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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pienten vesilaitosten 
yhteistyötä kehitetään 

hankkeen avulla s. 3

Puhoksen 
kyläseura 90 v. s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 24.10.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

Tomi Illikainen
Hieronta- ja Liikuntapalvelut  

Tomi Illikainen 
Kauppatie 5:ssä, Hieronta Kari Kären tiloissa.

•  Klassinen hieronta
•  Urheiluhieronta 
•  Faskia- eli lihaskalvohieronta 
• Kineesioteippaus
•  Henkilökohtaista liikunnan ohjausta
•  Suksien voitelupalvelu! 

Ajanvaraukset: 040 148 0553

Maksuvälineenä 
käy nyt myös

RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

•	 Uudis-	ja	
korjausrakentaminen

•	 Kylpyhuoneet	ja	saunat
•	 Kuntoarviot	ja	
kosteusmittaukset

info@syoterp.fi				www.syoterp.fi

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

MA 28.10.

ElokuvA-
IlTA

Pohjantähdessä

● Klo 17.00 
JETI 

(dubattu)
-K7/4- 8€ 

● Klo 19.00 
JokER

-K16/13- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

-Kaikkea kivaa-
AarreArkku

Avoinna 
Arkisin klo 10-18 

Lauantaisin klo 10-14 
Myös Matkahuolto!

Sijaitsee Pudasjärven 
S-marketin yhteydessä

Nyt paljoN tuotteita 
aleNNettuuN hiNtaaN.

tulehan tutustumaan!
-70%-30% -50%

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-21

Varaa pikkujoulusi ajoissa, 
joulumenut netissä! 

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. info@ravintolamerita.fi

uutta, nyt pizza- ja kebab 
buffet keskiViikkoisin!

maanantaina 28.10.
pinaattikeitto (l,g), 
mantelikala (l,g), 
makkarakastike (l,g), 
suklaamousse (l,g),

tiistaina 29.10.
bouillabaisse (l,g), 
kasvislasagne (l,g),
pestokanaa (l,g),
marjapiirakka (l, myös l,g),

keskiViikkona 30.10.
kanakeitto (l,g), 
uutuus! pizza-kebabbuffet, 
talon lihapata (l,g), 
omena-kanelikiisseli (l,g),

torstaina 31.10.
hernekeitto (l,g), 
täytetty lihamureke (l,g), 
lohikiusaus (l,g), 
pannari (l, myös 6,g),

perjantaina 1.11.
sipulikeitto (l,g), 
pizzabuffet (l,g), 
chilihärkää (l,g), 
tropiikin kiisseli (l,g),

perjantaisin pizzabuffet jatkuu normaalin tapaan.
noutopöytälounas 

arkisin klo 10.30-14.00 9,50, keittolounas 7,00 

uusimman  
lounaslistamme löydät 

www.ravintolamerita.fi tai 
facebook / ravintolamerita 

terVetuloa!

Suomen ensimmäinen valtakunnallinen eläkeläisjärjestö Eläkeläiset 
ry täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Eläkeläiset ry on puolueisiin 

sitoutumaton, Suomen vanhin, vuonna 1959 perustettu 
valtakunnallinen eläkeläisjärjestö.

Pudasjärven kirjastossa on esillä Eläkeläiset ry:n tuottama näyttely, 
joka kertoo eläkeläistoiminnan merkityksestä toiminnassa 

mukana olevien ihmisten sanoin. 
Näyttelyn on ripustanut Pudasjärven Eläkeläiset ry.

Eläkeläiset ry 60v 
juhlanäyttEly 
kirjastossa

Tapahtuma avoin kaikille.
tErvEtuloa!     täytEkakkukahvit!

Paavo tihinen puheenjohtaja

avajaiset kirjastossa ma 4.11.2019 kello 17.30 alkaen.

Päivät lyhenevät, ilma viilenee, syysloma, 
ihana tauko arkeen…

Aikaa valmistaa ruoaksi haudutettuja poron 
potkapihvejä…

1 kg  Poron potkaa
2  sipulia
3  valkosipulinkynttä
2  porkkanaa
100 g  juuriselleriä
1  palsternakka
1 dl  tomaattipyreetä
1  lihaliemikuutio
6 dl  vettä
5  laakerinlehtiä
15  maustepippuria

Mausta lihat suolalla ja ruskista ne voissa pan-
nulla.
Laita ruskistetut lihat pataan. Kuori ja pilko juu-
rekset reiluiksi paloiksi ja kuullota pannulla.
Lisää pannuun vesi ja kiehauta juuresten kans-
sa. Kaada kaikki pataan lihojen kanssa, lisää 
tomaattipyree sekä mausteet ja liemikuutio.
Hauduta uunissa 200 °C:ssa 2 tuntia välillä se-
koittaen kunnes liha on mureaa.
Tarjoa keitetyn perunan ja puolukkasurvoksen 
kanssa.

Poron potkapihvit
Poron Potkapihvit 1 kg  18,90 pss

Veripalttu  7,90 kg
Saunapalvikylki n. 500 g  8,50 kg

Lämminsavupekoni 700 g 9,90 pkt 14,14kg

040 351 8002

OSTAMME 
HIRVENLIHAA
RANTSILASSA

Ostamme hirviä 
kokonaisina 

ruhoina nahka 
päällä, 

elimet mukana.
www.kylmanen.fi 

Tarjoukset voimassa 24.10.-30.10.19

Meiltä jahtikoirille

Haukku 
Raakapakastettu 

Hirvipyörykkä 1 kg
3 pussia 12,00 4,00 kg

Energiapitoinen 
kuivamuona

ENERGY 20kg
39,90 pss

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi    040 683 3496

Poron Potkapihvit 1 kg  18,90 pss

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.vkkmedia.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 27.10. kello 10, Eva-Maria 
Mustonen, Jukka Jaakkola. Messua voi seurata suorana vi-
deolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta.
Kuorolauluja pyhäinpäivän tunnelmissa seurakunta-
kodissa to 31.10. kello 19. Jukka Jaakkola, kirkkokuoro, 
Timo Liikanen.
Kuorot: Vox Margarita ke 30.10. kello 18, eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 30.10. kello 13, Sarakylän kappelikuoro to 
31.10. kello 18.30.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13. 
Perhekerho ke 30.10. poikkeuksellisesti kello 9.00-11.30. 
Taika-Petteri esiintyy kello 9.00.
Lapsen oikeuksien päivän perheilta Hilturannan leirikes-
kuksessa ke 20.11. kello 18-20. Luvassa mukavaa yhdessä-
oloa, toimintaa sekä sisällä että ulkona (säävarauksella), il-
tapala. Ilmoittautumiset lastenohjaajille. 
Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin kello 9.30-12, 
parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoitoon, 
pieni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lastenoh-
jaajille, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, Rauni Juntti 040 
586 1217, Heli Tauriainen 040 868 4730, viikolla 43 ei 
parkkia eikä 1.11. 
Rauhanyhdistykset: Lauluseurat Sarakylässä Marketta 
Sarajärvellä su 27.10. kello 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 
27.10. kello 16 (Jukka Lehto, Arvo Niskasaari).
Haudattu: Helli Seliö 93 v, Jaakko Kummala 84  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:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
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

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Tunnistatko sen tilanteen elämässä, kun 
on pettynyt johonkin tarpeeksi monta 
kertaa, eikä viitsi enää yrittää? Ei jaksa us-
koa siihen, että asiat muuttuisivat tai jo-
kin menisi toisin. Ihminen jää jumittamaan 
toistuvasti samaan tilanteeseen, koska ei 
näe siitä ulospääsyä. Toivottomuus valtaa 
mielen, eikä parempaan jaksa uskoa. Luot-
tamus tulevaisuuteen on saanut pahan ko-
lauksen, kun usko parempaan hiipuu. Mi-
ten epäuskosta pääsisi yli?

Raamatussa Jumala lupaa paljon asi-
oita eri ihmisille. Iäkkäälle Aabrahamil-
le luvataan paljon jälkeläisiä. Israelilaisil-
le luvataan oma maa. Jeesus lupaa palata 
kuolleista ja olla seuraajiensa kanssa. Näi-
den lupausten kuulijat elivät kukin omana 
aikanaan ja omassa elämäntilanteessaan, 
eikä heidän varmasti ollut helppo uskoa 
sitä, mitä heille sanottiin. Moni mieltää it-
sensä epäileväksi Tuomaaksi, koska us-
kominen ilman näkemistä ja omaa koke-
musta on kovin vaikeaa. Kuitenkin Jumala 
pysyy sanassaan, eikä unohda antamiaan 
lupauksia. 

Raamatussa mainitaan vanhurskaak-
si eli Jumalalle kelpaavaksi ihminen, joka 
uskoo Jumalan lupaukset ja luottaa nii-
hin. Uskominen ei vain nykyään näytä ole-
van muodissa, kun kaikkea kuuluu epäil-
lä ja kyseenalaistaa. Kaikkea voi kritisoida, 
mutta mihinkään ei uskalla luottaa. Elämä 
voi tuntua epävarmalta, koska maailman 
poliittinen tilanne näyttää olevan jatku-
vassa muutoksessa, ilmastonmuutos ete-
nee hallitsemattomasti tai epävarmat ta-
lousnäkymät ahdistavat. Ihminen löytää 
helposti syitä olla uskomatta. On helpom-
paa olla pessimisti kuin optimisti, pieleen 
menee kuitenkin.

Jumalan poikana Jeesus kulki ihmisten 
keskellä, opetti ihmisiä Jumalan valtakun-
nasta ja teki tunnustekoja. Osa ihmisistä 
uskoi häneen ja osa ei, aivan samoin kuin 
osa uskoi hänen Isäänsä ja osa ei. Aivan 
riippumatta siitä, mitä Jeesus teki. Näyt-
tää vahvasti siltä, että pakolla ei saada ke-
tään uskomaan yhtään mihinkään. Uskon 
vaikeus on siinä, että se vaatii luottamis-
ta siihen, että Jumala kantaa, kaikesta huo-

limatta. On muistettava, että usko syntyy 
lopulta armonvälineiden, sanan ja sakra-
mentin, kautta Pyhän Hengen vaikutuk-
sesta. Ihminen ei voi päättää siitä itse, vaan 
usko on lahjaa.  

Uskovien pitää olla siinä mielessä vä-
hän hulluja, että he luottavat sellaiseen, 
mitä eivät voi aina nähdä. On aina ilo huo-
mata jonkun käyttävän ristiriipusta tai 
korua. Omalla tavallaan se viestii uskos-
ta Jumalaan silloinkin, kun elämä näyttää 
nurjan puolensa ja voimat ovat koetuk-
sella.

Apostoli Paavali puhui ja kirjoitti pai-
koin ”ristin hulluudesta”. Antiikin ajan ää-
rimmäisestä häväistyksen merkistä eli ris-
tistä tuli Jeesuksen sovitustyön kautta 
toivon ja Jumalan rakkauden merkki. Jee-
suksen ristissä on läsnä Jumalan armo ja 
Jumalan rakkaus.

Eva-Maria Mustonen 
vt. seurakuntapastori 

Ristin hulluus

Osallistavaa ryhmävalmennusta Karhupajalla
Työhönvalmentaja Outi 
Karjalaisen työllisyyspal-
velujen asiakkaille tekemän 
mielekkäiden ryhmätoi-
mintojen kartoituksen vas-
tauksissa kärkisijalle nousi 
kalastus ja metsästys. Kun-
touttavan työtoiminnan oh-
jaaja Arja Lamminkangas, 
Karhupajan yksilövalmen-
taja Sointu Veivo ja työ-
hönvalmentaja Outi Karja-
lainen tarttuivat toimeen ja 
pyöräyttivät toiveen mu-
kaisen ryhmätoiminnan 
käyntiin Kalakaverit-hank-
keen vetäjän Pertti Kuu-
siston luotsaamana. Kalas-
tusaiheeseen painottuvaan 
ryhmätoimintaan tuli mu-
kaan omien yksiköiden asi-
akkaiden lisäksi Työpeta-
rilta asiasta kiinnostuneita 
henkilöitä.

Aloituspäivänä tutustut-
tiin kalastussäännöksiin- ja 
lupiin, paikallisiin kalastus-
alueisiin, Iijoen aluekart-
taan sekä erilaisiin kartta-
ohjelmiin, jotka auttavat 
kalastusreissujen suunnit-
telussa. Sääennusteiden, 
veden korkeuksien ja ka-
lastusmaastoihin liittyvien 
asioiden tuntemisen mer-
kitys selkiintyi ryhmäläi-
sille. Saaliskalojen valin-
taohjeistukseksi Kuusisto 
muistutti, että suuret emo-

kalat ja uhanalaiset lajit tu-
lee vapauttaa terveinä ja eh-
jinä. Hauki ei ole roskakala, 
vaan se on vesistön ”talon-
mies-kiinteistöhuolto” pi-
täessään runsaan pikku-
kalojen määrän vesistössä 
aisoissa. Kalastusvälineet, 
jigikalastus, erilaiset siimat 
ja koukut, solmujen- ja hau-
kiperukkeiden tekeminen 
sekä kalastajan muut tär-
keät apuvälineet tulivat tu-
tuiksi. Saaliskalan esikäsit-
telyyn liittyvät tainnutus, 
verestys, säilöminen ja ka-
lan monimuotoinen ruuak-
si laittaminen olivat osalle 
ryhmäläisistä uutta valaise-
vaa tietoa.

