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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärveläiset 
menestyivät lypsykarjan 

jalostuskilpailussa s. 3

Seurakuntavaalit aloitettiin
ennakkoäänestyksellä s. 4

MUISTOKRANSSIEN 
MYYNTIPÄIVÄ

Pudasjärven työkeskuksessa, 
Kauralantie 3

pe 31.10.2014, klo 10–13
Tehty kanervasta, 

sammaleesta ja katajasta. 
Hinnat alkaen 8 €.
Myymälä avoinna 

ma-to klo 9-15, pe 9-14. 
Tervetuloa!

Torstaista 
alkaen

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              
Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

pirTTi
ruispalaleipä

9 kpl/480 g

1,39
pss

luumu-
TäyTepiTko 410 g

3,89
pitko

jouluTorTTu 4 kpl/200 g

3,69
pkt

viljaporsaan 
ulkofilee

n. 1,5 kg

6,99
kg

ohuen ohuT 
ylikypsä 

saunapalvikinkku 
300 g

2,99
pkt

meeTvursTi- 
siivu

200 g

1,99
pkt

Thermo lämpökerrasToT
naisten

19,90
miesten

23,90

miesten poolo

7,90
naisten 
nahkarukkaseT

9,90
alkaen

karkkiTivoli
pukkikonvehTi 250 g

2,99
ps

delikaTess bagerieT 
ohueT sydänpipariT 350 g

1,99
ras

leipurimesTarin 
pikkuleiväT 350 g

3,69
ras

3,99
ras

vaalea pipari 
500 g

PALVELEMME:
lauantaina 1.11. 
klo 11.00-18.00

sunnuntaina 2.11. 
klo 11.00-18.00

Paikalliset pojat 
ei pakkasta 
pelekää!
Pakkasta, viimaa, lunta ja jäätä 
– kattoremontti ei katso säätä.
•  Uusi katto jopa 2 päivässä
•  Pienempi kosteusriski pakkasella
•   Tuomme tullessamme, viemme  
 mennessämme – siistit pihat 
•   Aina paikallinen asennusporukka

Soita 08 2377 9501

Pyydä 
tarjous ja voita
ilmAinen 

kATToremonTTi! 
ks. laaturemontti.fi

www.laaturemontti.fi
O u l u n  y k s i k k ö  

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 821 122

Esa Pihlaja 0400 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

* Lyhdyt * Kynttilät 
* Seppeleet * Kukat

PYHÄINPÄIVÄ la 1.11.

Palvelemme: pe 9-18, la 9-14, su 10-14 
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 29.10. 
ke 5.11. ja ke 12.11. 

Pöllöt puussa huhuilee,
kurpitsan naama hymyilee.

Kummat hahmot harhailee
kohta onhan Halloween!

Hyvää pyhäinpäivää toivottaa 
toimituksen väki

Rentukka kuoron 
Aamusta iltaan -äänitettä ostettavissa: 

Pudasjärven kirjakauppa, 
K-supermarket Pudasjärvi sekä kuoron jäseniltä.

Hinta 15 €.

Patavalmis poro vacumissa 14,50 €/kg   
(vasa n. 23 kg) myös puolikkaat vasat n.12 kg

Poron käristysliha 25 €/kg  

Poron paisti (luullinen) 25 €/kg  

Porojauheliha 16 €/kg  

Poron keittoluut  5 €/kg  

Lihat leikattu ja käsitelty Pudasjärven teurastamon tiloissa.

Suosittu uutuus 
Jaurun poropoxit!

Jaurun poropoxi
Patavalmis ½ vasa 

vacumissa + 
käristys 12 kg 

200 €

Jaurun poropoxi
Patavalmis ½ vasa 

vacumissa + 
käristys 15 kg 

250 €

T:mi Porojauru/
Markus Jaurun
040 732 1243

porojauru@gmail.com
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 

Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Markku Kemppainen
050 439 9963
markku.kemppainen@
vkkmedia.fi

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa
Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

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

Marraskuun ensimmäisenä lauantaina vietetään py-
häinpäivää, jota aikojen alussa kutsuttiin pyhäinmies-
tenpäiväksi. Pyhäinpäivänä pysähdytään muistelemaan 
niin menneitä sukupolvia kuin omaa henkilökohtaista 
maallista vaellusta kilvoitteluineen. Tuona päivänä ih-
misillä on tapana viedä kynttilöitä läheistensä haudoil-
le ja se on myös yksi suosituimmista kirkossa käyn-
tipäivistä. 

Pyhäinpäivän sanomassa ja virsissä sukupolvien 
ketjun voi nähdä yhteisön näkökulmana, yksilön tuon 
puoleiseen valmistautumisen ja kristillisen kirkon 
vuorisaarnan autuaaksi julistamisen näkökulmana. Py-
häinpäivänä kirkon rukouksissa jätetään poisnukku-
neet Jumalan huomaan. Suosituimpia pyhäinpäivän 
virsiä voidaan käyttää hautajaisvirsinä ja toisaalta hau-
tajaisiin suunnattuja virsiä lauletaan pyhäinpäivän ju-

malanpalveluksissa.
”Rauhan saivat pyhät Herran” (virsi 146) kirjoit-

tajan kerrotaan tehneen tämän virren äitinsä hauta-
jaisiin ja sen tunnelmassa voi aistia haikean, läheisestä 
ihmisestä luopumisen tuskan.  Haikeus saattaa johtua 
siitäkin, että me täällä elävät emme voi vielä heittää 
kilvoitusta, vaan me joudumme odottamaan taivaan 
ihanuuteen pääsyä. Virren lopussa vedotaan Jeesuksen 
ristinkuoleman kautta pääsyä taivaan kotiin. 

Minulla on tapana muistella entisiä vanhoja hyviä 
aikoja ja niinpä nytkin nousi mieleeni eräs muisto lap-
suudesta. Entisaikaan mentiin hautajaisiin linja-autolla 
sivukyliltä. Linja-auto keräsi saattoväen kyytiin koko 
kylältä, jonka jälkeen ajettiin hautajaissaattueessa rau-
hallista vauhtia kirkolle. Kirkolle mentäessä ja sieltä 
palatessa laulettiin ”Rauhan saivat pyhät Herran” virt-

tä niin useasti, että sen oppi ulkoa tuon matkan aika-
na. Tässä on hieno esimerkki siitä, kuinka entisaikaan 
vainajaa surtiin ja muisteltiin yhdessä. 

Niin - kokoontuisimmeko taas marraskuun en-
simmäisenä lauantaina kirkkoon suurella joukolla py-
häinpäivän iltajumalanpalvelukseen, jossa voimme liit-
tyä näkymättömästi kaikkien pyhien muodostamaan 
yhteyteen ja samalla saamme hiljentyä muistelemaan 
kuluneen vuoden aikana poisnukkuneita läheisiämme.  

Helena Koivukangas
diakoniatyöntekijä

Pyhäinmiestenpäivä lähestyy

Pyhäinpäivän kirkkohet-
ki kirkossa la 1.11. kello 16, 
Jaakko Sääskilahti, Marja-
Sinikka Luokkanen,  Keijo 
Piirainen, lapsikuoro. Kir-
kosta lähdetään kulkueena 
hautausmaan pääportille, 
jossa sytytetään kyntti-
lät. Ottakaa omat kynttilät 
mukaan.
Messu Sarakylän kappe-
lissa la 1.11. kello 10, Ris-
to Räihä, Keijo Piirainen, 
kappelikuoro. Jumalanpal-
veluksessa luetaan kaik-
kien viime pyhäinpäivän 
jälkeen Sarakylään haudat-
tujen nimet.
Muista mahdollisuus käyt-
tää kirkkotaksia, edesta-
kaisen matkan hinta 5 €.

Messu kirkossa la 1.11. kello 
19, Jaakko Sääskilahti, Juk-
ka Jaakkola ja kirkkokuoro. 
Jumalanpalveluksessa lue-
taan kaikkien viime pyhäin-
päivän jälkeen kuolleiden 
pudasjärveläisten ja Pudas-
järvelle haudattujen nimet. 
Taksi seurakuntakodilta 
kirkkoon lähtee kello 18.30, 
omavastuu 5 € edestakai-
nen matka. Muista mahdol-
lisuus käyttää kirkkotaksia  
myös sivukyliltä, edestakai-
sen matkan hinta  5 €.
Messu seurakuntakodis-
sa su 2.11. kello 10, Jaak-
ko Sääskilahti, Juha Kukku-
rainen, Keijo Piirainen, Vox 
Margarita.
Messu Askanmäen kotiseu-
tutalossa yhdessä Puolangan 
seurakunnan kanssa su 2.11. 
kello 14, Juha Rauhala, Han-
nes Seppänen. 
Syksyn Raamattupiirit 
maanantaisin, 10.11., 17.11., 
15.12., tervetuloa yhdessä 
tutustumaan Apostolien te-
koihin.
Kuorot: eläkeläisten musiik-
kipiiri ke 29.10. kello 13, Vox 
Margarita ke 29.10. kello 18, 

lapsikuoro to 30.10. kello 
16.30, nuorisokuoro to 30.10. 
kello 16.30, kirkkokuoro to 
30.10. kello 16.30. Sarakylän 
kappelikuoro to 30.10. kello 
18.15. 

Parisuhdeilta Pudasjär-
ven seurakuntakodissa 
pe 14.11. kello 18-20. Ti-
laisuuden teemana on 
”Miten huolehdimme 
parisuhteen hyvinvoin-
nista”. Kataja Parisuh-
dekeskus ry.stä  parisuh-
dekouluttajat Liisa ja Juha 
Välilä käsittelevät illan ai-
kana mm. parisuhteen 
eri vaiheita, vuorovaiku-
tuksen merkitystä, omien 
tunteiden tunnistamista 
sekä ristiriitojen raken-
tavaa ratkaisemista pa-
risuhteessa. Lastenhoito 
on järjestetty.  Ilmoittau-
tumiset (08) 882 3100 tai 
pudasjarvi.srk@evl.fi   ti 
11.11. mennessä. Lämpi-
mästi tervetuloa.

