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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Liikunta- ja 
terveysmessut

Lakarin koulun 
väellä s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 28.10.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

VARAA PIKKUJOULUSI NYT!

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

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

Legendary

Ski Feelings

Since 1980

METALLIROMUT
KIERRÄTYKSEEN 

Noudamme paikan päältä. Nopea palvelu. 

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA 24H

Henkilö-, Inva- ja Paarikuljetukset
Pudasjärven keskustassa hoitaa

Kelan korvaamat taksimatkat numerosta
****************************************************

08 821 444

0100 86 500

"

Kelan korvaamat 
HENKILÖ-, INVA- JA 

PAARIKULJETUKSET 
Pudasjärvellä numerosta

Kun kotiudutte sairaalasta, 
on teillä oikeus tilata taksi kotikunnasta.

0100 86 500
"

Pudasjärven taksiautoilijat ry

Varaa aika

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

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

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

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

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

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

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit 
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Yksiteholasien ostajalle 
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Optikon näöntarkastus 0 €

P. 040 821 1819Tervetuloa 
tutustumaan 

syksyn uutuus-kehyksiin!
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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
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Lääkäriajat:  
ke 2.11., 
ke 9.11., 
ke 16.11.

YLEISÖTILAISUUS
Syötteen luontokeskuksessa 

keskiviikkona 2.11. klo 18.00 alkaen. 
(Erätie 1, 93280 Syöte)

Metsähallitus järjestää kaikille avoimen 
yleisötilaisuuden, jossa esitellään Syötteen 

kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos. 

Tervetuloa keskustelemaan puiston hoidon ja 
käytön tavoitteista ja 

nauttimaan kahvit luontokeskuksella!

KANGAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla to 3.11. klo 9-17

Matonkudetta, ontelokuteet, 
poppanakuteet, paperinauhat.

Maahantuojalta suoraan sarkaa, 
verkaa, lapin nauhat ym.

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

 www.pikkusyote.fi

Lisätiedot ja varaukset: 
myyntipalvelu@pikkusyote.fi tai 08 815 4000

Tule herkuttelemaan uuden 
keittiömestarimme laatimista 

pikkujouluherkuista 

TARJOLLA PERINTEISTEN 
JOULUHERKKUJEN LISÄKSI 
• Jokirapu-fenkolisalaattia 

• Marinoituja savumuikkuja 
• Karpalo-kinuskikakkua

Haapalehdon Katsastus Oy
TERVETULOA 

SUOMALAISELLE 
KATSASTUSASEMALLE!

Henkilö- tai 
pakettiauton katsastus

59€
sis. päästömittaukset

Jälkitarkastus 15,-

Avoinna ma-pe klo 8.30-17.00
Suoraan ilman ajanvarausta tai:

puh. 0400 164 654

Nettiajanvaraus:
www.haapalehdonkatsastus.fi

 Arvomme 
Marraskuun aikana 

määräaikaiskatsastuksessa 
käyneiden kesken 

2x100 €:n K-ryhmän lahjakortin

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)

Yrittäjä, kiinnostavatko ulkomaan-
kauppa, messut tai markkinat? 
Infotilaisuus ti 1.11. kello 15-17
Jukolan Pirtti, Jukolantie 4, Pudasjärvi
Ilmoittautumiset: 040 660 5828. 
Oulunkaaren Kantama-hanke opastaa pienyrityksiä 
kansainvälistymisessä ja tapahtumamyynnissä. Mistä 
maista ja messuista olet kiinnostunut? Kaipaatko ulko-
maisia myyntikontakteja tai some-koulutusta?

Haluatko tuotteesi myyntiin
Levin Joulutorille?

Tulossa opintomatka 5.-6.12. sekä yhteiskoju. Lisätie-
toja: riitta.muhonen@oulunkaari.com, 044 365 5475.

Opintomatka Jokkmokkin
markkinoille Pohjois-Ruotsiin 3.-5.2.
facebook.com/kantamahanke
oulunkaari.com/sivu/fi /kantama
040 660 5828

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

jo torstai-iltana!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 30.10. kello 10, Valtteri 
Laitila, Juha Kukkurainen, Jukka Jaakkola.

Miesten ilta seurakuntakodissa ti 1.11. klo 17.30, vie-
raana Hannu Kippo.

Kuorot: Kirkkokuoro to 3.11. kello 18 ja  eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 2.11. kello 13.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 31.10. kello 18.

Lähetyksen kirpputori avoinna keskiviikkoisin kel-
lo 10–13. Tuoretta pullaa, kahvia ja arpoja sekä paljon 
muuta tarjolla.

Ystävänkammari to 3.11. kello 12.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 3.11. kello 17.

Sauvakävely: ti 1.11. kello 16.30, lähtö Kanttorilasta. 
Kahvit ja iltahartaus lenkin jälkeen. Kahviraha KUA:n 
hyväksi.

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantai-
sin kello 9.30–12.00 Ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 
040 743 4896 tai 040 586 1217. Seuraava lapsipark-
ki pe 4.11.

Perheretki Kuusamoon: Rovastikunnallinen Lasten 
kirkkopyhä Kuusamossa su 20.11. Lähtö linja-autolla 
seurakuntakodilta kello 8.00 ja paluu takaisin n. kello 
16. Matka on ilmainen. Perhemessu Kuusamon kirkos-
sa kello 10, messun jälkeen ruokailu ja eri toimintapis-
teitä. Muskarihetki kello 13.30. Ilmoittautumiset ke 9.11. 
mennessä kirkkoherranvirastoon  p. (08) 882 3100.

Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä su 30.10. 
kello 16 (Mikko Tuohimaa, Urpo Illikainen).

Kastettu: Nooa Urho Eemeli Hanhela, Benjam Samu 
Sebastian Lohvansuu, Helmiina Liisa  Mirjami Nyman.

Haudattu: Hilma Maria Kerälä 96 v, Veli Seppo Koivu  
76 v, Irja Eliina Kyngäs  75 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Fanni Amanda
HYTTINEN
o.s. Turpeinen
s. 11.8.1924 Pudasjärvi
k. 11.10.2016 Pudasjärvi

Kiittäen ja kaivaten
Taisto ja Iines
Pentti ja Anja
Paavo ja Terttu
Irja ja Jukka
Kalevi
Heikki ja Maritta
Esko ja Helena
lastenlapset perh.
veljen ja siskon lapset perh.
sukulaiset ja ystävät

Voimasi uupui, olit väsynyt niin.
Me katsoimme silmiisi sammuviin.
Toivotimme: Äiti rakas, hyvää matkaa.
Sinun täytyy tästä yksin jatkaa.
Mut´seurana sulla on enkeleitä.
Me hyvästelemme - silmissä kyyneleitä.

Lapset

Kulje mummu lähellämme,
muistoissa mukanamme.
Sävelinä sielussamme, 
enkelinä elämämme.

Lastenlapset, lastenlastenlapset ja 
lastenlastenlastenlapsi

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Sydämellinen kiitos
Teille kaikille, 

jotka kunnioititte rakkaamme

Väinö TUMELIUKSEN
muistoa ja otitte osaa suruumme

Omaiset

Myötätunto tarkoittaa sanakirjamerkityk-
seltään tietoisuutta kärsimyksestä ja halua 
toimia sen helpottamiseksi. Se on siis toi-
sesta ihmisestä välittämistä, hänen huo-
maamistaan ja halua toimia sen eteen, että 
toisen ihmisen olisi hyvä olla. Myötätunto 
on inhimillisen kanssakäymisen ja ihmisla-
jin menestymisen biologinen pohja. Olem-
me pärjänneet, koska olemme pitäneet 
yhtä. Siinä missä toisista erilleen joutumi-
nen – eli yksinäisyys – on ollut hengen-
vaarallista ja aiheuttaa edelleen ihmisen 
kehossa hätätilan, myötätunto on ollut yh-
dessä pysymisen ja pärjäämisen liima, ja 
sen positiiviset vaikutukset onnellisuudel-
le, hyvinvoinnille ja terveydelle ovat mer-
kittävät. 

Myötätunto toteutuu teoissa, joihin 
johdattaa nimensä mukaan vapaa tahto ja 
valinta toimia. Tällöin puhutaan myötätun-
nosta kärsimyksen vähentämiseksi mutta 
myös myötäilosta hyvien hetkien jakami-
sessa, myötäinnosta yhdessä tekemises-
sä ja myötäolemisesta ihan vain siinä, että 
jaetaan ja ihmetellään elämää yhdessä. 

Myötätunto ei ole vain tunne, vaan halu 

ja päätös toimia. Omaan myötätuntoiseen 
toimintaansa voi vaikuttaa. Voimme rikas-
taa ja vahvistaa luontaista myötätunnon 
tunnettamme, suhtautua itseemme ja toi-
siin myötätunnolla kyynisyyden tai nega-
tiivisuuden sijaan, liittyä toisten suruun, 
iloon ja intoon. Ja voimme päättää, että 
toimimme, kun toiminnan aika on. 

Onnistuessamme voittajia ovat yhtääl-
tä apua tai tukea saavat lähimmäiset, toi-
saalta myötätunteva itse, jonka hyvinvoin-
tia myötätunto lisää merkittävästi sekä 
kolmanneksi vielä yhteiskunta, jonka hy-
vinvointia myötätuntoinen toimintakult-
tuuri rakentaa. 