Päivän aikana tehtiin itse 
ja yhdessä erilaisia kalastus-
välineisiin liittyviä solmu-
ja. Oltiin ”kalakavereina” 
toisillemme. Tulevina ko-
koontumiskertoina ryhmä 
jalkautuu maastoon tutus-
tumaan joihinkin paikka-
kunnan kalastuspaikkoihin 
ja lopuksi opetellaan teke-
mään lähiruokaperiaatteel-
la omien vesistöjemme ka-
loista, esimerkiksi hauesta, 
uudenlaisiakin ruokia.

Sointu Veivo

Kalastussolmujen opettelu oli välillä totista touhua. 

Sointu Veivo ja Pertti Kuusisto valmistautumassa ryhmä-
valmennukseen.

Pudasjärvellä valtatie 20 var-
rella toimivan Pienkonehuol-
to Keskiahon perustamisesta 
täyttyi tänä vuonna 25 vuotta, 
jonka kunniaksi järjestetään 
juhlapäivä perjantaina 25.10. 
Alpo Illikainen aloittaa her-
nekeiton jakamisen kello 10 
alkaen. Juhlakahvit myös tar-
jotaan. Esittelyssä on moot-
torikelkkauutuuksia BRP:n 
aluepäällikkö Juha Mäkimar-
tin esittelemänä. Echo edus-
taja Timo Virta koesahauttaa 
moottorisahoja. Traktorimön-
kijöitä on koeajettavana ja 
kesä-/syysvaatteita myydään 
isolla alennuksella ja muita-
kin synttäritarjouksia on run-
saasti. 

Pienkonehuolto Keski-
ahon yrittäjänä on toiminut 
koko ajan Jari Keskiaho ja yri-
tys työllistää neljä henkilöä 
ympärivuotisesti.

-Alkuaikoina liikettä työl-
listivät pääasiassa moottori-
sahojen huollot ja korjaukset. 
Suhteellisen nopeasti työnku-
va on muuttunut. Ruohon-
leikkurit ja muut pienkoneet 
yleistyivät kotitalouksissa, 
moottorikelkkoja alettiin os-
tamaan myös huvikäyttöön ja 
sitten tulivat mönkijät ja vii-
meiseksi lehtipuhaltimet ja 

trimmerit.  Nykyisin moot-
torisahoja korjataan edelleen 
vaikkakin käyttäjäkunta on 
muuttunut enemmän am-
mattikäyttäjistä harrastajiin. 
Sahoissakin kehitys on kul-
kenut tänä aikana huimasti 
eteenpäin. Sahat ovat keven-
tyneet, elektroniikka ohjaa 
käyntiä ja osassa on jo tie-
tokone, josta luetaan vika-
koodit. Työ on muuttunut 
enemmän sesonkiluontoisek-
si. Kesällä ja syksyllä meitä 
työllistävät leikkurit, mootto-
ri- ja raivaussahat sekä muut 
pienkoneet sekä mönkijät. 
Talvella sitten ovat vuoros-
sa moottorikelkat, Jari Keski-
aho kertoo.

-Moottorikelkkojen myyn-
ti ja vaihtokauppa on ny-
kyisin lähes ympärivuotis-
ta toimintaa. Vanhoja malleja 
myydään alta pois ja uudet 
mallit ovat tulleet syksyl-
lä myyntiin. Pienkoneita me-
nee tasaisesti ympäri vuoden. 
Mönkijät kasvattavat suosio-
taan talviajokkina lumilevy-
jen ja linkojen sekä telastojen 
ansiosta, jotka monipuolista-
vat sen käyttömahdollisuuk-
sia ympärivuotiseksi niin työ- 
kuin huvikäytössä, Keskiaho 
toteaa. HT

Pienkonehuolto Keskiahon yrittäjänä on toiminut 25 vuo-
den ajan Jari Keskiaho. 

Pienkonehuolto Keskiaho 
toiminut 25 vuotta 

– synttäripäivä perjantaina 25.10.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Reilua
halloweenia

AtriA PerhetilAn 
kanan 
fileesuikaleet
250-300 g (6,63-7,96/kg)

199

499 10.-kpl
ltk

reilun kAuPAn     
luomu banaani
ecuador

rs 149
kg

tAmminen   
suomalainen  
kalvoton naudan  
ulkofilee n. 1 kg ja 

entrecote n. 1,2 kg 

1995
kg

tArJOukSet VOimASSA to-su 24.-27.10. ellei tOiSin mAinitA

-19-26%
Plussa-kortilla

-34%
Plussa-kortilla

ilman korttia 6,19-6,79 kpl (12,38-28,29/kg)

LUOMU

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  tommi.niskanen@k-supermarket.fi 

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

Ben&Jerry’S 
jäätelöt
470-500 ml ja  
monipakkaukset
240-400 ml (9,98-20,79/l)  
ei non-dairy vegaanijäätelöt

FAzer 
berliininmunkki
12 x 115 g ja

omar munkki
12 x 100 g 
(7,25-8,33/kg) pakaste

COCA-COlA JA 
COCA-COlA zerO SugAr 
virvoitusjuomat
0,33 l (1,15/l) 
sis. pantit 2,25  
rajoitus  2 erää/talous

795
ilman korttia 10,95 15-pack (1,76/l) sis. pantit 2,25

15
pack

599
kg 399

kg

irtomakaiset
rajoitus 2 kg/talous

595
kg

voimassa to-la 24.-26.10.
voimassa to-la 24.-26.10.

hätälä  
tuore kokonainen  
kirjolohi
kasvatettu, napapiirin kala tai  
laitakarin kala, suomi, 
 rajoitus 2 kalaa/talous

SUOMI

erä

reilun kAuPAn 
ruusu
sesonkimix
kenia

499
kpl

250
Plussa-kortilla

ilman korttia 0,55 prk (3,67/kg)

ArlA 
kAlinkA 
kerrosjogurtti
150 g (3,33/kg)
vähälaktoosinen

5
prk

tuore
muikku
suomi, säävaraus

SUOMI

kauden
kala

Pienten vesilaitosten yhteistyötä kehitetään hankkeen avulla
Kuusamon, Taivalkosken 
ja Pudasjärven alueella on 
käynnistetty pienten ve-
silaitosten varautumisen 
suunnittelun ja vesihuolto-
laitosten yhteistyön edistä-
mishanke. Hanke käynnis-
tettiin huhtikuussa 2019 ja 
se päättyy 31.12.2020. Nyt 
käynnissä oleva hanke tu-
kee vuosina 2010-2013 laa-
ditussa Koillismaan vesi-
huollon yleissuunnitelmassa 
tunnistettujen toimenpitei-
den toimeenpanoa. Hanket-
ta esiteltiin maanantaina 
21.10. Pudasjärven kaupun-
gintalossa lähes valtuusto-
salin täyteiselle vesilaitoksi-
en edustajille. 

Hanketta esitellyt tekni-
nen johtaja Eero Talala mai-
nitsi, että vesihuoltolain mu-
kaan vesihuoltolaitoksilla 
tulee olla ajantasainen suun-

nitelma häiriötilanteisiin va-
rautumisesta. Pudasjärvel-
lä on viisi vesilaitosta, joilla 
suunnitelmat ovat hyvät, 
kuten Hirvaskosken, Metsä-
län, Pudasjärven, Syötteen 
ja Taipaleenharjun laitokset. 
Joillakin laitoksilla on pientä 
täydennettävää ja osa laitok-
sien lähettämistä suunnitel-
mista oli vasta käsiteltävänä.

-Tämän hankkeen tär-
keimmät tavoitteet ovat ve-
siosuuskuntien varautu-
miseen liittyvän tiedon 
ja valmiuden parantami-
nen sekä vesilaitosten tai 
yhtymien välisen yhteis-
työn lisääminen. Hanke tu-
lee sisältämään varautumis-
suunnitelmien laadintaan 
liittyvää neuvontaa, malli-
suunnitelmien työstämis-
tä erilaisia laitoksia varten 
ja suunnitelmien laatimi-

seen ja toimeen¬panoon liit-
tyvää käytännön neuvon-
taa. Hankkeessa selvitetään 
myös kriittisiä laitosten yh-
teishankintoja ja mahdolli-
sesti toteutetaan niitä, ker-
toi Talala.

Hankkeelle on palkattu 
työntekijäksi Vesa Arvonen, 
joka kiertää Vesilaitoksien 
tilaisuuksissa opastuskäyn-
neillä ja tutustumassa laitok-
sien toimintaan. Kierros al-
kaa Kuusamosta, sitten on 
vuorossa Taivalkoski ja vuo-
den vaihteen tienoilta lähtien 
Arvonen on Pudasjärvisten 
vesilaitoksien käytettävis-
sä. Paikalla olivat myös pai-
kallinen asiantuntija Ritva 
Kinnula Pudasjärven kau-
pungista ja vs. ympäristö-
tarkastaja Jukka Luoto Ou-
lunkaaren kuntayhtymästä, 
jotka ovat lupautuneet anta-

maan neuvontaa ja tarvitta-
essa heitä voi myös pyytää 
antamaan apua suunnitel-
mien laadinnassa. 

Projektin lopputuotteena 
vesihuoltolaitoksille laadi-
taan tarkoituksenmukainen, 
ajan tasalla oleva ja riskiar-
vion mukainen varautumis-
suunnitelma, taloudellinen 
ja toiminnallinen loppura-
portti sekä kehittämissuun-
nitelmat. Vesihuoltolaitos-
ten hallinnoinnin ja hoidon 
tulee perustua riittävään asi-
antuntemukseen. 

Pohjois-Pohjanmaan Ely-
keskus on myöntänyt Koil-
lismaan pienten vesilaitosten 
varautumisen suunnittelun 

Vesihuolto.

Ohjausryhmässä ovat Pu-
dasjärveltä mukana Eero 
Talala ja Terttu Määttä. 

Omien vesilaitosten yhdyshenkilöiden tietoja tarkistamas-
sa Pekka Liikanen Jongulta, Jouko Niva Viinivaaran vesi-
laitokselta ja Taisto Manninen Ruuhensuolta. 

ja yhteistyön kehittämisek-
si 60 000 euron avustuksen. 
Kokonaiskustannusarvio 
on 120 000 euroa. Kuntien 
osuus on yhteensä 60 000 
euroa, joka jakaantuu tasan 
Kuusamon, Taivalkosken ja 
Pudasjärven kesken.

Hanketta varten on pe-

rustettu ohjausryhmä, jos-
sa ovat edustettuna Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus, 
Taivalkosken kunta, Kuusa-
mon kaupunki sekä Pudas-
järven kaupungin edustajina 
Terttu Määttä ja Eero Tala-
la.  HT
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Torialueella on aloitettu rakennustyöt, jolloin torialue supistuu. 
Huomattava osa torista katoaa, pysäköintialue lähes kokonaan. 
Mitenkähän toiminta tulee pyörimään rakennustyömaan sivussa. 
On vaikea järjestää peräkärrykirppiksiä, hyvä jos laulutilaisuu-
detkaan sopii entiseen malliin. Entä pitäjämarkkinat heinäkuun 
alussa? Kertun kova työ ei olisi ansainnut tällaista leikkausta. 
Kaupungilla olisi ollut Rimmin alueella tilaa paljon enemmän ja 
rauhallisemmassa ympäristössä. Kaupunkimme käyttää yli 10 
miljoonaa euroa/10 v tiejärjestelyihin hirsikampus-hyvinvointi-
keskus. Niillä rahoilla olisi palkannut 10 lähi-/vanhushoitajaa ja 
kaksi lääkäriä pitkäksi aikaa. Yksin alikulkuihin menee noin 3-4 
miljoonaa euroa, joilla huononnetaan heikkokuntoisten liikku-
mismahdollisuuksia loka-toukokuun loska- ja talvikeleillä ja ra-
haa menee niiden kunnossapitoonkin.

Mennyt kesä oli torilla vilkkaan toiminnan aikaa, kiitos Ker-
tulle ja kyläyhdistykselle kesätyöntekijälle + Hannulle ja Eilal-
le. Suopunkiyhtye + syöpäjärjestön lettukahvit keräsi satapäi-
sen osallistujajoukon.

Elokuun lopulla Kurenalan kyläyhdistys järjesti matkan Tai-
valkoskelle Päätaloinstituuttiin elokuvaesityksin. Sieltä Kallionie-
meen ja Saijaan Lapinäidin porokeitolle. Paluumatkalla Jalavan-
kauppaan ja edelleen Syötteen Luontokeskukseen. Osallistujia 
oli kolmisenkymmentä. Nevakiven kahvit juotiin menomatkan 
varrella. Mukava matka. Edellisestä vastaavasta retkestä lienee 
minulla kulunut liki 30 vuotta. 

Kiitos kaikille vaimoa ja minua 70+70 v. muista-
neille. Saa nähdä, mitä ensi vuosi tuo tullessaan!

Pertti Manninen 

Mietteitä torialueen 
käytöstä tulevaisuudessa

Arvoisa lukija!
Pudasjärvestä puhuttaessa suurin esille nouseva asia on Iijoki, 
sanan varsinaisessa merkityksessä. 

