotteena on 
muun muassa kyläsepän pa-
javierailu moottorikelkka-
retken aikana. Syötteen Ky-
läyhdistyksen talolla tullaan 
myös käymään ja siellä on 
paikallista matkamuisto-
myyntiä. 

Yrityksen kuulumisina 
Kuukasjärvi kertoi, että ho-
tellin mökkien pesuhuoneet 
ja saunat on uusittu. Lopuk-
si hän johdatteli kokousvä-
en tutustumaan Kotkanpe-
sä –sviittiin, jonka käyttöaste 
on ollut oikein hyvät 90 pro-
senttia. 

Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen yrittäjä Jorma Terentjeff 
suositti rinteeseen menemis-
tä hiihtokoulun kautta, joka 
opetus palvelee ilon ja elä-
män tuottamista. Tyytyväi-
nen asiakas kokee saaneensa 
palvelua, hän totesi. 

Terveellinen  
elämäntapa kiinnostaa
Pohjois-Pohjanmaan liiton 
matkailun kehittämistoimi-
kunnan puheenjohtaja Pekka 
Mäntynen kertoi Syötteellä 
tehdyn hyvää työtä matkai-
lun edistämisessä ja päivän 
teeman mukaan matkailun 
muutoksessa. Hän oli huo-
lestunut, mitä Venäjä-pakot-
teet vaikuttavat matkailuun 
ja toivoi samalla, että lento-
koneet voisivat lentää Aasi-
an lennoillaan Venäjän yli ny-
kyiseen tapaan. 

Matkailualan tilantees-
ta tänään kertoi Terhi Höök 
Matkailun Edistämiskeskuk-
sesta. Hänellä oli laajat tilastot 
eri maiden matkailumääristä. 
Kiinalaisten matkailijoiden 
määrässä Suomessa ollaan 
muita pohjoismaita jäljessä. 
Sen sijaan japanilaisten mat-
kailijoiden määrässä ollaan 
kärkimaa. Höök kyseli, miten 
saadaan kansainvälisiä mat-
kailijoita haluamaan Pohjois-
Pohjanmaalle? Hänellä oli 
tietoa, että saksalaiset ja rans-
kalaiset haluavat aktiivisia 
luontolomia ja he arvostavat 
terveellistä elämäntapaa. Se-
niorimatkailijoiden toiveisiin 
tulee kiinnittää huomiota, sil-
lä heillä on matkailuun varal-
lisuutta. 

Englantilaiset arvostavat 
pyöräilyä ja siellä pyöräilyn 
harrastaminen on kasvanut 
reippaasti. 

Hook oli selvittänyt suur-
ten matkatoimistojen toivo-
muksia matkanjärjestämises-
tä. 

-Heille pitää pystyä tarjo-
amaan helposti ostettavia pa-
ketteja, joiden on oltava sa-
malla turvallisia, uniikkeja ja 
rahalle pitää saada vastinet-
ta. Ruoka on hyvin tärkeä osa 
hyvin onnistuneessa matkas-
sa, korosti Hook. 

Iltapäivällä kuultiin eri 
alueilta puheenvuoroja sekä 
muun muassa arktisen alu-
een lentoreitistä Oulu-Luula-
ja-Tromssa. 

Toisena seminaaripäivänä 
oli työpajoja sekä Matkailun 
kehittämistoimikunnan ko-
kous. HT

Pohjois-Pohjanmaan jokavuotinen matkailuparlamentti kokoontui tällä kertaa Iso-
Syötteellä.

Juha Kuukasjärvi esitteli matkailuparlamentin osallis-
tujille Kotkanpesä-sviitin, jossa on ollut noin 90 pro-
sentin käyttöaste. 
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Pudasjärveläiset yrittäjät ko-
koontuivat lauantaina 4.10. 
leirikeskus Hilturantaan 
kuulemaan kirjailija, luen-
noitsija ja kouluttaja Tom-
my Hellsten luentoa ”teenkö 
työtä itseni kustannuksella”. 
Tilaisuuden oli järjestänyt 
Pudasjärven kaupunki, seu-
rakunta ja paikallinen yrittä-
jäyhdistys. 

Kirkkoherra Juha Rauha-
la kertoi avauspuheessaan, 
että viime keväänä Hell-
stenin Pudasjärvellä käyn-

Tommy Hellsten yrittäjille:
Teenkö työtä itseni kustannuksella

nin yhteydessä esitettiin toi-
vomus, että järjestettäisiin 
yrittäjille tällainen luentoti-
laisuus ja nyt on toive toteu-
tettu. 

Ensimmäisenä otettiin 
esille puhelimen käyttö, jos-
ta Hellsten kehotti joskus va-
pautumaan. 