Kirpputori Kanttorilassa ke 
29.10. kello 10-13 
Lähetystalkooilta Kanttori-

lassa ma 3.11. kello 18.
Ystävänkammari seurakun-
takodissa tiistaisin kello 12.
Omaishoitajat seurakunta-
kodissa ma 3.11. kello 11.
Yhteisvastuustarttipäivä 
retki Kuusamoon ke 19.11. 
Yhteysvastuukerääjät, ter-
vetuloa innostumaan ja tu-
tustumaan vuoden 2015 
yhteisvastuukohteisiin! Yh-
teisvastuu 2015 kehittää suo-
malaista Suurella Sydämellä 
–vapaaehtoistyötä  ja auttaa 
lapsia kouluun Haitissa. Il-
moittautumiset ja ruokavali-
ot 11.11. mennessä Pudasjär-
ven kirkkoherranvirastoon  
(08) 882 3100. Lähtö bussil-
la Pudasjärven seurakunta-
talolta kello 9.00. Paluu kello 
18 mennessä Pudasjärvelle. 
Retki on yhteisvastuukerää-
jille ilmainen. 
Sauvakävely ti 4.11. kello 18, 
kokoonnumme Liepeeseen.
Nuorisotyö: Nuorten ilta-
kahvila Rönö pe 24.10. kel-
lo 18.
Isänpäivän perheilta seu-
rakuntakodissa ti 4.11. kello 
17.30 ja Hirvaskosken kou-
lulla to 6.11. kello 17.30.

Perhekerhot: Perheker-
ho seurakuntakodissa ke 
29.10. ja to 30.10. klo 10-
13. Iltaperhekerhoa ei seu-
rakuntakodissa to 30.10. 
Korpisen perhekerho ke 
29.10. kello 10. Paukkerin-
harjun perhekerhoa ei pe 
31.10. 
Satumuskaria ei pe 31.10.
Lapsiparkki kokoontuu 
seurakuntakodin päivä-
kerhotiloissa perjantaisin 
kello 9.30-12 ilmoittautu-
miset  (08) 882 3100. 
Syyskonsertti seurakun-
takodissa ke 5.11. kello 13.
Kirkkoherranvirasto ja 
toimistot suljettuna ma 
3.11.2014.
Rauhanyhdistykset: Py-
häinpäiväseurat Saraky-
län koululla la 1.11. kello 
19 (Antti Impiö, Kari Kai-
nua). Pyhäinpäiväseurat 
Kurenalan rauhanyhdis-
tyksellä la 1.11. kello 15, 
su 2.11. kello 13 ja su 2.11. 
kello 18  (Reino Vähä, Leo 
Ylönen). 
Kastettu: Luukas Eevertti 
Kumpula.

Pudasjärven kansalaisopis-
ton laulupiiriin jo usean vuo-
den ajan osallistuneet laulun 
harrastajat ovat perustaneet 
Rentukka-kuoroksi nimetyn 
laulajaryhmän. Yhtenäiseen 
kelta-mustaan esiintymis-

Ihmiselon muistoja musiikin keinoin
asuun sonnustautunut kuo-
ro esiintyi perjantaina 24.10. 
kansalaisopistolla Salikissa. 
Tilaisuus oli samalla kuoron 
ensimmäisen, Aamusta il-
taan –äänitteen julkistamis-
konsertti.

Kuoron johtajana toimi 
Reijo Kossi, joka on myös 
tehnyt äänitteen. Alun pe-
rin kuorolaisten omaan käyt-
töön tarkoitetusta, 10 kappa-
letta sisältävästä äänitteestä 
on monistettu isompi määrä 

myös muidenkin kuunnelta-
vaksi.

Kossi kertoi, että laulut on 
harjoiteltu viime talven aika-
na ja äänitys on tehty touko-
kuussa kansalaisopiston stu-
diossa.

-Äänitteen muistojakin 
herättävät musiikkikappaleet 
on koottu kuvaamaan vuoro-
kauden eri vaiheita ja sen ra-
kenne voidaan käsittää myös 
yhden ihmiselon eri vaiheik-
si. Kevyellä säestyksellä lau-
lujen sanoma nousee esille ja 
ne on tarkoitettu rauhallises-
sa ympäristössä tapahtuvaan 
kuunteluun. Kossi totesi, että 
vastaavia kuorolaisten mu-
siikkiäänitteitä Pudasjärvellä 
ei ole aikojen saatossa tehty 
kovin montaa, joten harvi-
naisemmasta asiasta on kysy-
mys. Rentukka-kuoron cd-le-
vyä voi ostaa kirjakaupasta, 
K-Supermarketista ja  kuoro-
laisilta. PK

Rentukka-kuorolaisista huokui tyytyväisyys heidän saadessaan esittää ensimmäi-
sen cd-levynsä lauluja pudasjärveläisille.

Kansalaisopiston musii-
kinopettaja Reijo Kossil-
la oli syytä hymyyn, kun 
Rentukka-kuorolaiset kiit-
tivät häntä kuoron, 10 
musiikkikappaletta sisäl-
tävän äänitteen yhteistyö-
urakasta.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Hetekyläläisen, Juha Heik-
kilän 24-päinen ayrshire-
karja arvosteltiin Suomen 
parhaaksi karjojen välises-
sä jalostusarvokilpailussa. 
Jalostusorganisaatio Faban 
vuosittain järjestettävät val-
takunnalliset, lypsykarjan 
jalostuskilpailut pidettiin 
10.10. Jyväskylässä, jossa pu-
dasjärveläiset menestyivät 
muutoinkin hienosti.

Jälkeläisten perusteella 
arvosteltujen, keinosiemen-
nykseen käytettävien ayr-
shire-sonnien kilpailun voit-
ti Yli-Kuren kylällä tilaa 
pitävien Juho ja Armi Kello-
lammen sonni, kutsumani-
meltään Aamos. Lisäksi Juha 
Heikkilän sonnit, Yarde ja 
Aavistus sijoittuivat tässä 
kilpailussa neljänneksi ja vii-
denneksi. Lehmien jalostus-
arvokilpailussa sijoittui kol-
manneksi pudasjärveläisten, 
Ruottisenharjulla tilaa pitä-
vien Minna ja Arto Juurikan 
holstein-rotuinen Haisuli.

Ayrshire-karjakisan voi-
tosta Juha Heikkilä kertoi, 
että menestyksen takana on 
tilalla tehty 24 vuoden pit-
käjänteinen jalostustyö, jossa 

Pudasjärveläiset menestyivät 
lypsykarjan jalostuskilpailussa

pikavoittoja ei jaeta.
-Yksi sukupolvi on käy-

tännössä kolme vuotta ja 
lopputulos on nähtävillä, 
kunnes siemennyksen tulok-
sena oleva lehmävasikka ai-
kuistuu ja poikii, totesi Heik-
kilä.

Juho ja Armi Kellolam-
pi kertoivat voittoisasta ayr-
shire-sonnistaan Aamokses-
ta, että vasta yhden kerran 
poikinut Aamoksen emä oli 
jo nuorena erittäin hyvära-
kenteinen ja myös luonteel-
taan hienoluonteinen lehmä.

-Silloinen jalostusneuvo-
ja Kimmo Pitkänen kiinnos-
tuikin lehmästä jalostusta 
ajatellen. Myöhemmin Aa-
mos-sonni onkin periyttänyt 
erinomaisia lypsylehmiä, 
josta lukuisat karjankasvat-
tajat saavat olla hyvillään, 
totesivat tilanpitäjät.

Faban Pohjoisen toimin-
ta-alueen jalostuspäällikkö 
Antti Juntusen mukaan Poh-
jois-Suomessa karjan kaut-
ta saatavien tulojen merkitys 
on aina oivallettu ja koko-
naisuutena karjojen perin-
nöllinen taso onkin korkea.

-Määrätietoinen ja ta-

Hetekyläläisen, Juha Heikkilän 24-päinen ayrshire-kar-
ja arvosteltiin Suomen parhaaksi karjojen välisessä ja-
lostusarvokilpailussa. Kuvassa yksi joukkoon kuulu-
vista, erinomaisista lypsylehmistä kutsumanimeltään 
Hohto. Kuva Sirpa Kivilahti.

voitteellinen jalostustyö on 
tärkeä osa lypsykarjatilan 
kannattavuuden paranta-
misessa. Jalostuskilpailuilla 
onkin pitkä perinne ja myös 

kasvattajien keskuudessa 
korkea arvostus, totesi Jun-
tunen.

Pertti Kuusisto

199
pkt

Maitokolmion 
voi
500 g

tuore lohifilee
vakuumi, Norja 
rajoitus: 2 pkt/talous  

699
kg 299

pkt

Voimassa to-pe 30.-31.10.rajoitus 10kpl/talous

Fanta ja Sprite  
virvoitusjuomat
1,5 l (0,73 l) sis. pantti 0,40  
rajoitus: 5 plo/talous

149
plo

Ilman korttia 2,29 plo (1,26/l) sis. pantti 0,40

-42 %

Ranskalainen 
jättipatonki 
380 g (2,61/kg)

099
kpl

Tarjoukset voimassa to-su 30.10.-2.11.

895
pkt

pampers vaipat 
kaikki koot

OMPA 
HALAPAA!

k-Menu 
edamjuusto viipale 
700 g

normaalihinta 4,99 pkt

ERÄERÄ

Sanelli 
puukkojen, 

teroittimien, 
riistapannujen 

ja -patojen 
esittely ja 

myynti 
to-pe 

30.-31.10.

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

Hinnat voimassa 
to-su 30.10.-2.11.
ellei toisin mainita.

Palvelemme: 
ma-pe 8-21
la 1.11. suljettu, su 12-18

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT
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Kaupunginhallituksen ko-
kouksessa tiistaina 28.10. 
esitettiin valtuustolle, että 
Pudasjärven kaupungin 
vuoden 2015 tuloveropro-
sentiksi päätettäisiin 20,5 
prosenttia. Tuloveropro-
sentti olisi siis sama kuin 
kuluvanakin vuonna.

Kiinteistöveroprosent-
teihin tulisi muutoksia 
vain yleisen kiinteistöve-
roprosentin osalta, joka 
nousisi tämän vuoden 
0,75 prosentista 0,8 pro-
senttiin. Vakituisen asuin-
rakennuksen 0,4, muun 
asuinrakennuksen 0,87, 
rakentamattoman raken-
nuspaikan 2,00 ja yleis-
hyödyllisien yhteisöjen 
0,4 kiinteistöveroprosentit 
pysyisivät ennallaan. 

Samassa kokouksessa 
keskusteltiin myös Luok-
kavaaran viemärin kor-
jaamisesta ja sen takuu-
tarkastuksissa havaituista 
puutteista. Maanraken-
nus Komulainen Oy vel-
voitettiin kaupunginjoh-
tajan esityksen mukaan 
suorittamaan Pudasjär-
ven kaupungille vahin-
gonkorvauksena viemäri-
linjan korjauskuluja yli 31 
000 euroa. Maanrakennus 
Komulainen Oy vastaan-
otti urakan lokakuussa 
2010 ja samalla alkoi pro-
jektin takuuaika, jota on 
sittemmin jatkettu useam-
man kerran. Myöhemmin 
havaittujen puutteiden ja 
vuotojen vuoksi, kilpailu-
tettiin viemärilinjojen kor-
jaustöiden tekijä. Tarjous-
kilvan voittanut TimiTec 
Oy teki korjaustyöt viime 
elokuussa.