Iijoki ja sen sivujoet sekä järvet, ovat luoneet Pudasjärvelle 
mahdollisuuden kehittyä kyläksi, kunnaksi ja kaupungiksi. Valitet-
tavasti suurenmoinen jokemme on ollut pitkään kaltoinkohdel-
tu ja ne arvet ovat syvällä. Joki on joutunut kokemaan vapaan-
virran tulppaamisen, turvetuotannon sekä metsäteollisuuden 
haitat. Nämä ovat yhdessä toimineet varsin tehokkaasti luon-
taisen arvokalakannan tukahduttajana. Onneksemme Suomen 
laki on muuttunut kuluneina vuosina ja ympäristönsuojeluun on 
luotu monenlaista pakottavaa lainsäädäntöä. Mutta joki ei ole 
entisensä, sen eteen täytyy tehdä töitä. 

Nyt ja tulevaisuudessa onkin ensisijaisen tärkeää, että emme 
enää kuormita jokea lisää. Meidän jokaisen tehtävänä on yrittää 
palauttaa vesistö siihen luonnontilaiseen loistoon, kuin se aikai-
semmin on ollut. 

Iijoen vesistöllä sivujokineen ja järvineen, olisi kerrottava-
na loistava tarina kunnastamme ja kunnassa eläneistä asukkais-
ta. Valitettavasti joki ei kuitenkaan osaa puhua, joten mielestäni 
kuntamme tulisi kertoa tarinaa joen puolesta. Voisimme järjes-
tää teemapäiviä - ja tukea tapahtumia, jotka liittyvät jokeem-
me ja sen historiaan. Näin voisimme palauttaa yhteyttämme Ii-
jokeen, parantaa Iijoen tunnettavuutta ja samalla myös kehittää 
vesistöön nojaavaa elinkeinoa.

Kun kuntamme strategiaan on kirjattu tavoitteeksi: ”Suo-
men luonnonmukaisin kasvukaupunki”, on selvää, että saamme 
miettiä myös toimia, joilla luonnontilaa parannetaan. 
Luonto ei saa jäädä päättäjien pöytälaatikkoon, tai 
kärsiä huolimattomasta päätösten valmistelusta.

Antti Tihinen 

Iijoki tärkeä Pudasjärvelle

Suomi 100 juhlassa oli runsaasti väkeä.

Puhoksen kyläseura, (enti-
nen maamiesseura) täyttää 
tänä vuonna 90 vuotta, ja ky-
lätalo Hiisihovi täyttää sa-
malla 50 vuotta. Sittemmin 
Hiisihovi on kansan suussa 
ottanut nimekseen Möykkä-
lä, mikä kuvaa entisaikaista 
tanssiperinnettä paremmin.

Merkkipäivää juhlitaan 
kahdessa osassa. Lauantai-
na 26.10. Möykkälässä järjes-
tetään synttäritanssit, mis-
sä esiintyy LaPaSet ja Timo 
Pesiö, solistina oman ky-
län tyttö Anne Pääaho. Viik-
koa myöhemmin lauantaina 
2.11. Möykkälässä tarjotaan 
kyläläisille ja kylän mökki-
läisille maksuton juhlaruo-
kailu sekä pientä juhlaan liit-
tyvää ohjelmaa.

Kyläseura on kymmenien 
vuosien perinteellä järjes-
tänyt joka kesä suuret sika-
juhlat sekä lauantaitansse-
ja pitkin vuotta. Nyttemmin 
olemme harmiksemme huo-
manneet tanssikansan vä-
henneen siinä määrin, että 
vähistä asiakkaista kilpaile-
minen on käynyt työlääksi 
ja kalliiksi. Tanssien määrä 
onkin viime vuosina vähen-
tynyt ja tilalle olemme aloit-
taneet karaokeiltojen pitä-
misen. Muutamana vuotena 
viime vuosituhannen puo-
lella poltimme Möykkälän 
pihalla tervahautaakin, min-
kä avulla järjestettiin monia 
onnistuneita oheistapahtu-
mia. Pääsiäisenä järjestetys-
sä koko perheen päivätapah-
tumassa on ollut kävijöitä 
vuosi vuodelta enemmän, 
mikä kielii siitä, että olem-
me saaneet mökkikansaa-
kin liikkeelle kylän tapahtu-
miin. Mökkiläiset ovat kylän 
toiminnan kannalta välttä-
mätön luonnonvara, mikä 
pitää vain saada mukaan yh-
teiseen toimintaan, sillä tällä 
hetkellä asukasluku koko pi-
täjässä ontuu alamäessä.

Puhoksen kyläseura 90 v 
– edelleen vilkasta toimintaa

Kylätaloon tehtiin kattoremontti vuoden 2018 aikana. Uusi 
peltikatto kestää pitkään tulevaisuudessa. 

Pääsiäistapahtuman bingo oli suosittu, joten sitä pelaa-
maan oli jonoakin.

Kylätalon käyttö 
lisääntynyt
Kylätalon käyttöä on lisätty 
monin tavoin viime vuosi-
na. Karaoketoiminnan ohel-
la kylätalolla käy kerran 
kuussa kampaamoyrittäjä, 
ja alle kouluikäisille lapsil-
le on pidetty naperokerhoa, 
minkä yhteydessä myös se-
nioriasukkaat ovat käyneet 
kahvittelemassa ja pelaile-
massa lautapelejä.  Yhdis-
tykset pitävät kokouksiaan 
kylätalolla, ja tiloja on vuok-
rattu myös yksityisiin juh-
latilaisuuksiin.  Kyläseuran 
johtokunta päätti vastikään, 
että kylätalon käyttö lasten 
syntymäpäiväjuhlien pito-
paikkana on maksutonta. 
Talo toimii myös vaalipaik-
kana ja seurakunnan tapah-
tumien pitopaikkana.

Kylätaloon tehtiin katto-
remontti vuoden 2018 aika-
na. Pellit ja villat vaihdettiin, 
kun syksyllä 2017 huomat-
tiin, että peltikatto vuotaa ja 
sisälle tippuu kovilla sateil-
la vettä. Remontin toteutta-
miseksi saimme rahoitus-
ta Oulun seudun leaderiltä, 
ja vastaavan summan haim-
me kaupungilta puskurilai-
naa remontin kustannusten 
kattamiseksi. Remontti saa-
tiin toteutettua, ja nyt meillä 
on pitävä katto ja uudet, kui-
vat villat välipohjassa. Pien-
tä pintaremonttia on vielä 
ohjelmassa sisätiloissa, mut-
ta vahingon vaara saatiin ka-
ton korjauksen kautta pois-
tettua.

Uusi laituri ja  
uimakoppi
Vuoden 2019 talkoourakak-
si kehkeytyi paikallisen ui-
marannan, Marjonhiedan 
kunnostus. Alueen vuokra-
sopimus oli päättynyt vuo-
sia sitten, mutta pääsim-
me Metsähallituksen kanssa 

sopimukseen uimarannan 
vuokraamisesta. Vanha up-
poamaisillaan oleva laitu-
ri vietiin kylätalon pihalle, 
missä samoilla mitoilla teem-
me talven aikana uuden lai-
turin ensi kesän rientoihin. 
Lisäksi uimarannalle on ra-
kennettu vaatteiden vaihto-
paikka. Uimakoppia raken-
taessa naureskelimme, että 
tehdään kopista sen ver-

ran tilava, että sinne mah-
tuu kerralla kaksi sisälle… 
ties vaikka näin saadaan ky-
läläisten väkiluku nousuun. 
Marjonhiedalla on myös laa-
vu ja tulipaikka makkaran-
paistoa varten, sekä veneen-
laskupaikka.

Eero Hyttinen, kyläseuran 
puheenjohtaja 

PudisLanit houkuttelivat paikalle 
viitisenkymmentä pelaajaa
PudisLanit järjestettiin 12. 
kerran 18.-20.10. Edellisis-
tä olikin aikaa jo seitsemän 
vuotta. Lanien pitopaikka-
na Suojalinna toimi mai-
niosti, enemmänkin kone-
paikkoja saadaan järjestettyä 
tuleviin koitoksiin. Nuoret 
olivat pääosin tyytyväisiä jär-
jestelyihin, toki kehittämisen 
varaakin jäi tulevaan. Eritys-
tä kiitosta sai Kairan Kuidun 
gigan nettiyhteys, vaikka ta-
pahtuman aikana oli tiedon-
siirtoa teratavun verran, ei 
yhteys hidastellut ollenkaan. 
Teratavu vastaa lähes miljoo-
naa disketillistä dataa. 

Laneilla tärkeintä on kui-
tenkin yhdessäolo samanhen-

Lanien pitopaikkana Suojalinna toimi mainiosti, enemmän-
kin konepaikkoja saadaan järjestettyä tuleviin koitoksiin.

kisessä seurassa, mukavaa 
ajanvietettä pelien parissa ja 
todellista leirielämää paikan 
päällä yöpyessä, unohtamat-
ta loistavaa tunnelmaa. Hy-
vin pelatun yön jälkeen mais-
tuivat unet retkipatjalla tai 
makuupussissa. Ruokahuol-
tokin toimi, useilla osallistu-
jilla oli retkieväät mukana, 
parhailla oma jääkaappi. Pai-
kan päälle tilattiin myös piz-
zoja ja osa vanhemmista toi-
mi huoltojoukkoina tuoden 
eväitä ja tarvikkeita jälkikas-
vulleen. Tapahtuman menes-
tyksen rohkaisemana aloitti 
talkooporukka uuden tapah-
tuman suunnittelun seuraa-
valle vuodelle. 

Kiitämme Pudasjärven 
kaupunkia, Kairan Kuitu 
Oy:tä, Lions club Pudasjär-
veä, kaupungin nuorisopal-
veluja ja etsivää nuorisotyötä 
tapahtuman mahdollistami-

sesta. Erityskiitos Pudasjärvi-
lehdelle ja VKK-Media Oy:lle 
markkinointiyhteistyöstä. 

Jk ry ja Aki Niemitalo

Kannanotto Syötteen 
koulun puolesta

Syötteen Mökkiläisyhdistys ry ottaa kantaa Syötteen koulun 
säilyttämisen puolesta. Syötteen alueen kehittämiseen on pa-
nostettu vuosia taloudellisesti. Meneillään oleva hotellien, ties-
tön, mökkien ym.  rakentamisprosessit edellyttävät välillisesti 
työntekijöitä sekä pysyvästi ympärivuotista henkilökuntaa. Ra-
kentaminen ja mahdolliset uudet palvelut houkuttelevat myös 
uusia yrittäjiä Syötteelle. Tämä tarkoittaa, että alueelle tulee tai 
täällä syntyy perheitä ja heille lapsia. Lapset tarvitsevat koulun. 
Ammattitaitoisen henkilökunnan saaminen edellyttää toimivia 
palveluja. Koulu parhaimmillaan on kylän kokoontumispaikka 
ja yhteisöllisyyden vahvistaja. Koululla on potentiaalia kehittyä 
pohjoisen Pudasjärven omaleimaiseksi ja ainutlaatuiseksi kou-
luksi myös turistioppilaiden ansiosta. 

Koulun säilyttäminen Syötteellä saa Syötteen Mökkiläisyh-
distys ry:n tuen.

Syötteen Mökkiläisyhdistys ry hallitus
Katri Virtanen/pj
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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
25.-26.10.

MAANANTAi-ToRsTAi
28.-31.10.

250

100

099 1000

599

250 299199

179

250

100

349

259

995

1195

1195

raj. erä

795
kg

Atria perhetilan
kANAN sisä-
filEE 480-600 g 
naturell tai 
maustettu

Porsaan
kylJyksET

179
prk

595
kg

599
pkt

695

kg

199

169
kg

2 filettä/talous

199

1495
kg

2 kpl

pkt

299

2 kg/
talous

kpl

100

ras

159
kg

239
kg

plo

795

Hyvä
NAuTA
JAuhElihA

699

ras

pkt

kg

2 pkt/talous

100

kg

pkt pkt

kg

100
kg

2 prk

3 pkt

kg

kg

pkt

795

265
pkt

kg

prk

pkt

2 pkt/talous

3 kpl

kpl

1690

5250

1990

790

1190

790

MA-Ti 28.-29.10.     kE-To 30.-31.10.

Atria
kAisERvuRsTi
palana

RAuTAosAsTolTA

Kivikylän
MAAlAis-
kiNkuT
palana ja siivuina

Korpela
PoRsAAN

suolAlAPA
n. 1.5 kg/kpl

PE-To 25.-31.10.

HK O&O kEiTTo- 
tai sAuNAPAlvi-

kiNkku tai 
kAlkkuNA-

filEElEikE 130 g

Valio hyvä suomalainen
ARki 
RuokAkERMA 
2 dl

HK AuRiNko-
sAlAATTi tai 
siENisAlAATTi 
250 g

Snellman 
maatiaisporsaan
uuNifilEE
n. 1,4 kg/kpl
maustettu

Bonaqua
MAusTETuT
kivENNäis-

vEdET
1,5 l

sis. pantin

Kulta 
Katriina
kAhvi
500 g

HK
hERkku-
MAksAMAkkARA
500 g

vuodEN 

2020 

kAlENTERiT 

sAAPuNEET!