-Monet pyrkivät luomaan 
ihmisarvoaan tekemisellä 
ja suorittamisella. Se johtaa 
noidankehään, jossa tehdään 
työtä itsensä kustannuksel-
la. Ihmisen arvo perustuu 

siihen mitä hän on, ei sii-
hen mitä hän tekee. Tämän 
syvä oivaltaminen johtaa le-
vollisuuteen ja oman arvon-
sa syvempään tiedostami-
seen sekä lopulta selkeyteen 
omassa tavassa tehdä työtä.

Hellsten kehotti kuulijoi-
ta suuntautumaan muiden 
tutkimisesta itsensä tutkimi-
seen - siinä on kasvun sie-
men alku. 

-Kulttuurimme palvoo te-
hokkuutta. Raha syrjäyttää 
kaikki muut arvot ja pyrki-

Pirjo Haapala hankki kaksi Hellstenin kirjaa, joihin sai nimikirjoitukset. 
Jukka Valkola, marko Rautio ja Antti Lehto vaihtamassa väliajalla ajatuksia Tommy 
Hellstenin kanssa.

myksenä on saada enemmän 
aikaan, tehokkaasti. Suori-
tus ja ulkoinen menestys on 
tullut tärkeämmäksi kuin ih-
minen itse. Arvot ovat näin 
ylösalaisin! Näin ihmisyys 
on ahtaalla ja ihminen yhä 
enemmän yksin. 

Monella yrittäjällä on yri-
tys tärkeämpi kuin yrittäjä 
itse ja näin yrityksen selviä-
minen on enemmän etusijal-
la, kuin yrittäjän itsensä sel-
viäminen vaikeuksista. On 
myös vaarana, että yrittäjällä 

ei riitä yrityksen lisäksi mi-
hinkään muuhun aikaa ja ei 
ole muuta elämää.

Pitemmän päälle yrittäjä 
voi alkaa väsyä, siitä seuraa 
uupumus. Jos tähän ei saa-
da apua, tuloksena on lop-
puun palaminen, varoitteli 
Hellsten.

Hellsten puhui myös 
omien ja perhepiirinsä ko-
kemuksiensa pohjalta, mitä 
yrittäjän elämään voi kuu-
lua.

Palautteet luennosta oli-

vat myönteisiä ja paikalla ol-
leet yrittäjät kertoivat kuun-
nelleensa luentoa herkällä 
korvalla. Tilaisuus oli myös 
välikommenttien antami-
seen ja välillä keskustelu kä-
vikin vilkkaana. Heitettiin-
pä toivomusta, että Hellsten 
voitaisiin kutsua ensi vuon-
na uudelleen yrittäjien vie-
raaksi luennoimaan. 

Heimo Turunen

Syötteen talvi on tehnyt tu-
loaan Syötteelle jo jonkin ai-
kaa. Rauno Kurtti Syötteen 
Matkailuyhdistyksestä ker-
toi, että maa on jäätynyt so-
pivasti ja lumetus Luppo-
veden ensilumenladulle on 
saatu käyntiin muutama päi-
vä sitten.

-Iloisena voimmekin il-
moittaa, että Luppoveden 
noin neljän kilometrin en-
silumenlatu on avattu. Täl-
lä hetkellä Syötteen alueella 
löytyy latuja yhteensä noin 
13 kilometrin verran. Myös 
luonnonlumilatujakin Syöt-
teeltä jo löytyy Vattukurusta 
sekä Kelosyötteeltä. Toivot-
tavasti pakkasjakso jatkuu, 
ja lumiset olosuhteet säily-
vät. Tällä hetkellä kuitenkin 
näyttää hyvältä. Nyt vain 

Syötteellä pääsee jo hiihtämään
nopeasti sukset esiin ja hiih-
tämään, kannustaa Kurtti.

Vattukurussa  
hiihtoluistelubaana jo 
käytössä
Pauli Särkelä Kelosyötteeltä 
kertoi, että Vattukurussa ja 
Kelosyötteen kierroksella on 
luisteluhiihtolatu ollut käyt-
tökunnossa 20.10. maanan-
taista lähtien ja hiihtäjiä siel-
lä on käynyt jo mukavasti.

-Tällä hetkellä kunnos-
tamaani hiihtobaanaa on 
käytettävissä yhteensä noin 
yhdeksän kilometriä. Vat-
tukurun hiihtoreitti sijait-
see koko talviajan suljettuna 
olevalla metsätieuralla. Latu 
saatiin kuntoon, kun viime 
viikonloppuna satoi lunta 

Syötteellä ovat hiihtäjät päässeet jo mielipuuhansa pariin. Tällä hetkellä latuja löy-
tyy Luppovedeltä, Vattukurusta ja Kelosyötteen kierrokselta yhteensä noin 13 kilo-
metriä. Kuva Hiihtokeskus Iso-Syöte.