Virsi 522

 1.
 Anna, Herra, kansallemme
 oikeudentuntoa,
 alttiutta voidaksemme
 toisiamme palvella.
 Kitke meistä kateus,
 kylvä totuus, rakkaus.

 2.
 Poista neuvotteluistamme
 epäilys ja itsekkyys.
 Silloin johtaa tahtoamme
 luottamus ja ystävyys.
 Silmät, sydän aukaise
 maailmamme hädälle. 

3.
Vyötä lahjomattomuuteen
tehtäviinsä valitut,
ohjaa laajakatseisuuteen
johtajiksi kutsutut,
vastuutansa kantamaan,
heikoimpia puoltamaan.

4.
Jeesus, rauhanruhtinaamme,
poista mielten sokeus!
Sinulta me kutsun saamme,
meitä vaatii rakkaus
laupeutta jakamaan,
rauhaa kohti kasvamaan.
  

Sirkku Fali

Myötätunto on mahdollisuus

Tuolilahjoitus terveysasemalle
Pudasjärven Maa- ja kotita-
lousnaiset luovuttivat 19.10. 
Pudasjärven terveysase-
man hoito-osastolle potilai-
den käyttöön seniorituolin, 
jossa rivat ja pyörät kahdes-
sa tuolin jalassa helpottavat 
potilaan liikuttelemista esi-
merkiksi ruokapöydän ää-
reen. Osastonhoitaja Paula 
Mattinen kiitteli lahjoittajia 
ja ilmaisi samalla lisätuo-
litarpeenkin. Näin Maa- ja 
kotitalousnaiset haastavat 
Pudasjärven Martat tuolilah-
joituskampanjaan. HT

Kuvassa lahjoittajat 
Kaisa Tiirola, Seija Ojala ja 
Pirjo Stenius. Lahjoituksen 
otti vastaan Paula Mattinen 

toinen vasemmalta. 

Tänä yönä jäätyy järvi.
Vesi tuskin liikahtaa.

Kuun valkean paisteen alla
on kuolemanhiljaa maa.

Jäätyvä järvi
Vain mykässä vartiossa
puut seisovat pimennossa,
puut pitkine varjoineen.

Ja kaukana koira haukkuu.
Se on hirveä koira, se haukkuu
sysimustaan pimeyteen.

- Tänä yönä jäätyy järvi.
Kuu pysähtynyt on.

Pidä kädestäni kiinni,
sinä Tajuamaton. Saima Harmaja
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kehittämisyksikön toimijat ja 
hankkeet tutuksi

Elinvoimavaliokunta vieraili 
viime kokouksessaan 18.10. 
Kehittämistoimen tiimitilas-
sa, jossa henkilöstö esitteli 
toimenkuvansa. EU-hanke-
kauden ripeän käynnistymi-
sen ja työllistämiseen liit-
tyvien tehostamistoimien 
ansiosta Kehittämistoimeen 
on palkattu uusia henkilöi-
tä. Käynnissä olevien hank-
keiden työntekijät selvittivät 
hankkeidensa sisällöt ja ta-
voitteet. 

Hyvän mielen paikat –
hankkeen aluekoordinaatto-
ri Ulla-Maija Paukkeri toimii 
50 prosenttisella työajalla 
hankkeessa. Hankkeen toi-
mipisteenä on torstaisin ja 
perjantaisin kirjastolla toi-
miva Hyvän mielen -paik-
ka, joka on kaikille avoin. 
Kohderyhmänä ovat kaikki 
kuntalaiset. Maahanmuut-
tajat pyritään saamaan toi-
mintaan mukaan. Hankkeen 
hallinnoija on Maaseudun 
sivistysliitto ja Pudasjärven 
kaupunki on osatoteuttaja. 

Hyvä alku Pohjois-Poh-
janmaalla–hankkeen projek-
tikoordinaattori Margueri-
te Guibert kertoi hankkeessa 
kehitettävän monikielistä 
etäpalvelua. Palvelu on aloi-
tettu osoitteessa www.info.
lango.fi.  Info-Lango on mo-
nikielinen etäneuvonta Poh-
jois-Pohjanmaan asukkaille. 
Palvelun voi varata puhe-
limella, Skypellä tai vide-
oneuvottelulla tehtäväk-
si. Hankkeen hallinnoija on 
Oulun kaupunki, jossa Pu-
dasjärven kaupunki on osa-
toteuttajana. 

Vuosikello  
ryhdittävänä ohjeena
Elinvoimavaliokunta mää-
ritteli vuoden 2017 vuosi-
kellon pääaiheet todeten, 
että vuosikello on tarkoitettu 
suuntaa antavaksi ja valio-
kunnan toimintaa ryhdittä-
väksi ohjeeksi. Vuosikelloon 
lisätään vuoden aikana esil-
le tulevat tärkeät käsitte-
lyä vaativat asiat. Elinvoi-

mavaliokunnan edustajat 
osallistuvat vuosikellossa 
mainittuihin tapahtumiin 
ennakkoon sovitusti.

Kehittämisjohtaja Jorma 
Pietiläinen kertoi syyskuun 
kuntaosuusmaksun olleen 
27 508 euroa. Kuntaosuus-
maksulistalla oli yhteensä 67 
henkilöä, joista yli 300 päi-
vää työmarkkinatukea saa-
neita 45 ja yli 1000 päivää 
työmarkkinatukea saanei-
ta 22. Ongelmaksi on muo-
dostunut se, että, työttömiä 
on paljon, mutta työnanta-
jat eivät saa avoimiin työ-
paikkoihinsa työntekijöi-
tä. Tilannetta helpottamaan 
on perustettu Unelmatehas. 
Työttömien joukossa on pal-
jon ihmisiä, jotka haluaisivat 
tehdä töitä, mutta erilaisten 
rajoitteiden takia eivät siihen 
pysty. Valiokunta keskusteli 
siitä, että ollaanko nykyään 
liian tiukkoja työnantajavaa-
timusten taholta. Esimerkik-
si Karhupajalta on ilmoitet-
tu TE-toimistoon 25 avointa 
työkokeilupaikkaa sekä mu-
siikkiohjaajan/valmentajan 
työpaikka. Yhtään hakemus-
ta ei ole tullut eikä myös-
kään osoituksia TE-toimis-
ton suunnalta.

Elinvoimavaliokunta 
päätti kutsua Oulun ja Pu-
dasjärven TE-toimistojen 
virkailijoita tutustumaan

Unelmatehtaan ja Kar-
hupajan toimintaan. Kehit-
tämisjohtaja on yhteydessä 
Pohjois-Pohjanmaan TE-toi-
miston johtaja Maire Mä-
keen ja sopii vierailuajan-
kohdan tammi-helmikuulle 
2017.

Seinätaidetta  
keskustan  
rakennuksiin
Elinvoimavaliokunta kes-
kusteli muraalitaiteen eli sei-
nämaalausten käyttömah-
dollisuudesta keskustan 
rakennusten, rakenteiden ja 
Iijoen betonisillankaiteiden 
ulkonäön kohentamisessa 

Muraalit ovat hyvää kau-
punkitaidetta, joka sulau-
tuu kauniisti ympäristöönsä. 
Töiden on oltava suunnitel-
tuja, ehjiä, siistejä, viimeis-
teltyjä ja laadukkaita. Seinä-
maalauksia suunniteltaessa 
ja tehtäessä on käytettävä 
taiteen asiantuntijoita apu-
na. Pudasjärvellä on useita 
korkeatasoisia taiteilijoita, 
joiden asiantuntemuksella 
ja taiteen tuottamisen koke-
muksella muraalimaalaus-
ta voidaan toteuttaa. Lisäksi 
tämän maalaustyön käytän-
nön toteutuksessa on mah-
dollista työllistää avustavia 
maalaustyöntekijöitä. Mu-
raalitaiteen toteutus voi-
si olla osa Suomi 100-juhla-
vuotta Elinvoimavaliokunta 
ohjeistaa kaupunginhallitus-
ta huomioimaan muraalitai-
teen mahdollisuudet Pudas-
järven kaupungin alueella 
olevien rakennusten/raken-
teiden ulkonäön parantami-
seksi koetun hyvinvoinnin ja 
paikkakunnan viihtyvyyden 
näkökulmasta.

Betonikaiteet  
vaihtoon
Iijoen sillan betonikaiteet 
ovat aiheuttaneet keskuste-
lua paikkakuntalaisten kes-
kuudessa. Asiasta on tehty 
useita yhteydenottoja vir-
kamiehille ja valtuutetuille. 
Betoniaidat on rakennettu 
lasten turvallisen koulutien 
takaamiseksi. Aidat sulke-
vat näkymän Iijoelle. Tätä ei 
ole otettu asian valmistelus-
sa huomioon. Laajalla alu-
eella on vain yksi silta, jo-
ten liikenneonnettomuuden 
tai muun vahingon sattues-
sa, liikenne menee kokonaan 
poikki. Ohitustiet sijaitsevat 
kaukana eikä liikenteen oh-
jaaminen kevyenliikenteen 
väylän kautta onnistu, kos-
ka betonikaiteet estävät tä-
män. Sillan hallinnoija on 
ELY-keskus. Elinvoimava-
liokunta esittää Iijoen sillan 
betonikaiteiden vaihtamis-
ta turvallisiksi, mutta näky-

Iijoen kauniin näkymän peittävät, kuluneena kesänä rakennetut massiiviset betonikaiteet ovat puhuttaneet kovasti pu-
dasjärvisiä. Elinvoimavaliokunta ehdottaa niiden vaihtamista tai kevyenliikenteen sillan rakentamista maatiesillan vie-
reen. 