PE 25.10.                  lA 26.10.

Valio
JoguRTTi
1 kg

Eldorado
PuolukkAhillo
420 g

Arla viili, 
kEvyT viili  tai 
1% viili 200 g

199

Atria takuumurea
NAudAN 

PAAhToPAisTi 
n. 1 kg

Suomalainen
TuoREkukku

MyllynParas
ToRTTu-
TAikiNA

1 kg

sATsuMA
Espanja

Vaasan
isoäidiN-

PiTko
360 g

kg

kANAN-
MuNAT
10 kpl

Kantolan
kAuRAkEksi
300 g

Hk Kariniemen
bRoilERiNkoiPi
3 kpl/ras
marinoitu

kannu

TEksTiiliosAsTolTA

Punainen
PAPRikA

Hollanti

Valio
olTERMANNi-
JuusTo
250 g

Valio
hERkkuRAhkAT

130 g

Tuore ruodoton
kiRJolohi-
filEE

Valio AiNo
JääTElö
mansikkapulla 
900 ml

Tuore
silAkkAfilEE 
säävaraus

JAuhElihA
sikA-NAuTA

hEiJAsTiN-
vAlJAAT
kevyet 
esim.lenkillä, 
pyöräillessä

695

Nitecore HC30 
oTsAlAMPPu
1000 lumens

69,-

1000 lumen
oTsAlAMPPu
Promaster 
- ladattava akku
- portaaton zoomaus

3890

Prego
TuhkAiMuRi  
1200 W

3995

kAAsu-
PATRuuNA
190 g UGAS

199
kAAsu-
läMMiTiN
4,2 kW

8990

Prego
kAMiiNA-
PuhAlliN
4-lapainen

59,-

Prego
kAMiiNA-
PuhAlliN
3-lapainen

4995
prk

Arla
voi 500 g
normaali-
suilainen

Stocmos 
sEkAMEhu-
TiivisTE
2,5 l

Kivikylän
PAlvARiN 
RyyNiMAkkARA
400 g

clAssic
JääTElö-
PuikoT
paahdettu 
karamelli 4x65 ml

Pierre Robert
laadukkaat ja lämpimät 

MERiNovillAisET 
AlusAsuT uRhEiluuN!

Miesten
kERRAsTo
100% puuvillaa
hirvi kuosilla

Trekking miesten
housuT
vanulla

Naisten
flEEcE-
TAkki

Naisten Bambu
sukkAhousuT

Naisten
lEggiNgs
lämmin sisäpinta

Naisten
PiTkis
ribbineulos

Alkaen

Suomalainen
kERäkAAli
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OSAO Pudasjärven yksikön koulutukset tutuiksi avoimissa ovissa
OSAO Pudasjärven yksikön 
avoimissa ovissa torstaina 
10.10. esiteltiin ensi vuonna 
alkavat koulutukset merko-
nomiksi, sähköasentajaksi ja 
sahaprosessinhoitajaksi. Kai-
kista näistä tutkinnoista val-
mistuneilla on hyvät työl-
listymisen mahdollisuudet 
Pudasjärvelle ja naapurikun-
tiin, joten uusien ryhmien 
odotetaan täyttyvän hakijois-
ta helmikuussa avautuvassa 
haussa.  Ammatilliseen kou-
lutukseen valmentavaan kou-
lutukseen Valmaan otetaan 
myös uusia opiskelijoita. 

Opiskelijat olivat pää-
osissa avoimissa ovissa esit-
telemässä omaa alaa sekä 
oppaana Hirsikampuksen yh-
deksännen luokan ryhmille. 
Sähköasentajiksi opiskelevat 
Jaakko Raivio ja Jesse Huitsi 
olivat ryhmäoppaina jo tois-
ta kertaa. He tiesivät mihin 
ryhtyivät, kun avoimet ovet 
koordinoineelle opinto-ohjaa-
ja Anna Kuosmaselle oppaiksi 
lupautuivat. Sähköalallakaan 
eivät hyvät esiintymistaidot 
ole pahitteeksi, kun työpaik-
kaa on hakemassa tai ollaan 
tekemisissä asiakkaiden kans-
sa. Puuteollisuuden hallissa ja 
liiketoiminnan luokassa alan 
opiskelijat opettajineen esitte-
livät alansa, mutta kun pääs-
tiin ryhmän kanssa sähköalan 
laboratorioon, me kerrottiin, 
millaista on opiskella sähkö- 
ja automaatioalalla, tilittivät 

Jaakko ja Jesse kokemuksis-
taan. 

OSAO Pudasjärven yksi-
kössä alkaa syysloman jäl-
keen reilun vuoden kes-
tävä ammattitutkinto 
koulunkäynnin ja aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohjaajik-
si. Ryhmässä on vielä muuta-
ma opiskelupaikka vapaana, 
vaikka mukavan kokoinen 
ryhmä on opinnot aloitta-
massa, sanoo opintopäällikkö 
Kaisu Möttönen. Myös mui-
den alojen vapaita paikkoja 
voi kysyä yksiköstä. 

Taitaja9 Paikallis-
kilpailun voittaja 
Pudasjärven Taitaja9 pakal-
liskilpailu pidettiin OSAO 
Pudasjärven yksikössä avoi-
mien ovien yhteydessä. 
Taitaja9:ssä peruskoulun ylä-
koululaiset kisaavat kolmen 
henkilön joukkueissa käden-
taitoja vaativissa tehtävissä. 
Tarkoituksena on pitää haus-
kaa ja tutustua ammatillisen 
koulutuksen aloihin. Tässä 
kilpailuissa tehtävinä olivat 
sähköalan liitäntä, naulojen 
naulaus, rahanlaskutehtävä 
sekä hätäpaarien valmistus. 
Ratatuomarena toimivat säh-
köalan opiskelijat Leevi Sato-
kangas, Jimuel Obi, Ilia Iva-
nov ja Samuli Vares. Heidän 
tehtävänä oli selittää tehtävi-
en kulku joukkueille ja ottaa 
tehtävien tekemisestä aika.  

Nopein joukkue oli tänä 
vuonna Pudasjärven Hirsi-
kampus -niminen joukkue, 
johon kuuluvat Lauri Vää-
räniemi, Tuomas Sarajärvi ja 
Jukka Tuomivaara. He pää-
sevät tammikuussa Oulus-
sa pidettävään Taitaja9 alue-
kilpailuun. Jos hyvin käy, on 
mahdollisuus edetä Jyväsky-
lään finaaliin. Toiseksi tulivat 
Muorit ja 3tolloo jäi niukas-
ti kolmanneksi. Kaikki jouk-
kueet ovat Hirsikampukselta. 

Työpaikkaohjaajia 
koulutuksessa
Viime viikolla torstaina 17.10. 
OSAO Pudasjärven yksik-
köön kokoontui sosiaali- ja 
terveys- sekä kasvatusalan 
työntekijöitä oppimaan ja 
keskustelemaan työpaikalla 
olevan opiskelijan ohjaami-
sesta ja hänen osaamisen ar-
vioimisesta. Koulutuksessa 
lähihoitajien opettaja Merja 
Kokko tutustutti kuulijat uu-
distuneeseen sosiaali- ja ter-
veysalan perustutkintoon ja 
työelämäkoordinaattori Min-
na-Liisa Myllylä antoi hyviä 
neuvoja työpaikoilla tapah-
tuneisiin ohjaustilanteisiin. 
Osallistujista monella oli ko-
kemusta opiskelijoista työ-
paikalla, joten asiasta käy-
tiin hyviä keskusteluja ja 
kokemuksia vaihdettiin. To-
distuksen koulutuksesta sai 
kolmetoista Karhukunnaan, 

kotihoidon, Karhupajan ja 
Pikku Paavalin työpaikkaoh-
jaajaa. 

OSAO Pudasjärven yksi-
kön opiskelijat opiskelevat 
ensin oppilaitoksessa alan pe-
rusteet, turvallisuuteen liit-
tyvät asiat, alalla vaadittavat 
korttikoulutukset ja työelä-
mätaitoja. Kun nämä asiat 
ovat hallussa, hakeudutaan 
oppimaan työelämään. Am-
matillisen koulutuksen opis-
kelija pääsääntöisesti osoittaa 
tutkinnon osittain osaami-
sensa käytännön työtehtävis-
sä työpaikoilla. Työpaikalla 
opiskelijaa opastaa työpaik-
kaohjaaja, jonka opettaja pe-
rehdyttää joko henkilökohtai-
sesti tai ryhmäkoulutuksissa. 
Työpaikkojen ja työpaikka-

Kolmetoista 
työpaikkaohjaajaa sai 
kurssitodistuksen.

Joukkue nimeltä Hirsikampus oli Taitaja9 Pudasjärven pai-
kalliskilpailun nopein. 

ohjaajien kanssa tehdään ar-
vokasta yhteistyötä, joka 
parhaimmillaan hyödyttää 
kaikkia osapuolia. Henkilö-
kunta kiittää kaikkia OSAO 

Pudasjärven yksikön opiske-
lijoiden työpaikkoja ja työ-
paikkaohjaajia.

Kaisu Möttönen

Teemapäivä Touhulassa

Touhula- päiväkodissa on 
käsitelty lasten kanssa palo-
turvallisuuteen liittyviä asi-
oita. Idea sai alkunsa siitä, 
kun työntekijät toteuttivat 
suunnitteluillan yhteydessä 
Turvallisuuskävelyn päivä-
kodissa kartoittaen sekä pa-
loturvallisuuteen, että koko-
naisturvallisuuteen liittyviä 

Isak, Valeria ja Aada pääsi-
vät paloauton sisälle istu-
maan. Pelottavan korkealla 
oli turvana varhaiskasva-
tuksen opettaja Marjo Iinat-
tiniemi.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen Taivalkosken yksikös-
tä Sami Koivukangas ja Jyrki Keränen olivat esittelemäs-
sä kalustoa päiväkoti Touhulassa. Kuvassa mukana Pomp-
puset -ryhmäläiset lastenhoitaja Jonna Keränen sylissään 
Janna, päiväkotiapulainen Anna-Riikka Huhta sylissään 
Lotta, Marjo Iinattiniemen sylissä on Aaron ja työssäop-
pimisjaksolla oleva Laura Laakkosen edessä seisomassa 
Isak, Valeria ja Aada.

Hyppysten ryhmä (3-5-vuotiaat) tutustumassa paloautoon.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi heinä-syyskuussa 2019 
Pohjois-Pohjanmaalle kansallista rahoitusta ja yritysrahoitusta 
EU:n aluekehitysrahastosta yhteensä 2.7 miljoonaa euroa.

Tukea myönnettiin mm. Hotelli Iso-Syötteen rakentamiseen 
450 000 euroa. Hotelli Iso-Syötteen yhteyteen rakennetaan 12 
korkeatasoista huonetta ja Fenix-sviitti. Hanke kasvattaa Iso-
Syötteen matkailukeskuksen majoituskapasiteettia. Hotelli Iso-
Syötteen palvelutarjonta monipuolistuu ja vastaa entistä parem-
min kansainvälisten asiakkaiden kysyntään.

Lähiseudulla tukea sai myös muun muassa Kuusamon Hirsi-
talot 478 500 euroa. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kuusa-
mo Hirsitalot Oy:n hirsitalotuotannon valmiutta vastata markki-
noiden muutokseen mm. koko ajan kasvavaan erikoistyöstöjen 
ja lyhytnurkkaratkaisujen kysyntään vienti- ja kotimarkkinoilla. 
Työstölinjainvestointi ja painumattoman hirren käyttö parantavat 
tuotannollisia valmiuksia myös monikerrosrakentamiskohteissa, 
julkisissa rakennuksissa ja eri rakenneratkaisujen yhdistämisessä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus teki myönteisiä päätöksiä 
myös yritysten kehittämispalvelujen analyyseihin ja konsultoin-
teihin heinä-syyskuussa yhteensä 55 kpl.

ELY-keskus tiedotus 

ELY-keskukselta rahoitusta Hotelli 
Iso-Syötteen rakentamiseen

Hyvän Olon Keskuksen työmaan vuoksi Kurenalan keskus-
tassa on Rimmintien risteyksen jälkeen avattu liittymä Var-
sitieltä Jukolantielle. Kellosepänliike Naamangan kohdalla 
oleva tilapäinen liittymä ei salli Ravintola Meritan suunnas-
ta liikennöintiä suoraan Varsitielle, joka on myös liikenne-
merkillä osoitettu. Ajo Naamangantielle on sallittu. 

asioita. Sen jälkeen lasten 
kanssa katsottiin paloturvalli-
suuteen liittyvä lyhyt ohjelma 
ja väritettiin omat paloautot. 
Tärkeää asiaa ollaan käsitel-
ty lapsille sopivalla tavalla. 
Paloturvallisuuteen liittyvää 
materiaalia on paljon tarjolla 
ja asiaa käytiin läpi myös kir-
jan avulla. 

Iloksemme havaitsimme 
sen, miten paljon lapset jo tie-
tävät paloturvallisuuteen liit-
tyvistä asioista. Aiheesta oli 
selkeästi keskusteltu myös 
lasten kotona. Turvallisuus-
teema huipentui paloase-
man henkilökunnan vierai-
luun Touhula Päiväkodissa. 
Lapset pääsivät ihailemaan 
paloautoa, sekä esittämään 
kiperiä kysymyksiä palotur-
vallisuuden ammattilaisille. 