Pudasjärven kaupun-

Veroprosentteihin 
pieniä muutoksia

gin omana toimintana 
harjoittama kaukolämpö-
toiminta luovutetaan pe-
rustettavalle kaupungin 
omistamalle yhtiölle vuo-
den lopusta alkaen. Luo-
vutus johtuu syyskuussa 
2013 voimaan tulleen kun-
talain muutoksesta, jonka 
mukaan kuntien on siir-
rettävä kilpailtujen alo-
jen toiminta hoidettavaksi 
osakeyhtiö-, osuuskunta-, 
yhdistys- tai säätiömuo-
toiseksi viimeistään vuo-
den 2014 loppuun men-
nessä tai järjestää toiminta 
muutoin siten, ettei toi-
minta vääristäisi kilpai-
lua.

Lisäksi kaupunginhal-
lituksen esityslistalla oli 
hyväksyntää odottamas-
sa suunnitelma kaupun-
gintalon tilamuutoksista 
yhteispalvelupisteen tar-
peisiin. Asiakaspalvelu-
tilaan tehdään muutok-
sia, jotta tilaan saadaan 
myös Kelan ja verottajan 
asiointipisteet. Asunto-
toimelle tehdään keveil-
lä siirrettävillä seinäkkeil-
lä tilat nykyiseen teknisen 
toimen yhteistilaan. Tek-
nisen toimen yhteistila 
siirtyy nykyiseen raken-
nustarkastustoimistoon, 
joka jaetaan keveillä sei-
näkkeillä kahdeksi työ-
pisteeksi. Rakennustar-
kastustoimisto siirtyy nyt 
tyhjillään olevaan 1-ker-
roksen ”varatilaan”, joka 
jaetaan keveillä seinäk-
keillä kolmeen erilliseen 
työpisteeseen ja rakennus-
tarkastushenkilöstön työ-
tilaan. Muutoksien arvi-
oidut kustannukset ovat 
noin 35 000 euroa. JK

Hyväntekeväisyyskonsertti

Kulje vierellä

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €. 
Arvontaa ja kahvitarjoilu!

Seurakuntatalolla
keskiviikkona 5.11.2014 klo 13.00

järjestäjinä: 
Kajastus, Osviitta, Rimmintien tukiasunnot 

ja Pudasjärven seurakunta

Seurakuntavaalit aloitettiin 
ennakkoäänestyksellä

Seurakuntavaalien ennak-
koäänestys aloitettiin maa-
nantaina 27.10. ja se kestää 
perjantaihin 31.10. saakka. 
Ennakkoäänestyspaikko-
ja on kirkkoherranviraston 
ohella taajamassa ja eri ky-
lien alueilla 16. Äänioikeu-
tettu seurakunnan jäsen voi 
äänestää ennakkoon missä 
tahansa ennakkoäänestys-
paikassa ilmoittautumalla 
vaalitoimitsijalle ja esittämäl-
lä henkilöllisyystodistuksen-
sa tai muun riittävän selvi-
tyksen henkilöllisyydestään. 

Varsinaiset vaalit aloite-
taan Pudasjärven seurakun-
takodissa kello 11 sunnun-
taina 9.11. Vaaleissa valitaan 
vuoden 2015 alusta alkavak-
si nelivuotiskaudeksi 23 jä-
sentä seurakunnan kirkko-

valtuustoon.
Ensimmäisenä äänestäjä-

nä maanantaiaamuna kirk-
koherranviraston ennakko-
äänestyspaikalla oli Kerttu 
Simu, joka kertoi pyrkivän-
sä äänestämään aina ennak-
koon.

-Näin tulee varmasti hom-
ma hoidettua, eikä äänes-
täminen jää tekemättä min-
kään odottamattoman esteen 
vuoksi. Pidän seurakunnan 
toimintaa ja palveluja erit-
täin tärkeänä. Keskeisiin asi-
oihin kuuluu myös, että seu-
rakunta säilyy vahvana ja 
itsenäisenä, totesi Simu.

Vaalitoimitsijana toiminut 
toimistosihteeri Anja Lehmi-
kangas kertoi, että edeltävän 
kerran vuonna 2010 pidetyis-
sä seurakuntavaaleissa ääni-

Vaalitoimitsijana toiminut toimistosihteeri Anja Leh-
mikangas palveli Kerttu Simua, joka oli ensimmäise-
nä äänestäjänä kirkkoherranviraston ennakkoäänes-
tyspaikalla.

oikeutettuja oli 6753. Äänioi-
keuttaan tuolloin käytti 1563 
henkilöä äänestysprosentin 
ollessa 23,2. Nuorista 16-17 
–vuotiaista äänioikeuttaan 

käytti 70 henkilöä äänestys-
prosentin ollessa 26,7. Tuol-
loin kirkkovaltuuston vali-
tuista naisia oli 15 ja miehiä 
kahdeksan. PK

Keskustapuolueen vuodesta 
2003 lähtien kansanedustaja-
na toimineen Tapani Töllin 
puhe- ja keskustelutilaisuus 
oli perjantaina 24.10. Pudas-
järven kaupungintalossa. 
Ilta oli hyvin keskusteleva ja 
vuorovaikutteinen. Tölli to-
tesi, että tilaisuus oli hänelle 
itselleen myös hyvä evästys-
tilaisuus. Läsnä olleet ottivat 
kantaa moniin ajankohtaisiin 
asioihin, esimerkiksi soteksi 
puhuteltuun sosiaali- ja terve-
ydenhuollon palvelurakenne-
uudistukseen, maatalouden 
byrokratiaan ja toimeentu-
loedellytyksiin.

Tölli totesi, että tällä het-
kellä elämme taloudellisesti, 
poliittisesti ja turvallisuuspo-
liittisesti murrosaikaa.

-Turvallisuuspoliittisesti on 
tärkeää, että toimintalinjam-
me on vakaata, ennustettavaa 
ja uskottavaa. Venäjän tilanne 
ja kauppapakotteet vaikutta-
vat merkittävästi myös Poh-
jois-Suomeen. Taloudellinen 
tilanteemme edellyttää halli-
tukselta päätöksiä. Valtiova-
rainvaliokunnan muutama 
päivä sitten kuultavana ol-
leet talousoppineet suositte-
livat elvytystä, toisin sanoen 
niiden investointien käynnis-
tämistä ja aikaistamista, jot-
ka ovat muutenkin välttämät-
tömiä. Tämä koskee muun 

Tölli puhui ja otti vastaan kuulijoiden evästyksiä

muassa liikenteeseen liitty-
viä investointeja. Pelkillä leik-
kaustoimilla taloutemme ei 
nouse, korosti Tölli.

Hänen mielestään on eri-
koista, että hallituksen mer-
kittävimmät kohteet ovat 
länsimetro, Pisara-rata ja 
Tampereen ratikat.

-Niillä ei ole teollisuu-
temme kovin suurta kas-
vusysäystä. Mielenkiintoista, 
että Pisara-radan investoin-
nin hinnalla saataisiin raken-
nettua esillä olleen Jääme-
ren radan Suomen puoleinen 
osuus. Talouskasvun keskei-
nen tekijä on pienet ja keski-
suuret yritykset. Siksi nyt olisi 
syytä panna toimeen puheen-
johtaja Juha Sipilän esittämän 
kasvurahaston toteuttaminen. 

Nyt tarvitaan kattava yh-

Kansanedustaja Tapani Tölli keskusteli aktiivisesti ja otti vastaan kuulijoiden mie-
lessä olleita asioita.

teiskuntasopimus, johon tar-
vitaan muun muassa hallitus, 
eduskunta, työmarkkinajär-
jestöt, elinkeinoelämä ja kun-
nat. Keskeisenä tavoitteena 
on luoda uskottava väylä ta-
louden kasvuun ja tuottavuu-
den paranemiseen. Se edellyt-
tää määrätietoista ohjelmaa 
ja toimia muun muassa yrit-
täjyyden edellytyksissä, tuot-
tavuudessa, työtuntien li-
säämisessä ja byrokratian 
karsimisessa.

Pohjois-Suomestakin löy-
tyy Suomen taloudelliseen 
kasvuun keskeisiä tekijöi-
tä. Ne liittyvät muun mu-
assa metsäteollisuuteen, 
puutaloteollisuuteen, kaivos-
teollisuuteen, energiaan, ja 
elintarviketeollisuuteen sekä 
matkailuun. Niihin pitäisi 

myös panostaa. On tässä mie-
lessä koko yhteiskunnan kan-
nalta vahingollista, että hal-
lituksen politiikka on ollut 
tavoitteellisesti voimakkaasti 
keskittävää.

Maatalous on suurien 
haasteiden keskellä. Tällä het-
kellä Venäjän talouspakottei-
den vaikutus maitotiloille on 
merkittävä ja EU:n tuki tähän 
tilanteeseen on kohdannut 
vaikeuksia. Nyt on ollut esil-
lä uhkatekijänä myös tukien 
maksatuksen osittainen siir-
tymien ensi vuodelle, mikä 
tuottaisi monille tiloille suu-
ria ongelmia. Tukien maksa-
tus ei voi siirtyä sen vuoksi, 
että Maaseutuvirasto ei ehtisi 
asioita aikanaan hoitaa, totesi 
Tölli. PK

Tilaisuudessa kirjan esittely, puhallinmusiikkia sekä 
alustuksia aiheesta valokuva kulttuuri- ja kotiseutu-

työssä sekä ihmisen arjessa maakuntajohtaja
Pauli Harjun, Kaupunginjohtaja Tomi Timosen, 

MSL:n aluepäällikkö Elina Vehkalan,
kaupunginhallituksen jäsen Marja Lanton ja 

toimittaja Juha Hagelbergin esittäminä.
Kahvitarjoilu!

Muut kirjan esittely- ja myyntitilaisuudet
su 2.11.2014 

Siuruan Työväentalo klo 12.00 ja 
Tannilan koulu Yli-Iissä klo 15.00.

Tilaisuuksissa kirjan myyntiä 45 €/kpl
Tervetuloa!

