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SEURAKUNTAVAALIT 
2018 -liitteenä

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260
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LED-VALOLLA
+ 
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- runko: 
valkoinen 
melamiini 
- rungon 
korkeus: 
208 cm  
- rungon
leveys: 
50 cm  
- rungon 
syvyys: 
56,8 cm

ALLASKAAPPI 
GOODIY 
CUADRO 
POSLIINI-
ALTAALLA

YHTEISHINTAAN

P. (08) 823 023. Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi
MEILTÄ MYÖS LAHJAKORTIT!

VARAUDU KOHTA 
ALKAVAAN 

PIKKUJOULU- 
KAUTEEN

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

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

Lasitusliike T:mi Pudas-Lasi 
Teollisuustie 8, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 9-17. 

Puh. 0400 241 533. pudaslasi@hotmail.com

LASITUSLIIKE PUDAS-LASI 
TEOLLISUUSKYLÄSSÄ 

PUDASJÄRVELLÄ
Tuotteita ja palveluitamme:
- tuulilasit 
- rakennuslasit 
- työkonelasit 
- peilit  
- kehystyspalvelu 

- asennukset 
- sälekaihtimet 
- eristyslasit 
- lasiliukuovet Tervetuloa!

Kellosepänliike Naamanka
Jukolantie 2 Pudasjärvi, puh. (08) 822 084

Suomen 
Kelloseppäliitto 
ry:n jäsenliike 81 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä!

Merkkipäivänä 
kellot, korut, kihlat, 
Kellojen ja korujen korjaukset.

Asiakkaiden kesken arvomme 100 euron lahjakortin!

MUISTA ISÄÄ su 11.11.2018!

Pudasjärvi: Ouluntie 73   P. 010 401 3910
Avoinna: ma-pe 8-17

LUOTA AMMATTILAISIIN!

www.vianor.f i / raskaatrenkaat

Member of Nokian Tyres

Varmaa jälkeä ympäri vuoden

Tervetuloa
tutustumaan laajaan

tuote- ja palvelu-
valikoimaamme!

• Ainutlaatuinen ajomukavuus 
• Kiitettävä kulutuskestävyys ja kantavuus 
• Erinomainen pito kaikissa olosuhteissa
• Vakaa ja vauhdikas myös tieajossa
• Markkinoiden laajin kokovalikoima
•  Uusi koko 500/70R24 teleskooppikurottajiin  
 ja kaivurikuormaajiin

Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puh. + 0,1704 e/min (alv. 23 %)
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puh. + 0,0595 e/min (alv. 23 %).

Vianor Pudasjärvi: Ouluntie 73, P. 010 401 3910.  Avoinna: ma-pe 8-17, la 9-13
Vianor Oulu: Pauketie 12, 90410 Oulu P. 010 4013460.  Avoinna: ma-pe 8-17
Vianor Kuusamo: Revontulentie 2, Kuusamo, P. 010 4013930.  Avoinna: ma-pe 8-17

Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,1717 e/min (alv. 24 %)
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,06 e/min (alv. 24 %
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HUOMIO METSÄNOMISTAJAT!
SUORITETAAN 

METSÄAURAUSTA
Palle auralla, edulliset hinnat.
Soita iltaisin klo 18 jälkeen 

0400 383 329.

Männyn käpyjen 
vastaanotto 

MHY:n varastolla
maanantaisin klo 9-11.

SIIVOUSTOIMET
Teemme erilaisia siivouksia

asiakkaiden toiveiden mukaisesti

-  kodeille
-  mökeille
-  yrityksille

Soita ma-su 044 971 9161
Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

-  erilaisia  
pieniä  
kotipalvelu- 
tehtäviä

Lue 
lehti netistä

www.
pudasjarvilehti.fi

TALVIUINTIPAIKKA 
PIETARILAN RANTAAN AVATTU

OHJEITA KÄYTTÄJILLE:
- Uimarit voivat lunastaa avaimen ti 30.10. alkaen 25 € hintaan  
 + pantti 10€, koko kaudeksi Puikkarilta tai Työpetarilta, 
-  Käytössä lämmin pukeutumistila. 

Tiedustelut: Kaupunki/liikuntatoimi Heino p. 0400 346 097. 

Toiminnan kehittämisestä ehdotuksia ja palautteita ottaa 
vastaan PuU Kuntourheilujaosto Heimo Turunen 0400 385 281, 

heimo.turunen@vkkmedia.fi 

Pudasjärven kaupunki 

Talviuintipaikkaa ylläpitää liikuntatoimi (sopimus Työpetari). 

Tervetuloa uimaan! 
Tarvittaessa kokeneet uimarit antavat ohjausta.

Voi tulla ilman uintiakin!
Grillimakkaroita, nuotiopannukahvia, mehua.

ma 29.10. klo 18-19 
Pietarilan lähiliikuntapuiston ranta.

TALVIUINTIPAIKAN 
AVAJAISET 

Järjestää:  Pudasjärven kaupunki, Työpetari ry, 
PuU Kuntourheilujaosto ja -Uintijaosto

Kylmä vesi virkistää
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 28.10. kello 10, Valtteri Lai-
tila, Keijo Piirainen, Pudasjärven maa- ja kotitalousnaiset 
avustavat. Messu on katsottavissa suorana videolähetykse-
nä seurakunnan kotisivujen kautta. 

Piispan lähtöjuhlamessua Oulun tuomiokirkosta 28.10 
kello 10 voi seurata virtuaalikirkon kautta.

Iltakirkko seurakuntakodissa ke 31.10. kello 19, toimit-
taa Valtteri Laitila, musiikista vastaa Marko Väyrynen, Jan-
na Renko ja nuoret.  Iltakirkko on lyhyt jumalanpalvelus, 
jossa hiljennytään Sanan, rukouksen, ehtoollisen sakramen-
tin ja virsien ääreen. Lopuksi iltatee.

Kuorot: Vox Margarita ke 31.10. kello 17.30, kirkkokuoro 
to 1.11. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 1.11. kello 18, 
eläkeläisten musiikkipiiri ke 31.10. kello 13.

Raamattupiiri seurakuntakodin kokoushuoneessa to 1.11. 
kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 1.11. kello 17.

Vanhojen ja uusien yhteisvastuukerääjien reissu Yhteis-
vastuustarttiin Rovaniemelle ti 20.11. Lähtö seurakunta-
talolta kello 9.00 ja paluu takaisin n. kello 17.00. Reissu on 
ilmainen. Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon (08 882 
3100) tai Markolle (0400 866 480) viimeistään pe 9.11.

Kirppis ilta seurakuntakodilla ma 12.11. kello 16.10-
19.00. Tervetuloa myymään ja ostamaan, pöytämaksu 5 € 
(käytetään diakonian perhetyöhön). Pöytävaraukset lasten-
ohjaajille Kerttu 040 586 1217, Emmi 040 743 4896, Heli 
040 868 4730.

Perhekerhot maanantaisin kello 17-19 ja keskiviikkoisin 
kello 10-13 seurakuntakodilla.

Lapsiparkki maanantaisin kello 13-15 ja perjantaisin kello 
9.30-12 seurakuntakodilla. Parkkiin voivat tulla 1-5-vuoti-
aat. Lapsille oma välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumi-
set lastenohjaajille (ma kello 12-16, muina arkipäivinä kel-
lo 8-16) Heli Tauriainen 040 868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 
040 743 4896, Kerttu Luokkanen 040 586 1217.

Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat Pärjänsuolla Eija ja 
Jouni Seppälällä pe 26.10. kello 18.30 (Mikko Tuohimaa). 
Lauluseurat Sarakylässä Juhani Jurmulla su 28.10. kello 19. 
Seurat Kurenalan ry:llä su 28.10. kello 16 (Simo Kinnunen, 
Seppo Leppänen).

Haudattu:  Hilkka Martta Parviainen 87 v, Annikki Outi-
la 85 v, Urho Pietari Timonen 81 v, Toivo Juutinen 78 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

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

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
050 439 9963
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Uskonpuhdistuksen muistopäivän mietteitä
Viime pyhänä vietimme uskonpuhdistuk-
sen muistopäivää. Reilut viisisataa vuot-
ta sitten Martti Luther tovereineen halusi 
uudistaa katolisen kirkon käytäntöjä. Lut-
her teki työtään Saksassa. Hänen kiista-
kumppaninsa paavi johti kirkkoaan Italias-
ta käsin. Suomi oli kirkon valtakeskuksista 
katsottuna kaukaista erämaata. Lutherin 
toimilla oli kuitenkin yllättävän suuri vai-
kutus Suomelle.  

Yksi Lutherin ajamista uudistuksista 
oli Raamatun kääntäminen kansankielelle. 
Siihen aikaan Raamatusta oli saatavilla ai-
noastaan latinankielinen käännös. Sen lu-
kemiseen vaadittava kielitaito löytyi vain 
korkeasti koulutetuilta henkilöiltä. Sellai-
sia ei tuon ajan Euroopassa ollut kovin-
kaan montaa. Suurin osa ihmisistä joutui 
siis tyytymään siihen mitä koulutetut ih-
miset heille opettivat. Luther päätti kään-
tää Raamatun saksaksi, että kaikki hänen 
lukutaitoiset maanmiehensä voisivat itse 
tutustua Jumalan sanaan. Luther halusi, 

että jokainen ihminen voisi itse käydä lu-
kemassa, mitä Raamattu kertoo. Voitaisiin 
ehkä sanoa, että hän halusi antaa Sanalle 
mahdollisuuden julistaa itse itseään ja ih-
misille mahdollisuuden kuulla mitä se sa-
noo.

Leipätyönään Luther toimi opettajana 
Wittenbergin yliopistossa. Yksi hänen op-
pilaistaan oli Mikael Agricola Suomesta. 
Nuorukainen innostui Lutherin opetuk-
sesta ja palattuaan kotimaahansa hän ha-
lusi edistää uskonpuhdistusta myös Suo-
messa. Agricolalla oli kuitenkin edessään 
suuri haaste. Hän halusi opettajansa ta-
voin kääntää Raamatun oman kansansa 
kielelle. Suomenkielisiä kirjoja ei kuiten-
kaan ollut olemassa. Kenelläkään ei toisin 
sanoen ollut tietoa siitä, miten suomeksi 
kirjoitetaan kirjoja. Agricola joutui keksi-
mään sen ihan itse. Kääntääkseen Raama-
tun suomeksi hänen täytyi ensin kehitellä 
kirjakieli, jolla käännösteksti voitaisiin kir-
joittaa. Sitten hänen täytyi tietysti opettaa 

ihmisiä lukemaan. Kukapa sitä osaisi lukea, 
kun ei ollut kirjoja, joita lukea. Agricola 
julkaisikin ensitöikseen Aapisen, josta löy-
tyivät lukemisen ja kristinopin perusteet. 
Sitä seurasivat rukouskirja ja Uuden tes-
tamentin käännös. Agricolan työ loi poh-
jan Suomen kirjakielelle ja häntä saam-
me tänäänkin kiittää siitä, että voin jakaa 
ajatuksiani teille sanomalehden välityk-
sellä. Voitaisiin kuitenkin sanoa, että Suo-
men kirjakieli on alun perin luotu Raama-
tun opiskelua varten. Siihen käyttöön se 
sopii edelleenkin mainiosti.

”Te oletta maan soola. Jos nyt sola tule 
maguttomaxi mille se solatan? Ei se mihinge 
sitten kelpa mutta että se poisheitethen ia In-
himisilde tallatan”. (Matt. 5:13).

Ari Kokkonen

Pudasjärven Maa- ja koti-
talousnaiset juhlivat sun-
nuntaina 28.10. yhdistyk-
sen 80-vuotista toimintaa. 

Juhla alkaa jumalan-
palveluksella seurakun-
takeskuksessa, jonka jäl-
keen on ruokailu ja juhla 
alkaa kello 12.30. Juhla-
puheen pitää emeritus 
maaherra Eino Siuruai-
nen. Tervehdyksen

ProAgriasta tuo Mai-
ja-Liisa Tausta-Ojala. 
Mahdolliset onnittelu-
muistamiset toivotaan 
yhdistyksen pankkitilille 
vanhustyön tukemiseen. 

Historiikista käy ilmi, 
että yhdistys on perus-
tettu 1938 osuuskaupan 
pirtissä. Perustajajäseniä 
on ollut puheenjohtajak-

si valittu Liisa Katainen, 
varapuheenjohtaja Jen-
ny Pietarila ja sihteeri Irja 
Aro, joka oli myös rahas-
tonhoitaja. Alkuaikojen 
päätoimintana toiminta-
na oli erilaisten kurssien 
järjestäminen mm. keit-
to-, kutoma-, askartelu- ja 
säilöntäkurrsit sekä ohjel-
malliset illat.