Hyvän mielen paikat -hank-
keen aluekoordinaattori Ul-
la-Maija Paukkeri.

Hyvä alku Pohjois-Pohjan-
maalla –hankkeen projek-
tikoordinaattori Marguerite 
Guibert.

män Iijoelle antavaksi. Toi-
nen vaihtoehto on erillisen 
kevyen liikenteen sillan ra-
kentaminen 2-3 vuoden si-
sällä. Kevyenliikenteen sil-
ta vähentäisi nykyisen Iijoen 
sillan liikennekuormitusta ja 
lisäisi kaupunkilaisten kevy-
enliikenteen käyttömahdol-
lisuuksia. Kevyenliikenteen 
sillan uskotaan lisäävän huo-
mattavasti työmatkapyöräi-
lyä ja vaikuttaisi sekä paik-
kakunnan viihtyisyyteen, 
että koettuun hyvinvointiin. 
Elinvoimavaliokunta ohjeis-
taa kaupunginhallitusta an-
tamaan kannanoton Iijoen 
ylittävän sillan betonikaitei-
siin sekä kevyen liikenteen 
siltaan.

Sointu Veivo

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

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

Puuttuuko pikkujouluistanne ohjelmaa???

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

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

tai make.kemppainen.mk@gmail.com

Pudasjärvi-lehteen 21.10. oli lipsahtanut Pudasjärven kouluelä-
mää koskeneeseen kirjoitukseeni painovirhe – ei sota, vaan 
Sote.

Ihmettelin kirjoituksessani, miten 1950-luvulla ja jälkeenkin 
päin oli suomalaisella yhteiskunnalla varaa panostaa kouluihin 
niin voimakkaasti. Olihan sota köyhdyttänyt kansakunnan pe-
rusteellisesti. Piti maksaa kohtuuttoman suuret sotakorvauk-
set, auttaa sadat tuhannet Karjalan siirtolaiset elämisen alkuun, 
rakentaa Lappi uudelleen, rakentaa teitä uusiksi, jne. Mistä ra-
hat kaikkeen tuohon? Mistä rahaa riitti koulujen rakentami-
seen ja varustamiseen?

Oli monia asioita, jotka eivät rasittaneet yhteiskunnan ra-
hapussia nykyiseen malliin. Esimerkiksi sosiaalimenot ja ter-
veydenhoitomenot, SO-TE, olivat paljolti kotien vastuulla. Pu-
dasjärvellä mm. yksi lääkäri hoiti koko kuusitoistatuhantisen 
asukasmäärän.

Olin neljäkymmentäluvun loppupuolella opettajana Puolan-
gan korpiseudulla. Naapurikylään perustettiin oma koulu. Kou-
luun tuli opettajiksi nuori pariskunta, kotoisin jostakin Etelä-

Suomesta. Heillä oli jo pieni vauva. He tiedustelivat vuokra-
talon isännältä, oliko ja kuinka kaukana lääkäriapua saatavissa. 
Isäntä vastasi, että lääkäri on kyllä kaukana, mutta hätää meil-
le ei ole tullut, koska oma hautausmaa on tuossa aidan takana!

Suomi on muutaman vuosikymmenen aikana 
noussut hyvinvointiyhteiskunnaksi. Eräs suuri te-
kijä Suomi-neidon varttumisessa on ollut maail-
mallakin kiitelty koululaitos. 

Rainer Försti

Ei sota, 
vaan SO-TE

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Puh. 050 386 8660

Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto Ma-Pe 10-17 

www.AarreKauppa.net

10 150

Kauan kysytty ja odotettu…

Ohjelmassa on Ranuan Kyläyhdistyksen esittely  
toritoiminnasta ja kirpputorikierros. 

Posiolla teemme opastetun kierroksen Pentikillä ja  
ruokailemme Hotelli Lapin Sadussa. 

Palatessa tutustumme Livokkaan toimintaan. 
Linja-autossa suoritamme arvontaa. 

Matkan hinta on jäsenille 20 € ja muille 25 €. 

Olet lämpimästi tervetullut retkelle, 
ota kaverisikin mukaan! 

Lähtö Pudasjärven linja-autoasemalta 
pe 11.11. klo 8. ja paluu noin klo 17. 

Sitovat ilmoittautumiset:
Kertulle p. 040 730 9481 tai Ainille p. 040 759 6716.

Kurenalan Kyläyhdistys ry 

järjestää retken 
Ranualle, Posiolle ja Livokkaalle. 



4 5nro 43PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti28.10.2016 28.10.2016nro 43

Luomuvihannestilaisuudesta 
jatkosuunnitelmia 

Oulun Seudun BiotalousLea-
der järjesti luomuvihannesten 
viljelyn aloittamisesta tiedo-
tustilaisuuden keskiviikkona 
19.10. LAromit Oy:n toimi-
tiloissa. Kouluttajana olivat 
Anni-Inkeri Törmänen LAro-
mit Oy:stä, puutarhatuotan-
non asiantuntija Kirsti Voho 
ProAgria Oulusta ja Taimi 
Mahosenaho ProAgria Ou-
lusta / Maa- ja kotitalousnai-
sista. Paikallisesti jalostetut ja 
luomuna kasvatetut vihan-
nekset ovat mainio esimerkki 
biotaloudesta, jossa yhdistyy 
sekä ravinteiden kierto että 
biomassan korkea arvo. Ky-
läbiotalouteen kuuluu myös 
yhteistyö viljelijöiden ja jalos-
tajan kesken, niin että kaik-
kien ei tarvitse erikseen sekä 
viljellä että jalostaa ja markki-
noida. 

Tilaisuudessa pohdittiin 
mitä mahdollisuuksia luomu-
viljelyasia toisi jatkossa Pu-
dasjärvelle. Jo nyt tiedetään, 
että paikallinen jatkojalostaja 
kaipaa lisää paikallista raaka-
ainetta, koska osa luomuvi-
hanneksista joudutaan nyt os-
tamaan kauempaa. LAromit 
Oy jalostaa luomuvihannek-
sista kuivatuotteita myyntiin, 
ja markkinointikanaviakin 
olisi sitä kautta jo olemassa. 
Myös suurilla kauppaketjuil-
la on tietyille lähiluomutuot-
teille niin paljon kysyntää, 
ettei siihen pystytä vastaa-
maan. Tilaisuudessa pohdit-
tiin paikallisen luomutuot-
teen mahdollisuuksia myös 
julkiseen ruokatarjontaan ja 
matkailun käyttöön. 

Tapahtumassa keskus-

teltiin asian eteenpäin vie-
misestä siten, että mukaan 
lähtisi useampi tuottaja. Ha-
lutessaan voisi aloittaa en-
sin pienelläkin pinta-alalla. 
Myös tukikelvoton viljelijä 
voi tuottaa luomutuotetta, jos 
hakeutuu luonnonmukaisen 
maataloustuotannon valvon-
nan piiriin. Asian eteenpäin 
vieminen vaatii kuitenkin ai-
kaa. Jotta tuotteen saa mark-
kinoille tarkastettuna luomu-
na, se edellyttää normaalisti 
kahden vuoden siirtymäajan 
siitä, kun kyseisellä alalla on 
käytetty luomussa kielletty-
jä torjunta-aineita tai lannoit-
teita. Siirtymävaiheiden jäl-
keen kolmas vuosi kyseisellä 
lohkolla on luomustatuksen 
omaavaa. Luomuun siirty-
minen tapahtuu peruslohko 
kohtaisesti.

Tilaisuudessa pohdittiin 
myös mahdollisen kehittä-
mishankkeen käynnistämistä 
viljelijärenkaan luomiseksi.  
Hanketyyppi olisi ehkä Lea-
derin kautta haettava tuottei-
den-, palveluiden- ja proses-
sien kehittämishanke. Silloin 
voitaisiin kehittää myös al-
kutuotantoa, joka ei käy ta-
vallisen yritysryhmähank-
keen sääntöihin.  Viljelijät 
voisivat kehittää prosessia 
eli yhteistyön mallia, selvit-
tää kuka tuottaisi mitäkin ja 
mikä on markkinoilla ole-
va tarve. Kaikkien ei tarvitsi-
si osata kaikkea. Hankkeessa 
voitaisiin tehdä myös tutus-
tumisretkiä sopiviin kohtei-
siin. 

Asiasta kiinnostunei-
den maatilojen osalta puu-

tarhatuotannon asiantunti-
jalla on mahdollisuus tehdä 
tilatunnuksen omaaville ti-
loille neuvontakäyntejä Neu-
vo2020 -järjestelmän avul-
la. Käynnit ovat käytännössä 
maksuttomia, kun niistä ve-
loitetaan vain arvonlisävero. 
Tällöin neuvojan täytyy olla 
tutkinnon suorittanut ja Ma-
vin rekisterissä oleva. 

Asia etenee nyt siis ensin 
neuvontakäynneillä. Seuraa-
vaa tilaisuutta suunniteltiin 
vuoden 2017 alkupuolel-
le ennen viljelysuunnitel-
mien tekemisen ajankohtaa. 
Silloin pohdittaisiin konkre-
tiaa myös edellä mainittuun 
hankkeeseen.