JUHO KUOPUS
Amerikan raitin kautta Siuruan selkosille

VALOKUVAKIRJAN JULKISTAMISTILAISUUS
la 1.11.2014 klo 16.00 Pudasjärven kansalaisopistossa, Lukiontie 4

Hilkka Parkkisenniemi, toimitusryhmän sihteeri
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Eläkeläiset luovat iloa yhteistyöllä
Pudasjärven Eläkeläiset ry 
vietti lauantaina 25.10. Ku-
renalan koululla toimin-
tansa 35-vuotisjuhlaa, jos-
sa oli noin 140 osallistujaa. 
Tapahtuman järjestäjät sai-
vat olla päivästä hyvillään 
ja juhlaväki sai nauttia päi-
vän kuluessa monipuolises-
ta ohjelmasta. Ennen varsi-
naista ohjelmaa ruokailtiin 
ja sen jälkeen vieraat kävi-
vät onnittelemassa juhlivaa 
yhdistystä. Onnitteluja ot-
tivat vastaan yhdistyksen 
puheenjohtaja Hilkka Tihi-
nen ja taloudenhoitaja Lee-
na Rantala. 

Tihinen piti tervehdys-
puheen kertoen, että yh-
distys kuuluu vuonna 1959 
perutettuun Suomen van-
himpaan eläkeläisjärjes-
töön. Pudasjärven yhdis-
tys on perustettu syksyllä 
1979. Perustajajäseninä oli-
vat Olavi Määttä, Aale Moi-
lanen, Kalle Määttä ja Han-
nes Mertala. Aikaisempina 
puheenjohtajina ovat toi-
mineet Olavi Määttä, Lau-
ri Määttä Pekka Jussila ja 
Pirkko Raitamaa. Yhdistys 
toimii aktiivisesti ympäri 
vuoden ja sen jäsenmäärä 
on kasvanut tasaisesti vuo-
desta vuoteen ollen nykyi-
sin 270 henkilöä.

Eläkeuudistukselle 
ruusuja ja risuja
Juhlapuhujaksi tilaisuuteen 
kutsuttu Eläkeläiset ry:n 
puheenjohtaja Kalevi Kivis-
tö totesi puheessaan, että 
toimintakykyisten eläke-
läisten ja heidän omaisten-
sa ja muidenkin auttajien 
rooli on tärkeä voimava-
ra, jolla on yhteiskunnal-
le myös suuri taloudellinen 
merkitys. Hän käsitteli pu-
heessaan monipuolisesti 
myös eläkeuudistusta anta-
en sille vertauskuvallisina 
arvosanoina sekä ruusu-
ja että risuja. Kivistö totesi 

tyytyväisenä, että eläkeuu-
distuksesta ovat olleet kiin-
nostuneita myös nuoret. 

-Tulevaisuuden haastei-
siin kuuluvat kotihoidon ja 
kotiin tuotavien palvelujen 
saaminen ikäihmisille, joi-
den aktiivisuus ja kanssa-
käyminen muiden ihmisten 
kanssa on tärkeää. Kun ai-
vot saavat monenlaisia vi-
rikkeitä, auttaa se ihmis-
tä pysymään terveempänä 
muutoinkin, korosti Kivis-
tö.

Eläkeläisten aluejär-
jestön tervehdykset toi 
puheenjohtaja Teuvo 
Näätänen kannustaen yh-
distyksiä lisäämään keski-
näistä yhteistyötä ja kiitteli 
pudasjärveläisiä vuosittain 
järjestettävistä yhteisistä 
pilkkikilpailuista. Kaupun-
gin tervehdyksen esittänyt 
kaupunginvaltuuston vara-
puheenjohtaja Sointu Veivo 
kiitteli yhdistyksen olevan 
erittäin pirteä ja sen jäsenet 
ripeitä sekä toimeliaita. Yh-
distyksen järjestämät eri-
laiset tapahtumat kiinnos-
tavat monen ikäisiä ja näin 
mukavasta yhdessäolosta 
saavat nauttia muutkin, to-
tesi Veivo.

Juhlaohjelmaan kuului 

Kurenalan koululla järjestettyyn juhlaan osallistui arviolta noin 140 henkilöä.

Anelma Outilan lauloi Reijo Kossin säestyksellä.

Juhlassa kukitettiin Leena Rantala, Kyllikki Piri, Leo Niemelä, Pirkko Raitamaa ja 
Pekka Jussila.

Edessä Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Kalevi Kivistö, 
Eläkeläisten aluejärjestön puheenjohtaja Teuvo Nää-
tänen ja Pudasjärven Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja 
Hilkka Tihinen.

myös pitkään yhdistyksen 
toiminnassa mukana ol-
leiden kukitus. Onnittelu-
ja olivat ottamassa vastaan 
yhdistyksessä 30 vuotta jä-
senenä olleet Leena Ran-
tala, Kyllikki Piri ja Leo 
Niemelä sekä puheenjoh-
tajina toimineet Pirkko Rai-
tamaa ja Pekka Jussila. Ter-
vehdys- ja juhlapuheiden 
ohella yleisöä viihdytettiin 
monipuolisilla musiikki-, 
tanssi- ja liikuntaesityksillä 
sekä runonlausunnalla. Ti-
laisuuden alussa laulettiin 
yhteislauluna kappale, Ko-
timaani ompi Suomi. 

Tilaisuuden musiikkior-
kesterina toimi Reijo Kossin 
säestyksellä Kansalaisopis-
ton orkesteri. Lauluesityk-
siä tarjosivat ensimmäisen 
musiikkiäänitteensä jul-
kaissut eläkeläisten Ren-
tukka-kuoro, Ukkokööri ja 
Anelma Outila. Runonlau-
suntaa esittivät Hilkka Lii-
kanen ja Eero Räisänen. 
Muihin ohjelmanumeroi-
hin kuului liikunnallisia 
esityksiä, joista suurta ihas-
tusta sai osakseen Simona 
Muwazin itämainen tans-
siesitys.

Pertti Kuusisto

Simona Muwazin itämai-
nen tanssiesitys sai osak-
seen suurta ihastusta.
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Fazer Oululainen
Reissumies
tosi tumma tai kaura
280 g (3,53 kg)

Castello
Valko- tai sinihome-
juusto
150 g (13,26 kg)

Snellman porsaan
Ulkofilee
n. 1,5 kg

099pss 199pkt 689kg

Aino
Jäätelöt
0,48 l (9,33 l)

Rönkä
Savunauta
sisäpaistista 140 g 
(21,35 kg)

449pkt 299pkt

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

119pll

Tu
or

et
or

in
 tu

ot
te

et
 v
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m

as
sa

 3
.1

1.
 a

st
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Atria takuumurea
Naudan sisäpaisti
n. 1 kg

559
Rainbow suomalainen
Broilerin ohutleikkeet
430-500 g (13,00-11,80 kg)

rasia

1290
kg

Enemmän kuin edullinen

895
Hätälä Norjan
Lohifile vac.

kg

Hätälä Norjan

Fazer Oululainen

tosi tumma tai kaura

Castello

12

Espanjan
Satsuma

099kg

Costa Rica
Banaani

099kg

Hollannin Conference
Päärynä

099kg

Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18

S-market suljettu Pyhäinpäivänä la 1.11.
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Vierimetsänhoidolla 
vähennetään  
myrskytuhoja
Sähkönsiirtoyhtiö Caru-
na parantaa sähköverk-
konsa luotettavuutta ja 
säävarmuutta kaikilla verk-
koalueillaan hoitamalla säh-
kölinjojensa vierimetsiä. 
Keskijänniteverkon paran-
nusinvestointien arvo on 
noin 10 miljoonaa euroa ja 
tällä työllistetään suoraan 
100 henkilöä seuraavan kah-
den vuoden ajan. Vierimet-
sänhakkuut toteuttaa UPM 
Silvesta, jonka kanssa Caru-
na on solminut kahden vuo-
den puitesopimuksen.

Vierimetsänhoidolla var-
mistetaan, että verkko toimii 
mahdollisimman hyvin kai-
kissa sääolosuhteissa. Asia-
kas hyötyy vierimetsänhoi-
dosta parantuneena sähkön 
toimitusvarmuutena erityi-
sesti talvella, kun lumikuor-
mat ovat suuria, sekä myrs-
kyjen aikana.

Yhteistyön linjalla
Sähkönjakelua uhkaavien 
puiden poisto keskijännite-
linjojen vierimetsissä aloi-
tetaan nyt myös Pudasjär-
vellä. Hakkuut on tarkoitus 

Pudasjärvellä 
sähkönjakelua turvataan hakkuilla

toteuttaa hyvässä yhteisym-
märryksessä alueen maan-
omistajien kanssa. Vieri-
metsänhoitotoimenpiteet 
tehdään maanomistajil-
le mahdollisimman helpok-
si ja huolettomaksi. Caruna 
ja UPM Silvesta huolehtivat 
yhteistyössä maanomistajien 
kanssa toimenpiteistä sopi-
misesta ja puuston poistosta 
sekä lähikuljetuksesta.

UPM Silvesta hoitaa 
puuston käsittelyn, lähikul-
jetuksen ja yhteismyynnin. 
Maanomistajalle on tarjolla 
kolme vaihtoehtoa: voi osal-
listua yhteismyyntiin, jolloin 
puista korvataan tienvarsi-
hinta, maanomistaja voi pi-
tää kaadetut ja tienvarteen 
kuljetetut puut tai maan-
omistaja voi itse poistaa säh-
könjakelua uhkaavat puut 
määräaikaan mennessä.

Raivausten lisäksi 
tarvitaan vierimetsän 
uudistustyötä
Työ alkaa johtokatujen alus-
taraivauksella, jota tehdään 
muutenkin kuuden vuoden 
välein. Sähkölinjan vaatima 
alue ei sinänsä laajene mi-
hinkään nykyisestä. Vieri-
metsistä poistetaan vain säh-

köverkolle riskiä aiheuttavat 
puut. Tervettä, järeää runko-
puuta ei ole tarkoitus pois-
taa. Ainoa poikkeus on, jos 
puun oksat yltävät hyvin lä-
helle sähköjohtoja. Pihapuita 
ei tulla noin vain kaatamaan, 
vaan pyritään löytämään ke-
vyemmät keinot. Poistetta-
vat puut voidaan katsoa yh-
dessä maanomistajan kanssa 
ennakkoon. Metsää ei ole 
tarkoitus tuhota, vaan toi-
missa pyritään siihen, että 
sähkölinjahakkuut hyödyt-
tävät kaikkia osapuolia.

Vierimetsän hoidolla pyritään välttämään muun muas-
sa lumikuorman kaatamien puiden aiheuttamia sähkö-
katkoja. Kuva Caruna.

Rekisteröintejä Vakuutuksia

Viitantie 7 (Sähkö-Polar) 
90900 Kiiminki

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

Avoinna ma-pe klo 9-17

KATSASTUS TARJOUS! 
Katsastuksen yhteydessä 

pesukuponki veloituksetta! 
Tällä kupongilla!