Touhula päiväkoti, kuvat 
Touhula ja Terttu Salmi

Tilannekatsaus rakennustyömaalla
Pudasjärven Hyvän Olon Keskuksen työ-
maalla oli tiistaina 57. tapaturmaton työpäi-
vä.

Tällä hetkellä valmiita työvaiheita ovat 
A- ja B -lohkon pohjatäytöt sekä anturat 
ja ABCDE -lohkojen radonputkiston asen-
nukset. Käynnissä olevina työvaineina ovat 
C-lohkon anturatyöt, B-lohkon betonipila-

riasennukset sekä ulkopuolen viemäröin-
tityöt. Alkamassa olevia työvaiheita ovat 
salaoja-asennukset, ulkopuoliset routaeris-
tykset ja täytöt, sekä D-lohkon anturatyöt.  
Työmaaliikenne jatkuu kiivaana vielä parin 
kuukauden ajan.

Työmaalle on alkuviikosta pystytetty tor-
ninosturi ja 28.10. on peruskiven muuraus.
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

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

PALVELEMME JOKA PÄIVÄ: MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

MEIlTÄ MyöS VEIKKAUSpAlVElUT!

hiekoitussepeli
Wksepeli 15 kg

honda traktorimönkijä

hallilämmitin
15 kW Xk15a

lavor
tuhkaimuri
laV117, 800 W

lumilingot

marjukka
Vakuumikone

Vakuumirullat ja 
-pussit

lihamylly
1500 W

siiVutuskone

lumentyöntyrit

lumilapiot

petkele

5,90

8990,-

199,-

39,90

499,-

69,-

10,90

64,50

49,90

9,90

14,90

9,90

10590,-

+ toimituskulut

+ toimituskulut

420                     

alkaen

alkaen

alkaen

alkaen

500

24,90 24,90 13,9516,95

18,95 18,95 19,9521,95

lasten puseroita:

atria gotler 
makkaratanko 1 kg

aussie shampoot ja 
hoitoaineet 
250-300 ml

3,95
plo

atria
nauta-possu 
jauheliha 400 g

santer
pata-aines 175 g

5,99
kpl

1,99
pkt

1,99
pss

at home soft
pyykin huuhteluaine
750 ml

at home
ilmanraikastin 
400 ml

0,99
prk

palmolive
suihkusaippua 
500 ml

0,99
plo

1,99
plo

3,00

ldB
deo roll´on 60 ml

2 plo
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• 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

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

HAUTAUSTOIMISTO JA  KUKKAKAUPPA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

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.

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IkkuNAT ja ovET
myynti, asennus ja rahoitus

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

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)

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

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJoITuSTA kokouS- JA JuhlATIloJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Rakennuspeltityöt
[ Ikkuna- ja oviasennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

asiakaspalvelu@hoivapudas.fi 
040 1744 757 

www.hoivapudas.fi

l  Verikokeiden ottaminen kotona
l  Kotihoidon/  
      kotisairaanhoidon käynnit
l  Henkilökohtainen avustaminen

l  Lapsiperheiden tukipalvelut
l  Omaishoidon sijaistaminen
l  Lääkehuolto
l  Siivoukset

Olemme Oulunkaaren hyväksytty palvelusetelituottaja.

Sosiaali- ja terveys-
palvelut PudasjärvelläHoiva Pudas Oy

Suora yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Outila Hanne 010 257 1917

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910

Rahoitus, sijoitus 
Graber Soile 010 257 1939

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

PALVELUA YKSITYISTEILLE
 • Tiekokoukset
 • Yksiköinnit, taloushallinto
 • Perusparannussuunnitelmat

Peskin Palvelut Oy, 
Pohjois-Suomen Tieisännöinti 

040 570 7664, 
markku.koistinen@windowslive.com 

TIEPALVELUT, 
TIEISÄNNÖINTI

FYSIOTERAPIA - TOIMINTATERAPIA - PUHETERAPIA

CORONARIA.FI

VARAA AIKA

010 525 8801

ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- 
JA TERAPIAPALVELUT 

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi  

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUS-TILAA!
ALASI  AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

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
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MYYDÄÄN

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus 
ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/raken-
nuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  
tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max 
n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. 

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

SEKALAISTA

Viety luvatta raivaussaha Stihl 
FS 460. Viety Tikanpalosta ti 
15.10. Oikea omistaja kaipai-
lee. P. 040 756 8423.

Pudasjärven Rytingistä kuivan-
maan tontti. Tilalla purkukun-
toiset rakennukset. Ei muka-
vuuksia, ei vettä, ei sähköä. P. 
044 928 0004.

Myytävänä Honkasenkankaal-
la kuivaa polttopuuta koivua 
sekä vaihtoehtona sekapuuta, 
pituus 50-60 cm. Myös lyhyem-
pää 25-30 cm pilkettä. P. 0400 
385 281.

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana 2 h + s 53 m2, 
2 kpl saunallisia yksiöitä Ko-
rennnolla. P. 0400 512 997.

Suomen vanhin valtakun-
nallinen eläkeläisjärjestö 
Eläkeläiset ry täyttää tänä 
vuonna 60 vuotta. Pudasjär-
ven kirjastossa avataan maa-
nantaina 4.11. kello 17.30 
Eläkeläiset ry:n tuottama 
näyttely, joka kertoo eläke-
läistoiminnan merkityksestä 
toiminnassa mukana olevia 
ihmisten sanoin. Näyttelyn 
on ripustanut Pudasjärven 
Eläkeläiset ry.

-Tämä näyttely on omis-
tettu niille eläkeläisille, jot-
ka tekevät pyyteetöntä 
vapaaehtoistatyötä yhdis-
tystoiminnan parissa. Elä-
keläiset ry:n vahvuus on 
nimenomaan heissä, jot-
ka toimivat vapaaehtoisi-
na yhdistysaktiiveina, har-
rastusryhmien ja toiminnan 
vetäjinä, talkoolaisina ja joh-
tokunnan jäseninä. He an-
saitsevat arvostuksemme, 
sanoo Eläkeläiset ry:n pu-
heenjohtaja Martti Korho-
nen.

Eläkeläiset on puoluei-
siin sitoutumaton, Suomen 
vanhin, vuonna 1959 perus-

tettu valtakunnallinen elä-
keläisjärjestö. Se toimii elä-
keläisten edusvalvojana, 
sosiaalisena yhteenliittymä-
nä ja erilaisten kansalaistoi-
minnan foorumina. Sillä on 
eri puolilla maata 14 alue-
järjestöä, yli 200 paikallisyh-
distystä ja noin 26 000 henki-
löjäsentä. 

Eläkeläiset ry:n juhla-
vuotta 2019 on vietetty mm. 
alueellisilla juhlilla, keskus-
telutilaisuuksilla ja yhteis-
laulutapahtumilla eri puo-
lilla maata. Tapahtumat 
ovat avoimia kaikille. Juhla-
vuosi 2019 huipentuu 4.12. 
Kulttuuritalolla Helsingis-
sä järjestettävään koko päi-
vän kestävään juhlatapahtu-
maan.

Pudasjärven  
Eläkeläisillä vilkasta 
toimintaa
Pudasjärven Eläkeläiset ry 
täyttää tänä vuonna marras-
kuussa 40 vuotta. Kirjastolla 
pidettävä näyttely on siis sa-
malla paikallisen yhdistyk-

sen juhlatapahtuma. 
-Muuta erillistä juhlaa ei 

ole nyt tarkoitus järjestää, 
kertoo yhdistyksen puheen-
johtaja Paavo Tihinen. 

Kuluneena vuonna yh-
distyksellä on ollut vilkas-
ta toimintaa. Kesäkuussa 
oli retki Korpisen kyläyh-
distyksen vieraaksi sekä tu-
tustumaan ja ihastelemaan 
aktiivista toimintaa, jonka 
mahdollistaa vain kylän yh-
teinen henki. 

Kesäkuussa oli myös pe-
rinteinen kesäpäivätapaa-
minen Eero Räisäsen EE-
TENISSÄ. Päivään kuului 
kahvittelua, makkaran pais-
toa, yhteislaulua sekä Eeron 
taideteoksien katselua. Joka 
vuosi tulee jotain uutta tai-
deteosta.

Heinäkuussa oli retki 
Suomussalmen kesäteatte-
riin katsomaan VESI KIE-
LELLÄ näytelmää. Torilla-
kin Eläkeläis-yhdistyksen 
väkeä nähtiin uuden teltan 
kanssa paistamassa lättyjä ja 
laulattamassa ihmisiä. Elo-
kuun alussa oli Oulussa Jo-

kilaaksojen-, Kainuun- ja La-
pin aluejärjestön järjestämä 
kaksipäiväinen Eläkeläiset 
ry:n 60-vuotisjuhla. Ensim-
mäisenä päivänä oli ohjel-
maa Rotuaarilla ja toisena 
päivänä ohjelma oli ”Möl-
jällä”. Lokakuun alussa osal-
listuttiin omalla esittelypöy-
dällä Seniorimessuille. 

Syksyn aikana toimin-
taan kuuluu joka toinen 
viikko Palvelukeskukses-
sa porinatuokio, jossa esi-
tetään ohjelmaa, lauletaan, 
pelataan bingoa ja pide-
tään tietokilpailuja. Yhdis-
tyksen oma Rentukkakuo-
ro kokoontuu joka viikko 
harjoituksiin. Liikuntakerho 
on jokaisen viikon tiistaina 
Tuomas Sammelvuon salil-
la. Jäseniä yhdistyksessä on 
noin 230. HT

Eläkeläistoiminta esittäytyy näyttelyssä

EU-ruokaa jaossa
EU-ruokalähetys saapui maa-
nantaina 21.10. Suojalinnalle 
Pudasjärvelle ruokavirastol-
ta Seinäjoelta. Jako tehdään 
perjantaina 1.11. kello yh-
deksältä alkaen. Ruokakasse-
ja jaetaan niin kauan kuin nii-
tä riittää ja kello 14 mennessä 
uskotaan Suojalinnan salin 
olevan tyhjä pusseista. 

Ruoka-avun rahoittaa 
Euroopan unionin vähäva-
raisimmille suunnatun eu-
rooppalaisen avun rahasto. 
Tavoitteena on edistää sosi-
aalista yhteenkuuluvuutta 
Euroopan unionissa ja vähen-
tää köyhyydessä ja syrjäyty-
misvaarassa elävien ihmisten 
määrää.  EU- ruoka-avun hal-
linnoinnista Suomessa vastaa 
Maaseutuvirasto (MaVi).

Ruoka-avun käytännön ja-
kamisesta huolehtii 22 kump-
panijärjestöä yhteensä noin 
480 jakelupaikassa eri puo-

Pekka Seliö Työpetarissa valmistelemassa lavoilla olevien 
ruokien pussituksia.

lilla Suomea. Pudasjärvel-
lä Työpetari yhdistys on yksi 
näistä järjestöistä. 

EU ruoka-avun kumppa-
niorganisaatiot Suomessa ja-
koivat esimerkiksi vuonna 
2018 lähes kaksi miljoonaa ki-
loa elintarvikkeita. Työpeta-
ri yhdistys on jakanut tämän 
jaon jälkeen tänä vuonna 
paikkakunnalla noin 10 000 
kiloa kuivamuonaa kahdessa 
eri jaossa. Suojalinnalle ruoka 
saapui trukkilavoissa ja täl-
lä kertaa lavoja oli 14 kappa-
letta. Yhteensä painoa kertyi 
5600 kiloa. Tämän jälkeen al-
kavat tarkastukset, että rah-
tikirjat täsmäävät. Seuraava-
na vaiheena on pussituksen 
suunnittelu ja tähän jakoon 
näistä määristä tehdään noin 
650 kassillista ruokaa. Paikal-
liset elintarvikeliikkeet lah-
joittavat tyhjät kauppakassit 
ja nyt oli Perhemarketin vuo-

ro lahjoittaa kassit. 
Jaossa on seuraavia elin-

tarvikkeita; lihasäilyke, ha-
pankorppu, makaroni, mysli, 
puurohiutale, sämpyläjauho, 
vehnäjauho, maitojauhe, her-
nekeitto ja perunasosejauhe. 
Uutena asiana jaossa on ruo-
kareseptit edellä mainituista 

tuotteista. 
Pussitukset tehdään Suo-

jalinnalla yhdistyksen oman 
väen ja Karhupajan henki-
löstön kanssa. Joskus on ol-
lut muutamia vapaaehtoisia 
myös pussituksessa muka-
na. TJ

Suvi Kipinä jatkaa 
Vihreiden puheenjohtajana 

Pudasjärven Vihreät ry piti 
syyskokouksensa tiistaina 
22.10. Pudasjärven kaupun-
gintalolla. 

Yhdistys valitsi vuoden 
2020 hallituksen, johon kuu-
luvat Veikko Hyttinen, Irma 
Inget, Tapio Lievetmursu ja 
Kari Tykkyläinen. Yhdistyk-

sen puheenjohtajana jatkaa 
Suvi Kipinä.