Olemme nuorten kans-
sa suunnitelleet ikäihmisil-
le suunnattua ohjelmaa pa-
rina kertana kuukaudessa 
ja nyt järjestämme römp-
pätanssit nuorten kans-
sa Vanhuspalveluyksikön 
kerhotiloissa pappilantiellä 
30.10.2014 kello 17-18. Oh-
jelmassa on muun muassa 
tanssiparivalintaa numero-
parien avulla ja myös nuo-

Römppätanssit
ret tanssittavat minkä ehti-
vät. Mukaan tarvitaan vain 
iloista ja reipasta tanssi-
mieltä. Tanssien välissä on 
pieni väliaika jolloin voi 
juoda mehua ja käydä vaik-
ka ulkona vilvoittelemassa 
että jaksaa vielä tanssia vä-
liajan jälkeenkin.  

Pudasjärveläiset nuoret ja 
Nuorisotoimi

1. Mille maalle kuuluu Grönlanti?

2.  Mikä on Grönlannin pääkaupunki?

3.  Milloin Aleksis Kivi syntyi?

4.  Miten kuuluu 4. käsky?

5. Kuinka korkea on Ararat vuori korkeim-
malta kohdalta?

6.  ”Ei maassa eikä taivaassa ole paikkaa niin 
rakasta kuin se, jossa synnyimme ja kas-
voimme ja jonka tanterilla  pieninä piimä-
partaisina piehtaroitsimme.” Mistä kirjasta 
on tämä pätkä?

7.  Kuka on Oulun kaupunginjohtaja?

8.  Milloin Sinebrychoff eli tutummin KOFF 
täytti 195 vuotta?

9. Mikä on maailman myrkyllisin kala?

10. Mikä tuttu nimi on muodostunut sanoista 
Svenska Aeroplan Aktiebolaget?

11. Mikä on Suomen paras sijoitus jalkapallos-
sa Olympialaisissa?

Oikeat vastaukset löydät sivulta 15

Tietovisakysymyksiä keskiviikkona 15.10.

noin reilu 10 senttiä ja ennen 
sitä oli lunta oli ennestään jo 
jonkin verran. Tulevana vii-
konloppuna odotetaan mu-
kavia lumisateita lisää, jol-
loin päästäisiin tekemään 
myös murtomaahiihtolatu-
kin.

-Särkelä kertoo hoita-
neensa ja kunnostaneensa 
Vattukurun ja Kelosyötteen 
latureittejä alkukaudesta jo 
noin 30 vuoden ajan. Sitten 
kun lunta on tullut jo reilum-
min, vastaa näiden latujen 
hoidosta latupooli. Hiihtäji-
en on hyvä tietää, että autot 
voi jättää Kelosyötteen pel-
lolle, josta pääseekin heti jo 
hiihtämään. Toinen vaihto-
ehto on mennä Vattukurun 
parkkipaikalle Virkkusen-
tien kautta. PK
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

mAJOITUsTA
●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOLUVERHOUSTYÖT, 

IKKUNA- ja 
OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. 
Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen, 

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

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

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

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

RAKENTAMINEN, REMONTIT

MAANRAKENNUSTA

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

PAINOPALVELUITA

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

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

metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P metsäsuunnittelu
P maanmuokkaukset

P metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

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

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

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

RATSASTAMAAN!

www.hirvaskoski.fi
Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.

Ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

RATSASTUSPALVELUJA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

TOIMITuKSET
KOKO MAAHAN

l PuRKuOSAT ja uudET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AuTO-OSA OY

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

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Painopalvelusta yhtenäiset 
MAINOSTEKSTIILIT
Yrityksille ja Yhdistyksille
tapahtumiin ja mainoskäyttöön

PAINOPALVELU PUURUNEN
Eila Puurunen
p. 0400-514 692

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

Katso:  ja pyydä tarjous!

Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

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

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

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

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LöYTYY!
-  Ultrapoint- ja  

gps tutkat
- HouKuTTELu  

KuvAT  
poistohinnoin

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

pUVUT
-  RETKEILY  

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

alk. 10kpl/20€

-  akkulämmitteiset 
hANsKAT jA LIIVIT

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

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

moottoriöljy 5w-40  
4€/l omaan astiaan

-  FITdog ENErgIA  
TANKKAuS jA 

 pALAuTuS 
 juoMAT

Kylän halvimmat KoIrAN ruuAT 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua.

Hau hau kanariisi 17 kg
4 säkkiä 100 € 

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* mAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

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

RaKennUs-
pelTiTYöT

- lista- ja 
piipunpellit

Rak. palvelu 
e. pulkkanen

0400 383 168

esa.pulkkanen@
pihla.fi 

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

   
p. 040 1951 732  
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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!