%
%

%

%

Tervetuloa kaikki revontulista, 
luonnosta ja valokuvauksesta kiinnostuneet!

To 6.11. klo 19.00 
Lauri KoivuLuoman 
valokuvia, tarinoita ja 

vinkkejä revontulikuvaukseen

Kuvat heijastetaan videotykillä

Pudasjärven KauPunginKirjasTossa
Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi

Revontuli-ilta!
Taivaallista loistoa kirjastossa

Ps. Tulossa myös ohjattu revontuliretki!

Toimien taustalla ovat 
viime vuosien kovat myrs-
kyt, jotka aiheuttivat laajo-
ja ja pitkäaikaisia sähkökat-
koksia. Myös lumikuorma 
voi kaataa puita sähkölinjo-
jen päälle. Lopullista ratkai-
sua hakkuutkaan eivät tuo, 
sillä metsä kasvaa koko ajan. 
Vierimetsää tulee uudistaa, 
ja uudistustyössä kannattaa 
suosia mäntyä tai kuusta. 
Herkästi linjan päälle taipu-
via lehtipuita pitäisi välttää. 

Minna Lehtovaara

KRISTILLISTen PeRuSARvOJen PuOLeSTA 
ehdokkaamme seurakuntavaaleissa 

Vanhoillislestadiolaisuus, Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen 
perustuva kristillinen usko. Keskeisenä opetuksena on usko 

Kristukseen ja syntien anteeksiantamukseen. Tavoitteena on kehittää 
seurakuntaa yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa.

Hankkila 
Riitta
lähihoitaja

Hirvasniemi 
Mari 
yrittäjä, sairaanhoitaja

Jaakkola 
Anna-Maaria
puutekniikan insinööri (AMK), kotiäiti

Jumisko-Putula 
Merja
maatilan emäntä, kotiäiti

Jurmu  
Iivari
eläkeläinen

Juusola 
Kimmo
metsätalousinsinööri (AMK)

Karppinen
Taimi 
sairaanhoitaja

Lauhikari
Riina
opiskelija

Lehto
Liisa-Kaarina 
ammattiaineiden opettaja

Lohilahti
Ilmari
putkiasentaja

Mattila
Juhani
merkonomi/myymäläpäällikkö

nikula
veli
metsäasiantuntija

niskasaari
Arvo
lehtori

niskasaari
Juho 
eläkeläinen

Perttu
Seija
sairaanhoitaja, eläkeläinen

Pikkuaho
Katriina
luokanopettaja

Puhakka
Suvi
ylioppilas/kotiäiti

Puurunen
Oili
akateeminen sihteeri

Tuohimaa
Jaana
päiväkodinjohtaja/lastentarhanopettaja

2 5 7 8

9 11 12 14

17 19

3

20

6

15

Pudasjärven 
Seurakunta

16

10 13

4

18
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Vasemmistoliiton Pudas-
järven osasto ry piti sun-
nuntaina 26.10. sääntömää-
räisen syyskokouksena. 
Kokouspäätösten osalta to-
dettiin, että puheenjohta-
jana jatkaa Paavo Tihinen. 
Kokouksessa käydyissä 
keskusteluissa nousi esille 
kaksi pääasiaa, ensi vuonna 
käytävät eduskuntavaalit ja 
meneillään oleva valtakun-
nallinen sosiaali- ja terveys-
palvelujen uudistaminen.

Kokousväki oli huolis-
saan, miten valtiohallin-
non tulevat sosiaalipuolen 
muutokset tulevat näky-
mään Pudasjärven sosi-
aali- ja terveyspalvelujen 
palvelujen tuotannossa ja 
saatavuudessa. Tulevista 
eduskuntavaaleista ollaan 
Pudasjärvellä erityisen kiin-
nostuneita, koska pudasjär-
veläinen Sanna Stenius on 
nimetty piirin kansanedus-
tajaehdokkaaksi. Sannan 
hyväksi tehtävä, tuleva vaa-
lityö onkin pudasjärveläi-
sillä toisena tärkeänä asiana 
mielessä, jota varten viisaat 
päät ja voimavarat kootaan 
yhteen.

Kansanedustajaehdokas 
Sanna Stenius kertoo tul-
leensa vasemmistoliiton jär-
jestötoimintaan mukaan, 

Vasemmistoliitto 
valmistautuu eduskuntavaaleihin

Vasemmistoliiton Pudasjärven osaston puheenjohtajana jatkava Paavo Tihinen ker-
toi, että Pudasjärvellä valmistaudutaan kaikin voimin kansanedustajaehdokkaana 
olevan Sanna Steniuksen hyväksi tehtävään vaalityöhön.

kun häntä pyydettiin mu-
kaan ehdokkaaksi 2012 pi-
dettyihin kunnallisvaalei-
hin, jossa hän tuli valituksi 
kaupunginvaltuustoon.

-Tällä hetkellä olen myös 
viranomaislautakunnan jä-
sen ja kaupunginhallituk-
sen varajäsen. Eduskunta-
vaaleihin lähdin mukaan, 
koska haluan olla mukana 
vaikuttamassa yhteiskun-

nallisiin asioihin. Minulle 
tärkeitä asioita ovat lapsiin 
ja nuoriin, lapsiperheisiin 
sekä vanhuksiin liittyvät 
asiat. Lisäksi haluan tuoda 
esille, ettei harvaan asuttu-
jen alueiden palveluja ei saa 
huonontaa.

-Olen 32-vuotias pudas-
järveläissyntyinen raken-
nustekniikan insinööri Ki-
pinästä. Tällä hetkellä olen 

työstäni Destialta äitiyslo-
malla. Aiemmalta ammatil-
tani olen lähihoitaja ja olen 
työskennellyt vanhustyös-
sä Oulussa ja Pudasjärvel-
lä yhteensä noin 3,5 vuot-
ta. Näiltä osin minulle on 
myös tuttua kotipalvelus-
sa ja vanhainkodissa ikään-
tyneiden ihmisten hyväksi 
tehtävä tärkeä työ. PK

Pudasjärven Maa- ja koti-
talousnaiset järjestivät lau-
antaina 25.10. Palvelu-
keskuksessa koko kansan 
hemmottelupäivän. Järjestä-
jät kertoivat tapahtumassa 
vierailleen noin 60 kävijää ja 
päivän olleen vilkas heti aa-
musta alkaen. Päivän teema-
na oli hyvinvointi- ja itsen-
sä hemmottelu. Monenlaisia 
hieronta- ja terapia- sekä ke-
honhoitopalveluja tarjoa-
vien yritysten ansiosta kä-
vijät saivat konkreettisesti 
tutustua ja tuntea, miltä eri-
laiset hoidot tuntuvat. Kävi-
jöillä oli myös mahdollisuus 
hankkia erilaisia kosmetiik-
ka- ja kampaamo- sekä hy-
vinvointituotteita sekä nais-
ten vaatteita.

Päivä aloitettiin Paula Ti-
mosen ohjauksessa 30 mi-
nuutin tuolijoogalla, jonka 
jälkeen kävijät saivat jatkaa 
tutustumistaan muuhun 
tarjontaan. Päivän kuluessa 
kolmella hierontapöydällä 
myös riitti vilskettä.

Koska tarjolla oli sopu-
hintaan myös Maa- ja ko-
titalousnaisten, Marjatta 
Ekholmin valmistaman keit-
tolounaan muodossa Lapi-
nukon keittoa kahveineen, 
saattoi paikalla viipyä kau-
emminkin. Järjestäjät ker-
toivat saaneensa päivästä 

Palvelutalolla 
hemmoteltiin

mukavaa palautetta ja tote-
sivat Palvelutalon soveltu-
van keittiöineen hyvin pie-
nimuotoisten tapahtumien 
järjestämiseen. Tapahtuma 
toteutettiin yhdistyksen jä-
senten vapaaehtoistyönä. 
Uusia jäseniäkin yhdistys 
oli päivän aikana saanut, 
joita tällä hetkellä todettiin 
olevan yli jo 130. Vastaava 
ensimmäinen tapahtuma 
järjestettiin noin 10 vuotta 
sitten Lentäjän Majalla. Nyt 
yhdistys vuokrasi Palvelu-
talolta tilat ja näin palvelu-
jen tuottajat ja tuotemyy-
jät saivat tulla esittelemään 
tarjontaansa. Hemmottelu-
päivään osallistuivat Stres-
sipiste Pirjo Leino, Hieroja 
Jenni Uusi-Illikainen, Päi-
vi Pohjanvesi, Aulikki Illi-
kainen, Marja-Leena Koivu-
kangas ja Terttu Vääräniemi 
sekä Friendtex.

Maa- ja kotitalousnais-
ten järjestämiin tuleviin ta-
pahtumiin kuuluvat muun 
muassa käsityöilta ja ruo-
kakurssi sekä jäsenten pik-
kujoulu. Ruokakurssilla on 
luvassa täyskattaus pääruo-
asta jälkiruokaan asti. Ruo-
an valmistuksen taitoihin 
ovat tervetulleita perehty-
mään kaikki ikään ja suku-
puoleen katsomatta, muis-
tutettiin yhdistyksestä. PK

KIRKKO KESKELLÄ ARKEA 
ehdokkaamme seurakuntavaaleissa 

Haluamme olla rakentamassa elämänuskoa ja toivoa välittävää kirkkoa. 
Tule mukaan työhön äänestämällä seurakuntavaaleissa! 

Mielestämme elinvoimaisella ja Jumalan sanan 
pohjalle toimintansa perustavalla kirkolla on 
tärkeä tehtävä ajassamme.
Muuttuvan maailman keskellä ihmiset ja koko 
yhteiskunta tarvitsevat kirkon sanomaa ja yhtei-
söllisyyttä. Kirkon tehtävänä on kulkea ajassam-
me ihmisten rinnalla heitä tukien ja lohduttaen 
sekä vahvistaen toivon näkökulmaa.

Haluamme olla tukemassa paikallista osallistu-
mista ja vastuunkantoa. Kirkon vaikutus suo-
malaisen yhteiskunnan kehitykseen on ollut 
merkittävä. Suomalaiset ovat kasvaneet odotta-
maan kirkolta läsnäolo ihmiselon kaikissa taite-
kohdissa. Kirkon sanoma ja toiminta on vaikut-
tanut yhteiskunnan ulkonaisiin rakenteisiin ja 
kansamme eettiseen arvomaailmaan.