Puheenjohtaja Rai-
ja Kälkäjän mukaan tä-
män päivän toimintana 
on muun muassa vesi- ja 
kuntosalijumpat, kerhoil-
lat ja työt kahvitustilai-
suuksissa. Uutena toimin-
tana ollaan virittelemässä 
muonituksia yhteistyös-
sä Vapepan eli Vapaaeh-
toisen pelastuspalvelun 
kanssa.HT

Pudasjärven Maa- ja 
Kotitalousnaisilla 

80-vuotisjuhla

Pietarilan lähiliikuntapuisto valmistumassa
Kuluneen kesän ja syksyn 
aikana rakennettu Pietari-
lan lähiliikuntapuisto alkaa 
olla viimeistä silausta vaille 
valmiina. Puiston suunnit-
telussa on pyritty ottamaan 
huomioon eri käyttäjäryh-
mät ja kaupunkilaiset sai-
vatkin esittää välinehan-
kintoihin liittyen toiveita 
syksyllä 2017. Puisto pitää 
sisällään leikkipuistoalu-
eet isommille ja pienemmil-
le leikkijöille. Miniareenalla 
voi harrastaa eri palloilu-
lajeja hiekkatekonurmella. 
Samalla, kun lapset leikki-
vät aikuiset voivat kartut-
taa kuntoa ulkokuntosalilla.

Varttuneempi väki viih-
tyy puistossa myös. Heil-
le on tarjolla senioripuisto, 
joka pitää sisällään tasapai-
noa, lihaskuntoa ja liikku-
vuutta parantavia toimin-
tapisteitä. Lisäksi puistosta 
löytyy petanque-kenttä ja 
nurmialueita vaikka kesä-
piknikkiä silmällä pitäen. 
Avantouintipaikka tulee 
jatkossa olemaan lähilii-
kuntapuiston yhteydessä 
ja uimareille onkin tarjol-
la uusi hirsinen pukeutu-
mistila vessoineen. Perin-
teinen avantouintikauden 
avaus järjestetään Pietari-
lassa maanantaina 29.10. 
kello 18. Samalla voi tutus-
tua puistoon. Tapahtumas-
sa tarjotaan grillimakkaraa, Puisto pitää sisällään mm. leikkipuistoalueet isommille ja pienemmille leikkijöille.

Lähiliikuntapuistossa on talviuimareille hirsinen pukeutumistila vessoineen. Saunaa ei ra-
kennukseen saatu toiveista huolimatta järjestymään. 

nuotiopannukahvia sekä 
mehua. Kaikki halukkaat 
voivat kokeilla uintia vir-
kistävässä, kylmässä vedes-
sä ja tutustua sekä käyttää 
samalla ensimmäistä ker-
taa ihka uusia pukeutumis-
tiloja. Tapahtuman järjestä-
vät Pudasjärven kaupunki, 
Työpetari sekä Pudasjärven 

Urheilijoiden Kuntourhei-
lu- ja Uintijaostot. Työpe-
tari tulee huolehtimaan 
edellistalvien tapaan talvi-
uintipaikan kunnossapitä-
misestä sekä uimakoppien 
avaimista.

-Toivon mukaan käyt-
täjät ovat tyytyväisiä ko-
konaisuuteen, kun pää-

sevät sitä kokeilemaan. 
Puiston valmistumises-
ta ja käyttöönotosta ilmoi-
tellaan lähiaikoina, kertoi 
kaupungin liikunta- ja hy-
vinvointisuunnittelija Ismo 
Miettinen.  

Heimo Turunen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Syötteen yrityksiin tarvitaan työntekijöitä talvikauden ajaksi
Syötteen Rekrymessut jär-
jestettiin neljännen kerran 
torstaina 18.10. virkistys-
uimala Puikkarin tiloissa. 
Syötteen matkailuyrittäjät 
järjestivät messut yhteisyös-
sä Pudasjärven kaupungin 
työllisyyspalvelujen, OSAO 
Pudasjärven, TE-toimiston 
ja Syötteen matkailuyhdis-
tyksen kanssa. Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen aluejohtaja Jus-
si Kiiskilän mukaan messuil-
la on tilaisuus kohdata työn-
hakijat ja Syötteen yritykset, 
jotka tarvitsevat hyviä työn-
tekijöitä talvikauden ajak-
si, kaikkiaan useita satoja. 
Määrään tulee vielä vaikut-
tamaan lisäävästi Syötteen 
alueen tulevat investoinnit.

-Talvikausi lähestyy, jol-
loin työvoiman tarve suu-
rimmillaan. Messuilla on 
hyvä tilanne kohdata työn-
hakijat, tutustua puolin ja 

toisin, totesi Kiiskilä.
Yritykset myös olivat ker-

tomassa, millaisia työpaik-
koja Syötteellä on nyt tar-
jolla. Kiiskilä mainitsi, että 
viime vuoden messuilta 
Hiihtokeskus Iso-Syöte sai 
palkattua neljä työntekijää, 
joka oli tosi hyvä saavutus. 
Hiihtokeskuksessa työsken-
telee enimmillään noin 50 
työntekijää. 

Messuille olivat ilmoit-
tautuneet Syötteen yrityk-
sistä Hiihtokeskus Iso-Syö-
te, Nuoriso- ja vapaa-ajan 
keskus Pikku-Syöte, Hotel-
li Iso-Syöte, Syöteresort Pär-
jänkievari, Romekievari ja 
Tuntumarket Iso-Syöte. 

Kiiskilä halusi vielä vies-
tittää, että jos työnhakija ei 
jostain syystä päässyt käy-
mään rekrymessuilla, työ-
paikkoja on edelleen avoin-
na ja kannattaa ottaa 

Te-toimiston asiantuntija Riitta Manninen sekä Nuorten 
polku-hankkeen työvalmentajat Inka Paasilinna ja Sari Pie-
tilä antoivat tietoa ja opastivat työpaikkojen hakemisessa.

Hiihtokeskus Iso-Syötteen työpaikkoja olivat esittelemässä 
aluejohtaja Jussi Kiiskilä, lumilautailun valmentaja Mikko 
Terentjeff ja vt. rinnepäällikkö Mikkö Törmälä. 

Myös maahanmuuttajataustaisia henkilöitä kävi tutustu-
massa Syötteen alueen työtarjontaan. 

Syötteen Matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Soi-
ni keskustelemassa Syöteresort Pärjänkievarin yrittäjien 
Ari ja Anne Ukkolan kanssa, joilla oli ravintolaan työnte-
kijätarvetta talvikauden ajaksi. Ukkolat kertoivat Caravan 
alueella paikkojen menneen hyvin kaupaksi. 

Rinneravintola Romekievarin ravintolapäällikkö Janita 
Puolakanaho ottamassa vastaan työhakemusta. 

yrityksiin yhteyttä ja kysyä 
työpaikkaa. 

-Pohjois-Pohjanmaan työ- 
ja elinkeinotoimisto infor-
moi Syöte-Rekrystä työn-
hakijoille. Te-toimisto oli 
mukana messuilla työnha-

kijoita ja työnantajia varten, 
kertoi Te-toimiston yritys-
palvelujen asiantuntija Riit-
ta Manninen. 

Hän näki tärkeänä tällai-
sen tapahtuman, jossa myös 
kaupunki oli mukana käy-

tännön järjestelyissä. Te-
toimistossa markkinoitiin 
messuja ja on tiedotettu jat-
kuvasti Syötteen työmah-
dollisuuksista työnhakijoil-

le. Työpaikat ovat edelleen 
haussa te-palvelut.fi -sivuil-
la!

Heimo Turunen

Pietarilan lähiliikuntapuisto valmistumassa

Torilla tavataan kiusaamisen 
ehkäisemiseksi ja päihteettömyyden puolesta
Pudasjärven nuorten palve-
lut haluavat kiinnittää eri-
tyistä huomiota kiusaa-
misen ehkäisemiseen sekä 
päihteettömän elämän tu-
kemiseen. Nuorisolain mu-
kaan nuorisotyön tulee edis-
tää nuorten osallisuutta ja 
vaikuttamismahdollisuuk-
sia sekä kykyä ja edellytyk-
siä toimia yhteiskunnassa. 
Nuorisotyöllä on myös iso 
rooli nuorten viihtymisessä 
vapaa-ajallaan Pudasjärvel-
lä. Näistä lähtökohdista etsi-
vä nuorisotyö ja nuorisotoi-
mi lähtivät suunnittelemaan 
24. marraskuuta tapahtumaa 
torille, joka kantaa nimeä Pa-
rempi huominen –Pudasjär-
vellä. Tapahtuma on ilmai-
nen ja kaikille avoin! 

Tapahtumaa on valmis-
teltu etsivä nuorisotyönte-
kijä Juha Mertalan toimesta 
alku syksystä asti, kun Juha 
on koonnut tapahtumas-
sa julkistettavaan videoon 
haastatteluja paikkakunta-
laisilta, ketkä ovat saaneet 
tuoda julki mielipiteitään ai-
heista erilaisuus, kiusaami-

nen ja päihteettömyys. 
Saamme tapahtumaan 

vieraaksi YAD:sta (Youth 
Against Drugs on vuon-
na 1988 perustettu ehkäi-
sevää päihdetyötä tekevä 
suomalainen yhdistys) Saa-
na Åkermanin. Saana tulee 
esittelemään YAD:n toimin-
taa. Tapahtumassa esiintyy 
stuntman/tubettaja Pers-
technique, jonka show on ei 
jätä ketään kylmäksi sekä X-
Factoristakin tuttu rap-artis-
ti Sana. Sana tuo lavalle hui-
kaisevaa naisenergiaa. 

Artistit ovat lupautuneet 
tuomaan esityksissään esil-
le tapahtuman pääteemoja, 
joita ovat ylpeästi erilainen, 
piste kiusaamiselle ja päih-
teettömyyden puolesta. Pai-
kalle on tarkoituksena tuo-
da tulipaljuja, jotka tuovat 
lämpöä mahdolliseen kir-
peään ulkoilmaan. Kontio-
tuote Oy on luvannut spon-
soroida puut tapahtumaan. 
9D -luokka tulee myymään 
paikalle makkaraa ja mehua 
luokkaretkirahaston kartut-
tamiseen. Nuorisotiloilla on 

mahdollista käydä illan ai-
kana tapaamassa Perstechni-
queta lauantai-iltakahvilan 
merkeissä. 

Auri Haataja
nuorten palveluiden  
koordinaattori

Juha Mertala etsivä 
nuorisotyöntekijä 

Sara Hakala aloitti etsi-
vänä nuorisotyöntekijänä 
17.9.2018 Pudasjärvellä. 

-Teen etsivää nuoriso-
työtä, koska se on mun 
unelmaduuni. Hain Pu-
dasjärvelle, koska Pudas-
järvellä on vain hyviä syi-
tä. Nuoret ovat ottaneet 

minut avosylin vastaan. 
Olen siinä onnellisessa 
asemassa, että sain itselle-
ni maailman parhaan pe-
rehdyttäjän ja työparin. 
Olen työskennellyt aikai-
semmin myös Iissä etsi-
vässä nuorisotyössä, ker-
too Sara Hakala.

Sara Hakala aloitti Nuorisotyöntekijänä Pudasjärvellä

Sara Hakala aloitti 
nuorisotyöntekijänä

Nuorisotoimen työntekijät Marita Hankila, Eveliina Jaakko-
la ja Markku Manninen.
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Kiinalainen tyttö rakastui ruisleipään

Olen Xinrui Geng ja kotoi-
sin Kiinasta. Valmistuin yli-
opistosta muutama kuu-
kausi sitten pääaineena 
matkailupalvelujen johtami-
nen. Heti valmistuttuani en 
tiennyt, mitä tehdä, joten pää-
tin toteuttaa unelmani ja läh-
teä kansainväliseksi vapaaeh-
toiseksi OSAOn Pudasjärven 
yksikköön. Tulin Suomeen 
tutustuakseni suomalaiseen 
kulttuuriin ja jakaakseni tie-
toisuutta kiinalaisesta kult-
tuurista.

Nyt olen ollut Suomessa 
yli kuukauden. Tykkään pai-

kasta ja olen nauttinut jokai-
sesta päivästä. Metsät, järvet 
ja sinisen taivaan valkoisi-
ne pilvineen ovat tehneet mi-
nuun vaikutuksen, samoin 
sauna ja ruisleipä sekä tieten-
kin suloiset suomalaiset.

Kuukauden aikana olen 
vieraillut Syötteen kansal-
lispuistossa, jossa on mahta-
vat näköalat. Vierailin myös 
Syötteen Eräpalveluiden hus-
kyfarmilla. Minuun teki vai-
kutuksen, kun omistaja muis-
ti jokaisen koiran nimen ja 
luonteenpiirteen. 