Jään lumo - näyttely Syötteen luontokeskuksella nähdään 
1.9.-30.10. Jään lumo – näyttely, joka esittelee Kerttu Karjalaisen jää-
aiheisia valokuvia.
Laura Böök - valokuvia 4.-29.10.  Näyttely avoinna: ma-ke klo 15-
20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teol-
lisuustie 1.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin edestä.
Lasten luontoviikko 16.–25.10. Syötteen luontokeskuksella. Jokai-
sena päivänä tarjolla mielenkiintoista ja monipuolista ohjelmaa. 
Munzee-demo to 23.10. klo 12-14. Lähtö Puikkarilta ja munzeilun 
jälkeen mehua ja lättyjä Puikarissa. Ota oma älypuhelin tai muu netil-
linen älylaite mukaan!
Monikulttuurisuuspäivä to 23.10. klo 12-17. Ohjelmassa työpa-
joja. Päivän päätteeksi ipanadisco alakouluikäisille nuorisotiloissa klo 
18-20.30. Nuorisotilat, Tuulimyllyntie 4.
Pudasjärven Ommaiskahvila to 20.11. klo 13-15. Tietoa, tukea ja 
toimintaa kaikille omaisistaan huolehtiville. Kahvilassa tänään jouluista 
tunnelmaa. Seurakuntakeskus, Varsitie 12.
Rentukan kuoron Aamusta iltaan -äänitteen julkistamiskon-
sertti pe 24.10. klo 18.30, Salikissa Lukiontie 4. Tervetuloa käristykselle 

maanvuokraajat 
perheineen, kyläläiset ja 

seuran jäsenet.
Sihteeri

ruuhensuon 
metsästysseura ry:n

HirvipeijaiseT
la 25.10. klo 11 Virkistyksellä.

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

KUrENKOsKI
HOTELLI-RAVINTOLA

TErvETuLoA vIIHTYMÄÄN 
TApAHTuMIEN KESKIpISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

TuLOSSA:  pe 31.10. Channell Four,  la 1.11. Naseva, la 8.11. Jore Siltala 

Keskiviikkona 22.10.
Tietovisa alkaen klo 19 vetäjänä marko Koivula

Perjantaina 24.10.

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

Lauantaina 25.10.

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. ep

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

Römppäjuhla  
lauantaina 1.11.2014 klo 19.00 

Korpisen kylätalolla.

Järj. Korpisen kyläseura

Korpisen Julkut esittävät 
mm. römppänäytelmän ”Palvelusväen pestuupäivä”.

 Arpajaiset ym. ohjelmaa.
5 € pääsymaksu sisältää 

kahvin, makkaran ja ohjelman.

Tervetuloa syyskauden kaatajaisiin!

malisen erä ry 
hiRvipeijaiseT

la 1.11.2014 klo 12-14 
Korpisen kylätalolla. 

Turpeisenvaarantie 1150, 93350 Jaurakkajärvi

Maanvuokraajat, jäsenet, 
kyläläiset ja mökkiläiset tervetuoa! Sihteeri 

TeHOKäveLy su 26.10. klo 18 
Puikkarin pihalta.

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Kaikille vapaa pääsy, ei osallistumismaksua. 

Tervetuloa!
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KäveLLään 
TeHOKKaasTi 

yHdessä POrUKaLLa 

14

PuU Uimajaosto
uintikisat Puikkarissa su 26.10 klo 18. alkaen. 
Osallistuminen maksutonta. Ilmoittautuminen pai-
kan päällä. Tervetuloa!

P
U

U

1945

Pudasjärven kirkkovaltuus-
to piti keskiviikkona 15.10. 
kuluvan vuoden toiseksi vii-
meisen kokouksensa. Kes-
keisimpinä asioina olivat 
talousarvion toteutuma, kir-
kollisveroprosentti ja Rie-
kinkankaan hautausmaan 
Muualle haudattujen muis-
tomerkkialueen suunnittelu.

Hyväksyttiin Riekinkan-
kaan hautausmaan Muual-
le haudattujen muistomerk-
kialueen suunnitelma, jonka 
ovat toimeksiantona laati-
neet liminkalaiset arkkiteh-
dit, Ritva-Liisa Pihlaja ja Mat-
ti Pennala. Tavoitteisiin on 
kuulunut muun muassa sel-
keät ja turvalliset kynttiläpai-
kat. Suunnitelman mukaan 
uudessa Kaari-nimellä kut-
sutussa muistomerkissä oli-
si tilaa 400 kynttilälle. Muis-
tomerkin on tarkoitus olla 
kaunis osa hautausmaata ja 
valmistumisen myötä se täy-
dentää ja saattaa loppuun 
hautausmaalla tehdyt kun-
nostustyöt. Arkkitehdit te-
kevät suunnitelmaan vie-
lä pieniä tarkennuksia ja sen 
jälkeen seurakunta käynnis-
tää hankinnat. Mikäli asia 
etenee nopeasti, uusi muis-
tomerkkialue voisi kokonai-
suudessaan olla valmiina jo 
tulevana jouluna.