Ahonen
Eija
lähihoitaja

Ahonen
Esko
lehtori

Lantto
Marja
maatalousyrittäjä

Lantto
Minna
sosiaaliohjaaja

Loukusa
Vuokko
arkistosihteeri

Piri
Jouni
hankintapäällikkö

Särkelä
Katja
vastaanottovirkailija/tarjoilija

Tihinen
Tuulikki
erityisopettaja, eläkeläinen

Timonen
Tuulikki
talouspäällikkö

Tuominen
Inkeri
eläkeläinen

Vainio
Taina
maidontuottaja

Veivo 
Sointu
hallintotieteen maisteri, kasvatustieteen maisteri

Väisänen
Tarja
vapaa-aikaohjaaja, sosiaalikasvattaja

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32

Pudasjärven 
Seurakunta

33
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Pudasjärvi

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

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

Valvottuja 2. vuoden 
oppilastöitä

-40% 
ajalla 29.9.-25.11.2014

  

  

PIENKONEHUOLTO
huollon numero:
040 742 8345

Antti nivakoski 

PALVELEMME:
lauantaina 1.11. 
klo 11.00-18.00

sunnuntaina 2.11. 
klo 11.00-18.00

VALOA PYHäINPäIVääN:
enkeli 
öljykynttilä
30 tuntia

polAr
öljykynttilä
6 kpl, 55 tuntia

1,90
kpl

3,99
pkt

polAr
iso
öljykynttilä
6 kpl, 80 tuntia

6,99
pkt

muisto
pöytäkynttilä

14,50
kpl

hAutAkynttilä
lyhty

14,90

1,95

Alkaen

hAutAkynttilä
”jumbo” lAsi

7,50
kpl

9,90
pkt

lyhtykynttilä
18 tuntia, 10 kpl

5,90
pkt

hAutAkynttilälyhty

6,95
kpl

lyhtykoukut

4,20
kpl

muovinen
jäälyhty 

juhlAkynttilä
80 tuntia, 4 kpl

polAr
lAsinen
hAutAkynttilä
6 kpl, 12 tuntia

5,50
pkt

kAnnellinen
hAutAkynttilä
20 tuntia, 6 kpl

3,99
pkt

Alkaen
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TOIMIvA SeuRAKunTA - LÄHeLLÄ IHMISTÄ 
ehdokkaamme seurakuntavaaleissa 

Toimiva seurakunta - lähellä ihmistä -ehdokaslista ha-
luaa olla mukana seurakunnan muutoksissa ja rakenta-
massa seurakuntaa, joka arvostaa Raamatun sanomaa, 
huolehtii lähimmäisestä ja arvostaa jokaista ihmistä 
saman arvoisena, riippumatta ihmisen varallisuudesta.

ekdahl
Aune
yrittäjä

Fali
Sirkku
psykiatrinen sairaanhoitaja, 
palveluesimies

Ikonen
eija
myyjä

Inget
Irma
opettaja, eläkeläinen

Juurikka
Annika
opiskelija

Kemppanen
Tuomas
lukiolainen

Kujansuu
Ritva 
perushoitaja

Kuukasjärvi
Tuula
myyjä

Ollila
Alpo
rakennusmies

Pohjanvesi
Tapio
eläkeläinen

Puurunen
Terttu
apteekkari

Ruokangas
Mauno
sahatyöntekijä

Soronen
Paula
ravintolapäällikkö

Tykkyläinen
Kari
kuvanveistäjä

Tykkyläinen
Marja-Leena
kuvataiteilija, 
kutoja-artesaani

Törrö
Marja-Leena
rehtori

34 35 36 38 39

40 41 42 43 44 45

46 47 49

Pudasjärven 
Seurakunta

37

48

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-20, 
pyhäinpäivänä 1.11. 9-20, su 12-18
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

OSTETAAN

Halutaan ostaa pyöröpaalain, 
p. 040 582 5044.

Lapsiperheen vaatimaton mök-
ki tarvii kätevän keittiöratkai-
sun! Hakusessa siis vanhan 
ajan tupa-/astia-/emännän-
kaappi, jossa mielellään leik-
kuu-/leivinlauta. Hinta max. 
100 €. Ilmainenkin kelpaa! P. 
040 962 9008/Merja.

Korpisen kylätalolla juhli-
taan kekrin ensimmäisenä 
pyhäiltana römppää entis-
ajan tapaan. Korpisen näy-
telmäpiirin esittämässä Pal-
velusväen pestuupäivässä 
muistellaan entisaikojen kek-
riä, jolloin palvelusväki pääsi 
viettämään ansaitsemaansa 
lomaa. Sitä saatettiin viettää 
railakkaastikin kaupunkiin 
suuntautuvilla reissuilla, joi-
den aikana hankittiin tar-
peellisia tavaroita.  

Vuosipalkan lisäksi piiat 
ja rengit saivat vuosivärkit, 
joihin kuuluivat kaksi nau-
laa villoja, kymmenen kyy-
närää liinaa, esiliina, huivi ja 
parit kengät. Rahapalkkaa-
kin maksettiin talon varak-
kuuden mukaan ja muitakin 
etuja annettiin. Mikäli pes-
tuupalkka ja edut eivät pal-
velusväkeä kiinnostaneet, ta-
loa vaihdettiin sumeilematta. 
Se miten isäntä ja emäntä 

Korpisen römppäjuhlassa 
historian havinaa

suhtautuivat työntekijöihin, 
vaikutti omalta osaltaan pal-
velusväen pysyvyyteen.

Römppäjuhlan ohjelmas-
sa on historian havinaa, sil-
lä muutakin hauskanpitoa 
on illan aikana lupa odottaa.  
Pääsylipun lunastaneille tar-
jotaan ohjelman lisäksi mu-
rettakin. Iltaan tuodaan jän-

Emäntä (Päivi Ylitalo) valvomassa piikojen (Kaisa Yli-
lehdon vas. ja Aila Ritolan) kahvittelua ”Palvelusväen 
pestuupäivä” -näytelmän harjoituksissa. 

nitystä arpajaisten muodossa 
runsailla palkinnoilla. 

- Koska römppä on en-
nen aikaan ollut palvelus-
väen ilojuhla, päätimme jär-
jestää kekrijuhlan entisajan 
hengessä ja järjestää samal-
la syyskauden kaatajaiset, 
näytelmäpiiriläiset mainitsi-
vat. RR

Nastarenkaat uudenkarheat 
GT-radial koko 185/70x14 Ford 
Mondeon vanteilla. Hp. 180€. 
P. 044 296 6173.

Talvirenkaat 185/55 15, kuin 
uudet. P. 040 725 1846.

Myydään Aggregaatti voimavir-
ralla p. 0400 188 125.

Tosi nätti Eeva 26” mummo-
pyörä, 3-vaihteinen n. pyörä, 
vakio n. pyörä, miesten/poikien 
maastopyörä p. 040 504 2814.

Pudasjärvi-lehden lukijat 
ovat varmaan huomanneet 
viime aikoina lehteä lukies-
saan, että sivulla 2 lehden te-
kijöiden ja muun perustie-
don lisäksi palstan yläosassa 
on outo neliömäinen hässäk-
kä. Se on QR-koodi, alun pe-
rin teollisuuden käyttöön ke-
hitetty tuotannon osa, mutta 
joka on sittemmin levinnyt 
mobiililaitteisiin

Mitä hyötyä tästä tiedos-
ta sinulle lukijana on? Siitä on 

Lue Pudasjärvi-lehteä missä tahansa!
se hyöty, että kun tallennat 
Pudasjärvi-lehden QR-koo-
din puhelimeesi pääset leh-
den nettisivuille milloin ta-
hansa ja sinulla on aina uusin 
Pudasjärvi-lehti luettavissasi. 
Voit seurata lehteen kirjattu-
ja paikkakunnan tapahtumia 
(menneitä ja tulevia), ajan-
kohtaisia tarjouksia ja kaikkea 
mistä lehti kirjoittaa ja uutisoi. 
Et ole enää pelkän paperileh-
den varassa.

Wikipedia kertoo tästä 

koodista muun muassa näin: 
matkapuhelimilla QR-koode-
ja luetaan erillisillä, yleensä 
ilmaisilla sovelluksilla, jotka 
voi asentaa matkapuhelimeen 
joko puhelimen valmistajan 
(esim. Nokia ja Apple) tai pu-
helimen käyttöjärjestelmän 
(esim. Android) sovelluskau-
pan kautta. Windows Phone 
-puhelimissa QR-koodilukija 
on osa käyttöjärjestelmää.

Markku Kemppainen

MYYTÄvÄNÄ

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

VENE TALVIUINTIPAIKAN 
KOHdALLA

Huomio! Punaisen soutuveneen 
omistaja, joka talvisäilytät venettäsi 

Pietarilan rannassa. 
Voisitko käydä siirtämässä sen, koska se on 

tulevan avantouintipaikan edessä ja on 
vaarassa rikkoontua lumitöitä tehtäessä.

Terveisin Työpetari ja Kuljetuspudas, 
puh. 044 082 2130/Tuomo.   

Iltatapahtumat ja huvitPudasjärvellä

Iso-Syötteellä tunteiden 
tulkki Kake Randelin
Hotelli Iso-Syötteellä 
esiintyy lauantaina 1.11. 
Kake Randelin, joka on 
koko kansan tuntema suo-
malainen iskelmälaula-
ja ja tunteiden tulkki. Ka-
ken suuria hittejä ovat 
muuan muassa ”Kirje ko-
tiin”, ”Tarja”, ”Avaa ha-
kas” ja ”Kielletyt tunteet”. 
Kake osallistui viimeksi 
Syksyn Sävel 2013 -kilpai-
luun kappaleella Suoma-
lainen sisu. Samaa nimeä 

kantava albumi julkaistiin 
maaliskuussa 2014. Hänen 
neljä ensimmäistä albumi-
aan myivät kultaa (yli 25000 
kpl), joista Huoleton ja Kop 
Kop Kop -albumit myivät yli 
50 000 kpl, saavuttaen plati-
namyyntirajan. Vuonna 1983 
Randelin sai kappaleestaan 
”Avaa Hakas” Emma-pat-
saan (Vuoden iskelmä). Ar-
tistin yli 40 vuotta kestänyt 
työ musiikin parissa on jat-
kunut säännöllisenä, keik-

kailuna ja eri levytyksinä. 
Keikkamarkkinoilla Ka-
ken kysyntä on retro-buu-
min myötä kovempi kuin 
koskaan ja myös nuoriso 
on löytänyt Kaken! PK

Kake Randelin on koko 
kansan tuntema suoma-
lainen iskelmälaulaja.