Sain oppilaitoksesta käyt-

tööni polkupyörän. On haus-
kaa töiden jälkeen pyöräillä 
keskustan kauppoihin os-
toksille, koska syysmaisemat 
ovat niin hienot ja voin ostaa 
paljon herkullisia suomalai-
sia ruokia.

Ikimuistoinen oli ensim-
mäinen saunakokemukseni 
Liisa-opettajan kotona. Löyly-
jen jälkeen menimme terassil-
le katsomaan tähtiä juomaan 
kolaa. Olin niin innoissani! 

Ruuasta puheen ollen oli 
kummallista syödä ruisleipää 
ensimmäisen kerran, mut-
ta nyt tykkään siitä niin pal-

jon, että sitä täytyy saada jo-
kaisella aamupalalla. Lapsena 
flunssaa sairastaessa äiti antoi 
minulle lääkettä, joka maistui 
samalle kuin eräs kummalli-
nen asia täällä. Se on suoma-
lainen salmiakki! 

Ennen Suomeen matkusta-
mista luin Karoliina Korhosen 
kirjan “Suomalaisia painajai-
sia”. Sen perusteella päätte-
lin, että suomalaiset ovat sö-
pöjä. Saavuttuani maahan 
huomasin suomalaisten ole-
van hyvin ystävällisiä. Jot-
kin opettajista ja opiskelijois-
ta ovat ujon puoleisia, mutta 

huomaan heidän tekemisistä-
än, että he välittävät minus-
ta. Kaisu rohkaisi minua te-
kemään tuttavuutta toisten 
kanssa. Anna kutsui minut 
kotiinsa, Liisa kokkasi her-
kullista ruokaa. Esko kutsui 
koko henkilökunnan, minä 
mukana, kauniille kesämökil-
leen. Aila tarjoaa lounaan päi-
vittäin koululla. Marja jakaa 
paljon suomalaisia kokemuk-
siaan. Laura vei minut kirjas-
toon ja lainasimme minulle 
kirjoja. Arto toi minulle eng-
lanninkielisiä esitteitä. Anna 
ja Saija opettivat minut ratsas-

tamaan. Kun revontulet syt-
tyivät taivaalle viikko sitten, 
useat heistä lähettivät minulle 
siitä viestin. Tykkään OSAO 
Pudasjärven yksikön muka-
vasta henkilökunnasta. 

Tykkään todella Pudasjär-
vestä. On mahtavaa olla tääl-
lä. Kaikki rakastavat luontoa 
ja eläimiä ja nauttivat elämäs-
tään. Olen kiitollinen jokai-
sesta päivästä täällä. 

Xinrui Geng 
(kutsutaan myös 
Nicoleksi)

Nicolen kanssa kokataan kiinalaisia dumplingeja ja riisispagettia.Suomalainen ruoka on Nicolen mileleen, erityisesti ruisleipä.

Villiruuan saatavuutta kehitetty Koillismaalla
Villiruuan saatavuuden ke-
hittäminen Koillismaalla 
-hanke on nyt loppusuoralla. 
Hankkeen tiimoilta 

järjestettiin tiistaina 16.10.-
18 kaupungintalon kokous-
huone Otavassa tilaisuus, 
jossa Pudasjärvellä projektia 
vetänyt Sonja Härkönen esit-
teli hankkeen tämän hetkistä 
tilannetta ja mitä sen eteen on 
saatu aikaan. ProAgria Oulun 
ja Maa- ja kotitalousnaisten 

BiotalousLeader -hankkeesta 
Taimi Mahosenaho ja Mervi 
Tiermas selostivat kuulijoil-
le omaa osuuttansa villiruuan 
kehittämisessä.

Vaikka hanke päättyy tä-
män vuoden marraskuun lo-
pussa, on suunnittelua viety 
jo pitkälle toiminnan jatku-
vuuden ja ylläpitämisen kan-
nalta. Puolivuotisen elinkaa-
rensa aikana hanke on ollut 
mukana järjestämässä opas-

tusta, koulutusta ja neu-
vontaa sekä herättelemässä 
ihmisten kiinnostusta villi-
ruuan saatavuuden ja käytön 
suhteen. Pudasjärvellä on jär-
jestetty kesän ja syksyn aika-
na poimijakoulutuksia sekä 
keruu- ja myyntipäiviä Livol-
la ja Syötteellä. Lisäksi syys-
kuussa perustettiin Puhtaas-
ti Pudasjärveltä! Whatsapp 
-ryhmä villiruokaan liittyvää 
kaupankäyntiä ja muuta sii-

Puhtaasti Pudasjärveltä! Whatsapp -ryhmä on tarkoitettu pu-
dasjärveläisille yrityksille ja yksityishenkilöille jotka haluavat os-
taa tai myydä paikallista villiruokaa, kuten marjoja, sieniä, vil-
liyrttejä, kalaa, riistaa tai poroa. Ryhmässä ilmoitetaan myös 
aiheeseen kuuluvista koulutuksista ja tapahtumista sekä käy-
dään muuta villiruokaan liittyvää keskustelua.
 
Voit tulla ryhmään mukaan ilmoittamalla  
siitä jollekin ylläpitäjistä:
•  Sonja Härkönen, puh. 040 1866 965, 
   e-mail. sonja.harkonen@pudasjarvi.fi 
•  Riitta Rontu, puh. 0400 680 215, 
 e-mail. riitta.rontu@gmail.com 
•  Anni-Inkeri Törmänen, puh. 040 5718 186, 
 e-mail. anni-inkeri.tormanen@luonnonaromit.fiParisenkymmentä villiruuasta kiinnostunutta oli kuuntelemassa hankkeen etenemistä.

hen kuuluvaa viestintää var-
ten.

Hankkeen tavoitteena on 
ollut paikallisen villiruoan al-
kutuotannon ja raaka-ainei-
den saatavuuden vahvistami-
nen, alan ammattimaisuuden 
lisääminen sekä laadun ja 
tuotemerkin kehittäminen. 
Näitä on saatu aikaan poi-
mijoiden kouluttamisella ja 
keruun taitavalla organisoi-
misella, kuten yhteiskuljetuk-

silla keruupaikoille. Tuottei-
den vastaanottoa, säilytystä, 
jakelua, tuotantoketjun jälji-
tettävyyttä sekä tuoteturval-
lisuutta on kehitetty ammatti-
maisempaan suuntaan.

Hankkeessa on neuvo-
teltu ja valmisteltu myös ke-
ruusopimusta yhteistyössä 
Pudasjärven kaupungin, yh-
teismetsän sekä viiden eri 
luonnontuotealalla toimi-
van yrityksen ja kouluttajan 
kanssa. Luonnontuotteiden 
keruualueita toiminnassaan 
tarvitsevat yritykset sekä 
kouluttajat voivat liittyä sopi-
mukseen mukaan hankkeen 
jälkeenkin.

Hankkeessa on aloitet-
tu myös Koillismaan sähköi-
sen keruutuotejärjestelmän ja 
mobiilisovelluksen suunnit-
telu yhteistyössä Kouta Me-
dia Oy:n kanssa. Järjestelmä 
mahdollistaa sitä käyttäville 
yrityksille ja heidän kerääjil-

leen mm. useampien varasto-
jen keskitetyn hallinnan sekä 
keruupaikkatietojen tallen-
tamisen maastossa. Yksityis-
henkilöt voivat järjestelmän 
valmistuttua tehdä omia ke-
ruutuotteiden myynti-ilmoi-
tuksia.

Sonja Härkönen muistut-
ti vielä, että kerääjien on aina 
pyydettävä maanomistajal-
ta lupa kun lähdetään kerää-
mään jokamiehen oikeuksien 
ulkopuolella olevia luonnon-
tuotteita. Samalla hän innosti 
ottamaan isoilla askelilla met-
siin jäävä raaka-aine hyöty-
käyttöön.

Villiruuan saatavuuden 
kehittäminen Koillismaalla 
-hanketta rahoittavat Pohjois-
Pohjanmaan liitto AIKO -ra-
hoituksella sekä Kuusamon, 
Pudasjärven ja Taivalkosken 
kunnat.

 Terttu Salmi
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AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAI-LAUANTAI
26.-27.10.

MAANANTAI-TORSTAI
29.10.-1.11.

499

249

100 100

169

699
kg

299
pkt

pkt

399300 229
kg

179
kg pkt

149

100

179

100
pss

1195
kg

295

395
kpl

795
kg

199
pkt

raj. erä

499
ras

Atria porsaan
ULKOFILEE
n. 1.5 kg/
kpl

1195
kg

Snellman
KARJALAN-
PAISTI
500 g

Naudan
PAISTIJAUHE-
LIHA

995
kg

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

595
kg 499

kg

1599

699
kg

Irto
KARJALAN-
PAISTI

Naudan
ULKOFILEE
n. 1.6. kg/pkt

895
kg

100

199
pkt

495
ltk

299
kg

Malviala
COCTAIL-
PIIRAKKA
44 kpl/2000 g

kg

2 kg/
talous

2 kalaa/talous

Espanjan
SATSUMAS

kpl

1290

1790

495

139,-

pkt

8990

pss

199
prk

1000

2 pkt/talous

199
pss

pss

raj. erä

2 kalaa/talous

pkt

249
prk

Herkkumaan
VOILEIPÄ-
KURKKU
670/360 g

890 1590

1095

595

1650

2390

1050

MA-TI 28.-29.10.             KE-TO 30.10.-1.11.

Atria
GOTLER-
MAKKARA-
TANKO 500 g

RAUTAOSASTOLTA

HK 
paneroidut
NUGGETIT 
200 g

Kotimainen tuore
KIRJOLOHI
2-3 kg

Apetit
TWIN

PIZZAT
2x280 g

PE-T0 26.10.-1.11.

Italian
ROYAL GALA

OMENA
70-75 mm

HK
KANASET

285-330 g
chicken fries tai

chicken burger and fries

Eldorado
SUKLAA-
VOHVELI
200 g

HK
UUNI-
LENKKI 
400 g

MyllynParas
KAURAHIUTALE
1 kg

3 pkt

PullaPirtin
OHRA-
RIESKA 
3 kpl/450 g

Pouttu
ohuen ohuet

SAVUKINKKU tai 
POSSUPAISTI

250-300 g

TEKSTIILIOSASTOLTA

Vaasan
LOUNAS-
SÄMPYLÄT 
8 kpl/320 g
tumma/vaalea

Valio hyvä 
suomalainen
ARKIJUUSTO-
VIIPALE 500 g

  PE 26.10.                           LA 27.10.

HK 
PIKNIKPAISTI
n. 1.5 kg/
kpl

HK
MUUSI ATERIAT

300 g
lihapyörykät, jauhelihakastike 

tai lindströminlihapyörykät

pkt

Valio
VOI 500 g 
normaali-
suolainen

10 kpl

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

Kivikylän
LÖYLYLENKKI

500 g

Kotimainen
TOMAATTI

Tuore Norjan
LOHI
1-2 kg
kokonainen

pkt

3 kpl

Sievin
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-

YLIKYPSÄ-
KINKKU 
palana tai siivuina

Valio
ORTEMANNI-
JUUSTOT
250 g

LED-TYÖVALO 
27 w

LED-TYÖVALO 
48 w

Auton
LED-LISÄVALO 
Esim.120 w 
valopaneeli 

Airam
YÖVALO 
pistorasiaan 
hämäräkytkimellä 

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-

KAASU-
LÄMMITIN
4,2 kW

KULTA 
MOKKA
KAHVI
500 g

Eldorado
TONNIKALA-
PALAT
185/150 g

Naudan
PALAPAISTI

Arla VIILI, 
KEVYT VIILI tai 
1% VIILI 
200 g

2 pkt

Aakkoset
KARKKIPUSSIT
280-315 g

HK
BURGERI 
100 g 

Airam
PALO-
VAROITIN

675

Novita naisten
RIBBINEULOS
PITKIS
Koot: S-XXL

Koot: 42/44-54/56

950

Novita miesten
KERRASTO
100% puuvillaa

Naisten
RINTALIIVIT

Naisten
PIKKUHOUSUT

Novita naisten
RAITAPAITA

Tyttöjen
VELOUR
HOUSUTPoikien

COLLEGE-
HOUSUT
Koot: 130-170 cm
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Koskitraktorilta myös verhouspalvelut
Koskitraktori Oy laajensi 
viime vuoden helmikuussa 
liiketoimintaansa verhoo-
mopalvelujen tarjon-taan, 
jota työtä on tehnyt verhoo-
motöiden ammattilainen 
Jaana Lukka Oulusta. Tilat 
vapautuivat, kun yrityksen 
kiinteistössä useiden vuosi-
en ajan vuokralla ollut ver-
hoomoalan yrittäjä lopetti 
toi-mintansa. Tilojen ohel-
la koneetkin jäivät vapaiksi, 
jotka mahdollistavat moni-
puolisesti verhoustöiden te-
kemisen. ¨

Verhoustöitä voidaan 
tehdä traktoreihin, kuor-
ma- ja henkilöautoihin, 
moottoripyöriin, mopoihin, 
moottorikelkkoihin ja mo-
niin muihinkin ajoneuvoi-
hin. Verhoilija Jaana Lukka 
taitaa myös huone-kalu-
jen verhoilun esimerkiksi 
konttorituoleihin ja vaikka-
pa verhojen ompelemisen 
eli monenlaiset ompelutyöt. 
Myös mainoslakanoiden ja 
erilaisia banderollien ke-
hystykset onnistuvat.