Kokouksessa esiteltiin tä-
män vuoden elokuun men-
nessä kertynyt talousarvion 
toteutuma ja tiedotettiin lop-
puvuoden talousarvion en-
nusteesta. Rahoitusosasta to-
dettiin, että rahavarat ovat 
kasvaneet ja velkaa ei ole. 
Rahoitusarvopaperit, rahat 

Muistomerkki täydentää 
hautausmaan kunnostustöitä

ja pankkisaamiset olivat elo-
kuun lopussa noin 800 000 
euroa, jossa kasvua vuoden 
vaihteen tilanteeseen nähden 
noin 345 000 euroa. Suunni-
telmien mukaan tänä vuon-
na seurakunta ei myy puuta. 
Kokonaisuutena seurakun-
nan eri toimialojen todettiin 
toimineen asetettujen tavoit-
teiden mukaisesti.

Investointiosasta todet-
tiin, että kirkon energiare-
montin selvitystyöt on aloi-
tettu. Seurakuntakeskuksen 
lähes 280 tuolin verhoilutyöt 
ovat pääosin valmiit. Katon 
kuntotarkastus on tehty ja 

siinä on todettu tarvittavan 
kunnostustoimenpiteitä. Rie-
kinkankaan hautausmaan 
puistopenkkien omana työ-
nä tehtävä kunnostustyö on 
aloitettu. Kirkollisveropro-
sentti päätettiin säilyttää en-
tisellään 1,5 prosentissa ja 
sen todettiin olleen sama jo 
noin 40 vuoden ajan.

Kirkkoherra Juha Rau-
hala kertoi, että seurakun-
ta on tehnyt aiempaa enem-
män yhteistyötä kaupungin 
ja paikkakunnan eri toimi-
joiden kanssa. Rauhalan mu-
kaan tästä on hyvänä esi-
merkkinä muun muassa 

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Terttu Puurunen ja seurakunnan talouspääl-
likkö maire Puhakka keskustelemassa liminkalaisten arkkitehtien matti Pennalan ja 
Ritva-Liisa Pihlajan kanssa. He ovat laatineet Riekinkankaan hautausmaan muualle 
haudattujen muistomerkkialueen suunnitelman.

kesällä toteutettu lasten päi-
väleiritoiminta, josta on saa-
tu erittäin myönteistä pa-
lautetta ja sitä on toivottu 
jatkettavan myös ensi vuon-
na. Rauhala totesi, että myös 
maahanmuuttajat on huo-
mioitu seurakunnan järjes-
tämissä toiminnoissa. Seu-
raava ja vuoden viimeinen 
kirkkovaltuuston kokous pi-
detään 8.12., jossa tulee ole-
maan jo mukana tulevissa 
vaaleissa valittuja uusia kirk-
kovaltuutettuja.

Pertti Kuusisto

Aavistus onnesta
ovesta livahtavasta,
tulee pienestä raosta
tuulen riuhtaisemasta.

Asettuu taloksi
ottaa pöydässä
isännän paikan.
Jakaa leivän
leikkaa lihan.

Jokaiselle siivu.

Onnen seuralainen
on rakkauslapsi
nauravainen
kulmillaan kuunsirppi.

Hän laskee juoman.

Sen verran jokaiselle
että päivän työt maistuvat.

Iltasella kieli laulaa
puhdetöissä sormet liikkuvat
ja lopulta nukahtaessa
uni uhrinsa ottaa.

Pirjo Riihiaho
Sormuksen varjo

Onnesta osalliset

Miten huolehdimme 
parisuhteemme hyvinvoinnista

PaRISuHdEILTa 
pe 14.11.2014 klo 18-20 seurakuntakoti
Kouluttajana Kataja Parisuhdekeskus ry:stä 

toiminnanjohtaja, psykoterapeutti 
Liisa Välilä ja Juha Välilä. 
Lastenhoito on järjestetty. 

Ilmoittautuminen 11.11.2014 mennessä: 
(08) 8823 100 tai pudasjarvi.srk@evl.fi

 Pudasjärven Seurakunta 
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Pudasjärven 
metallityöväen ao 280

EHDOKAsAsETTELU 
KOKOUs

pe 7.11. 2014 klo 18.00

sYYsKOKOUs 
pe 21.11.2014 klo 18.00

molemmat kokoukset osoitteessa: 
Poromiehentie 4, Pudasjärvi

Tervetuloa!
Hallitus

ELäKELIITON 
PUDAsJärvEN YHDIsTYs rY

YLEINEN sYYsKOKOUs 
Palvelukeskuksessa, kauppatie 25

tiistaina 28.10.2014 klo 15.00.
Esillä sääntöjen määräämät 

syyskokousasiat.
 Hallitus

vasemmistoliitto 
Pudasjärven osasto ry:n

sääNTömääräINEN 
sYYsKOKOUs

sunnuntaina 26.10.2014 
kaupungintalolla kello 14.00.