Kurenkoskessa Channel Four ja Naseva
Hotelli-ravintola Kuren-
koskessa esiintyy perjan-
taina 31.10. tanssiorkes-
teri Channel Four, joka 
on kuulunut suomalais-
ten tanssiorkesterisuosik-
keihin jo vuodesta 1985. 
Musiikillinen linja on säi-
lynyt koko orkesterin his-
torian ajan: rehellistä tans-
simusiikkia ja tuoreita 
iskelmiä. Musiikki on kul-
jettanut orkesteria keik-
kamatkoilla Nuorgamista 
Hankoon, Suomesta Ruot-
siin, Välimeren rannoil-
le ja muihin turistikohtei-
siin ympäri maailmaa. On 
se kuljettanut bändiä myös 
äänitysstudioille – tulok-
sena 6 pitkäsoittoa ja usei-
ta pienempiä julkaisuja; 
äänitteet sisältävät myös 
paljon omaa musiikillis-
ta tuotantoa, jota toivotaan 
jatkuvasti keikoilla tänä 
päivänäkin.

Lauantaina 1.11. tanssin 
tahdeista vastaa pudasjär-
veläisille jo entuudestaan 

tuttu tanssiorkes-
teri Naseva. Trio 
Nasevan poruk-
ka koostuu koke-
neista tanssimu-
siikin taitajista, 
jotka soittavat 
reippaalla ot-
teella. Pitkänlin-
jan keikkabän-
diltä taipuu monipuolisten 
soittajiensa ansiosta musiik-
ki moneen makuun. Nase-
van kokoonpanoon kuuluu 
nykyisin Ari Määttälä Kuu-
samosta, joka soittaa bassoa, 
kitaraa ja lisäksi laulaa. Pu-
dasjärveä porukassa edus-
taa Lasse Aaltonen: rummut, 
kitara, koskettimet ja laulu. 
Ja lisäksi taivalkoskelainen 
Asko Räisänen, jonka reper-
tuaariin kuuluu midihanu-
ri, miditaustat sekä laulu. 
Naseva vietti tammikuussa 
2010 kolmekymmentävuoti-
sen taipaleensa juhlaa, jonka 
kunniaksi tehtiin pitkäsoitto. 
Naseva on julkaissut myös 
vuonna 2012 cd-singlen, jon-

ka toisena kappaleena on 
ennen julkaisematon Toivo 
Kärjen-Timo Jokisen ”Yk-
köstyttö”. PK

Naseva esiintymässä 
Kurenkoskessa viime 

talvena.

Tanssiorkesteri 
Channel Four.

KADONNUT

Pari viikkoa sitten Lakarin alu-
eelta nuori keltainen kissa, p. 
045 357 4399. Löytöpalkkio.

Tanssiväki kokoontuu 
Siuruan Työväentalolle 
lauantaina 1.11. ,jolloin 
syysillan musiikista vas-
taa tanssiorkesteri Harri 
& Coronet. Pitkänlinjan 
orkesteri on tullut tutuk-
si tanssikansalle moni-
puolisesta musiikista ja 
se on kiertänyt ravinto-
loita ja tanssipaikkoja jo 

Siuruan Työväentalolla 
tanssiorkesteri Harri & Coronet

yli 35 vuotta. Ensimmäinen 
tanssikappale pyörähtää 
käyntiin kello 21 ja menoa 
riittää yö kello yhteen asti.

Trion työnjaon mukaan 
Timo Vuorma hoitaa rum-
mut ja Harri Lauronen lau-
laa sekä soittaa kitaraa ja 
bassoa. Jarmo Haverinen 
taitaa myös laulun ja hal-
litsee kosketinsoittimen 

sekä haitarinkin soitan-
nan. PK

Remontoitu rintamamiestalo 
Honkasenkankaalla. (Myös 
vuokraaminen mahdollista). Li-
sätiedot p. 040 960 3058.

Möykkälässä Raimo Laamanen & 
Pohjoisen Tähti

Puhoskylän Möykkäläs-
sä tanssitaan lauantai-
na 1.11. ja illan tahdeista 

vastaa tuttu muusikkoryh-
mä, Raimo Laamanen yh-
dessä Pohjoisen Tähti-or-
kesterin kanssa. Musisointi 
alkaa kello 20.30 ja kestää 
yö kello yhteen asti. Raimo 
tekee jo viidettä pitkäsoit-
tolevyään ja joulukuussa il-

mestyy 13. single. Raimo 
on keikkaillut lavoilla ja 
ravintoloissa kovasti var-
sinkin Pohjois-Suomes-
sa ja on ollut viime aikoi-
na myös kysytty esiintyjä 
vanhusten palvelutaloil-
lakin.
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Palveluhakemisto

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIöIdEN   
 TYöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHdOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIöIdEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

KUNTOSALI, HIERONTAA, FYSIOTERAPIAAAUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut perheiden oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888

Jukolantie 4 A 93100 Pudasjärvi
toimisto@eijaheikkinen.fi

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

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

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

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

TOIMITuKSeT
KOKO MAAHAn

l PuRKuOSAT ja uuDeT OSAT
Kaikki automerkit

LAPIn
AuTO-OSA OY

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

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIdOLLA

●  Metsäsuunnittelut 
●  Puunkorjuun suunnittelut ja toteutukset
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
info@metsapalvelukerala.fi, www.metsapalvelukerala.fi

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti eT.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

Kurentie 26 as 2, 93100 Pudasjärvi
p. 050 576 0300 ja 

hierojamarjo@gmail.com

Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

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

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 821 122, fax. (08) 823 355
Esa Pihlaja 0400 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PALVELU-
HAKEMISTOSTA

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!   

p. 040 1951 732  
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Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

* Lukkojen sarjamuutokset
  ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
*Myös varmuuslukot asennettuna

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

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Palveluhakemisto

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
naisjärventie 444, 93140 Kipinä

puh. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAANRAKENNUSTA

uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOLUVERHOUSTYÖT, 

IKKUNA- ja 
OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. 
Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen, 

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

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Teollisuustie 10, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)
* Poravasarat

* Agrikaatit
* Naulaimet (hilti ja viimeistely)
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!   

p. 040 1951 732

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

RATSASTAMAAN!

www.hirvaskoski.fi
Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.

ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

RATSASTUSPALVELUJA

RAKENTAMINEN, REMONTIT TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

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

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LÖYTYY!
-  Ultrapoint- ja  

gps tutkat
- HouKuttelu  

Kuvat  
poistohinnoin

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

pUVUT
-  RETKEILY  

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

alk. 10kpl/20€

-  akkulämmitteiset 
hANsKAT jA LIIVIT

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

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

moottoriöljy 5w-40  
4€/l omaan astiaan

-  Fitdog energia  
tanKKauS ja 

 palautuS 
 juoMat

Kylän halvimmat Koiran ruuat 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua.

Hau hau kanariisi 17 kg
4 säkkiä 100 € 

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT

RaKennUspeltitYöt
- lista- ja piipunpellit

Rak. palvelu e. pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

Joutsenet valmistautuneet syysmuuttoon
Laulujoutsenet ovat alka-
neet kokoontua tulevaa 
syysmuuttoa varten isoi-
hin parviin. Lukuisten 
pakkasöiden seurauksena 
järvien matalat lahtivedet 
ovat jo kirkkaan, paikoin 

jopa yli viisi senttiä pak-
sun jääkannen peitossa. 
Rannalla näkyvät lehdet-
tömät koivut kertovat syk-
syn olevan jo loppusuo-
ralla. Kuvassa torstaina 
16.10. osin vielä jäättömä-

nä olevaan Pudasjärven 
Lukkarinlahteen oli ko-
koontunut hyvän matkaa 
yli 50 joutsenta poikasi-
neen. Linnut olivat tiivisti 
keskittyneenä ruokailuun, 
jotta ne jaksavat suoriutua 

tulevasta muuttomatkas-
ta Etelä-Ruotsiin, Tanskan 
salmiin ja Pohjanmeren 
ympäristöön. Joutsenten 
syysmuutto ajoittuu loka–
marraskuulle, mutta osa 
linnuista talvehtii Suo-

messa sulana pysyvissä 
vesissä. Talvehtivien lin-
tujen määrä vaihtelee suu-
resti talven ankaruudesta 
riippuen. Keväinen paluu-
muutto synnyinseuduille 
tapahtuu aikaisin keväällä 

maalis–huhtikuussa. Pu-
dasjärven korkeuksilla en-
simmäiset havainnot ke-
vään joutsenista tekevät 
usein pilkkijät, jotka etsi-
vät järviltä nälkäisiä ah-
venparvia. PK

Pudasjärven Lukkarinlahden vielä sulana olevassa rantamatalassa oli ruokailemassa hyvän matkaa yli 50 joutsenta. Joukossa näkyi myös harmaita, 
tämän kevään poikasia uiskentelemassa emojensa perässä.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Miten huolehdimme 
parisuhteemme hyvinvoinnista

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

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

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

 Pudasjärven Seurakunta 

Varaa majoitus hotellista tai mökistä
Hotelli Iso-Syöte puh. 020 147 64000
Online varaukset:
www.hotelli-isosyote.fi

La 1.11. 
Kake Randelin

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

varaa nyt myös 

pikkujoulu!

Jään lumo - näyttely Syötteen luontokeskuksella nähdään 
1.9.-30.10. Jään lumo – näyttely, joka esittelee Kerttu Karjalaisen jää-
aiheisia valokuvia.
Syötteen lumoa - Martti Määtän akvarelleja 2.11.–27.2.2015 
ke-su klo 10-16. Syötteen luontokeskuksessa on mahdollisuus tutus-
tua Martti Määtän akvarellinäyttelyyn ”Syötteen lumoa”.
Kuntotanssit Koskenhovilla torstaisin klo 18.30 alkaen.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin edestä.
Bingo Hetepirtillä la 1.11. klo 13, Hetekyläntie 931, Hetejärvi.
Römppä-Ilkamat Korpisen kylätalolla la 1.11. alkaen klo 19.00.
Tanssit Siuruan työväentalolla la 1.11. klo 21. Siuruan työväen-
talo, Siuruantie 2941
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Vähäkuopuksella 
to 13.11. klo. 19. 
Pudasjärven Ommaiskahvila to 20.11. klo 13-15. Tietoa, tukea ja 
toimintaa kaikille omaisistaan huolehtiville. Kahvilassa tänään jouluista 
tunnelmaa. Seurakuntakeskus, Varsitie 12.
Letkeä lauantai la 22.11. klo 10-15. Luvassa on mm. vesijuoksua, 
InBody-mittaus, soppatykkimuonitus ja kirjaston ohjatut lounastanssit 
klo 11-12. Puikkari, Tuomas Sammelvuo -sali ja kirjasto, Tuulimyllyntie 
4.
Aikalisä-teemailta: Asuminen la 22.11. klo 18-23. Pudasjärven 
kaupungin nuorisopalvelujen järjestämä Aikalisä-teemailta, johon ovat 
tervetulleet kaikki varusmies-ja siviilipalvelukseen valmistautuvat 
nuoret miehet. Nuorisokahvila, Tuulimyllyntie 4.
Alakoulujen salibandyn kaupunginmestaruusturnaus ti 25.11. 
klo 9-15 Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Iso-Syötteellä itsenäisyyspäivän soihtulasku la 6.12.
vaarametsien joulu Syötteen luontokeskuksella la 6.12.  Syöt-
teen luontokeskuksella virittäydytään itsenäisyyspäivän sekä joulun 
juhlatunnelmiin.
Koillismaan alakoulujen salibandyn mestaruusturnaus to 
11.12. klo 9-15 Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Joulumyyjäiset la 13.12. klo 9-14.  Tuomas Sammelvuo -salissa.
vaarametsien joulu Syötteen luontokeskuksella la 13.12. Klo 
11-14 luontokeskuksen laavulla on glögi- ja piparitarjoilu.  Söpöt val-
jakkohuskyt ovat tavattavissa klo 12-14. Luontokeskus on avoinna 
keskiviikosta sunnuntaihin klo 10–16.