Ompelualan ammatti-
laisena Lukka on ommel-
lut myös erilaisia verho-
ja myyntiin, jotka löytyvät 
verhoomotilojen aulasta. 
Kankaita löytyy rullina, jo-
ten asiakas voi päättää mil-
laisesta materiaalista haluaa 
verhot ompeluttaa. Verhon-
kiskoja ja kiinnitysnipsuja 
löytyy myös valikoimasta. 

- Täällä on joka päivä 
avoimet ovet, kun liike on 
auki. Töitä on riittänyt so-
pivasti yhdelle työntekijäl-
le, tuumailee Lukka. 

Uutuustuotteina verhoo-
mossa on valmistettu Vil-
peri-kintasta, jotka sopivat 
kaikenikäisille. Kintas on 
lämmin, hengittävä, tuulen 

Verhoomon omistajana toimiva Koskitraktori on toimi-
nut Pudasjärvellä vuodesta 2009 lähtien. Yritys tarjoaa eri 
merkkisten traktoreiden, metsä- ja maatalouskoneiden, 
sekä kuljetuskaluston korjaamo- ja huoltopalveluja sekä 
voiteluöljy-, tarvike- ja varaosamyynnin. Asiakkaiden luo-
na tehtäviä huolto- ja korjauskeikkoja varten yrityksellä 
on käytössä kaksi huoltoautoa. Yritys toimii yli 1500 ne-
liömetrin toimitiloissa Varastotien varressa sijaitsevassa 
teollisuuskiinteistössä. Koskitraktori Oy työllistää yrittä-
jäveljesten Pirkka ja Veli-Heikki Ylikosken lisäksi kahdek-
san henkilöä. Rekan penkit ja oviverhoilut on valmistettu vastikään Kos-

kitraktorin verhoomossa.

Verhoomossa työskentelevä Jaana Lukka esittelee liukumiinaa ja verhokankaita.

ja kosteuden pitävä. Vuori 
on puoleksi villaa ja toiset 
puolet polyesteriä ja ne voi 
puhdistaa 40 asteen pesus-
sa. Lukan mukaan kinttai-
ta menee kaupaksi mm. eri 
myyjäisissä. 

- Koskitraktorissa kier-
rätetään mahdollisimman 
tarkkaan kaikki jäännös-
materiaalit, selvittää Lukka. 
Esimerkkinä hän mainitsee 
liukumiinat, jotka valmiste-
taan täysin kierrätysmateri-
aalista. Päällinen on rekko-
jen pressua, sisäpuolella on 
lämmittämässä Teddy-val-
miste. Mustat kahvat ovat 
turvavyön jäännösmateri-
aalia. Liukumiina on moni-
käyttöinen. Sitä voi käyttää 
kesällä käyttää veneessä ja 

talvipakkasella pilkillä is-
tuessa pehmikkeenä retki-
jakkaran päällä tai vaikka-

pa mäenlaskussa. 

Anna-Riikka Huhta

Männynkäpyjen keräys alkanut verkalleen
Hyvän ja lämpimän kesän 
jälkeen Koillismaalla aloi-
tettu männynkäpyjen ke-
räys on alkanut verkalleen. 
Kerääjien havainto on ollut, 
että ihan kuivemmilla pai-
koilla käpyä on ollut todella 

Käpyjen vakikerääjä Jorma 
Stenius suosittaa valitse-
maan keruukohteiksi kan-
kaiden reunoja, joissa on 

kosteutta ja ravinteita.Männynkäpyjä.

niukalti, mutta tuoreemmil-
la kasvupaikoilla käpysato 
vaihtelee, ollen kuitenkin 
melko vaatimaton.

-Jäkäläkankaille ei kanna-
ta mennä, toteaa vakikerää-
jä Jorma Stenius. Kankaan 
reunat, jossa on ollut koste-
utta ja ravinteita paremmin, 
ovat parempia keruukohtei-
ta. Mutta ei nekään hyviä, 
jatkaa Stenius. 

Sama tilanne on myös 
Taivalkoskella ja Kuusamos-
sa. Pitäjien alueelta pitäisi 
kerätä liki 50 000 litraa kä-
pyjä, mutta kasaan on saa-
tu vasta reilut 10 prosenttia. 

Parhaimpina käpyvuosina jo 
yhtenä päivänä saatiin sama 
vastaanottomäärä kasaan. 
Näillä näkymin keruu jat-
kuu kevääseen saakka.
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sänhoitoyhdistysten kautta, 
josta on hyvä kysellä mah-
dollisia keruukohteita. 

Keräykseen tarvitaan aina 
maanomistajan lupa. AH

Posti ei ole enää ainoa postin 
jakelija Suomessa? Kirjepos-
tia jakavia jakeluyhtiöitä on 
Suomessa jo 15. Jakeluvirhei-
den tapauksissa kirjeen jake-
lijan tunnistaa merkinnästä 
kirjekuoressa. Muiden jake-
luyhtiöiden väärin jakamia 
lähetyksiä ei pidä laittaa Pos-
tin kirjelaatikoihin.

Monelle postinsaajalle on 
edelleen uusi asia, että postia 
jakavat muutkin yhtiöt kuin 
Posti. Tämän voi päätellä sii-
tä, että kuluttajat palauttavat 
Postille keltaisiin kirjelaatik-
koihin viikoittain tuhansia 
vääriin osoitteisiin jaettuja 
kirjeitä, jotka todellisuudes-
sa ovat olleet muiden jakelu-
yhtiöiden jakamia.

Kilpailevien jakeluyhtiöi-
den väärin jakamia kirjeitä 
toimitetaan myös Pudasjär-
ven postinjakeluun ja postin-
palvelupisteeseen S-market-
tiin, vaikka ne eivät kuulu 
postinjakeluverkkoon. 

- Me Postissa saamme asi-
akkaiden kiukkuisen palaut-
teen. Tämä on täysin ym-
märrettävää asiakkaiden 
näkökulmasta, koska suuri 
osa ei näytä tietävän, että kir-
jeitä ja aikakausilehtiä jakaa 
myös eri jakeluyhtiöt, ker-
too Pudasjärven postinjake-
lun ryhmänvastaava Mark-
ku Antikainen.

- Näissä tapauksissa vas-
tuu virheestä kuuluu aina 
jakelusta vastaavalle jake-
luyhtiölle. Väärin jaetut kir-
jeet olisi pitänyt palauttaa 
suoraan jakelusta vastaaval-
le jakeluyhtiölle eikä Postil-
le, korostaa Postin kirje- ja 
markkinointipalveluista vas-
taava Kaj Kulp.

Postilain mukaan kunkin 
postiyrityksen on järjestettä-
vä palvelu virheellisesti jaka-
miensa lähetysten palautta-
mista varten. Jos asukas saa 
Postin jakaman kirjeen, joka 
on tarkoitettu jollekin muul-
le henkilölle (esimerkiksi 
edelliselle asukkaalle), lähe-
tyksen päälle voi kirjoittaa 
"jaettu väärin" ja palauttaa 
se lähimpään Postin kirjelaa-
tikkoon. Tällöin Posti toimit-
taa sen oikeaan osoitteeseen. 
Väärin jaettua kirjettä ei saa 

avata tai hävittää.
Jakelun suorittaneen jake-

luyhtiön voi tunnistaa kirje-
kuoressa olevasta tunnuk-
sesta. Postilaki edellyttää, 
että postiyrityksen on mer-
kittävä lähetyksensä siten, 
että ne ovat tunnistettavissa 
ja erotettavissa muiden pos-
tiyritysten vastaavista lähe-
tyksistä. Kirjeissä onkin aina 
jakelijan tunnus, josta erot-
taa mikä yritys vastaa jake-
lusta. Postin jakamissa yri-
tyskirjeissä lukee Posti Oy 
sekä tunnus PRIORITY tai 
ECONOMY.

Muiden jakeluyhtiöiden 
väärin jakamia lähetyksiä ei 
siis pidä laittaa Postin kirje-
laatikoihin, vaan noudattaa 
kyseisen jakeluyhtiön palau-
tusmenettelyä. 

Jos postinsaaja on saanut 
toisen postinsaajan kirjeen, 
on hyvä ensimmäiseksi sel-
vittää, mikä jakeluyhtiö vas-
taa jakelusta. Kirjekuoressa 
oleva kirjainyhdistelmästä 
tunnistaa jakeluoperaattorin. 
Jos ei ole saanut odottamaan-
sa kirjettä, niin käytännössä 
se pitää kysyä lähettäjältä. 

Näin tunnistat  
kirjeen jakaneen  
jakeluyhtiön: 
EB Sanoma (Early Bird) Uusi-
maa, ESA Mediatalo ESA Oy 
Päijät-Häme, ILVES Ilves Ja-
kelu Oy Kanta-Häme, KALE 
Kaleva365 Oy Pohjois-Poh-
janmaa ja Lappi, KOJA, Koil-
lisjakelu Oy (Kaleva Kuusa-
mo), KP Keski-Pohjanmaan 
Kirjapaino Oyj Pohjanmaa, 
LSTJ Turun Sanomat (Lou-
nais-Suomen Tietojakelu Oy) 
Varsinais-Suomi, MALAP 
Kaleva365 Oy Lappi, MANU 
Alma Manu Oy Pirkanmaa, 
MARVA Marva Media Oy 
Rauma, MASA Alma Manu 
Oy Satakunta, PKS PKS Ja-
kelu Oy Pääkaupunkiseutu, 
PPP PPP Finland Oy Etelä-
Pohjanmaa, SJOY Savon Ja-
kelu Oy Savo, SLP SLP Jake-
lu Oy Kainuu, VSTJ Turun 
Sanomat/Varsinais-Suomen 
Tietojakelu Oy Salo. HT Pos-
tin tiedotteen pohjalta

Postia jakavat useat 
yhtiöt – kuluttajilla 

epätietoisuutta

Oulun seudun ammatti-
opisto OSAOn yksiköissä 
vierailee tuhansia yläkou-
lulaisia loka-marraskuus-
sa, kun vietämme avoin-
ten ovien päiviä. Avoimissa 
ovissa esittelemme koulu-
tuksiamme, tilojamme ja 
eri ammatteja käytännös-
sä. Tutkimusten mukaan 
tutustumiskäynnillä on 
nuorelle iso merkitys opis-
kelupaikkaa valittaessa. 
OSAOon on noin 1650 opis-

kelupaikkaa ensi kevään 
yhteishaussa. 

Pudasjärvellä avoimet 
ovet ovat 6.-7.11. Ranuan-
tie 249 A ja C ja Jyrkkäkos-
kentie 18, prosessihalli. Va-
paita opiskelupaikkoja voi 
kysyä sahaprosessinhoita-
ja Pudasjärvi tai Kuusamo, 
merkonomi, sähköasentaja 
sekä valma -linjoilta. 

OSAO tiedotus 

Avoimet ovet OSAOssa
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Koskitraktorilta myös verhouspalvelut

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 1.10.2018.

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

II 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. 

III 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.

MISSÄ ÄÄNESTÄN?  
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestysaika on tiistaista lauantaihin 6.–10.11.2018. 
Voit äänestää ennakkoon missä tahansa yli 2500 ennakkoäänestyspai-
kassa ympäri Suomen. 

Pudasjärven kirkkoherranvirastossa voit äänestää tiistaista lauantaihin 
6.–10.11.2018 klo 9-18 ja muissa paikoissa seurakunnan ilmoittamina 
aikoina. Pudasjärven ennakkoäänestyspaikat ja -ajat löytyvät tämän 
vaaliliitteen takasivulta.

Äänestystilanteessa tarvitset henkilöllisyystodistuksen.  
Ota mukaan ilmoituskortti, se nopeuttaa äänestämistä. 

Kotiäänestys
Jos kykysi liikkua on rajoittunut, etkä pääse äänestys- tai 
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, 
voit äänestää ennakolta kotona.
Kotiäänestyspyyntö pitää ilmoittaa Pudasjärven seurakuntaan 
perjantaihin 2.11. klo 16.00 mennessä.

Missä äänestän vaalipäivänä?
Varsinaisena vaalipäivänä 18.11.2018 äänestys on 
Pudasjärven seurakuntakodilla kello 11.00-20.00.