Paikalla 
kansanedustajaehdokas 

Sanna Stenius.

Tervetuloa!

15

Kahvitarjoilu alkaa klo 18.30. 

Tervetuloa!

Kansanedustaja Tapani Töllin

Puhe- ja KesKusTeluTilaisuus 
pe 24.10. klo 19. 

kaupungintalossa Varsitie 7.

Tukiryhmä

Tu
ki

ry
hm

än
 il

m
oi

tu
s

Eduskunnan terveiset ja ajankohtainen poliittinen 
katsaus kansanedustaja Antti Rantakangas.

Klo 18.30 alkaen valtakirjojen tarkastus, 
kakkukahvit sekä arpojen myyntiä.
Johtokunnan kokous klo 18. 

Tervetuloa!
www.pudasjarvenkeskusta.fi

Keskustan Pudasjärven 
Kunnallisjärjestön 

säänTömääräinen 
syysKoKous
ma 27.10.2014 klo 19 

Pohjantähdessä, Teollisuustie 1. 

Vastaukset tietokilpailukysymyksiin s. 12
1.  Grönlanti on Tanskalle kuuluva itse-

hallintoalue ja maailman suurin saari 
Pohjois-Atlantin ja Pohjoisen jäämeren  
välissä. Maantieteellisesti Grönlanti kuuluu 
Pohjois-Amerikkaan, hallinnollisesti se on 
Tanskan itsehallinnollinen osa.

2.  Nuuk on Grönlannin pääkaupunki, sekä sen 
suurin kaupunki.

3.  Aleksis Kivi (oikealta nimeltään Alexis 
Stenvall) (10. lokakuuta 1834 Nurmijärvi – 
31. joulukuuta 1872 Tuusula) oli  suomalai-
nen kirjailija.

4.  Kunnioita isääsi ja äitiäsi.

5.   Ararat on Turkin korkein vuori (5 137 
metriä).

6.  Ote on Aleksis Kiven seitsemästä veljek-
sestä.

7.  Matti Pennanen on Oulun kaupunginjohta-
ja.

8.  13.10.1819 eli 195 vuotta sitten.

9.  Velhokala eli kivikala (Synanceia verrucosa) 
on maailman myrkyllisin kala.

10.  SAAB.

11.  Vuoden 1912 Tukholmassa pronssia voitti 
Alankomaat nujerrettuaan pronssiottelussa 
Suomen 9-0.  Eli Suomi oli neljäs.

www.pudasjarvi-lehti.fi

LUE 
PUDASJÄRVI-LEHTI 

NETISTÄ: 

Seisovat talot lähekkäin,
rinteellä harjun, varrella pikitien.
Tien reunassa suuret ojarummut,
taloihin johtavat omat tiet.
Ovat isännät melkein veljekset,
nuorena naineet siskokset.
Kulki talojen takaa, pitkin harjun reunaa,
hirvientie ikiaikainen vaellusreitti.

Kulki isäntien harmiksi, pitkin harjun laitaa,
kyljet hytkyen syksyisin suuriliha.
Yhdessä isännät päättivät:
”Hirvi täytyy nyt nurin kaataa,
ilmainen liha pataan laittaa.”
Koko kesä suunnitelmaa hiottiin,
hirven surmaa mietittiin.
Suolaa säkkiin kostutettiin
sen paakuksi kovettua annettiin.
Paakku harjun reunaan kannettiin,
sitä hirvien nuolevan toivottiin.

Oli isäntä toisen talon
kovin tarkkana sodassa ollut.
Uuden kiväärin hän löysi rintamalta,
aseen osiin purki, sen kotiin toi.
Kivääriin löysi myös panokset,
kaksi lipasta ja laatikon.

Kokosi kotona taas kasaan kiväärin,
huolella rasvasi, säkkiin kääri.
Aseen ja myös sen panokset
vintille hautasi, täytteiden alle varastoi.