Taimi Mahosenaho

ProAgria Oulun puutarhatuotannon asiantuntija Kirsti Voho kertoi luomutuotannon aloit-
tamisesta sekä mahdollisuudesta tilata omalle tilalle neuvontakäynti pelkän arvonlisäve-
ron hinnalla. 

Pudasjärven infotilaisuudessa saatiin tietoa luomuvihannesten viljelystä ja jalostamisesta osana biotaloutta.

Tavallisuudesta poikkea-
va naisten ilta koettiin vii-
me viikon torstaina 20.10, 
kun Pudas-Kone ja Metsän-
hoitoyhdistys järjesti naisil-
le raivaussahan huolto- ja 
käyttöopastusillan. Paikalle 
oli saapunut Stihlin edustaja 
Heli Ketola, jonka opastama-
na naiset saivat hyvää tietoa 
sahan huoltamisesta. Myös 
raivaussahan valjaiden sää-
tämiseen ergonomisesti mu-
kavaksi ja työturvalliseksi 
saatiin uusia vinkkejä. Rai-
vaussahojen valjaissa on val-
mistaja- ja mallikohtaisia ero-
ja, joten niiden valinnassa 
kannatta käyttää aikaa ja jos-
kus jopa enemmän rahaakin. 
Käyttömukavuus on tuoteke-
hityksen mukana parantunut 
huomattavasti. Naiset saivat 
kuulla myös muista pienko-
neista, jotka soveltuvat nais-
ten käyttöön muun muas-
sa lehtipuhaltimet, trimmerit 
sekä pensasleikkurit. Uut-
ta monelle oli moottorisahan 
helppokäynnistys, joka on 

Naiset sahojen kimpussa
tullut moniin sahamalleihin 
helpottamaan eritoten kyl-
mäkäynnistystä.

Antti Härkönen metsän-
hoitoyhdistykseltä kertoi 
ajankohtaisia metsäasioita 
muun muassa yhdistyksen 
valtuustovaaleista, ajankoh-
taisista tehdassuunnitel-
mista, puukauppatilantees-
ta sekä luonnollisesti tämän 
hetkisestä rahoitustilantees-
ta koskien taimikonhoitoa. 
Myös puun ja metsätalouden 
merkitys paikallisena raaka-
aineen tuottajana, työllisyys-
asteen ylläpitäjänä ja paikka-
kunnan ulkopuolisen rahan 
tulemisesta puukauppojen 
ansiosta kulutukseen olisi 
aina muistettava. Puun jat-
kojalostus paikallisen hirsi-
talotehtaan, ovi- ja ikkuna-
tehtaan ja muiden yritysten 
kautta tuovat paikallistalou-
teen hyvän selkärangan.

–Pudasjärvi elää 4M-tak-
tiikalla eli metsä, matkailu, 
maatalous ja maa-ainekset, 
toteaa Härkönen.

Naiset olivat tyytyväi-
siä illan antiin. Osa oli teh-
nyt raivaussahatyötä jo aikai-
semminkin, mutta osalla asia 
oli kokeiluasteella. 

Pudas-Koneen naisten metsäillassa Stihlin edustaja Heli Ketola opasti naisia metsuritöihin muun muassa raivaussahan 
käyttöä. 

– Onnistunut ilta, riittä-
vän matala kynnys osallistua 
myös vasta-alkajilla. Nais-
opastajalla oli homma hans-
kassa, totesi Helena Koivu-

kangas, jolla oli jo omassa 
metsässä tehtyä raivaussaha-
kokemusta.

Osallistujien joukosta 
nousikin toive ensi keväälle 

saada yksi maastoilta käytän-
nön harjoituksiin raivaussa-
hatyöstä. Järjestäjäosapuolet 
pistivät hyvän idean hautu-
maan ensi toukokuulle. HT
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

Tekstiili- ja kenkäosastolta

ALKUVIIKKO MA 31.10.LOPPUVIIKKO PE-LA 28.-29.10.

PERJANTAINA 28.10. LAUANTAINA 29.10. MAANANTAINA 31.10.

Rautaosastolta

159 100 100

179

250

399

595

695

149

099

179

100

499

125

499

kg pkt

pkt

kg

kg

kg

ltk

pkt

kg

pss

kg

15 W 
LED-
TYÖVALO

895
PAKSUT
TYÖSUKAT
2-paria 299

499
pkt

TIISTAINA 1.11.

599
kg

199
ras

995
kg

179
pkt

Prego
TUHKA-
IMURI 
1200w 3995

OTSA-
VALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat 
akut

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

450
kpl

5 plo

20,-
Sievi TALVI 
TURVA-
KENGÄT 
Solid s2

89,- 899

JÄÄHDYTINNESTE 
100%          

Varta AKUT 
esim. 53 Ah

5990

2590
3 litraa 10 litraa

pkt

499
kg

pkt

Avaimenteko, nyt meillä myös mustapäisen 
Abloy avaimentekokone ja lukkotarvikkeet.

695
kg

2 kalaa/talous

1000

säävaraus

159
kg699

kg

199
pkt

199
pkt

299
pkt

249
pss

2 pkt/talous

Valio
VANILJAKERMA-
JÄÄTELÖ 1 litraa

Ingman
VOI 500 g
normaalisuolainen

HK Vilja-
porsaan
LIHASUI-
KALE 400 g 
kermapippuri

Perinteiset
JOGURTIT
150 g

Kotimainen
tuore
KIRJOLOHI

MAALAISPALVI-
KINKKU 
palana tai siivuina

Kariniemen
BROILERIN 
MINUUTTI-
PIHVIT 
330-390 g

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

Atria
BROILERIN-
KOIPI 
3 kpl/ras
marinoittu

JUHLAPÖYDÄN
KONVEHDIT
300 g

10 prk

3 pkt

Snellman 
Maatiaispossun

UUNIFILEE 
maustettu 

n. 1,4 kg/kpl tai
ULKOFILEE

n. 1,5 kg/kpl naturell

KLEMENTIINI
Espanja

Atria KYTÖSAVU
MEETWURSTIT 
175-200 g

Atria
HERKKULENKKI
450 g

Fazer PARTY
MAKEISPUSSIT 
325-350 g

Valio
OLTERMANNI
-viipaleet
270-300 g

2 kg/talous

Forssan
RIISIPIIRAKKA

6 kpl/390 g

Atria 
PINAATTI-, 

PORKKANA- tai
VERIOHUKAISET 

400 g

Possun
TUORE
KYLKI

Tuore
SILAKKA-
FILE

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Atria
GOTLER-
MAKKARA 
palana

Apetit kotimainen
PINAATTI-
KEITTO 400 g
pakaste

Oululainen
JÄLKIUUNI-
PALAT 
240 g

Myllyn 
Paras
MAKA-
ROONI 400 g

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA 
palana

Saarioinen
SIKA-
NAUTA
JAUHELIHA
400 g

KANAN-
MUNAT
10 kpl

3 pss

SAVU-
LUUT

Naisille ja 
miehille
PIIKKIPOHJA-
KENKIÄ
Strollers ja Sarva

99,-
7950

108,-
Sauli TOSSUT
koot 40-46 ruskea ruutu

1950

1850

koot 37-41 pinkki ruutu

Jade
naisten
NEULETAKKI
vetuketjutaskut

2990

Naisten
FLEECEHOUSUT

1690

NEULESORMIKAS

250
pari

Alkaen

Lasten
KEVYTTOPPA
SORMIKAS

1090

2 pkt/talous

UUTUUS!

UUTUUS!
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Liikunta- ja terveysmessut 
Lakarin koulun väellä

Lakarin koulun liikuntatii-
mi järjesti koko koulun väel-
le Liikunta- ja terveysmessut 
Jyrkkäkoskella maanantaina 
10.10. Koulun oppilaista 3. 
luokkalaiset lähettivät omia 
ajatuksiaan ja kokemuksiaan 
päivästä. Kiitos Pudasjär-
ven Urheilijoille mahdolli-
suudesta viettää koulupäivä 
Jyrkkäkosken upeissa puit-
teissa. 

Hely Forsberg-Moilanen 
luokanopettaja 

Päivä Jyrkkäkoskellla
Maanantaina koulu alkoi yh-
deksältä. Kolmosista ylös-
päin olevat lähtivät pyöräl-
lä Jyrkkäkoskelle ja alemmat 
luokat menivät linja-autolla. 
Kun tulimme Jyrkkäkoskel-
le, menimme ensiksi tanssi-
lavalle alkujumppaan. Sen 
jälkeen siirryimme Hiki-
majaan, jossa oli kuraatto-
ri Jonna ja terveydenhoitaja 
Kristiina. Hän kertoi, kuin-
ka monta sokeripalaa on 
esimerkiksi pienessä limsa-
pullossa. Niitä on yhteensä 
kaksikymmentäyksi, ja jos 
syö päivässä ison pussin sip-
sejä niin siinä on yhteensä 
koko päivän ruuat, jopa läm-
pimät ruuat. Sitten oli Jon-
nan vuoro. Hänen kohdal-
la piti kirjoittaa mistä tulee 
iloiseksi. Vierellä oli Tarja ja 

Kivat suunnistusradat
Me pyöräiltiin Jyrkkäkoskel-
le ja parkkeerattiin pyörät 
soramontulle. Sitten käytiin 
aamujumpassa. Sen jälkeen 
käytiin terveydenhoitajan ja 
kuraattorin luona. Sitten me-
nimme suunnistamaan, jos-
sa radat olivat helppoja ja ki-
voja. Suunnistuksen jälkeen 
menimme syömään. Meil-
lä oli myös vapaa-aikaa. Lo-
pussa oli arvonta ja koulu-
kuva. Lähdettiin puoli yksi 
takaisin koululle, josta sit-
ten kotia. 