Seurakuntavaalit 
ovat su 18.11.2018
Seurakuntavaaleissa valitaan 23 jäsentä 
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuustoon 
vuosiksi 2019-2022. Valtuutetut päättävät monista 
merkittävistä asioista, kuten seurakunnan 
toiminnasta, taloudesta ja tulevaisuuden 
linjauksista. Päätökset koskettavat laajasti kaiken-
ikäisiä seurakuntalaisia. 

Äänestämällä näissä vaaleissa voit omalta osaltasi 
vaikuttaa Pudasjärven seurakunnan tulevaisuuteen. 
Pidetään yhdessä huolta siitä, että kaikilla 
pudasjärveläisillä on jatkossakin mahdollista kokea 
kotiseurakunnassa armoa, yhteyttä ja osallisuutta. 

Timo Liikanen, 
kirkkoherra

SEURAKUNTAVAALIT.FI
Ennakkoäänestys 6.-10.11.2018. Vaalipäivä 18.11.2018
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EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenten vaalissa vuonna 2018

II
KRISTILLISTEN PERUSARVOJEN PUOLESTA 

-EHDOKASLISTA

20
KOIVUKANGAS

Jouni
Rakennusmies

19
KESTI
Mervi

Lasten- ja nuorten erityisohjaaja

18
JAAKKOLA
Anna-Maaria

Insinööri (AMK)

21
KÄRKI

Kari
Hieroja

25 
NIKULA 

Veli
Eläkeläinen

23 
LUOKKANEN

Eevaleena
KK, lastentarhanopettaja

24
LYYTIKÄINEN

Timo
Yrittäjä

22
LAUHIKARI

Riina 
Opiskelija

26
NURMELA

Sirpa 
Keittiöapulainen

35
NISKASAARI

Juho
Eläkeläinen

28
PUHAKKA

Hannele
Suuhygienisti, kanttori

32
VENGASAHO

Jouni
Sahatyöntekijä

34
YLIKOSKI

Eija
Varastonhoitaja, perheenäiti

31
SEPPÄLÄ

Jouni
Maanviljelijä

27
PERTTU

Seija
Eläkeläinen, sairaanhoitaja

33
VILJAMAA

Mirja
Yrittäjä

29
PUHAKKA

Suvi
Kotiäiti, yo

30
PUURUNEN

Oili 
Akateeminen sihteeri

III
KIRKKO KESKELLÄ ARKEA 

-EHDOKASLISTA

36 
AHONEN

Eija
Lähihoitaja

37
AHONEN

Esko
Lehtori

42
LANTTO

Marja
Maatalousyrittäjä

38
ALATALO

Jorma
Metsätalousteknikko

40
KOIVULA

Marko
Toiminnanjohtaja, tapahtumajärjestäjä

46
PIRI
Jouni

Hankintapäällikkö

47
SÄRKELÄ

Katja
Vastaanottovirkailija

43
LOUKUSA

Vuokko
Arkistosihteeri, tietosuojavastaava

44
NIEMITALO

Antti
Yrittäjä

45
PÄÄKKÖ

Mirka
Maatalousyrittäjä, tradenomi

48
VAINIO

Taina
Maatilan emäntä

39
ALAHÄIVÄLÄ 

Kirsi
Luokanopettaja

41
KOUVA

Elmi
Terveydenhoitaja, eläkeläinen

I
TOIMIVA SEURAKUNTA - LÄHELLÄ IHMISTÄ 

-EHDOKASLISTA

2
ASIKKALA
Aino-Kaisa

Eläkeläinen

3
BLOMQVIST

Håkan
Eläkeläinen

7
IKONEN

Eija
Myyjä/eläkeläinen

8
INGET
Irma

Opettaja/eläkeläinen

6
HONKANEN

Erkki
Kirvesmies/eläkeläinen

9
KINNUNEN

Pekka
Liikunnanohjaaja

17
OLLILA

Alpo
Rakennusmies

11
POHJANVESI

Päivi
Ohjaaja

13
PUURUNEN

Terttu
Apteekkari

14
RUOKANGAS

Mauno
Sahatyöntekijä

15
SORONEN

Paula
Tarjoilija

16
STENIUS

Kari
Osastonhoitaja Pv./eläkeläinen

49
VEIVO 
Sointu

Hallintotieteen ja kasvatustieteen maisteri

5
FALI

Sirkku
Sairaanhoitaja

4
EKDAHL

Aune
Yrittäjä/eläkeläinen

10
KIPINÄ

Suvi
Koulukuraattori

12
POHJANVESI

Tapio
Kiinteistönhoitaja/eläkeläinen
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Pudasjärven 
Seurakunta

ILMOITUS
Pudasjärven seurakunnassa 18.11.2018 toimitettavien seu-
rakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä ovat nähtävä-
nä 28.10.–18.11.2018 seurakunnan kirkkoherranviraston il-
moitustaululla, osoite Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranviras-
tosta sen aukioloaikoina 9-14. Lisätietoja löytyy myös vaali-
en verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Pudasjärvellä 1.10.2018

Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Timo Liikanen 
Puheenjohtaja 

KUULUTUS 
SEURAKUNTAVAALEISTA
Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 
seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2019 alusta 
alkavaksi nelivuotiskaudeksi 23 jäsentä kirkkovaltuustoon 

Vaalit toimitetaan Pudasjärven seurakuntakodilla,  
Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi 
18.11.2018 kello 11.00– 20.00. 

Äänioikeutettu 15.8.2018 tämän seurakunnan läsnä olevaksi 
merkitty ja 16 vuotta viimeistään 18.11.2018 täyttävä 
seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy 
tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta 
pudasjarvenseurakunta.fi sekä osoitteesta 
seurakuntavaalit.fi.

Pudasjärvellä 1.10.2018

Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Timo Liikanen 
Puheenjohtaja 

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi 
seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa: 
Sarakylän kappeli ti 6.11.2018 klo 10.00-11.30
Sarakyläntie 4823 

Oulun seudun ammattiopisto,  ti 6.11.2018 klo 10.00-12.30
Pudasjärven yksikkö 
Ranuantie 249 A

Livon koulu ti 6.11.2018 klo 13.00-14.00
Kirsiojantie 31
 
S-market Pudasjärvi ti 6.11.2018 klo 14.00-17.30
Kauppatie 8 

Puhoksen kylätalo Möykkälä  ke 7.11.2018 klo 10.00-11.00
Näljängäntie 1391  

Hirvaskosken koulu ke 7.11.2018 klo 12.30-14.00
Jussintie 10 

M-tavaratalo Pudasjärvi ke 7.11.2018 klo 14.00-17.30
Kauppatie 9 

Siuruan työväentalo to 8.11.2018 klo 10.00-11.00
Siuruantie 2941 
 
Hirsikampus to 8.11.2018 klo 10.30-13.00
Nyynäjäntie 5

K-supermarket Pudasjärvi to 8.11.2018 klo 14.00-17.30
Sähkötie 1 

Kipinän koulu pe 9.11.2018 klo 10.00-11.30
Syväojantie 280 B 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 
18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seura-
kuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuulu-
vissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seura-
kuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–
10.11.2018 joka päivä Pudasjärven seurakunnan kirkko-
herranvirastossa, osoite Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi kel-
lo 9.00–18.00 sekä alla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa 
määrättyinä aikoina.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon 
missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoit-

tautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuk-
sensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään. 

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokas-
listojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet 
on 15.8.2018 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäsenek-
si sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (vii-
meistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman 
seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on 
mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun 
seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä ää-
nestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakun-
tansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta  
seurakuntavaalit.fi.

KUULUTUS PUDASJÄRVEN 
SEURAKUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä mää-
rin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoää-
nestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänes-
tää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön 
on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kir-
jallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 
2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydes-
sä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa 
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen il-
moittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranviras-
tosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. 

Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto 
on avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranvi-
raston puhelinnumero on 08 882 3100

Pudasjärvellä 17.9.2018
Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Timo Liikanen
Puheenjohtaja

VAALIKONE
seurakuntavaalit.fi

ÄÄNESTÄ SEURAKUNTAVAALEISSA:
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Stihl ja Trapper esittelypäivä Pudas-Koneessa

Ala vaihtui hoiva-alalta saha- ja puutarhakoneiden myyjäksi
Pudas-Koneen teemapäi-
vänä oli juhlatunnelmaa-
kin, sillä myyjänä työsken-
televä Anu Salmela juhli 
oppisopimuskoulutukses-
ta valmistumistaan asiakas-
palvelun- ja myynnin mer-
konomiksi. Päivän aikana 
näyttötutkintomestari Reijo 
Haarala PSK:sta ojensi hä-
nelle tutkintotodistuksen, 
jossa kaikki arvosanat olivat 
kiitettäviä.

Anu Salmela on tunnettu 
Pudasjärvellä hierojana hoi-
va-alan yrittäjänä, jossa hän 
työskenteli lähes 20-vuoden 
ajan. Alan vaihto tuli kysy-
mykseen, kun kädet eivät 
enää kestäneet voimaa vaa-
tivaa hierontatyöskentelyä. 
Niinpä Salmela aloitti viime 
vuoden maaliskuussa opis-
kella oppisopimuksella lii-
ketalouden perustutkintoa 

ja teki työtä samaan aikaan 
Pudas-Koneessa, josta myös 
löytyi työpaikka. 

Salmela kertoi opiskelun 
avulla alan vaihtuneen on-
nistuneesti täysin toiseksi.

-Pudas-Koneessa tuote-
valikoima ja palvelut vaa-
tivat erityistä perehtymistä 
tuoteneuvontaan ja työnku-
va on laaja. kertoi Salmela.

Työpaikkaohjaajana Pu-
das-Koneessa on toiminut 
Juha Talala ja toiminut sa-
malla näyttöjen työpaikka-
arvioijana.

Lähiopetuspäiviä Ou-
lun PSK:lla, oli yksi päi-
vä viikossa kahden-kol-
men viikon välein. Omalla 
ajalla Salmela opiskeli tie-
tokoneen ääressä Moodlen 
oppimisympäristössä. Jo-
kaiseen lähiopetuspäivään 
sisältyi myös etätehtävä, 

joka piti tehdä 2-4 viikon 
kuluessa ja palauttaa val-
miina sähköisesti Mood-
leen.

-Tein kaikki etätehtä-
vät työpaikkalähtöisesti ja 
sain näin perehtyä vielä tar-
kemmin Pudas-Koneen toi-
mintaan. Tuotin tehtävien 
avulla myös myyntiä tuke-
vaa materiaalia, jota käyte-
tään päivittäin yrityksessä. 
Koen kuitenkin, että merkit-
tävä osa opiskelusta on ta-
pahtunut työpaikalla ja työ-
paikkaohjaaja sekä yrittäjä 
Kyösti Hökkä on ollut sii-
nä tärkeässä roolissa. Työ-
paikalla opin kaupanalan 
perustehtävät, joiden kaut-
ta oli helpompi sisäistää tie-
topuolisen opetuksen antia 
ja samalla kehittää työsken-
telytapojani. Oppisopimus-
koulutuksen suunnittelusta 

ja seurannasta vastasi PSK-
Aikuisopiston oppisopi-
muspäällikkö Pia Kangas, 
kertoi Salmela uuteen am-
mattiin valmistumisestaan 
iloisena.

Näyttötutkintomestari 
Reijo Haarala Oulun PSK:ssa 
otti vastaan kaikki viisi Sal-
melan näyttöä: visuaali-
nen myyntityö, asiakkuuk-
sien hoito, asiakaspalvelu, 
markkinointitoimenpiteet- 
ja tukitoimet sekä tuoteneu-
vonta. Haarala kertoi Anu 
Salmelan opiskelun suju-
neen siinä määrin hienos-
ti, että hänet on otettu oppi-
laitoksen verkkojulkaisuun 
esimerkkinä onnistunees-
ta alan vaihdosta oppiso-
pimuksen kautta. Verkko-
julkaisuun valitsemiseen 
vaikutti myös se, että Sal-
melan kaikki arvosanat oli-

Pudas-Koneen myyjäksi opiskellut Anu Salmela otti iloise-
na vastaan asiakaspalvelun- ja myynnin merkonomin tut-
kintotodistuksen Oulun PSK:n Reijo Haaralalta.

vat kiitettäviä ja että hän yli 
40 vuotiaana naisena vaih-
toi hoiva-alalta onnistu-

neesti saha- ja puutarhako-
neiden myyjäksi. HT

Heikki Mosorin halusi ko-
keilla akulla toimivaa Stihl 
-moottorisahaa. 

Myyntipäällikkö Urho Tuijula kiertää esittelemässä Trapper 
tuotteita ympäri Suomea. 