Tapa kiväärimiehen aina aamusella
on aikaisin nousta vuoteestaan 
antaa vaimon nukkua pitempään.
Aamupuuron hän aikoo kiehauttaa,
kahvin pannussa valmiiksi keittää.
Mies varoen avaa kamarin oven
hiljaa astuu keittiön permannolle,
tukka pörrössä, leveästi haukotellen.
Mies verhon raosta sään tarkastaa,
ohut usva leijuu peltojen yllä.
Mies säpsähtää,
kylmät väreet riipivät pitkin selkää.
Verhoa raottaa hän uudelleen,
hirvet seisovat suolapaakun ympärillä.
Siinä on esillä koko hirviperhe,
uros, naaras ja suureksi kasvanut vasa.

Aika on tullut, nyt teko tehdä,
ryhtyä hirvenkaato toimeen.
Ei jouda mies enää puuron keittoon,
ei kahvia vaimolle valmistaa.

Vintille rientää mies tohkeissaan,
aseen kaivaa esiin täytteiden alta,
ylös lippaan nostaa sen tarkastaa.
Lipas valmiiksi on täytetty panoksilla,
pitkät luodit, tarkoitettu ihmisille.
Mies punnitsee lipasta kädessään,
painaa lippaan varoen aseen alle.

Ase kädessä palaa hän keittiöön,
varoen tarttuu ikkunan salpaan.
Hiljaa avautuu ikkuna saranoillaan,
seisovat hirvet vakaina paikoillaan.
Ahneus valtaa hetkeksi miehenmielen,
suurinta tähtää hän aseellaan.
Järki voittaa, mies aseen kääntää,
ase katsoo nyt kohden vasahirven rintaa.
Kivääri vavahtaa, liike pysähtyy,
paksu sormi painaa liipasinta.

Kaameapamaus keittiön täyttää,
astiat helisevät kaapeissaan.
Metsänreunaan vasa nurin kaatuu,
pois toiset loikkivat kauhuissaan.
Vaimo ryntää keittiöön, 
hiuksia haroo, huutaa peloissaan.
Vaimo tasajalkaa hyppii, kovaa kirkuu,
hullun nimen hän antaa miehelleen,
uhkaa vielä aseen järveen heittää.
Ei mies uutta nimeä, ei uhkausta kuule,
kovapamaus on lukkoon lyönyt korvat.

Mies aseen pöydän päälle heittää
pitkänpuukon tupesta tempaa,
sen terää katsoo, hiljaa hymähtää.
On puukko tehty pistimestä,
mies taistelun voitti, pistimen kärjen käänsi,
painoi sen syvälle vihollisen rintaan,
tempaisi irti, pistimen muistoksi kotiin toi.
Takoi seppä puukon pistimestä,
kovasti hyväksi kehui sosialismin rautaa.
Puukko kädessä mies portaat alas ryntää,
tuli kiire hirveä pistämään.
Miehen kivääri katosi pöydän päältä,
takaisin ase löytyi aikanaan.

Hirvi on kaatunut kyljelleen,
luodin reiästä pulppuaa punaista verta.
Mies hirven verestää, korvissa vinkuu,
korvat alkavat aueta napsahdellen.
On miehen kädessä verinen puukko,
terän huolella pyyhkii turpeeseen.

Työ on tehty, vasta nyt mies huomaa
kuinka kylmä käsiä ja leukaa vapisuttaa.
Ei mies kiireisen aamun tohinassa,
ehtinyt itseään kunnolla vaatettaa.
Sankari seisoo vierellä saaliin, 
jalassa paljaat saappaat, 
paita päällä, kalsareissaan.

Vaimo kovin motkotti miehelleen,
vielä oli muka malliksi vihainen.
Mies puuron söi, hörppäsi kahvit,
suuta pyyhkäisi kämmenen selkään.
Puki vaatteet ylleen, vetäisi kengät jalkaan,
Lähti naapuria pyytämään talkoisiin.

Yhdessä miehet nylkivät hirven,
lihat paloittelivat kahteen tiinuun.
Huolella saaliin kätkivät kauas metsään,
kuusenjuurelle oksien alle.
Hirvenpää, sorkat ja nahka,
tien varteen kannettiin, 
ojarummun sisälle sullottiin.

Seisoi metsänreunassa lähellä pellonreunaa,
talon kesänavetta kovin vanha ja harmaa seiniltään.
Lattialankut, vahvat ja sonnan tahrimat 
varovasti syrjään siirrettiin.
Syvähauta hiekkaan kaivettiin,
hirvensuolet lattian alle kätkettiin,
huolella lankkujen alle haudattiin.

Nousi yöllä syysmyrsky, 
märän lumen satoi maahan.
Suli lumi päivällä pois, 
valui verinen vesi rummusta ulos.
Käveli mies omaa tietään, ylitti suuren ojarummun,
helposti huomasi punertavan veden.
Hymy kasvoille nousi,
mies laatikon avasi, postin otti 
katseli taivasta, haisteli ilmaa,
kiireettä käveli taas omaan kotiin.
Postin antoi vaimolle käteen,
jännitys kasvoilla tarttui puhelimen luuriin,
vallesmannille soitti hän havannostaan.