Ensi vuoden toimintaa 
suunniteltiin kuntavaalit 
mielessä pitäen. 

-Nyt on aika aloittaa eh-
dokashankinta, Suvi Kipinä 
toteaa. SP

Vihreiden hallituksen jäseniä ovat Irma Inget, Tapio Lievet-
mursu, Suvi Kipinä ja Veikko Hyttinen. Kari Tykkyläinen 
poistui kokouksesta ennen kuvan ottoa kaupunginhallituk-
sen kokoukseen.

Syöte nosteessa
Syötteelle satsataan nyt. Sinne rakennetaan hotelleja, tehdään 
Lumiareena sekä uusia liikennejärjestelyjä. Sinne luodaan puit-
teet ja mahdollisuuksia sekä uusia työpaikkoja. Toivottavas-
ti tulee lapsiperheitä. Syötteen koulu kun vielä pidetään elin-
voimaisena ja vielä kun saadaan lapsiraha-aloite läpi niin on 
Syötteellä pitovoimaa ja myöskin koko kaupungissa. Pitovoima 
ja vetovoima yhdessä - siinä on hyvä tulevaisuus ja samalla ol-
laan kuntastrategian mukaisella tiellä. Syötteen koulun markki-
nointikampanja tulee saada käyntiin. Laitetaan Someviestintää 
Suomen muihin kouluihin ja instagramissa näkyvyyttä. Luonto, 
lumi ja talvi - näillä voidaan markkinoida erämaakoulua.

Marko Koivula 

Syötteellä on menossa voimakas rakentaminen. Sinne 
rakennetaan mm. hotelleja, tehdään Lumiareena sekä 
uusia liikennejärjestelyjä.

Markun ja Markon yhteiskeikka kirjastolla
Markku Kemppainen ja Mar-
ko Väyrynen vetäisevät yh-
teiskeikan kirjastolla ensi vii-
kon maanantaina 18.10. kello 
17.30. Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy.

Keikan teemana on ”Omia 
lauluja - alusta alkaen”. Ky-
seessä on retrospektiivinen 
katsaus molempien uraan 
lauluntekijöinä ensimmäises-
tä laulusta viimeisimpään ja 
sieltä väliltä mielenkiintoisia 
valintoja. Biisien kehityksestä 
ideasta valmiiksi kertoilem-
me sen, mitä muistamme.

Marko on äänittänyt en-
simmäiset laulut kasettiman-

kalla 30 vuotta sitten. Siitä 
lähtien laulujen tekeminen 
on pysynyt aktiivisena har-
rastuksena koko ajan. Laulu-
ja ja aihioita on syntynyt noin 
1400.Tästä nipusta kirjastolla 
valikoituu noin 10 melanko-
lista ilofolkkia, aina siitä ih-
kaensimmäisestä viimeisim-
pään lauluun.

Markku on tehnyt ensim-
mäisen laulunsa jo noin 50 
vuotta sitten. Sen jälkeen on 
muutamia kymmeniä synty-
nyt rauhalliseen tahtiin. Mää-
rällisesti eniten Markku on 
tehnyt musiikkia kesäteatte-
riryhmien näytelmiin noin 10 

Markku Kemppainen ja Marko Väyrynen ”jokunen vuosi” 
sitten.
vuoden ajan. Erityisen mie-
luinen yhteistyöprojekti oli 
tehdä musiikkia Eero Räi-
säsen runoihin. Siitä tehtiin 

levy ja musiikkia esitettiin 
muutamalla livekeikallakin. 
Näitä kappaleita tulee myös 
maanantain keikalla.
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Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen oy

PuDASJÄRvEN 
ElÄkElÄISET RY

SYYSkokouS palvelukeskuksessa 
tiistaina 5.11.2019 kello 14.30. 

Esillä yhdistyksen säännöissä 
syyskokoukselle määrätyt asiat. Tervetuloa!

Yli-Siuruan 
Metsätyssera ry:n
hIRvIPEIJAISET 
hirvipirtillä la 2.11. klo 11-14.
Hirvenlihan huutokauppa klo 13.30.

Hirviporukka
Seuran jäsenet, maanvuokraajat ja 

kyläläiset tervetuloa!

Jongun Metsästysseuran 
hirvipeijaat 

pidetään la 2.11.2019 klo 12-14 
Jaalangan pirtillä. 
Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 
kyläläiset perheineen tervetuloa!

Hirviporukka

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13. 

Lämpimästi tervetuloa! 

Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00

viinikosken Erä ry:n
HIRVIPEIJAISET
lauantaina 2.11.2019 klo 12 
seuran metsästysmajalla.

Hirviporukka

Lopussa perinteinen hirvenliha huutokauppa. 
Maanomistajat ja seuran jäsenet 

perheineen tervetuloa! 

Oulunkaari 
tiedottaa

Pudasjärven terveysasema, 
tuoksuton terveysasema 
Pudasjärven terveysasema, kuten muutkin Oulunkaaren ter-
veysasemat, ovat olleet tuoksuttomia jo vuodesta 2015.
Tuoksuyliherkkyys on todellinen, jopa hyvin voimakkaita oi-
reita aiheuttava vaiva. Siitä kärsii huomattavan suuri osa 
väestöstä, noin 10-40%. Lievimmillään tuoksut aiheuttavat 
huonovointisuutta, pahimmillaan päänsärkyä, pahoinvointia 
ja hengenahdistusta. Tuoksujen aiheuttamat oireet voivat 
joskus olla niin pahat, että tuoksuista kärsivän täytyy poistua 
paikalta. Tuoksuyliherkkien lisäksi tuoksuista oireilevat myös 
astmaatikot, joilla on usein myös allergioita.
Pudasjärven terveysasemalla työskentelee astmaa sairasta-
via työntekijöitä, ja myös asiakkaina on astmaatikkoja sekä 
tuoksuyliherkkiä. Myös terveysaseman huono sisäilma lisää 
oireilua mm. erilaisille tuoksuille.
Tämän vuoksi haluamme muistuttaa Teitä terveysaseman 
tiloissa (päivystys, vastaanotto, vuodeosasto, neuvola, työ-
terveyshuolto ja hammashoitola) asioivia potilaitamme tuok-
suttomuudesta. Tuoksuttomuus on tapa huomioida kanssa-
ihmiset, vähentää terveysriskejä ja parantaa työntekijöiden 
työhyvinvointia. Myös me työntekijät palvelemme asiakkai-
tamme tuoksutta.

Tulethan siis terveysasemalle tuoksutta!

Oulunkaari 
tiedottaa

Sosiaalitoimisto on suljettu pe 24.11.2017 
henkilöstön koulutuspäivän vuoksi.

Oulunkaaren kuntayhtymä
Pudasjärven perhepalvelut

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Ma -Ti  klo 14.00-20.00 
Ke klo 14.00-01.00 •  To klo 14.00-20.00 

Pe - La klo 15.00-04.00 • Su klo 15.00-20.00 

Lauantaina 26.10.Perjantaina 25.10.
KARAOKE  
jA WINTTI

lippu 5 € sis. ep.
lippu 3 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

KARAOKE  
& WINTTI

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

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan!

JV2 SNSLippu 12 €, käteismaksu

Sarapirtillä TANSSIT

Tervetuloa!

os. Sarakyläntie 4661
Pe 1.11. klo 21-01.00

TAKAA TANSSIN TAHdIT

lEIlA 
RIIhIJÄRvI

Kurenpoikien pelit klo 10.30 ja 15.30.  
Kioski palvelee. Tervetuloa!

P12 Ykkösen futsal- turnaus 
su 27.10. TS-salilla. 

FC Kurenpojat

Kurenpoikien talvi 2019-2020 
Tuomas Sammelvuo- salilla

FC Kurenpojat

Miehet Kolmonen 
3.11.  13.00 FC Kurenpojat – OsPa akatemia 
23.11.  14.30 FC Kurenpojat – FC Kemi
7.12.  13.00 FC Kurenpojat – REAL OULU
4.1.  15.00 FC Kurenpojat - OuJK
18.1.  15.30 FC Kurenpojat - JuNsU
16.2.  13.00 FC Kurenpojat – AS Moon

U17 Liiga 
2.11.  13.00 FC Kurenpojat – AS Moon
17.11.  14.00 FC Kurenpojat – OsPa
21.12.  13.00 FC Kurenpojat – FC Kemi/03
14.1.  19.00  FC Kurenpojat – HauPa/vihreä
15.2.  13.00 FC Kurenpojat – Tervarit-j

Naiset Kakkonen 
2.11.  15.00 FC Kurenpojat – FC OPA/EstroStars
16.11.  16.30 FC Kurenpojat – AS Moon
15.12.  17.30 FC Kurenpojat – OHF
18.1.  13.00  FC Kurenpojat – AS Moon/B-tytöt
15.2.  15.30 FC Kurenpojat – PonPa Naiset

P12 Ykkönen 
27.10.  10.30 FC Kurenpojat – OLS Saksa 08
27.10.  15.30 LiKi/Pallokarhut08 musta – FC Kurenpojat
8.12.  12.00      LiKi Pallokarhut08 punainen - FC Kurenpojat
8.12.  15.00 FC Kurenpojat – FC Kemi 08-09
19.1.  11.30 FC Kurenpojat – OLS Saksa 08
19.1.  16.30 LiKi Pallokarhut 08 musta - FC Kurenpojat

Harjoitusvuorot TS-salilla 
P/T8 (2013-2012) ke klo 16.15-17.30
P/T10 (2011-2010) ti klo 17.30-19
P/T12 (2008-2009) ma klo 17.30-19 ja ti klo 16.15-17.30
P/T14 (2006-2007) ti klo 16.15-17.30
U17 (2003-2005) ti klo 19-20.30 ja to klo 16.30-17.30
Äijäfutis ti klo 20.30-22. Kotovuoro pe klo 17.30-19. Naiset ke 
klo 19-20.30. Miehet edustus ke ja pe klo 20.30-22.

JaLKaPaLLoKaUdeN PääTTäJäiSeT Ja 
fUTSaLKaUdeN avaUSTiLaiSUUS 

TS-salilla su 3.11. klo 13 
alkavan miesten pelin päätteeksi noin klo 15 alkaen. Tilaisuudessa 

palkitaan kaikki edellisellä kaudella mukana olleet pelaajat.

Muutosesitys varhaiskasvatuksen 
maksuttomasta kuukaudesta 

”Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016” sääde-
tään kunnan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestämäs-
tä varhaiskasvatuksesta perittävästä asiakasmaksusta. Kunnat 
määrittelevät asiakasmaksun suuruuden lain puitteissa. Maksu 
voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toi-
mintavuoden aikana. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimin-
tavuoden kaikkina kuukausina ja hän on poissa varhaiskasva-
tuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden 
vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena 
olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä, voi-
daan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta. Toimintavuosi al-
kaa 1.8. ja päättyy 31.7. 

Mikäli lapsi on toimintavuoden aikana poissa hoidosta muun 
kuin sairauden vuoksi vähintään 15 päivää ja näistä loma-ajoista 
on tehty ilmoitus vähintään kolme viikkoa aiemmin, on lapsi oi-
keutettu maksuttomaan hoitokuukauteen. Tällä hetkellä Pudas-
järven varhaiskasvatuksen osalta on määritelty, että maksuton 
hoitokuukausi on heinäkuu. Maksuttomuus perustuu pitkin toi-
mintavuotta lapsen pitämiin vapaisiin/lomiin, joista on peritty 
asiakasmaksu koko kuukaudelta. 

Kunnat määrittelevät itse, miten perivät varhaiskasvatuksen 
maksut. Pääsääntöisesti kunnissa on käytäntö, että heinäkuus-
ta ei peritä maksua, jos lapsi on ollut hoidossa koko toiminta-
kauden. Laki ei määritä, milloin maksuvapaa kuukausi on. Kun-
nilla on käytössään erilaisia tapoja, esimerkiksi Pyhtää ja Porvoo 
vapauttavat kesämaksuista kokonaan, jos lapsi on poissa yhtä-
jaksoisesti kahdeksan täyttä viikkoa ja ilmoitus on tehty vii-
meistään kuukautta ennen loman alkua. Kouvolassa voi luopua 
hoitopaikasta vähintään kahden kuukauden ajaksi touko-syys-
kuun aikana menettämättä hoitopaikkaa, tällöin alle 3 vuotiaas-
ta saa lisäksi kotihoidontukea. Useissa kunnissa peritään maksu 
kuukausittain vain niiltä päiviltä, joina lapsi on ollut varhaiskas-
vatuksessa

Yhden kuukauden (heinäkuu) aikana käytettävä varhaiskas-
vatuksen maksuttoman kuukauden hyödyntäminen on tönkkö, 
eikä palvele niitä vanhempia, jotka pitävät lomansa heinäkuussa. 
Suomessa kesälomakausi on määritelty ajalle 2.5.-30.9. Vanhem-
mat pyrkivät usein ajoittamaan omat lomansa lasten kanssa vie-
tettäväksi koulujen kesälomien ajalle. Lomien ajoittaminen täy-
sille kuukausille on myös osalle vanhempia haaste, esimerkiksi 
silloin, kun kuukausi vaihtuu keskellä viikkoa. Lapsi- ja perheys-
tävälliseksi kunnaksi profiloituneella Pudasjärvellä on mahdol-
lisuus sujuvoittaa vanhempien ja lasten yhteisten lomien pitoa 
myös taloudellisesta näkökulmasta laajentamalla maksuttoman 
varhaiskasvatuksen ajankohtaa. 