Tehtaan edustaja, kouluttaja Heli Ketola oli teemapäivänä esittelemässä asiakkaille Stihl 
moottorisahoja sekä muita Stihl -tuotteita.

Pudas-Kone on suosittu 
TET oppimispaikka 
Hirsikampuksen yläastee-
laisten keskuudessa. 
Markus Niskasaari ja 
Joona Hanhisuoanto, 
kumpikin 9A:lta, olivat 
yrittäjä Kyösti Hökän 
kanssa toimitta-massa 
Siemens kuivausrumpua 
ostajalle Korpitiellä. Pojat 
ovat olleet mukana muis-
sakin koneiden vienneis-
sä, huoltaneet polkupyöriä, 
kasanneet koneita, pesseet 
autoja ja palvelleet asiak-
kaita myymälässä. 

Päivi Piira varaamassa Kyösti Hökältä auton pesun ja va-
hauksen. 

Pudas-Koneessa järjestet-
tiin perjantaina 19.10. Stihl 
ja Tapper -esittelypäivä. Uu-
sina tuotteina oli esittelys-
sä ja koeajettavana useita eri 
mallisia ja hintaisia Trapper 
traktorimönkijöitä traktorik-
si tehtaalla suoraan valmis-
tettuina. Stihl moottorisaho-
ja ja lisätarvikkeita oli laaja 

valikoima, joita saattoi myös 
koekäyttää pihalle pystyte-
tyssä esittelypisteessä. Tuot-
teita myytiin tarjoushintaan 
ja kaikille tarjottiin pulla-
kahvit. 

Stihl tehtaan edustaja 
Heli Ketola kertoi kiertävän-
sä ympäri Suomea ja koulut-
tavansa myymälöissä Stihlin 
tuotteista kiinnostuneita. 

-Usein ajatellaan, että 
puuhommat ovat yksin 
miesten hommia. Kyllä nai-
setkin osaavat, kertoi Ketola. 

Hän on pitänyt Pudas-
Koneessa naisille vuosi sit-
ten raivaussahan käyttö- ja 
huoltokurssin ja syksyllä 
hän koulutti naisia mootto-
risahan käyttöön maastossa. 

Lempäälästä Pudasjärvel-
le matkustanut myyntipääl-
likkö Urho Tuijula kertoi jo 
kuuden vuoden ajan esitel-
leensä eri puolilla Suomea 
Trappersmotorsin tuotteita 
eri myymälöissä.

Pudas-Koneen myymä-
lässä Urho Tuijula vierailee 
noin kerran kuussa.

Trapper mökijöitä voi 
käyttää monipuolisesti. Nii-
tä löytyy eri-ikäisille mm. 
lasten, utv-mönkijät, atv-
mönkijät ja senioriskootterit. 

- Esittelypäivänä asiak-
kaat tulevat kokeilemaan 
millaisia mönkijät on ajetta-
vana ja sitten kauppojakin 
syntyy, kertoi Tuijula. A-R.H
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Tämä vanha esine on löytö-
lapsi vuosien takaa nykyisel-
tä Hirsikampuksen tontilta. 
Niitä on siellä ollut kymme-
niä ja ainakin tästä esineestä 
löytyy kirjaimet DN.

Kuvan esineen koko on 
30x30x1 cm, mutta niitä on 
ollut eri kokoisia. Kaikis-
sa on yhtäläisyytenä, tasai-
sin välein olevat reikärivit 
ja kahva, jossa on ikään kuin 
ripustusreikä.

Kapinetta säilytetään 

Pohjantähdessä, missä sitä 
pääsee katsomaan ja hiplaa-
maan. Mikäli joku tunnistaa 
esineen, voi ottaa yhteyttä 
joko kulttuuriohjaaja Birgit 
Toloseen tai Pudasjärvi-leh-
teen.

Terttu Salmi

Wanha esine päältä.

Kuka tunnistaa

Wanhan esineen alapinta.

Elämme vuoden pimeintä 
aikaa. Päivän valoisa aika 
lyhenee. Illat pimenevät. 
Turvallisuuden lisäämiseksi 
olisi meidän kaikkien syytä 
muistaa heijastimien käyttö, 
että näkyisimme autoilijoil-
le ja kevyenliikenteen käyt-
täjille. 

Kohtaamistilanteessa lä-
hivaloilla autoilija havaitsee 
ilman heijastinta kulkevan 
henkilön vasta noin 50 met-
rin päästä. Kun jalankulki-
jalla on heijastin, voi näkyä 
jo 350 metrin etäisyydeltä.

Valaistuissa taajamissa-
kin voi olla vaikea havaita 
pimeän aikaan liikkuvia ja-
lankulkijoita ja pyöräilijöitä. 
Katu- ja mainosvalot sekä 
puiden ja pensaiden var-
jot hankaloittavat havain-
nointikykyä. Sade, sumu ja 
huurtuneet ikkunat heiken-

tävät kuljettajan näkyväi-
syyttä.

Jalankulkijan on lain 
mukaan pimeän aikana 
tiellä liikkuessaan yleen-
sä käytettävä asianmukais-
ta heijastinta. Velvoitukses-
ta huolimatta taajamassa ja 
taajaman ulkopuolella vain 
joka toinen jalankulkija 
käyttää heijastinta.

Pimeä aika on pitkä. 
Turvallisuudesta ei kan-
nata tinkiä. Huomioliivit 
ja heijastimet ovat tärkeitä 
käyttövälineitä meille kai-
kenikäisille, myös lapsil-
le. Heillä harrastukset ovat 
pääosin iltaisin. Tärkeää on, 
että muut tien käyttäjät huo-
maavat lapset liikenteessä. 
Heidät huomataan käyttä-
essään heiluvia heijastimia.

Anna-Riikka Huhta

Heijastimet 
käyttöön pimeällä

Hirven valitus
Jos minä kuljen autotiellä niin
autot ne tööttäilee mulle.
Autojen ikkunasta kuuluu: 
mitä me teemme tuolle riivatulle.

Isäntä vahtii pyssyn kanssa
rakkaita männyntaimiansa.
Sanokaa: mitä mä teen
pakoon metsään nolona meen.

Mutta annappas kun syksy koittaa
niin kirkonkellot minulle suruviestiä soittaa.
Kun koirat kintereilläni haukkuu
ja hirvimiesten pyssyt kilvan paukkuu.

Minua kehutaan: liha hyvä on laatu
siihen se maukas hirvi kaatu.
Niimpä nuotiolla kuullaan moitteet ja kehut
kun minusta saatu on viimeiset mehut.

Sisko Illikainen

Elokuvaesityksiä kirjastolla
Syksy pimenee, ja sen myö-
tä kalenteri täyttyy kaiken-
laisista juhlapäivistä. Kes-
kiviikkona 10.10. vietettiin 
Aleksis Kiven, ja samal-
la suomalaisen kirjallisuu-
den päivää. Tavallinen tal-
laaja tuskin avasi tapauksen 
johdosta samppanjapulloja, 
mutta kirjastojen kannalta 
päivä oli ilman muuta muis-
tamisen arvoinen. 

Pudasjärven kirjasto jär-
jesti merkkipäivän kunni-
aksi kaksi ilmaista elokuva-
näytöstä. Leffaksi valikoitui 
teemaan sopivasti Jari Halo-
sen ohjaama ”Aleksis kiven 
elämä”. Vuonna 2001 ilmes-
tynyt historiallinen draama 
pureutuu suomalaisen kir-
jallisuuden haparoiviin en-
siaskeliin, ja ennen kaikkea 
Aleksis Kiven nuoruusvuo-
sien kriiseihin. 

Ensimmäinen näytös oli 
varattu kokonaan koululai-
sille. Yhdeksäsluokkalaiset 
malttoivat katsella elokuvan 
kunnioitettavalla menestyk-
sellä. Myöhemmin iltapäi-
vällä alkaneeseen esitykseen 
pääsi vapaasti kuka hyvän-
sä. Paikalle saapui pieneh-

kö aikuisista koostunut ylei-
sö. Leffan jälkeen vaihdettiin 
pari sanaa ja mielipidet-
tä katseluelämykseen liitty-
en. Marko Tiusasen vahva 
pääosarooli keräsi kehuja, ja 
muiden näyttelijöiden hork-
kaisuus hieman ihmetytti.

Suomenkielisen kirjal-
lisuuden historia on yllät-
tävän nuori, kuten Alek-
sis Kiven elämä muistuttaa. 

Suomalaisen kirjallisuuden päivänä oli elokuvaesityksiä kirjastolla

Elokuva alleviivasi myös, 
ettei kehitys ollut sellaista 
välitöntä voittokulkua, jol-
laisena sen jälkiviisaasti saa-
tamme kuvitella. Aleksis 
Kivi loi suomenkielisen kau-
nokirjallisuuden aikana jol-
loin koko ajatus herätti si-
vistyneistön keskuudessa 
lähinnä huutonaurua. Siinä 
sivussa kirjailija uhrasi mai-
neensa ja terveytensä. Teok-

set ja mies jäivät toki histo-
riaan, mutta Kiven elämä oli 
omana aikanaan hankala. 

Kirjasto järjestää vastaa-
van kaltaisia elokuvanäy-
töksiä myös jatkossa silloin 
tällöin ja niistä ilmoitetaan 
etukäteen kaikilla mahdolli-
silla kanavilla.

 
Tuomas Kumpula

Iltanuotiolla köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan
Joka vuosi vietetään 17.10. 
YK:n kansainvälistä köyhyy-
den ja syrjäytymisen vas-
taista päivää. Perinteisesti 
päivää on vietetty asunnot-
tomien yön merkeissä joka 
puolella Suomea. Pudasjär-
vellä asunnottomien yön Il-
tanuotiolla -tapahtuma kerä-
si torille reilusti väkeä.

Iltanuotiolla oli erilais-
ta ohjelmaa. mm. musiikkia, 
makkaranpaistoa, kahvitte-
lua ja

kauppojen ylijäämäruuan 
jakoa. Kenkä- ja vaate lahjoi-
tuksia otettiin vastaan. Ta-
voitteena oli tehdä yhteisöl-
linen tapahtuma ja laittaa 
hyvä kiertämään. Osallis-
tujien mielestä tavoitteisiin 
päästiin hienosti.

Tapahtuman järjestäjä-

Iltanuotiolla köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan kokosi väkeä mukavasti.

Asunnottomien yössä oli myös iloista musiikkia, josta vas-
tasi Pudasjärven seurakunta.Makkaraa sai itse paistaa ja kahvia keitettiin nokipannulla.

nä oli Valpas-hanke. Eri alo-
jen työntekijöitä oli paikalla 
mm. TyöTakomo, seurakun-
ta, Nuorten Polku, kaupunki 

ja Nuori Yrittäjyys.
Ylijäämäruuan ja vaa-

tekassien jako suoritettiin 
heti alkuillasta. Seurakun-
ta vastasi tapahtuman mu-
siikista. Nuotiolla paistettiin 

makkaraa ja keitettiin no-
kipannukahvia. Pienoinen 
sade ja tuuli ei kansainvälis-
tä ja lämminhenkistä tapah-
tumaa juurikaan hidastanut.  
A-RH
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HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

    

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

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

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

KUKKAKAUPPOJA JA HAUTAUSTOIMISTOJA

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Palveluhakemisto

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua. 

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

METALLIROMUN KERÄYS

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

NUOHOUSPALVELUT

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

Maksamme reilun korvauksen 
yli 1000 kilon eristä. 

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

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi, 
päivittäiset 010 257 1905

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

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

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

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

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

PUDAS-
TORI

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

MYYDÄÄN 2h+k 
3 krs, 58,5 m2, 

keskustassa. Hyväkuntoinen, 
kalustettuna, vähän asuttu, 

kylpyhuone remontoitu, 
heti vapaa. 

P. 0400 944 615.

VUOKRATTAVANA

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

Vuokrattavana huoneistot 96 
m2 ja 52 m2 II kerros, ydinkes-
kustassa, näköetäisyys kaup-
poihin ja apteekkiin, p. 040 527 
8858.

Saunallinen kaksio, muutto-
valmis. P. 0400 150 442.

Talvirenkaat 195 x 15" Bridges-
tone. Erittäin hyvät. 100 €. P. 
040 186 9741.

Monitoimi punttipenkki + pai-
noja 80 kg. H. 100 €. P. 0400 
765 383. 

Myytävänä Volvo B10 M moot-
tori ja vaihdelaatikko. P. 0400 
192 247.

Talviaika 2018
Kelloja siirretään taas 

takaisin talviaikaan 
su 28.10.2018.