Konsta Ritola ja  
Mila Räisänen 3A

Portaiden kiipeämistä
Oli tavallinen syysaamu 
maanantaina, kun aloitim-
me pyöräilyn Jyrkkäkoskel-
le. Kun olimme lopettaneet 
pyöräilyn, kiipesimme por-
taat ylös ja menimme tans-
silavalle.  Sieltä siirryttiin 
mökkiin, jossa puhuttiin 
terveysasioista. Sitten aloi-
timme suunnistuksen.  Kun 
olimme lopettaneet suun-
nistuksen, oli vapaa-aikaa ja 
ruokailu. Ja vapaa-aika jat-
kui. Lopuksi kokoonnuim-
me tanssilavalle arvontaan. 
Kun arvonta loppui, otimme 
kuvan ja lähdimme pyöräile-
mään kohti Lakarin koulua.
 
Aukusti Viljamaa ja 
Ronja Ylilehto 3B

Hyvää  
jauhelihakeittoa
Oltiin Jyrkkäkoskella maa-
nantaina 10.10. koko koulun 
kanssa. 0-2 luokat menivät 
linja-autolla ja 3-6 pyörällä. 
Alkulämmittelynä oli juok-
sua portaissa. Ensiksi men-
tiin Pyöreään saliin. Sen 
jälkeen mentiin terveyden-
hoitajalle, jossa tutustuttiin 
herkkujen sokerimäärään. 
Seuraavaksi oli suunnistus-
ta. Suunnistuksen jälkeen 
mentiin syömään jauheliha-
keittoa, joka oli hyvää, söim-
me myös sämpylää. Ruokai-
lun jälkeen oli vapaa-aikaa, 
jonka aikana leikittiin. Lo-
puksi mentiin Pyöreään sa-
liin arvontaan. Arvonnan 
jälkeen otettiin kuva jonka 
jälkeen, lähdettiin koulul-
le pyörillä, paitsi 0-2 meni-
vät linja-autolla. Sitten koko 

Viileä sää
Lähdimme kello yhdeksän 
pyöräilemään Jyrkkäkos-
kelle. Jätimme pyörät mon-
tun reunaan, sitten kävelim-
me portaat ylös ja menimme 
aamujumppaan. Sieltä siir-
ryimme Hikitupaan, jossa oli 
erilaisia pisteitä, muun mu-
assa kuraattorin piste ja ter-
veydenhoitajan piste ja myös 
sellainen, jossa piti kirjoittaa, 

3.-4.-luokkalaiset kuuntelevat opettaja Kirsi Alahäivälän ohjeita suunnistusmaastoon.

Koko Lakarin koulun väki Jyrkällä ennen koululle lähtöä. 

Terveydenhoitaja Kristiin Tolonen esittelee 3.-4.-luokkalai-
sille terveellisiä välipaloja.

Esittelyssä sipsipussin sisältämää energiamäärää ja herk-
kujen sisältämiä sokeripaloja.

Pojat täyttävät arvontalap-
puja päivän päätteeksi suo-
ritettavaa tavarapalkintojen 
arvontaa varten.

3.-4.-luokklaisten suunnistusradan viimeisellä rastilla 
3.-luokkalaiset vasemmalta lähtien Jaakko Parkkila, Aliisa 
Siekkinen, Amalia Majava ja Aukusti Viljamaa.

huoliboksi. Siinä oli lappu-
ja, joihin sai kirjoittaa, onko 
itsellä huolia. Samalla sai 
myös kirjoittaa, mistä liikun-
taharrastuksesta pitää. Siel-
lä oli myös arvonta. Sitten 
oli vuorossa suunnistus, jos-
sa oli jokaiselle luokalle ra-
toja. Suunnistuksen jälkeen 
oli ruoka, jonka jälkeen oli 
vapaa-aikaa. Sen jälkeen ar-
vottiin palkintojen saajat ja 
otettiin koko koulun yhteis-
kuva. Sitten lähdettiin takai-
sin koululle.

Neea Moilanen 3A koulun väki lähti kotiin.

Tuomas Törmänen ja 
Sini Takkinen 3B

mikä on lempiharrastukse-
si. Seuraavaksi lähdimme 
suunnistamaan. Sitten söim-
me, lihakeittoa ja sämpylää, 
ja joimme pillimehua. Ihan 
lopuksi olivat arvonnat. Sit-
ten lähdimme pyöräilemään 
takaisin koululle. Sää oli aika 
viileä. Koululta lähdimme 
lähes heti kotiinpäin.

Paavo Alatalo ja 
Iida Eskola 

äù ù

äù ù

äù ù
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

herkku-
lenkki 

450 g

meetwursti
ii-siivu

4,50
kg

1,99
pkt

savukylki-
pala

n. 300 g

6,49
kg

1,29
rkt

menu
4-viljan

hiutale 750 g

1,99
tlk

väli- ja 
aamupalaviipaleet

320 g

1,29
pss

holsten 4,5% 
premium olut-

tölkki 0,5 litraa

sis. pantin 0,15

2,00

jogurtit 
200 g

5 PURKKIA

1,00
kpl

wilhelm 
porilainen 148 g 

tai wilhelm 
grillidog 140 g

koulunäkki 
4,4 kg

19,90
ltk

0,99
pkt

4,99
pkt

9,50
pkt

3,99
pkt

4,20
pkt

6,99
pkt

6,99
pkt

polar
lyhty-

kynttilä 
14h 5 kpl

havi
lyhty-

kynttilä 
iso 22h 6 kpl

polar
pyhäin-
päivän 

kynttilä 
82h 4 kpl

polar
hauta-

kynttilä 
20h 6 kpl

polar
hauta-

kynttilä 
60h 5 kpl

polar
öljy-

kynttilä
pieni 

55h 12 kpl

polar
öljy-

kynttilä
iso

80h 6 kpl

pkt

alkaen
prk

säilykepurkki
+ kansi

philips
pölynimuri
power life

99,-

hornet
kaasulevy 2 kpl

39,50
hornet
kaasuliesi
50 cm, valkoinen

395,-

domestic
kaasujää-
kaappi kaasu, akku 
ja verkkovirta

399,-
kotikokki
liesi 50 cm

299,-
Candy
pöytä-
tiskikone

295,-

upo pyykin-
pesukone 
päältä täytettävä

495,-

upo pyykin-
pesukone 
edestä täytettävä

495,-
upo
kuivaus-
rumpu

499,-

diesel
aggregaatit
5,5 kw, verkko- ja 
voimavirta

995,-
siivutus-
kone

49,90

0,75
prk

Carman auton 
sisätila-
lämmitin

9,95

Xpert Camo
yleisköysi

8 mm x 22,5 m

2,95 vyyhti

hornet
kaasuliesi
50 cm, rosteri

495,-

durecell
paristot 8 kpl
aa ja aaa

5,95

300 kpl ERÄ! 300 kpl ERÄ!

upo d62
tiskikone 60 cm

395,-

hallitunkki
2 tonnin

29,50
kpl

VALOA ja LÄMPÖÄ PIMEYTEEN:
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

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

VUOKRATTAVANA

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI  

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.

Nastarenkaat yhden talven 
ajettu. Kingstar W 411 155/80 
/13 vanteineen, 150 €/tai tar-
joa. P. 050 330 3248.

Karpaloita, p. 0400 188 053.

Myydään Lapponia M+S 165 
R 13 nastarenkaat 4 kpl Ford 
Sierran vanteilla. P. 0400 137 
919.

OSTETAAN

Maalaamaton hirsitalo, aitta ja 
lato. Pentti Parviainen. P. 050 
5740 690.

5 kpl kuivaheinäpaalia kellarin 
oven eteen lämmöneristeeksi, 
p. 040 722 6101.

Siisti yksiö 33,5 m² (1h, kk, ma-
kuualkovi) kalustettuna Naa-
mangantiellä. Vapaa 1/12.2016 
lähtien. Asuntoon kuuluu park-
kipaikka ja auton lämmitystolp-
pa. Tied. p. +46700920987 tai 
sähköpostilla kauko.timonen@
telia.com

Lämmintä 
hallitilaa/

autopaikka 37 m2, 
pesumahdollisuus, 

osoitteessa Kurentie 24. 
Heti vapaa. 

Tiedustelut p. 0400 311 233.

Paukkerinharjun kylätalol-
le kokoonnuttiin syysloma-
viikolla viettämään Jongun 
alueen kyläyhdistyksen jär-
jestämää Lasten syysrieha-
päivää. Ohjaajina toimivat 
Onerva Ronkainen ja Suvi 
Ronkainen sekä avustajana 
Tanja Ronkainen. Suurena 
apuna olivat kylätalon työ-
miehet ja -naiset, jotka pais-
toivat makkaraa ja leipoivat 
herkkuja kahvi- ja mehuhet-
keen. 