Tuli poliisi, kaksi virkapukuista miestä,
aseet vyöllä, yllä siniset vaatteet.
Vetivät poliisit rummusta ulos hirvenjätteet.
Toinen poliisi käänteli hirvenpäätä,
”Kuka kumma tällaisen ilkeyden teki,
sulloi rumpuun hirven jätteet.”
Ei voinut mies kuin kauhistella,
ihmetellen yhtyä poliisin havaintoon.
”Taitaa tekijä löytyä lähistöltä,”
tuumasi mies, peukalolla viittasi naapurin suuntaan.
”Voiko noin huonot välit olla naapureilla?”
Totesi poliisi ja halusi kuulla myös naapurin kannan.

Kuulusteli poliisit tiukkaan naapurin miestä,
kauan lihoja etsivät, kaipasivat asetta.
Tarkkaan tukivat aitan, riihen ja heinäladon,
saunaan katsoivat, etsivät kellarista.
Ei löytynyt lihoja, ei merkkiä aseesta.
Mies olkaansa kohautti, kehui vuolaasti naapurin miestä.
”Kiireissään teon tehnyt joku outo mies,
kaatanut hirven ja jätteet kätkenyt rumpuun.”
Mies asiaa poliiseille esitteli.
Poliisit määräsivät naapuria auttamaan,
heidät yhdessä jätteet hautaamaan.
Pois poliisit ajoivat ymmällään,
ei syyllistä löytynyt milloinkaan.

Yhdessä miehet jätteet hautaan kantoi
vain nahka maanpinnalle jätettiin.
Ylös kuivumaan se naulattiin, 
tien puolelle vanhanriihen seinään.
Nahka on arvokas, se vielä joskus parkitaan,
saappaiden pohjiksi laitetaan.

Istuu ladon portaalla miehet aamulla varhain,
vierellä hevonen valjaissa,
reessä kaksi tiinua tuoretta hirvenlihaa,
pullo kirkasta nojaili heinäkasaan.
Pitkät kaatoryypyt otettiin, 
voimalla kättä päälle paiskattiin.

Suunnitelma oli hyvä ja pettämätön,
täytyy keksiä uusi, suunnitelma yhtä hyvä.
Tämä toimi vain yhden ainoan kerran.

Vilho Outila
Erämaakaupunki

hirvi
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MAANANTAINA 27.10.
Pudasjärvi ABC     klo  08.00 – 10.00
Hotelli Kuusamo   klo  13.00 – 19.00 

VANHAT JA UUDET ASIAKKAAT TERVETULOA!

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856
Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

www.k-maatalous.fi

K-mAATALOUs PUDAsJärvI
ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Ilmoittaudu pe 24.10.2014 mennessä 
040 5870856/Timo Ahonen

KArJATILAOHJELmAPäIväT 
pe 31.10.2014 klo 12-14

Nyt keraamisen uutuustakan ostajalle Tulikivi-kiuas kaupan päälle!Arvo jopa 790 €.

Ilmeikkäistä keraamisista uutuustakoista löytyy 
juuri oikea ratkaisu joka makuun ja tarpeeseen. 

Tule takkapäiville pe klo 12-17 ja tee hyvät kaupat! tulikivi.fi
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Koko kansan 
hemmottelupäivä

PALVELUKESKUKSESSA
la 25.10.2014 klo 9-15

Paula Timonen vetää alussa 
tuolijoogaa 1/2 h.

Hartiaseudun hierontaa 
(ilman ajanvarausta).

Ajanvaraukset ennakoon:
● Stressipiste Pirjo Leino 
 p. 040 187 1760 
 hoidot: jalkojenhoitoa, CE vyöhy-

keterapiaa, kuumakivihierontaa, 
Detox-kehonpuhdistusta, Lymfate-
rapiaa

● Hieroja Jenni Uusi-Illikainen 
 p. 0400 569 340.
● Irene Lauri p. 040 861 6398 
 Berner-verisuoniterapia, biofysi-

kaallinen hoitolaite.

Paikalla myös:
Päivi Pohjanvesi Oriflame kosme-
tiikka, käsienhoitoa. 
Aulikki Illikainen Magneettikorut + 
kampaamoshampoot ja -hoitoaineet. 
Vaatepuoti Hertta naisten vaatteet 
+ liivit. 
friendtexien naisten vaatteet, pipot, 
käsineet. 

Käteismaksu
Tervetuloa!

Pudasjärven maa- ja Kotitalousnaiset

Tarjolla 
edullinen 

KEiTToLoUnAS
 ja KAHViA

Palvelemme: ma-to 9.00-17.00, 
pe-la 9.00-20.00, su 12.00-18.00