Talviaikaan siirryttäessä kello-
ja siirretään tunti taaksepäin – 
kello 04.00 -> 03.00. Siirto siis 
tapahtuu lauantain ja sunnun-
tain välisenä yönä.
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SYYSKOKOUS 
la 10.11.2018 klo 18 

Ravintola Merita, Jukolantie 4.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Kokouksen jälkeen Pudasjärven Yrittäjien
PIKKUJOULU 

 samassa paikassa alkaen n. klo 19,  
jossa palkitaan Pudasjärven Vuoden Yrittäjä. 

Sitovat ilmoittautumiset, 
(ruoka tilataan ilmoittautumisien perusteella)

pikkujouluun la 3.11. mennessä pudasjarven@yrittajat.fi 
tai p. 0400 375 557 Jaana, 040 555 3639 Tommi.

Pudasjärven Yrittäjät ry:n

Tervetuloa!

Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen tapahtu-
mista 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!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Ylijäämäruoan jako ma 29.10. klo 9-9.30,  Karhupaja, Teollisuustie 12. Ei etukäteisva-
rauksia.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 5.11.  klo 17 Oma maa.  Klo 19.30 Pähkinän särkijä ja 
neljä valtakuntaa. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Ylijäämäruoan jako ma 5.11. klo 9-9.30,  Karhupaja, Teollisuustie 12. Ei etukäteisva-
rauksia.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Vähäkuopuksella to 8.11. klo 18

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS 
ke 7.11.2018 klo 14 

seurakuntakeskuksessa.  
Esillä sääntömääräiset asiat.

Pudasjärven 
Reumayhdistys ry

HallitusKahvitarjoilu, arvontaa! Tervetuloa!

PuU:n UINTIJAOSTO 
Lokakuun uintikisat 
Puikkarissa su 28.10. klo 17. 
Ilmoittautumiset paikan päällä ja
osallistuminen maksutonta.      Tervetuloa! 

Malisen erä ry:n 
HIRVIPEIJAISET 
Korpisen kylätalolla la 3.11.2018 

klo 12.00-14.00.
 Maanvuokraajat, seuranjäsenet, 

kyläläiset ja mökkiläiset TERVETULOA!

Lopuksi huutokauppa ja arvontaa!  hirviporukka

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €, käteismaksu

Sarapirtillä 

RÖMPPÄTANSSIT 
os. Sarakyläntie 4661

La 3.11. klo 21-01.00
SOITTAA

KALEVI & SALAMA
Arvontaa!

Sarakylän Nuorisoseuran 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

SYYSKOKOUS  
su 4.11. klo 14 Sarapirtillä.

Esillä sääntömääräiset sekä muut esilletulevat asiat. 
Tervetuloa! Johtokunta

Yli-Siuruan 
Metsätyssera ry
HIRVIPEIJAISET 
La 3.11.2018 
klo 11.00-14.00 Hirvipirtillä.
Hirvenlihan huutokauppa klo 13.00
Arvontaa!

Hirviporukka
Seuran jäsenet, maanvuokraajat ja 

kyläläiset tervetuloa hirvikäristykselle!

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

SYYSKOKOUS 
 palvelukeskuksessa 

tiistaina 6.11.2018 kello 14.30.
Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 7 §:ssä mainitut asiat.  

Tervetuloa!

Metsästysporukka 

Seuran jäsenet, maanvuokraajat ja 
kyläläiset tervetuloa 

hirvikäristykselle!

Ala-Siuruan Metsästysseura ry:n
hirvipeijaiset 50-vuotisjuhlan merkeissä 

la 3.11.2018 klo 11-13.00 
Siuruan työväentalossa.
Hirvenlihahuutokauppa, arvontaa.

Illalla 50-vuotisjuhlatanssit
klo 21-01.00 
Esiintyjänä

Vapaa pääsy!

Tervetuloa!

Sari Koivikko & 
Kuunhopea

Toivotamme tervetulleiksi kaikki seuran 
jäsenet ja maanomistajat perheineen!

Pelttarinseudun metsästysseura ry:n
50-VUOTISJUHLA 
JA HIRVIPEIJAAT

lauantaina 3.11.2018 kello 12.00 
Seuran metsästysmajalla.
Luvassa perinteisen käristyksen 

lisäksi kakkukahvit ja 
pientä ohjelmaa.

Pudasjärven Reseviläiset ry 
SYYSKOKOUS  

ti 13.11. klo 17.00 Ranuantie 249A
(vanha meijerin rakennus).

Esillä sääntömääräiset asiat
Hallitus

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13
Tiistaisin sana ja rukous klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Ala-Livon metsästysseuran
HIRVIPEIJAAT 

Törmäsessä 
la 3.11.2018 klo 12-16

Hirviporukka

Maanvuokraajat ja 
kyläläiset  tervetuloa!

SYYSKOKOUS
ma 5.11.2018 klo 10 alkaen 

Liepeen väentuvalla 
os. Liepeentie, 93100 Pudasjärvi. 

Esillä sääntömääräiset asiat.
Liittoa edustaa toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

MTK Pudasjärven

KAUPPOJEN YLIJÄÄMÄRUUAN 
JAKO KARHUPAJALLA
maanantaina 29.10.-18 klo 9.00-9.30,
os. Teollisuustie 12. Ei etukäteisvarauksia.
Ruuanjakoa ei ole 24. ja 31.12.-18 
jouluvapaiden takia.

PUDASJARVI.FI

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

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

www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/

Tervetuloa!

La 27.10.

SANA 

PÄIVÄ-
TANSSIT

Su 4.11. klo 16-19

Lippu 10 €, sis. ep.

La 3.11.

LähiTapiola Pohjoinen tukee 
lasten ja nuorten harrastustoi-
mintaa Nuori Pohjoinen -kon-
septilla – elämänturvan raken-
taminen alkaa lapsuudesta.

Vakuutusyhtiö on lansee-
rannut Nuori Pohjoinen -spon-
sorointikonseptin, jonka kaut-
ta yhtiö tukee lasten ja nuorten 
harrastustoimintaa alueellaan 
Pudasjärveltä Perhoon. Nuo-
ri Pohjoinen -konseptin kautta 
voi hakea tukea kaikkeen har-
rastustoimintaan, joka edistää 
lasten ja nuorten terveyttä ja 
kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Lasten ja nuorten harras-
tustoiminnan tukeminen on 
yksi esimerkki LähiTapiola 
Pohjoisen vastuullisuustyös-
tä, jonka tavoitteena on toimia 
aktiivisesti lähiyhteisössä ja yh-

teiskunnassa. Yhtiö haluaa tu-
kea lapsen kasvua, kehitystä ja 
kokonaisvaltaista hyvinvointia, 
koska elämänturvan rakenta-
minen alkaa lapsuudesta. 

-Uskomme, että elämän 
alun turvaaminen antaa oi-
kean suunnan ja avaimet koko 
elämän mittaiseen hyvinvoin-
tiin, toteaa LähiTapiola Pohjoi-
sen toimitusjohtaja Veli Raja-
kangas.

Ohjeet hakemiseen ja ha-
kulomakelinkki löytyvät os-
oitteesta www.lahitapiola.fi/
nuoripohjoinen. Hakuaika on 
15.10.-30.11.2018. Kumppanina 
konseptin rakentamisessa on 
toiminut oululainen NTRNZ 
media ltd.

LähiTapiola tiedotus

Nuorille tukea Nuori 
Pohjoinen -konseptilla
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Lakarilaiset 
suunnistamassa

Syyskuun lopussa kävi jouk-
ko pudasjärvisiä koululai-
sia hakemassa kisakokemus-
ta Koululiikuntaliiton Oulun 
ja Koillismaan alueen kilpai-
luissa. KLL: n kisat kerää-
vät alueen aktiiviharrastajat 
aina syksyisin yhteen, jotta 
päästään mittelemään keski-
näisestä paremmuudesta.

Pudasjärveltä Iin Illin-

saareen lähti Lakarilta tänä 
vuonna peräti kahdeksan 
suunnistajaa- puolet yksi-
lö- ja puolet parisarjoihin. 
Kaikki selvittivät ratansa 
hienosti. Mitaleille ylsivät T 
6lk- parisarjassa Emilia Nis-
kasaari ja Venla Leino ja T 
4 lk-sarjassa Silja Alahäivä-
lä. HT Iloiset suunnistajat Neea, Siiri, Venla, Emilia, Pauli, Silja, 

Mette ja Liisa.

Metsästys ja metsä 
mukavana rentoutumispaikkana

Metsästys on Pudasjärvel-
lä erittäin aktiivista. Riis-
tanhoitoyhdistyksessä on 
jäseniä kolmisen tuhatta, 
metsästysseuroja on kuuti-
senkymmentä ja lisäksi pel-
kästään hirvenmetsästyk-
seen keskittyneitä seurueita 
on saman verran lisää. Met-
sähallituksen tilastoissa 
metsästysvuorokausia on 
ollut noin 4500. Monilla ky-
lillä metsästysseura on ak-
tiivisimmin toimiva yh-
distys. Seurojen talkoilla 
rakentamat hirvimajat ovat 
myös monilla kylillä kylä-
läisten kokoontumis- ja toi-
mintapaikkana – etenkin, 
jos kylältä puuttuu koulu-
rakennus. 

Pudasjärven Riistanhoi-
toyhdistyksen toiminnan-
johtaja Vesa Teivaanmäen 
mukaan naisten mielen-

kiinto metsästykseen on li-
sääntynyt selvästi. Se näkyy 
muun muassa siinä, että met-
sästystutkinnoissa on tyttö-
jen ja naisten määrä kasva-
nut koko ajan. Poikien määrä 
on suhteessa vastaavasti las-
kenut. 

Koirien käyttäminen hir-
vijahdeissa on lisääntynyt 
voimakkaasti, norjanharmai-
den, jämtlanninpystykorvien 
ja kajalankarhukoirien olles-
sa suosituimpia hirvikoiri-
na. Lintujen metsästyksessä 
taas käytetään seisojarotuja ja 
pohjanpystykorvia.

Metsä on Teivaanmäelle 
mukava rentoutumispaikka. 
Siellä voi istahtaa kannolle ja 
nauttia kuksasta kahvit kuun-
nellen samalla honkien humi-
naa sekä katsella ja kuunnella 
luonnon kauneutta.

Välillä voi seurata metsäs-

Suomen pystykorvia on ollut Vesa Teivaanmäellä koko 
ikänsä hyvinä kavereina. Kuvassa Riitu 10 v ja 5-vuotias 
Hilla.

Lähes kolmasosa hirvistä jo kaadettu
Hirvenmetsästystä on nyt tosi 
mielessä tehty kaksi viikkoa 
ja ensimmäiset näkemykset 
metsistä ovat sekä tilastojen 
että puheiden mukaan aistit-
tavissa. Oma Riista–järjestel-
mä kertoo tilastojen lukujen 
muodossa seuraavaa. Pyyn-
tilupamäärästä (647) on kaa-
dettu yhteensä 139 aikuista ja 
90 vasaa, eli luvista on käytet-
ty melkein kolmannes, vasa-
prosentti on tällä hetkellä 39. 
Aikuisten hirvien uros/naa-
ras  –suhde on lievästi uros-
voittoinen. Eli tältä osin kaa-
tojen määrän suhteen kausi 
on alkanut hyvin ja ennakoi 
suhteellisen hyvää kaatopro-
senttia. Etenkin Pudasjärven 
pohjoisosien ja etenkin Kou-
van osalta luvut ovat suh-
teessa vieläkin korkeammat, 
onpa joku porukka saanut jo 
ensimmäisen viikon aikana 
savottansa loppuun.

Mitä taasen tulee kuule-
miini viesteihin hirvimailta, 
niin joissakin paikoin vasojen 
puuttuminen on aiheuttanut 
huolta ja tältä osin on pelättä-
vissä vasaporosentin jäämistä 
alle suositusten (n.42%). Ai-
kuisten kaadettujen eläinten 
uros/naaras –suhteen uskon 

tyskoirien toimintaa. Koiri-
en kanssa yhteinen kiireetön 
metsästyspäivä rauhoittaa 

myös mieltä.

Anna-Riikka Huhta

Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistai-
na 23.10. Kunnalla on la-
kisääteinen velvollisuus 
viimekädessä huolehtia ve-
sihuoltopalveluiden saata-
vuudesta alueellaan. Kun-
talaisten asianmukaisen 
vesihuollon turvaaminen 
edellyttää vesihuoltolaitos-
ten toimintakyvyn varmista-
mista myös tulevaisuudes-
sa. Pudasjärven kaupungissa 
on vesilaitoksia yhteensä 31 
kappaletta ja pieniä toimi-
via vesijohtovettä toimittavia 
laitoksia 19 kappaletta. ELY-
keskus, aluehallintovirasto, 
kuntien ympäristönsuojelu-
viranomaiset ja kuntien ter-
veyden suojeluviranomaiset 
tekevät Pohjois-Pohjanmaalla 
yhteistyötä talousveden riski-
en hallintaan. Hankkeen kes-
to on kaksi vuotta ja esitetty 
kokonaiskustannus 120 000 
euroa, mikä on kuntaosuute-
na 10 000 euroa kuntaa koh-
den vuodessa. Pudasjärven 
kaupunki päätti lähteä mu-
kaan muiden Koillismaan 
kuntien yhteiseen hankkee-
seen.