Lapset nauttivat muiden 
lasten seurasta erilaisten pe-
lien ja leikkien merkeissä. 
Myös välipala maistui tou-
hujen keskellä. 

Suvi Ronkainen 

Lasten syysrieha 
Paukkerinharjun kylätalolla

Jaakolla ja Aukustilla taistelu pallosta. Anni ja Jaakko. Anni, pieni soittaja.

Sini touhuissaan.

Anni tarkkaili muiden lasten 
leikkimistä.

Reeta ja 
Aino taiteilemassa.

Lumi ja liukas keli yllätti

Ensilumi satoi Pudasjärvelle tämän viikon tiistain ja 
keskiviikon välisenä yönä.

Vastoin Pudasjärven alueen alkuviikon 
tarkempia sääennusteita ensilumi sa-
toi jo tällä viikolla, tiistain ja keskiviikon 
välisenä yönä. Esimerkiksi keskustaaja-
massa maata peitti  ohut, kahden sentin 
paksuinen lumikerros. Lukuisat vielä ke-
särenkailla liikkuvat autoilijat saivatkin 
aamulla huomata jokavuotisen, niin sa-
notusti yllättävän tilanteen. Taajamassa 
vilkkaammin liikennöityjen teiden riste-
ykset olivat erittäin liukkaat ja näin saat-
toi monella jarrutus mennä liian pitkäksi. 

Hinausavullekin kuuluu olleen tarvetta 
lukuisten autojen suistuttua tieltä. 

Nykysäännösten mukaan autoissa 
saa käyttää nastarenkaita 1.11. alkaen ja 
aina sään ja kelin niin vaatiessa. Maan-
teillä talvinopeusrajoitukset tulevat voi-
maan koko Suomessa perjantaihin 28.10.  
mennessä. 

Vaikka lumi lämpimien säiden vuok-
si sulaa vielä pois, kannattaa kaikkien 
jo uskoa, että liukkaita kelejä ei tarvitse 
enää odotella. PK

MYYDÄÄN TAI 
VUOKRATAAN 
OMAKOTITALO

Vaikka heti asumaan! 
Omakotitalo hirsikoulun 
läheisyydessä, rauhal-
lisella paikalla Pietari-
lantiellä. Oh+2mh+k+s+ 
työtila+kylmäkellari, 74,4 
m2  + autotalli, kokonaisala 
119 m2. Rv -67, kuntosa-
neerattu 1980-2000-luvulla 
sisältä ja ulkoa (mm. ikku-
nat, katto, lämmitys - kunto-
selvitys on). Öljylämmitys + 
ilmalämpöpumppu. 

Hintapyyntö 58.000 €. 
Soita ja sovi esittely, 

P. 040 525 9095. 

Koivuklapia, 50 ja 30 cm, pa-
kattu 1 m3 säkkeihin, kotiinkul-
jetus. P. 0400 311 233.

Kolme huonetta ja keittiö, 64 
m2, keskustan läheisyydessä. 
Heti vapaa. P. 0400 150 442. 
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AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

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

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti itse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

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

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KONEURAKOINTIA JA MAANRAKENNUSTA

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Palveluhakemisto

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

Iltatapahtumat 
ja huvitPudasjärvellä

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Kelloja siirretään taas 
takaisin talviaikaan 

su 30.10.2016.

Talviaikaan siirryttäes-
sä kelloja siirretään tun-
ti taaksepäin – kello 04.00 
-> 03.00. Siirto siis tapah-

tuu lauantain ja sunnuntain 
välisenä yönä.

Nykyajan digitaaliset 
laitteet siirtävät pääsään-
töisesti itse itsensä yön ai-
kana vastaamaan uutta ai-
kaa, mutta asia kannattanee 
varmistaa aamusella.

Talviaika 2016

Tanssiminen on mitä mukavinta liikuntaa ja sosiaalista toimin-
taa. Lauantaina siihen on mahdollisuus Pintamolla, jossa esiin-
tyy Martti Timonen trio. Tanssimaan pääsee kello 21-24.
Trio esittää tanssimusiikkia huomioiden yleisön toiveet. Solis-
ti Martti Timonen on harrastanut musiikkia koko ikänsä ja yk-
sinlaulua hän on opiskellut aktiivisesti useamman vuoden ajan.

Pintamolla tanssitaan
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 30.10.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Poromiehet - Matti A. Pitkäsen valokuvia 12.10.-9.11. Näyt-
tely avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Taide-
huone Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Lasten luontoviikko Syötteen luontokeskuksella Pe 28.10. 
retkieväspäivä luontokeskuksella klo 12-14. ● Esitämme la 29.10. 
kello 14-15.30 elokuvan Risto Räppääjä ja Sevillan saituri luonto-
keskuksen auditoriossa.
Futsal Kolmonen miehet: FC Kurenpojat - JS Hercules/Herccu 
Old Boys la 29.10 klo 15. Tuomas Sammelvuo -sali.
Pintamolla tanssit la 29.10. klo 20-24, Pintamontie 321.
Koskenhovin Bingo su 30.10. klo 18, Koskenhovinkuja.
Bingo Taivalkoskella su 30.10. klo 18, Urheilutie 8.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 31.10. klo 
9-9.15 Karhupaja, Teollisuustie 12.
Kantama-hankkeen opintomatkainfo ti 1.11. klo 15-17. Ou-
lunkaaren Kantama-hankkeen info. Jukolan Pirtti, Jukolantie 4.
Vaikeassa elämäntilanteessa olevan ihmisen tukeminen ti  
1.11. klo 17-18.30. Kaupungintalo, valtuustosali, Varsitie 7.
”Pohjoista luontoa” Tuula Hakosalon taidetta Syötteen 
luontokeskuksella 3.11.-28.1. klo 10-16.
Tanssit Sarapirtillä la 5.11. klo 21-01, Sarakyläntie 4661.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 7.11. klo 
9-9.15 Karhupaja, Teollisuustie 12.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Nevalalla to 
10.11. klo 18.
Futsal Kolmonen miehet: FC Kurenpojat - JuNsU la 12.11 klo 
18.30 Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Kokemuksia kaamoksessa; seminaari erilaisuudesta Pikku-
Syötteellä la 22.11. klo 10-22 ja su 23.11. klo 7.45-14.30.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 14.11. klo 
9-9.15 Karhupaja, Teollisuustie 12.
Omaishoito to 17.11. klo 17-18.30. Kaupungintalo, valtuustosali, 
Varsitie 7.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 21.11. klo 
9-9.15 Karhupaja, Teollisuustie 12.
Seuran verotus -koulutus ma 21.10. klo 17.30-20.30. Virkistys-
uimala Puikkari, Tuulimyllyntie 4.
Kirjailijavieraana Minna Rytisalo ti 22.11. klo 17-19 Kaupun-
ginkirjasto, Tuulimyllyntie 4.

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

os. Sarakyläntie 4661
la 5.11. klo 21-01

Sarapirtillä TANSSIT

Seuraavat tanssit on la 3.12. Tanssiyhtye Mainarit.

TAPANI 
NEVALA

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS 
Palvelukeskuksessa 

tiistaina 8.11.2016 kello 14.30. 
Kahvitarjoilu.    Tervetuloa! Johtokunta

Hirviporukka

Pärjänsuon 
metsästysseura ry:n 

HIRVIPEIJAISET
hirvihallilla su 6.11. klo 11-15.

Arvalla hirven ja kauriin lihaa.
Jäsenet, maanvuokraajat ja 

kyläläiset perheineen tervetuloa! 

HIRVIPEIJAISET
su 6.11.2016 klo 12-15 

seuran majalla. 
Seuran jäsenet, maanvuokraajat ja 
kyläläiset perheineen, tervetuloa!

Kipinän Metsästysseura ry:n

Hirviporukka

Yli-Siuruan Metsätysseura ry:n

HIRVIPEIJAISET 
La 5.11.2016 
klo 11.00-13.00 Hirvipirtillä.
Hirvenlihan huutokauppa klo 13.00.

Hirviporukka
Maanvuokraajat,  

jäsenet ja kyläläiset TERVETULOA!

Koskenhovilla su 30.10.2016 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

TanssiT 
PinTamolla Pintamontie 321

la 29.10. klo 20.00-24.00.
soiTTaa 

marTTi Timonen 
Trio

PS. Tulossa la 19.11. tangofinalisti 2015 Tiina Pitkänen & Yön Tähdet.

Lippu 10 €

Ala-Livon metsästysseuran
HIRVIPEIJAAT

la 5.11.2016 klo 12-16 Törmälässä.
Hirviporukka

Kyläläiset ja maanvuokraajat, tervetuloa!

Puuliiton Pudasjärven ao:n 272:n
SYYSKOKOUS

la 19.11.2016 Kurenkoskessa. 
Toimikunta kokoontuu klo 17.00 ja 

yleinen kokous alkaa klo 18.00. 
Aiheina yhteistyö eri tahojen kanssa sekä 

sääntömääräiset asiat.

Jongun metsästysseura ry

HIRVIPEIJAISET
la 5.11. klo 12-14 
Jaalanka-pirtillä. 

Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 
kyläläiset perheineen tervetuloa!

Malisen Erä ry:n 
HIRVIPEIJAAT

Korpisen kylätalolla la 5.11.2016 
klo 12.00-14.00.

Jäsenet, maanvuokraajat, kyläläiset ja 
mökkiläiset tervetuloa!