Esitän, että Pudasjärvellä otetaan varhaiskasvatuksessa käyt-
töön maksuvapaa kuukausi seuraavasti: Maksuton kuukausi on 
joko kesä- tai heinäkuu tai kesä-heinäkuun ajalla neljä peräkkäis-
tä viikkoa. Lain edellyttämät kriteerit tulee täyttyä 
edelleenkin mm. lapsen poissaolojen määrän osalta 
toimintavuoden aikana ja vanhemman ilmoituksen 
antamisen osalta, vain ajanjakso, jolloin maksutto-
muutta on mahdollista hyödyntää, pitenee.

Mirka Väyrynen

Myöhäissyksyn juhlapäivänä pyhäinpäivänä muistelemme edes-
menneitä sukupolvia ja silloin omaiset vievät läheistensä hau-
doille kynttilöitä ja kukkia. Luontokin on kuihtumassa talven 
lähestyessä, kertoen katoavaisuudesta. Kuolema aiheuttaa su-
rua ja kaipausta. Surulla on monet kasvot. Koemme vuorollam-
me surua omakohtaisesti ja se vaikuttaa elämäämme.

Pudasjärven kirkkokuoro laulaa pyhäinpäivän aiheisia kuo-
rolauluja torstaina 31.10. kello 19 seurakuntatalossa. Illan aika-
na kuultava kuoromusiikki ja Raamatun sanoma kertovat elä-
män rajallisuudesta, toivosta ja ylösnousemuksesta. 

Kuoro laulaa Jukka Jaakkolan johdolla ja pappina on Timo 
Liikanen. JJ

Kuorolauluja ja raamatun 
sanomaa pyhäinpäivän 

tunnelmassa

 50 -vuotis JUHLATANSSIT Myökkälässä

Kortti ja käteismaksu. 
Ravintolaan vapaa pääsy.

Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

Puhoskylän Kyläseura ryLippu 12€

viihdyttämässä oman kylän tyttö

TERvETuloA!

ANNE PÄÄAho & 
laPaSet sekä TIMo PESIÖ

la 26.10. klo 20.30-01.00. 
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Puu kuNTouRhEIluJAoSTo/
kANSAlAISoPISTo
kävelytreeni su 27.10. klo 18-19, 
lähtö Puikkarin pihalta. 
Vetäjänä on Marjo Kokko Pudasjärven kansalaisopistosta. 
Voi ilmoittautua paikan päälläkin. Kävelytreeni on koko syksyn 
kuukauden viimeisenä sunnuntaina, maksu 10 € koko ajalta, 
maksetaan jaoston puolesta. 

Kurenpoikien miesten edus-
tusjoukkue pelasi viime 
kaudella hienon kauden 
Kakkosessa. Tälle kaudel-
le lähdettiinkin haastavam-
mista asemista. Pelaajia on 
muuttanut pois opiskelu-
jen perässä ja osa konkareis-
ta on jättäytynyt sivuun pe-
laajaringistä. Viime kaudella 
yhteistyösopimuksen kaut-
ta liigajoukkue Tervareiden 
kanssa tehtiin pelaajavaih-
toa. Tervarit ehdotti yhteis-
työsopimusta tällekin kau-
delle, mutta Kurenpoikien 
pelaajatilanne ei ollut sellai-
nen, että siitä olisi ollut mo-
lemmille joukkueille hyötyä. 

Miesten edustus päät-
ti suosiolla tiputtautua Kol-
moseen ja keskittyä uusien 
junioripelaajien sisäänajoon 
miesten joukkueeseen. Ku-
renpoikien kasvatteja näh-
dään kyllä ympäri Suomen 
korkeammillakin sarjatasoil-
la. Kolmosen pelit alkavat 
Kurenpoikien osalta 26.10. 
Kempeleessä. Sunnuntaina 
3.11. on ensimmäinen koti-
peli, jonka jälkeen vietetään 
koko seuran yhteistä kauden 
vaihdostapahtumaa ja palki-
taan viime kauden pelaajat. 

Pudasjärvellä ensi 
talvena liigapelejä
Kurenpoikien P15 menestyi 

Kurenpoikien futsal-kausi starttaamassa

Pieta Niemelä liigadebyydissään. Kuva Kati Väre.

viime kaudella hyvin ja sel-
viytyi Pohjois-Suomen mes-
tarina Suomen mestaruus-
turnaukseen. Tälle kaudelle 
sarja vaihtuu P17- ikäluok-
kaan, ja Palloliiton toivees-
ta Kurenpojat ovat muiden 
Pohjois-Suomen joukkuei-
den ohella mukana U17 Lii-
gassa. U17 liigaan Kurenpo-
jat lähtee myös haastavista 
asemista, sillä pelaajat ovat 
U16-15- ikäluokkaa. Pelit al-
kavat kotiottelulla AS Moo-
nia vastaan lauantaina 2.11.

Joukkueessa pelaava Pie-
ta Niemelä sai Palloliitolta 
erikoisluvan pelata tyttönä 
poikien sarjaa. Tämä oli en-
simmäinen kerta Suomes-
sa, kun tytölle anottiin lu-
paa poikien liiton sarjoihin. 
Lupa myönnettiin ja toimi-
nee linjanvetona sille, että 
lahjakkaille pelaajille anne-
taan erikoislupienkin kautta 
mahdollisuus kehittyä. Pieta 
pelaa myös seurayhteistyö-
sopimuksen avulla Naisten 
Liigaa FC OPAn riveissä Pu-
dasjärven kaupungin kum-
mipelaajana.

Joukkueen neljä pelaajaa 
on valittu myös valtakunnal-
liseen futsalin yläkoululeiri-
tykseen. Vierumäellä pide-
tyistä leireistä ensimmäinen 
on jo takana. Ville Kyngäs 
ja Niklas Kokko olivat leiril-
lä kenttäpelaajan harjoituk-

sissa, Otto Niemelä ja Aaro 
Lapinlampi maalivahtival-
mennuksessa. Leirin pää-
valmentajana toimii Suomen 
futsal-maajoukkueen kap-
teeni Panu Autio, joten laa-
dukasta ja osaavaa valmen-
nusta on tarjolla.

Naiset ja P12 omissa 
sarjoissaan
Kurenpoikien juniorijouk-
kueista vain P12 osallistuu 
futsal-sarjoihin. P10 oli il-
moittautunut sarjaan, mut-
ta joukkueiden vähäisyyden 
vuoksi sarjaa ei perustettu. 
Sen sijaan Kurenpoikien P10 
pelaa yksittäisiä pelejä ja tur-
nauksia sekä jalkapallossa 
että futsalissa. P10 osallistuu 
27.10. Tervareiden järjestä-
mään junnufutsal-turnauk-
seen Oulussa. P/T8 aloittaa 
futsalin harrastamisen uute-
na joukkueena syyslomavii-
kon jälkeen.

P12 pelaa sarjansa turna-
uksina, joista kolme pelataan 
Pudasjärvellä. Ensimmäinen 
turnaus pelataan jo 27.10. 
Tuomas Sammelvuo- salissa. 
Talven aikana joukkue pe-
laa yhteensä kahdeksan tur-
nausta, ja vieraspelireissuja 
tehdään Ouluun, Kemiin, Li-
minkaan, Raaheen ja Hauki-
putaalle.

Naiset ovat aiemmin pe-

lanneet harrastesarjoja, mut-
ta koska futsalissa tällaisia 
ei ole, joukkue ilmoittautui 
hetken päähänpistosta jal-
kapallokauden päättyessä 
naisten Kakkoseen. Mukaan 
naiset lähtevät rennolla fii-
liksellä ilman minkäännä-
köisiä odotuksia. Pelit pela-
taan yksittäisinä otteluina, 
kausi alkaa kotiottelulla 
2.11. Naisten mukaan on tul-
lut mukavasti nuoria tyttöjä 
pelaamaan, ja heitä tullaan 
näkemään kauden aikana 
varmasti pelikentillä isoissa-
kin rooleissa.

Tästä lehdestä löydät 
myös koosteen tulevan fut-
salkauden kaikista Ku-
renpoikien kotipeleistä ja 
–turnauksista. Samasta koos-

Futsalin Yläkoululeiritykseen osallistuvat tyttö- ja poikapelaajat valmentajineen. Kuren-
poikien neljä sekä Raahen kaksi pelaajaa edustavat leirityksessä Pohjois-Suomea.

teesta löytyy myös harjoi-
tusajat Tuomas Sammel-
vuo-salilla. Toivotamme 
nykyiset ja uudet harrasta-
jat tervetulleeksi mukaan 

toimintaamme; katsomaan, 
kokeilemaan, pelaamaan ja 
kannustamaan!

FC Kurenpojat 

Jäähallihanke siirtyy tuleville vuosille
Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistaina 
22.10. Jäähallihanke on ol-
lut esillä jo vuosikymmenien 
ajan. Sen tarve on tunnistettu 
niin jääurheiluharrastajien 
kuin poliittisten päättäjien 
taholta. Myös koululiikunta 
ja muu nuorisotaho kaipaa 
kipeästi jääurheilumahdol-
lisuuksia, koska ulkojäiden 
käyttö on nykyvuosina jää-
nyt lyhyeksi. Jäähallilla py-
ritään Pudasjärven kau-
pungin toimesta tukemaan 
hyvinvointia luomalla uu-
sia liikuntamahdollisuuksia. 
Pudasjärven kaupunki on 
omassa investointiohjelmas-
sa varannut jäähallin kus-
tannuksiin vuodelle 2019 ja 
suunnitteluvuosille 2020 ja 
2021 yhteensä 4,7 miljoonaa 
euroa. Jäähallihanketta esi-
teltiin 10.10. Pohjois-Suo-
men aluehallintovirastossa 
virkamiesryhmälle. Alue-
hallintovirasto suhtau-
tuu myönteisesti rakennus-
hankeen siirtoon vuosille 
2021 – 2023. Hallitus päätti-
kin siirtää jäähallihankkeen 
vuosille 2022 - 2023 ja kau-
punginvaltuusto tekee myö-
hemmin erillisen päätöksen 
rakentamisesta.

Syötteen koulu ja 
asemakaava- 
muutokset 
Kokouksessa oli esillä Hy-
vinvointivaliokunnan oh-
jausesitys Syötteen koulun 
lakkauttamiseen tähtäävän 
selvityksen käynnistämi-

sestä kuntamaisema-rapor-
tin pohjalta Pudasjärven 
kaupungin koulujen tu-
levaisuudesta. Pudasjär-
vellä on kaksi hyvin pien-
tä koulua. Sarakylän koulu 
on kustannuksiltaan selväs-
ti muita kaupungin koulu-
yksiköitä kalliimpi. Syöt-
teen koulun kustannustaso 
on kokoluokassaan keski-
tasoa edullisempi. Asemoi-
tumista edesauttaa etenkin 
matalat huoneistokustan-
nukset. Koulu toimii vuok-
ratiloissa. Tällä hetkellä Sa-
rakylän koulussa on 20 ja 
Syötteen koulussa 12 oppi-
lasta. Hyvinvointi- ja sivis-
tystoiminnan toiminta-alue 
on käynnistänyt selvitystoi-
menpiteet kaupunginhal-
lituksen päätöksen mu-
kaisesti Syötteen koulun 
mahdollisen lakkauttamisen 
aiheuttamista vaikutuksista. 
Kaupunginhallitus merkitsi 
selvityksen tilannekatsauk-
sen tietoonsa saatetuksi.

Iso-Syötteen ydinalueen 
asemakaavan muutoksesta 
ja maankäyttösopimukses-
ta on neuvoteltu Metsähalli-
tuksen kanssa. Muutos kos-
kee asemakaavan kortteleita 
40, 54 ja 55a sekä niihin liitty-
viä katu-, viher- ja pysäköin-
tialueita. Kunnallistekniikan 
suunnittelusta ja toteutuk-
sesta vastaa kaupunki ja Si-
niheinäntien mahdolliset 
suunnittelukustannukset 
jaetaan puoleksi osapuolten 
kesken ja rakentamiskustan-
nuksista vastaa Metsähalli-
tus. Metsähallitus luovuttaa 

kaupungille kaavan mukai-
sen omistusoikeuden katu-
alueisiin ja pysyvän käyt-
töoikeuden muihin yleisiin 
alueisiin sekä oikeuden si-
joittaa alueelle korvaukset-
ta johtoja ja laitteita. Kau-
punki ryhtyy muuttamaan 
Iso-Syötteen asemakaavaa 
ja hyväksyi Metsähallituk-
sen kanssa laaditun maan-
käyttösopimuksen. Metsä-
hallitus maksaa kaupungille 
puolet kaavoituksesta aiheu-
tuvista kustannuksista.

Oikaisuvaatimus
F-Musiikki Oy on toimitta-
nut kaupunginhallituksel-
le oikaisuvaatimuksen tek-
nisen johtajan päätökseen 
pianojen ja flyygelin han-
kinnasta kansalaisopiston 
käyttöön. Vaatimus päätet-
tiin hylätä, koska esille ei ole 
tullut mitään merkittäviä tai 
oleellisia seikkoja, joiden pe-
rusteella hankintapäätöstä 
tulisi muuttaa.