Kehittämistoimessa 
muutoksia
Pudasjärven kaupungissa on 
ollut käynnissä vuoden 2018 
aikana organisaatiomuutok-
seen tähtäävät kehittämis-
toimen yt-neuvottelut. Halli-
tuksen päätöksen mukaisesti 
neuvottelujen tavoitteena on 
kehittämistoimen sulautta-
minen osaksi hallintotoimea 
ja muuta kaupunkiorgani-
saatiota. Päätettiin esittää, 
että kaupunginvaltuusto hy-
väksyy muutetun hallinto-
säännön esitetyn mukaisena 
ja kaupungin talousarvio- ja 
suunnitelmarakenteen tule-
maan voimaan 1.1.2019. Jat-
kossa elinkeinojen ja yritys-
toiminnan kehittämiseen 
liittyvää ohjausvastuuta siir-
retään vahvasti kaupungin-
hallitukselle ja kaupunginjoh-
tajalle. Työllisyydenhoidossa 
työllistymispalveluihin lisä-
tään uutena esimiestasona 
yksikön vetäjän virka. Työ-
pajatoiminnot sijoitetaan 
työllistymispalvelujen alle ja 
yksikön vetäjä toimii pajatoi-
mintojen ja yksilövalmenta-
jan esimiehenä. Rimminkan-
kaan entisen koulun tiloista 
luovutaan kokonaan ja kehit-
tämisjohtajan tehtäväkoko-
naisuus lakkaa vuoden 2019 
alusta. Oulunkaaren kanssa 
neuvotellaan mahdollisuu-
desta yhteisrekrytointiin, että 
saataisiin Pudasjärven kau-
pungintalolle tietohallinto-
asiantuntija-tasoinen henki-
lö. Henkilöstöpäällikön virka 
perustetaan henkilöstö- ja tu-
kipalveluihin. Erityistä huo-
miota muutosprosessissa 
kiinnitetään henkilöstön tu-
kemiseen ja vuorovaikutuk-
sen lisäämiseen. 

Tapahtumatuottaja
Rajalta Rajalle –hiihdosta on 

muotoutunut vuosikymme-
nien aikana mittava kansain-
välinen hiihtotapahtuma. 
Nykyisin kuuden kunnan 
järjestettävänä oleva hiih-
to kerää ladun varteen kaik-
kiaan kolmen ryhmän yhdek-
sän hiihtopäivän aikana liki 
200 talkoolaista. Rajalta ra-
jalle hiihto on järjestetty tänä 
vuonna 35. kerran. Mukana 
hiihdoissa oli noin 260 osal-
listujaa 18:sta eri maasta. Suo-
malaisia oli hiihtämässä va-
jaat 50. Rajalta rajalle hiihdon 
tulot kertyvät myyntituotois-
ta yhteensä 245 795 euroa ja 
kuluja 213 358 euroa. Pää-
tettiin, että hallintotoimeen 
rekrytoidaan koko kaupun-
gin tukipalveluihin tapahtu-
matuottaja. Tehtävänkuvaan 
kuulu Rajalta rajalle -hiihdon 
järjestämisen lisäksi tapahtu-
matuotanto koko kaupungin 
alueella.

Veroprosentti  
ennallaan
Kuntalain mukaan kaupun-
ginvaltuuston on viimeis-
tään talousarvion hyväksy-
misen yhteydessä päätettävä 
kunnan tuloveroprosentis-
ta, kiinteistöveroprosenteista 
sekä muiden verojen perus-
teista. Vuodelta 2018 kun-
nallisveron tuottoa syys-
kuun loppuun mennessä on 
kertynyt noin 300 000 eu-
roa edellisvuotta paremmin 
ja vähintäänkin talousarvi-
on mukaisena. Yhteisövero 
on toteutunut noin 178 000 
euroa edellisvuotta pienem-
pänä. Päätettiin esittää, että 
kaupunginvaltuusto päättää 
vuoden 2019 tuloveroprosen-
tin suuruudeksi 20,5. Kiin-
teistövero määrätään sille, 
joka omistaa kiinteistön ka-
lenterivuoden alussa. Päätet-
tiin ehdottaa, että kaupungin-
valtuusto päättää vahvistaa 
vuodelle 2019 kiinteistöve-
roprosenteiksi yleinen kiin-
teistöveroprosentti 0,98, va-
kituiseen asumiseen käytetty 
asunto 0,41 ja muu asuinra-
kennus 1,05.

Kaupunginhallitus on an-
tanut ohjeen talousarvion 
täytäntöönpanosta ja toteu-
man seurannasta. Talousar-
vion sitovuus on toiminta-
alueittain toimintakatteiden 
tasolla. Kuultuaan talousar-
vion toteuman tammi-syys-
kuulta 2018 päätettiin saattaa 
asia kaupunginvaltuustolle 
tiedoksi ja tähdentää toimin-
ta-alueiden vastuuta budjetin 
pitävyydestä.

Päätettiin hyväksyä KSAK 
Oy:n ja Naturpolis Oy:n sekä 
Kuusamon Askel -hankkeen 
toimintojen yhdistämisen 
Taivalkosken kunnan ja Kuu-
samon kaupungin tavoin. Li-
säksi kaupunginhallitus tote-
si, että kaupunki on valmis 
myymään omistuksessaan 
olevan KSAK Oy:n osakekan-
nan Kuusamon kaupungille/
KSAK:lle 150 000 euron hin-
taan. RR

Vesihuoltolaitosten 
toimintakyky tulee 

varmistaa

kääntyvän kauden mittaan 
aika tasan. Tilastoja vääris-
tää vielä sekin seikka, että 
suosituksista huolimatta jot-
kin seurat/seurueet merkit-
sevät kaatonsa hyvin hitaasti 
järjestelmään, vaikka kaato-
ja on kuulemani mukaan hy-
vin saatu. Tältä osin pyytäisin 
ryhdistäytymistä!

Muutoin hirvisyksy on 
edennyt ilman suurempia 
kommelluksia, jotain pientä 
sanomista aina kuuluu, mut-
ta vakavammilta kaplakoil-
ta on vältytty.  Toivottavas-
ti maltti ja jämäkkyys pitävät 
koko syksyn.

Linnunpyynnissä  
hyvä syksy
Linnunpyynti on kääntynyt 
loppusuoralle ja olosuhteet-
kin ovat muuttumassa sen 
myötä talvisemmaksi. Saa-
pa nähdä, onko koinsyömä 
lumipuku kaivettava vie-
lä jostain kätköistään loppu-
kautta varten. Vaikka vielä 
kausi ei ole takana, voin ai-
nakin omalta kohdaltani to-
deta, että syksy on ollut Pu-
dasjärvellä metsästämäni 20 
vuoden syksyistä yksi par-

haista. Tällä en viittaa saa-
lismääriin, vaan henkilökoh-
taiseen kokemiseeni. Nuoria 
lintuja ja varsinkin metso-
lintuja on löytynyt paikoin 
jopa erinomaisen paljon, to-
sin hiljaisempiakin aluei-
ta on. Teerikanta ei ole vie-
läkään kohtalaista parempi, 
mutta kasvamaan päin. Pyy-
kanta on lähtenyt voimak-
kaaseen kasvuun ja paikoin 
riekkojakin on näkynyt. Jä-
niksen osalta en tohdi sa-
noa muuta kuin, että heikol-
ta näyttää. Eli syksy on ollut 
pystykorvamiehelle mieleen. 
Olen metsästänyt aika laa-
jalla alueella Koillismaalla ja 
Kainuussakin samoin kuin 
etelämpänä ja mielestäni 
Koillismaa on tarjonnut kui-
tenkin tänä syksynä parhaat 
elämykset.

Eränautintoa  
ei mitata lihakiloina
Tuntemuksiin on kuiten-
kin tullut pieni negatiivinen 
vivahde, joka tuntuu väis-
tämättä liittyvän aina kas-
vaviin lintukantoihin ja run-
saampiin metsästäjämääriin. 
Tällä tarkoitan sitä ilmiö-

tä, mikä kumpuaa joidenkin 
hillittömästä halusta saada 
osansa riistasta keinolla mil-
lä hyvänsä – tarkoitan tie-
metsästykseksi kutsuttua 
ilmiötä. Osa tästä metsästys-
tyypistä on selvästi laitonta 
(metsästysrikos), osa mieles-
täni moraalitonta tai ainakin 
paheksuttavaa. Tällä viimek-
si mainitulla tarkoitan sitä, 
että lintuja etsitään ajamalla 
metsäautoteillä ja sitten ha-
vaitut linnut ajetaan tieltä ja 
lainkirjainta hipoen hiippail-
laan lain vaatiman metri-
määrän ulkopuolelle ja am-
mutaan lintu. Joku voi olla 
kanssani eri mieltä, mutta en 
oikein jaksa eettisesti hyväk-
syä tämäntapaista elämys-
metsästystä, olen ilmeises-
ti vanhanaikainen. Minulle 
mukavaan metsästyspäivään 
kuuluu hyvänlainen liikun-
ta ja vaivannäkeminen lin-
tujen löytämiseksi ja koiran 
työskentely ja erilaiset met-
sästykseen liittyvät rituaa-
lit tulineen ja lepohetkineen. 
Tapio antaa saalista jos antaa, 
eikä eränautintoa mitata liha-
kiloina. 

Vesa Teivanmäki
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Lisäeristysremontilla
              energiansäästöä!

Omakotitalot ja taloyhtiöt – lisäeristämäl-
lä Termex-Selluvillalla parannat kotisi asumis-
viihtyisyyttä ja säästät selvästi niin lämmitys- 
kuin viilennyskustannuksissa!

Hukkalämpö kuriin!
Teemme veloituksetta 5.-9.11. lähialueella 
yläpohjan eristyksen kuntotarkastuksia.

P.Granlund Oy   044 971 0263 

www.termex.fi

tilaukset@pgranlund.fi
www.pgranlund.fi

30
8

2018

TIISTAINA 30.10. KLO 11-17
SUOJALINNALLA

Urheilutie 2, Pudasjärvi

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

MEILTÄ MYÖS 
MAALIPINTOJEN 

KONEELLISET 
KIILLOITUKSET, 

NIIN YKSIASTEISINA 
KUIN MONIASTEISINA, 

RIIPPUEN 
ASIAKKAAN 

TOIVEISTA JA 
KIILLOITETTAVAN 

PINNAN KUNNOSTA. 

KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESI

ULKOPESU 

25€ALKAEN

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä. 

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla ja 

mikrokuitupyyhkeillä 
+ vahaus.

ULKOPESU 
+ VAHAUS

60€ALKAEN

ULKOPESU 
+ KOVAVAHAUS 

120€
ALKAEN

sisältää tehokkaan ja maalipin-
taystävällisen käsinpesun, van-
teiden pesun, sekä kuivauksen 
paineilmalla ja mikrokuitupyyh-

keillä + Collinite 476s kovavaha, 
joka tarjoaa erittäin pitkäkestoi-
sen suojan auton maalipinnalle.

AUTOKOHTAISESTI 
RÄÄTÄLÖIDYT

SISÄPESUT 

50€ALKAEN

sisältäen imurointi, lasien sekä 
muoviosien kiilloitus /puhdistus.

AUTON SISÄPESU 
+ ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU 

150€
ALKAEN

sisältää samat kuin edellinen + 
istuimien pesu painehuuhtelu-

laitteella.

TUULILASIN 
PINNOITUS, 
VÄHENTÄÄ 

PYYHKIJÖIDEN 
TARVETTA

65€ALKAEN

aineena Nanolex Ultra Glass 
lasipinnoite, valmistaja lupaa 

kestoksi jopa 18kk / 30000km.

MAALIPINNAN 
KESTO-

PINNOITUKSET 

200€
ALKAEN

Pinnoitteena Nanolex Si3D 
HD, kesto jopa 2 vuotta.

KIILLOITUKSET

150€
ALKAEN

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

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

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

VIELÄ ERÄ 
POISTO-

TUOTTEITA

0,99 0,39

399,-

pkt

Rajoitettu erä!Rajoitettu erä!

PAKASTERASIAT
0,35 l, 0,5 l, 0,75 l ja 1 lHIILIGRILLI

-70%

KAIKKI
LOPUT
LELUT

-70%
HINTA POMMI

Hidea PERÄMOOTTORI 
2,5 hp, 4-tahti

Rajoitettu erä!

HARMAA 
PYÖREÄ PÖYTÄ Ø 80 cm

9,90 Rajoitettu erä!
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