Lopuksi huutokauppa.  hirviporukka

Maanvuokraajat, 
seuran jäsenet ja 

kyläläiset perheineen 
tervetuloa!

Pelttarinseudun metsästysseura ry:n
HIRVIPEIJAAT

La 5.11.2016 klo 12-15 metsästysmajalla.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS 

seurakuntatalolla 
keskiviikkona 2.11. klo 14 

Esillä sääntömääräiset asiat.

Pudasjärven 
Reumayhdistys

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS 

ma 7.11.2016 klo 18 Lakarin koululla.  

Tervetuloa!

MLL:n Pudasjärven 
yhdistys ry

Kokouksessa ruoka- ja kahvitarjoilu.
Hallitus kokoontuu klo 17.  

TEHOKÄVELY su 30.10. klo 18, 
lähtö Puikkarin pihalta. 

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Osallistumismaksu 4 €/kerta, laskutus lukukauden 

lopussa osallistumiskertojen mukaan.  
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

Tanssimatka
la 19.11. Urjanlinnaan Sieviin. 

Tangokuningas 
Tommi Soidinmäki.

Lähtö klo 16.30 S-market linja-autopysäkki.
Matkan hinta 40 €, sisältää kyydin ja tanssilipun.
Ilmoittautumiset: (miel. tekstiviesti) Eija Pihlaja 0400 765 180
Heimo Turunen 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat 

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

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

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  
1 hlö 70€ 
 2 hlö 85€ 

Perjantaina 28.10.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Lauantaina 29.10. 
Karaoke ja wintti Lippu 5 €

TU
LO

SS
A:

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

Tervetuloa!
Keskiviikkona 
tietovisa klo 19

Pe 11.11. Naseva
La 19.11. Jore Siltala
La 26.11. Tanssit 
La 3.12. ÄSSÄT

La 10.12. Tanssit 
La 17.12. Nikke Ankara

PIKKUJOULUT
lauantaisin 19.11.-10.12. 

Tanssisalissa yksityistilaisuus
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Oulun seudun ulosottovirasto
MYYDÄÄN METSÄTILA 
PUDASJÄRVEN HETEJÄRVELLÄ

Kohde on ulosmitattu ja se myydään nettihuutokaupalla www.
huutokaupat.com- internetsivustolla ajalla 28.10.-9.11.2016
Kohdenumero 363650: Pudasjärven kunnassa sijaitseva He-
tesalo -niminen tila RN:o 8:10, kiinteistötunnus 615-410-8-10. 
Tilan pinta-ala on noin 21 ha ja se muodostuu kolmesta palstasta. 
Tilan metsämaa on nuorta kasvatusmetsää, taimikkoa ja siemen-
puualuetta.

Tarkemmat tiedot ja esitteet: kihlakunnanulosottomies Ritva 
Honkanen puh. 029 562 8425 tai internet www.oikeus.fi
Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokoushuo-
ne Otavassa keskiviikkona 9. 
päivänä marraskuuta 2016 al-
kaen klo 16:00. Luettelo koko-
uksessa käsiteltävistä asioista 
on nähtävänä 1.11.2016 alkaen 
kaupungin ilmoitustaululla ja 
internetissä osoitteessa www.
pudasjarvi.fi. Kokouksen tar-
kastettu pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoimistossa 
15.11.2016 klo 12.00-15.00.
Pudasjärvi 26.10.2016 
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

Etsimme
palveluseteliyrittäjiä

oulunkaari.com

Oulunkaaren kuntayhtymä ottaa käyttöön henkilö-
kohtaisen avun palvelusetelin 1.1.2017.

Oulunkaaren palvelutuotantolautakunta hyväksyy 
palveluseteliyrittäjät palveluntuottajiksi hakemus-
ten perusteella.

Hakemukset pyydetään toimittamaan osoittee-
seen: Palvelutuotantolautakunta, Oulunkaaren 
kuntayhtymä, Piisilta 1, 91100 Ii.

Lisätietoa asiasta:
Palvelutuotantolautakunnan pöytäkirja 24.8.2016, 
www.oulunkaari.com/sivu/fi/oulunkaari/paatokset/ 

Influenssarokotukset
Pudasjärvellä

oulunkaari.com

Neuvolassa, Juhontie 8: to 10.11. klo 9-16, ke 
16.11. klo 9-16, ke 23.11. klo 9-16, to 8.12. klo 
9-16 ja ke 15.12. klo 9-16
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeu-
tettuja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuol-
lon henkilöstö, raskaana olevat naiset, kaikki 65 
vuotta täyttäneet (v. 1951 tai sitä ennen syntyneet), 
kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset, sairautensa 
tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat, vakavalle 
influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri, varus-
miespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoi-
seen asepalvelukseen astuvat naiset
Jos ei ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, voi 
ostaa rokotteen apteekista reseptillä.
Kela-kortti mukaan rokotuskäynnille. 

Influenssarokotukset
Pudasjärvellä

oulunkaari.com

Neuvolassa, Juhontie 8: to 10.11. klo 9-16, ke 
16.11. klo 9-16, ke 23.11. klo 9-16, to 8.12. klo 
9-16 ja ke 15.12. klo 9-16
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeu-
tettuja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuol-
lon henkilöstö, raskaana olevat naiset, kaikki 65 
vuotta täyttäneet (v. 1951 tai sitä ennen syntyneet), 
kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset, sairautensa 
tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat, vakavalle 
influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri, varus-
miespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoi-
seen asepalvelukseen astuvat naiset
Jos ei ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, voi 
ostaa rokotteen apteekista reseptillä.
Kela-kortti mukaan rokotuskäynnille. 

Rimminkankaan 
koirapuistossa avajaiset
Kurenalan kyläyhdistys jär-
jesti Rimminkankaan kou-
lun alueen vieressä sijaitse-
van koirapuiston avajaiset 
keskiviikkona 26.10. Puis-
toon rakennettiin uusi verk-
koaita kuluneen kesän aika-
na. Rakentamisen toteutti 
Laavuhankkeen työnteki-
jät yhdessä Unelmatehtaan 
kanssa. Paikalla on toimi-
nut aiemminkin koirapuis-
to, mutta entinen puuaita oli 
jo kovasti laho ja rapistunut. 
Kurenalan kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja Kerttu Simu 
kertoi, että ajan patinoimia 
aidan purkulautoja on vielä 
muutaman päivän ajan saa-
tavana esimerkiksi taulun 
kehyksiin tai muuhun pie-
nimuotoiseen koristeraken-
tamiseen. 

Simu selosti avajaisil-
taan saapuneille koiran 
omistajille ja kutsuvierail-
le koirapuiston kunnosta-
misvaiheita. Hän kiitteli koi-
raharrastajia suunnitteluun 
osallistumisesta, kaupunkia 
avustuksesta, Laavuhanket-
ta ja Unelmatehdasta ripe-
ästä ja taitavasta aidan ra-
kentamisesta sekä kertoi 
Kurenalan kyläyhdistyksen 
kesän vilkkaasta toiminnas-
ta. 

-Asiat etenevät ja hom-
mat onnistuvat, kun puhal-
letaan yhteen hiileen.

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riek-
ki kiitteli kyläyhdistyk-
sen aktiiveja esimerkillises-
tä toiminnasta ja moneen 
ajankohtaiseen asiaan tart-
tumisesta, joista koirapuis-

ton kunnostus on yksi esi-
merkki. 

-Vastuuta tulisi ottaa laa-
jemminkin lähipiirissään 
olevista asioista, toivoi Riek-
ki. 

Aktiivinen koiraihminen 
Aila Perttu oli saapunut pai-
kalle kahden koiransa kans-
sa. Opaskoiraksi koulu-
tusputkessa oleva, kolmen 
kuukauden ikäinen Ebba, 
oli utelias ja teki aktiivises-
ti tuttavuutta paikallaolevi-
en ihmisten ja koirien kans-
sa. Perttu kertoi Eban olevan 
yhdeksäs opaskoira, jotka 
hän on kasvattanut pennus-
ta ennen varsinaisen kou-
lutuksen alkamista. Toise-
na koirana mukana olleen 
10-vuotiaan Lillin sekä ko-
tiin jääneen opaskoiran, kah-

deksan vuotiaan Onnen, hän 
oli lunastanut omaksi. Rim-
minkankaan koirapuistoa 
Aila kiitteli. Hänellä on sen 
verran matkaa, että kovin 
usein ei sinne ole mahdolli-
suus lähteä. 

Eero ja Rauni Halkola oli-
vat paikalla Pykälänahon 
Nastan, vajaan kahden vuo-
den ikäisen Suomen ajo-
koiran kanssa. 

-Minulla on ollut koiria 
niin kauan kuin muistan eli 
yli 50 vuoden ajan, kertoi 
Eero. 

Koirapuistoon hän sanoi 
tulevansa usein koiran kans-
sa lenkille ja haukkaamaan 
raitista ilmaa, koska asuu 
puiston lähellä.  

Heimo Turunen

Koirapuiston ajavaisiin oli satanut ensi lumen. Edessä puiston aktiivikäyttäjä Suomen ajo-
koira Pykäläahon Nasta isäntänsä Eeron kanssa. 

Aila Perttu Lillin ja kolmen 
kuukauden ikäisen Ebban 
kanssa koirapuiston avajai-
sissa. Ebba on Ailalla kas-
vatuksessa jo yhdeksäs op-
paaksi koulutettava koira. 