Veroprosentit
Kaupunginhallitus päätti 
ehdottaa valtuustolle vah-
vistettavaksi vuodelle 2020 
kiinteistöveroprosenteik-
si yleinen kiinteistövero-
prosentti 0,98, vakituiseen 
asumiseen käytetty asun-
to 0,41, muu asuinrakennus 
1,05, yleishyödyllinen yhtei-
sö 0,40, rakentamaton raken-
nuspaikka 3,50. Viimeisim-
pien kuntaliiton verotulojen 
toteumaennusteiden perus-
teella vuoden 2020 arvioitu 

kunnan tulorahoitus, valti-
onosuus ja verotulot yhteen-
sä kasvavat noin 2,4 prosent-
tia verrattuna vuoden 2019 
toteuma-arvioon. Kaupun-
ginhallitus esittää, että val-
tuusto päättää vuoden 2020 
tuloveroprosentiksi nykyi-
sen 20,5 prosenttia.

Talouskatsaus
Pitkäaikaisten lainojen lisä-
ys kolmannella vuosineljän-
neksellä on kuusi miljoonaa 
euroa ja pitkäaikaisten lai-
nojen vähennys on noin 2, 5 
miljoonaa euroa ja lyhytai-
kaisten lainojen lisäys on 2, 
17 ME. Lainakannan muu-
tos on 5,7 ME ja rahavarojen 
muutos on noin miljoona eu-
roa. Kuultuaan talousarvion 
toteuman tammi-kesäkuulta 
2019 saatetaan asia valtuus-
tolle tiedoksi ja tähdenne-
tään toiminta-alueiden vas-
tuuta budjetin pitävyydestä.

Takausprovisio 
Hallitus päätti esittää val-
tuustoa muuttamaan pää-
töstä Kairan Kuitu Oy:n ja 
Pudasjärven Kyläverkot 
Oy:n lainojen takauksista 
perittävien takausprovisioi-
den osalta siten, että lainois-
ta peritään vuosittain 0,82 
prosentin suuruinen takaus-
maksu, joka lasketaan kun-
kin kalenterivuoden lopus-
sa olevasta takauksen jäljellä 
olevasta määrästä. Muutos 
tulee voimaan vuoden 2019 
takausprovision perinnän 
yhteydessä. 

Kaupunginvaltuuston 
strategia

Pudasjärven kuntastrategiassa tavoitellaan hyviä asioita, työpaik-
koja ja väkiluvun kasvua etunenässä. Siitä seuraisi verotulojen 
kasvua, palveluja, elinvoimaa hyvinvoinnin tuottamiseen. Olen ol-
lut hyväksymässä sitä ja sen takia uskallan myös arvostella to-
teuttamista, miten se on mennyt meidän päättäjien ymmärryk-
seen.

Meillä ei ole vetovoimaa, jolla täällä työssäkäyvät muuttaisivat 
asumaan tänne. On mukavampaa ajaa valtatietä päivittäin, koska 
loppujen lopuksi paremmat palvelut ovat siellä kaukana, vapaa-
ajan houkutukset saavutettavissa helpommin. Pitovoima häviää 
hiljalleen palveluiden vähentyessä. Paikallinen iso rahoittaja on 
sen jo useissa tapauksissa todistanut. Rahaa saat, kun osaat sen 
sijoittaa asuntoon lännessä.

Kaupunginvaltuuston ei ole tarvinnut kokoontua, kun ei ole 
asioita. Talousasiat eivät ilmeisesti ole niitä, vaikka siitä kait val-
tuusto ensisijaisesti päättää. Seminaareja on järjestetty, mut-
ta osallistuminen on heikkoa ja keskustelu aivan mitätöntä. Isoja 
hankkeita esitellään meille, mutta vaihtoehdoista ei sitten keskus-
tella, koska on kiire, milloin avustushakemuksille, milloin mihinkin.

Seiniin meillä on sijoitettu kiitettävästi ja Syötteelle, jonka ve-
tovoima ei kuitenkaan ole pysäyttänyt väestökatoa. Suurelle osal-
le meitä pudasjärvisiä Syöte on aivan yhdentekevä paikka, koska 
luonto ympäröi meitä luonnostaan. Palvelut, jotka Syötteen an-
siosta kehittyvät, ovat polttoainejakeluun ja elintarvikekauppaan 
liittyviä ja tietysti hyödyttävät kaikkia.

Valtuustoaloitteessa (Koivula Marko ym) esitettiin vauvarahaa 
täällä asuvalle perheelle. Vastaanotto on ollut uskomaton: jos lap-
sia syntyy vaikka 80 (nyt 40) niin mehän joudutaan rakentamaan 
päiväkoti, palkkaamaan hoitajia, koulu käy ahtaaksi!

Vertailun vuoksi: Syötteen Lumiareena 4 miljoonaa euroa, jal-
kapallokenttä Suojalinnalle 1,2 miljoonaa euroa.

Toivoisin julkista ja rohkeaa keskustelua näistä 
asioista.

Taina Vainio, 
kaupunginvaltuutettu Puhokselta
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25 v. synttärit
perjantaina 25.10.
pienkonehuolto keskiaholla

alpo illikainen
aloittaa
keiton jaon 
klo 10.00.

TARJOAMME HERNEKEITTOA!

kahvitarjoulu!

> Esillä , ja 2020 uutuuksia!
> Paikalla BRP:n aluepäällikkö Juha Mäkimartti
>               edustaja Timo Virta koesahauttaa                  -sahat

18.120€ + tk 300,-

2020 Xtrain 
RE 3700 900 
ACE TURBO

2020
59 Yeti 
600 ACE

12.190€ + tk 300,-

synttäritArJOUs:

Skandic WT 
550 F 2019

9.250€
sis. tk 300,-

2 KPL TYÖKELKKOJA

2020 Summit 
SP154
600 R ETEC

15.190€ + tk 300,-

shOkkitArJOUs:
1 KPL, ovh. 9990€ + tk 400,-

Outlander 6x6 
450 BASE 2019

9.250€
sis. tk + pohjapanssariEtUsi 1540€
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6.490€
+ tk 400,-

KOEAJA!

ALkAEn
                  TRAKTORIMÖNKIJÄT

> Kaikki varastossa olevat
-tuotteet -25% vain perjantaina!

CS-361WES

CS-452ESX

CS-390ESX
Moottorin koko: 35.8 cm3. Teho: 1.49 kW 
/ 2.03ps. Kuivapaino*1: 3.8 kg. 
Laipan pituus: 30 cm / 12”.

321,75€
MAksA vAin
Ovh. 429€

Moottorin koko: 38.4 cm3. Teho: 1.90 
kW / 2.58ps. Kuivapaino*1: 4.5 kg. 
Laipan pituus: 33 cm / 13”.

336,75€
MAksA vAin
Ovh. 449€

Moottorin koko: 45.1 cm3. Teho: 2.26 kW / 
3.07ps. Kuivapaino*1: 4.6 kg. 
Laipan pituus: 33 cm / 13”.

412,50€
MAksA vAin
Ovh. 550€

Täyssynteettinen 
XPS 2-T öljy, 4 l

25€
Ovh. 49€

1 kPL/AsiAkAs.
vAin PErJAntAinA!

OhO!

Vasemmistoliiton Siuruan 
osaston syyskokous pidet-
tiin sunnuntaina 6.10. Siuruan 
Työväentalossa. Yhdistykses-
tä on päätetty käyttää nimeä 
Siuruan Työväentalo. Hallin-
toon valittiin puheenjohtajak-
si Kalevi Taivaloja ja varapu-
heenjohtajaksi Hilkka Tihinen 
sekä nimettiin muut hallituk-
sen jäsenet. 

Työväentalon salissa ole-
vat pönttöuunit tullaan muun 
muassa paloturvallisuuden 
parantamiseksi saneeraa-
maan laittamalla uudet kami-
nat ravintolaan ja näyttämön 
takahuoneeseen. Päätettiin 
korjaustyöhön hakea avustus-
ta Oulunseudun Leaderilta. 

Talossa on aikaisem-
paan tapaan vilkasta toimin-
taa. Römppätanssit ovat lau-
antaina 2.10., orkesterina on 
Timo Tapaninen ja Lemppa-
rit. Pikkujoulussa esiintyy Äi-
jäpaletti sekä tulossa on ka-
raoketansseja, lauluiltoja ja 

hirvipeijaatkin.
Ensi vuonna 2020 taloa tul-

laan vuokraamaan esilaisiin 
tilaisuuksiin, järjestetään per-
hejuhlia, syntymäpäiviä ja 
häitä, useita tansseja, lauluil-
toja, karaokea, peräkärrykirp-
pis ja kesätapahtumia. Uutuu-
tena on vuonna 2019 aloitettu 
PISSIKIVI-pelaamisen kilpai-
lu, joka saavutti suuren suo-
sion.

Taloa vuokraa kansa-
laisopisto, metsästysseura 
sekä seurakunta mm. Kau-
neimmat joululaulut tilai-
suuteen. Talossa järjestetään 
myös eri yhdistysten koko-
uksia; Aho-Marjalan-, Repo-
harjun- tiekokoukset, Siuru-
an osakaskunnan kokoukset, 
Vesiosuuskunnan ja Metsäs-
tysseuran kokoukset. Talo on 
käytössä myös vaalipäivinä ja 
kaikenlaisten kokousten pitä-
miseksi. Ensi vuodesta lähtien 
järjestetään myös kyläläisten 
pikkujoulu. Kansalaisopisto 

Siuruan Työväentalolla vilkasta toimintaa

Siuruan Työväentalossa on päätetty elvyttää tanssitoimin-
taa. Lauantaina 5.10. tansseissa musiikista vastasi LaPa-
Set -orkesteri; Eero Liikanen basso, Paavo Kortesalmi rum-
mut ja laulu, sekä Lasse Aaltonen kosketinsoitin ja laulu. 

Lokakuun alun tanssi-illassa järjestysmiehenä toimi Kalevi 
Taivaloja ja lippuja myi Jukka Körkkö. 

Ravintola palvelee tanssi-iltoina, jossa tanssimisen välil-
lä käydä kahvilla tai nauttimassa virvokkeita. Samalla voi 
vaihtaa kuulumisia ja tutustua. 

järjestää muun muassa tans-
sijumppaa, joogaa ja miesten 
kehonhoitojumppaa. Pyritään 
myös saamaan ATK-kursseja, 
järjestysmieskurssi, sienikurs-
si, kasvivärjäyskurssi ja ynnä 
muuta toimintaa. 

Todettiin, että Siurualla ei 
ole muuta kokoontumispaik-
kaa, jossa voidaan kokoontua 
suuremmalla joukolla. Tiet-
tyihin tapahtumiin tulee ih-

misiä koko Pudasjärven alu-
eelta ja laajemmaltakin Oulua 
myöden. 

Talolla on myös kyläläi-
sille ja mökkiläisille pysyviä 
palveluita, Kiertokaaren jät-
teiden lajittelupaikka, josta 
Työväentalo huolehtii. Kai-
ran Kuidun kylän pääkeskus 
sijaitsee talolla, joka mahdol-
listaa nettiyhteydet kylälle ja 
mökkiläisille. HT

Kurenalan paikallisyhdis-
tys kokoontui sunnuntai-
na 20.10. kaupungintalolla 
syyskokouksen puitteissa. 
Henkilövalinnat toivat uusia 
tuulia. Janne Moilasen kiel-
täytyessä jatkosta, puheen-
johtajaksi valittiin Raimo 
Tervonen. Varapuheenjoh-
tajaksi valittiin myös uute-
na Vesa Riekki. Muut johto-
kunnan jäsenet ovat Mirja 
Luusua, Jouni Koivukangas, 
Sointu Veivo, Seppo Sam-
melvuo, Jukka Kuha, Mat-
ti Holström, Reijo Talala, 
Martti Räisänen ja Mari Käl-
käjä. 

Toimintasuunnitelmassa 
todettiin paikallisyhdistyk-
sen jatkavan vahvaa keskus-
talaista politiikkaa olemalla 

avoin, uudistuva ja pudas-
järveläisten tulevaisuuden 
uskoa vahvistava puolue. 
Kunnallisvaalit ovat 2021, 
joihin pyritään valmistautu-
maan hyvissä ajoin. 

Poliittisessa katsaukses-
sa kokous keskusteli valio-
kuntatyöskentelyn tilantees-
ta. Todettiin tarpeelliseksi 
arvioida valiokuntatyösken-
telyn etuja ja kipukohtia. 
Hyvä ja luottamuksellinen 
tiedonkulku, luonteva vuo-
rovaikutus, valtuutettujen ja 
viranhaltioiden välillä on ai-
nut polku hyvään asioiden 
valmisteluun ja päätöksen-
tekoon. 

Onerva Ronkainen, 
kuva Heimo Turunen

Keskustan Kurenalan paikallisyhdistyksen syyskokousvä-
ki ryhmittyi kokouksen välissä yhteiskuvaan. 

Raimo Tervonen Keskustan 
Kurenalan yhdistyksen 

puheenjohtajaksi