Apteekin tapahtumapäivinä 
kannustettiin liikkumaan

Ilta ehti pimentyä, kun noin 70 kävelijän porukka läksi liikkeelle apteekin takapihalta.

Pudasjärven apteekki tar-
josi ilmaista verenpaineen 
mittausta maanantaina 
ja tiistaina 24.-25.10. osa-
na valtakunnallista Kor-
vaamaton kovalevy -han-

ketta. Siihen kuului myös 
tiistai-iltana ”Kävellään po-
rukalla” -tapahtuma, johon 
osallistui noin 70 käveli-
jää. Kävelylenkin päätteeksi 
tarjottiin vitamiinijuomaa ja 

yllätyslahja.
-Hyvät elintavat ovat 

avainasemassa verenpai-
neen ennaltaehkäisyssä ja 
hoidossa. Liikunta, lepo, 
kohtuus suolan käytös-

sä, normaalipaino ja tu-
pakoimattomuus pitävät 
paineita kurissa, opasti 
apteekkari Terttu Puuru-
nen. HT
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Pienkonehuolto Keskiaholla 
vietetään perjantaina 28.10. 
tuplasynttäreitä kakkukah-
vien merkeissä. Yrittäjä Jari 
Keskiaholla täyttyy 50 vuo-
den merkkipaalu ja yrityk-
sellä on ollut toimintaa 22 
vuotta. Varsinaista 50-vuo-
tisjuhlaa yrittäjä viettää lä-
heisten kesken Pintamon 
mökillä merkkipäivänä lau-
antaina 29.10.

Juhlapäivänä yritykses-
sä on esillä Lynx, ski-doo ja 
can-am 2017 -uutuuksia ja 
niistä on tarjouksia ja kau-
pantekijäisiä. 100:lle ensim-
mäiselle kävijälle lahjoite-
taan pipo sekä myymälässä 
olevia vaatteita ja varusteita 
myydään puolella hinnalla. 

Keskiaho kertoi yrityksen 
kasvaneen tasaisesti ja siinä 
samalla alkuvuosien pienet 
toimitilat ovat muuttuneet 
autotallista nykyisiin omiin 
tiloihin Tulotie 1:ssa valta-
tie 20 läheisyydessä. Kas-
vua on vahvistanut myös 
hyvät suhteet tuotevalmis-
tajiin ja maahantuojiin. Yri-
tyksen toimintaan kuuluvat 
moottorikelkkojen, mön-
kijöiden, moottoripyöri-

Pudasjärvi hyvä paikkakunta yrittämiseen
Jari Keskiaho 50 v:

en, mopojen, moottorisaho-
jen, ruohonleikkureiden ym. 
pienkoneiden myynti, huol-
lot, korjaukset sekä varaosat. 
Yrityksestä saa myös kaik-
kiin vuodenaikoihin sopivat 
ajovarusteet ja tarvikkeet. 

Keskiaho kertoo Pudas-
järven olevan hyvä paikka-
kunta yrittämiseen ja toivoo 
kaikkien yrittäjien uskovan 
itseensä. Hän korostaa työn-
tekijöiden merkitystä yri-
tyksen menestymisessä ja 
antaa kiitoksen myös per-
heensä tuelle yli 20-vuotisen 
yrittäjäuransa aikana. Yritys 
työllistää tällä hetkellä viisi 
työntekijää. 

Keskiaho toivoo runsas-
lumista talvea, joka lisäisi 
moottorikelkkailun harras-
tusta. Pudasjärvellä ja näillä 
leveysasteilla kelkkailukausi 
kestää parhaimmillaan huh-
tikuun loppuun ja sitä voi 
jatkaa suuntaamalla matkan 
Lappiin. Keskiaholla onkin 
vuotuinen kohokohta tehdä 
kevättalvella tuttujen kave-
reiden kanssa usean päivän 
kestävä pitkä moottorikelk-
kasafari Tunturi-Lapissa, 
joskus jopa Jäämerelle saak-

Jari Keskiaho (oikealla) henkilökuntansa kanssa yhteiskuvassa juhlaa edeltävänä päivänä; Anna-Maija Kinnunen, Jaakko 
Pähtilä, Sami Kaivorinne ja Janne Rissanen. 

Ensilumi ei nyt yltänytkään kelkkojen päälle, koska viime kesänä oli rakennettu pitkään 
suunnitelmissa ollut katos. Valot on asennettu juuri juhlapäivän alla. 

sesti viime vuosien aikana. 
Nykyiset kelkat ovat vähä-
päästöisiä ja vähän ympäris-
töä kuluttavia. Nelitahtisuus 
tuo sitkeyttä vetämiseen ja 
voi vetää muun muassa ai-
kaisempaa suurempia puu-
kuormia.

Säännöllinen huolto 
kannattaa muistaa
Keskiaho korostaa huollon 
merkitystä koneiden turval-
lisessa ja luotettavassa käy-
tössä. 

-Merkkikohtainen huol-
to kannattaa ja ajan oloon 
haukkuu hintansa. Halpa-
tuonnin kohdalla voi joskus 
miettiä, kannattaako kor-
jata, jos uuden saa samalla 
hinnalla. Merkkikohtaisia- 
ja tarvikevaraosia on meillä 

saatavana kattava valikoima 
liikkeessä ja puuttuvatkin 
saadaan ulkomailta muu-
taman päivän viiveellä. Tu-
kusta sen sijaan varaosat tu-
levat jo seuraavana päivänä, 
kertoo Keskiaho.

Pienkonehuolto Keski-
aho Oy palkittiin Pudasjär-
ven Vuoden yrittäjänä vuon-
na 2013. Yrityksen täytettyä 
20 vuotta Keskiaholle luo-
vutettiin Suomen Yrittäjien 
myöntämä kultainen yrittä-
järisti. Nuorempana Keski-
aholla oli hyvää menestys-
tä metsurikisoissa, joissa hän 
kiersi yhdessä isänsä Jouko 
Keskiahon kanssa. Urheilu-
menestystä on ollut nuoruu-
dessa muun muassa hiih-
tokisoissa. Perheyrittäjyys 
toteutuu myös, sillä vaimo 

Mirja käy auttelemassa työ-
paikalla ja pojat avustavat 
näin teemapäivinä. Yrittäjä-
veri on tarttunut myös lap-
siin, sillä Jyri on Suomen ai-
noa FXS-ammattilainen ja 
elättää itsensä moottorikelk-
kahyppyesityksillä. Nuorin 
Joonas on myös yrittäjä val-
mistaen Linko-vetolaitteita 
opiskelunsa ohessa. Keskim-
mäinen pojista Jesse val-
mistui keväällä yliopistosta 
diplomi-insinööriksi ja työs-
kentelee nykyisin Espoossa.

Keskiaho on toiminut pit-
kään Pudasjärven yrittäjien 
jäsenenä. Harrastuksiin kuu-
luu myös toiminta paikal-
lisessa leijonaklubissa sekä 
suunnistus kesäisin.

Heimo Turunen

Työkeskuksessa tapahtuu: 

Ensi viikolla kransseja myynnissä
Työkeskus on saanut lah-
joituksena luonnonmate-
riaaleja, kuten sammalta, 
varpuja, naavaa ja havu-
ja. Näistä on askarreltu 
työkeskuksen asiakkaiden 
kanssa ihastuttavia krans-
seja.

Kranssit sopivat hyvin 
haudalle vietäviksi muis-
tokransseiksi tai ulko-
oven upeaksi koristeeksi. 
Kranssit ovat myynnis-
sä työkeskuksessa, Kau-
ralantie 3:ssa, pyhäinpäi-
vän aattona perjantaina 
4.11.2016. Myyjäisiä pide-
tään kello 9 - 12.

Kransseja myydään 10 

euron kappalehintaan. Työ-
keskuksen väki muistuttaa, 
että työkeskuksessa käy vain 
käteismaksu, koska maksu-
päätettä ei ole.

Luonnonmateriaaleista  
tehtyjen kranssien tuotto 
käytetään työ- ja päivätoi-
mintojen toiminnan tukemi-
seen.

Pudasjärven työkeskuk-
sen toiminta kuuluu Oulun-
kaaren kuntayhtymän per-
hepalvelujen alaisuuteen. 
Työtoimintojen tarkoituk-
sena on asiakkaidemme toi-
mintakyvyn ylläpitäminen 
ja edistäminen.

Toimintayksikössä tai 
Tiia, Sami ja Ulla kranssityöpajassa. Luonnonmateriaaleista tehtyjä kransseja on myyn-
nissä ensi viikolla.

avo- ja tuetussa työssä asi-
akkaat voivat tehdä omaan 
työkykyynsä sopeutettua 
työtä, valmentautua työhön 
tai koulutukseen ja pitää yllä 
säännöllistä päivärytmiä. 
Työkeskuksen ryhmätoi-
minnoissa ja työkeskuksen 
ulkopuolisen toiminnan pii-
rissä on Pudasjärvellä noin 
80 asiakasta.

- Tervetuloa kranssios-
toksille pyhäinpäivän aat-
tona työkeskuksen myymä-
lään! toivottavat kranssien 
tekijät ja muu Työkeskuk-
sen väki.

Työkeskus

ka. 
-Moottorikelkkojen 

myynti on kasvanut tasai-