Ala-Siuruan metsästysseura ry
HIRVIPEIjAISET 
la 1.11.2014 klo 11.00-13.00

Siuruantyöväentalolla.
Maanvuokraajat, jäsenet ja kyläläiset 

perheineen.
Tervetuloa!

Hirviporukka

Kipinän Metsästysseura ry:n

Hirvipeijaiset
su 2.11.2014 klo 12-15 seuran majalla.
Seuran jäsenet, maanvuokraajat ja kylä-

läiset perheineen tervetuloa!
Hirviporukka

TanssiT 
siuruan Työväentalolla

Siuruantie 2941, 93187 Ala-Siurua.

Lauantaina 1.11.2014 klo 21.00-01.00

Lippu 10 €, käteismaksu. Tervetuloa!

Soittaa 
HARRI & CORONET 

 Järj. Ala-Siuruan MS

Römppäjuhla  
lauantaina 1.11.2014 klo 19.00 

Korpisen kylätalolla.

Järj. Korpisen kyläseura

Korpisen Julkut esittävät 
mm. römppänäytelmän ”Palvelusväen pestuupäivä”.

 Arpajaiset ym. ohjelmaa.
5 € pääsymaksu sisältää 

kahvin, makkaran ja ohjelman.

Tervetuloa syyskauden kaatajaisiin!

Salissa: 
FREdERIK

aukioloajat:
ma-ti 14-20 • ke 14-01 • to 14-21  • pe 14-04 • la 14-04 • su 13-18

KURENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLA

tervetuloa viiHtYMÄÄn 
tapaHtuMien KeSKipiSteeSeen

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Perjantaina 31.10.

Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00
Wintissä: 

klo 24-03.30  
dJ EKI

Lauantaina 1.11.

TuLOSSA:  la 8.11. Jore Siltala,  la 15.11. Taiga orkesteri, 
la 29.11. Marko Juhani Group 

Lippu 5€ sis. ep

Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00
Wintissä: 

klo 24-03.30  
dJ LEILA
Lippu 5€ sis. ep

Keskiviikkona 29.10.
Tietovisa alkaen klo 19 vetäjänä Marko Koivula

Lippu 12€ sis. ep

Salissa: 
CHANNEL

FOUR

Lippu 12€ sis. ep

Salissa: 
NASEVA

TEATTERIRETKEN OULUN 
KAUPUNgINTEATTERIIN

la 15.11. klo 18.30.
Esityksen nimi on 

”Sulaketta lainaamassa”.
Esityksen jälkeen ruokailu Oskarin kellarissa, ruokana 

joko jouluporsasta tai vuohenjuusto broileria.
Omavastuu 25 €/hlö, sis. kyydin, lipun ja ruokailun.

Lähtö linja-autoasemalta klo 16.30.
Sitovat ilmoittautumiset to 30.10. mennessä 

tekstiviestillä Paulalle, puh. 040 586 0572. (Ilmoitathan 
samalla, haluatko ruoaksi possua vai broileria.)

Muutamia paikkoja vielä jäljellä, varaa omasi heti! 
Ystävä mukaan, omavastuu 25 €.

Tervetuloa jäsenet ystävän kanssa!
Johtokunta

PAM Pudasjärven
os. 208 järjestää

Tykkää meistä:
www.facebook.com/Pudasjarvilehti

Kaikille valiokuntien jäse-
nille järjestettiin 14.10. kau-
pungintalossa mahdollisuus 
tutustua ja kuunnella asi-
antuntijaryhmän valmiste-
lemaa kaupungin sähköistä 
hyvinvointikertomusta vuo-
sille 2013-2016.  Kertomus 
on myös netissä kaikkien lu-
ettavana. Alueyhteistyön ja 
elinvoiman valiokunta kes-
kusteli vilkkaasti työryhmän 
tekemästä koosteesta sähköi-
seen hyvinvointikertomuk-
seen. Keskustelun tuloksena 
syntyi toimenpide-ehdotuk-
sia, jotka lähetetään palve-
lusuunnittelijalle toimitetta-
vaksi eteenpäin.

Työllisyyskatsauksen 
osalta todettiin, että laki jul-
kisista palveluista tulee 
muuttumaan siten, että pit-
käaikaistyöttömien kunta-
osuusmaksut siirtyvät ene-
nevässä määrässä kuntien 
vastuulle. Hankerahoituk-
sen avulla voitaisiin selvit-
tää työttömien joukosta se 
osa, joka ei kuulu työttömien 
ryhmään. Selvityksen avul-
la näitä henkilöitä voitaisiin 
auttaa siirtymään esimerkik-
si eläkkeelle. Seuraavassa ko-
kouksessa käsitellään työlli-
syyskysymyksiä tarkemmin.

Tulevan vuoden talousar-
vion valiokunnan tekstiosuu-
dessa painotetaan asioiden 
valmistelua kuntasuunnitel-

man periaatteiden mukai-
sesti. Valiokunnan keskeisik-
si tehtäviksi/toiminnallisiksi 
tavoitteeksi vuodelle 2015 
nostettiin koettu hyvinvoin-
ti, paikallinen viihtyvyys, 
eri kansanryhmien kohtaa-
miset - kohtaamisten lisää-
miset, työllisyys, yrittäjyys 
ja koulutus (työllisyyskoulu-
tukset kaikille ikäryhmille). 
Toimenpiteille haetaan toi-
menpide-ehdotuksia ja mit-
tareita. Asiat viedään vuosi-
kelloon, jolloin valiokunnan 
jäsenillä on mahdollisuus 
tutustua ajoissa aihepiiriin.  
Osallistuvan budjetoinnin 
kehittämiseen on haettu han-
kerahaa uuden toimintamal-
lin kehittämiseksi. Hankkeen 
käynnistyttyä alueyhteis-
työn ja elinvoiman valiokun-
ta tukee/seuraa aktiivises-
ti ja säännöllisesti projektin 
etenemistä.

Valiokuntien toiminta-
mallin kehittämiseen (toi-
minnan itsearviointi) liitty-
vä kyselylomake lähetetään 
kaikkien valiokuntien jäse-
nille sähköpostilla täytettä-
väksi. Kysymykset ja saadut 
vastaukset toimivat pohjana 
valtuustolle järjestettävässä 
valiokuntamallin kehittämis-
seminaarissa 27.11.

Sointu Veivo

Alueyhteistyön ja 
elinvoiman 

valiokunnan asiaa Tanssit Möykkälässä

JR 1
Maksu vain käteisellä.
Ravintolaan vapaa pääsy.

Esiintyy
la 1.11. klo 20.30-01.00  

Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

Lippu 12€ TERVETULOA!

RAIMO LAAMANEN JA 
POHJOISEN TäHTI
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

bingo Hetepirtillä 
Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi

lauantaina 1.11. 
klo 13.00

Tervetuloa!

HNSwww.hetepirtti.fi

Influenssa-  
rokotukset  
Pudasjärvellä

oulunkaari.com

Neuvolassa, Juhontie 8, ilman ajanvarausta
-ke 5.11. klo 9-16                         -ti 2.12. klo 9-16
-ke 12.11. klo 9-16                       -ke 10.12. klo 9-16
-ke 19.11. klo 9-16
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja:
• 6-35 kuukauden ikäiset lapset (ensimmäistä kertaa 

rokotettaville kaksi pistosta, joiden väliaika on yksi 
kuukausi)

• Raskaana olevat 
• 65 vuotta täyttäneet (1949 tai sitä ennen syntyneet)
• Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat ja muut pai-

kallisen harkinnan mukaan rokotettavat 
• Potilaiden ja asiakkaiden hoitoon ja huoltoon osal-

listuva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääke-
huollon henkilöstö (omissa työpisteissä tai neuvo-
lan yleisinä päivinä)

• Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaa-  
ehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset

• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri 
(sairaiden, ikääntyneiden, imeväisten ja raskaana 
olevien lähipiiri)

Kotisairaanhoidon asiakkaat rokotetaan kotikäynneil-
lä, ja laitoksissa ja asumispalveluyksiköissä asuvat 
omissa yksiköissään.
Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvien koululaisten 
ja opiskelijoiden vanhemmat, ottakaa yhteyttä koulu-
terveydenhoitajaan.
Muut rokotteen haluavat saavat rokotteen reseptillä 
apteekista.
Ottakaa Kela-kortti mukaan rokotuskäynnille.

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

valtuuston kokous kuulutus
Valtuuston kokous pidetään kaupungintalolla kokoushuone Otavas-
sa torstaina 6. päivänä marraskuuta 2014 alkaen klo 16.00. Luettelo 
kokouksessa käsiteltävistä asioista on nähtävänä 29.10.2014 alkaen 
kaupungin ilmoitustaululla ja internetissä osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään näh-
tävänä keskustoimistossa 12.11.2014 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 24.10.2014

Timo vähäkuopus
Valtuuston puheenjohtaja

Pudasjärven Yrittäjät ry

SENIORIYRITTÄJÄT
seuraava kokoontuminen 
ke 5.11. klo 12 uimahalli 

Puikkarissa. 
Vesijumppa aluksi.

Uinnin jälkeen kahvit ja keskustelutuokio.

Tervetuloa!

Pudasjärven 
kehitysvammaisten tuki ry:n

SYYSKOKOUS 
ti 18.11.2014 klo 18. 

Palvelukeskuksessa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!
Johtokunta

MLL Pudasjärven yhdistyksen
sääntömääräinen syyskokous 

pidetään ke 12.11.2014 
klo 18.00 Jukolan Pirtissä.

Tervetuloa kaikki yhdistyksen jäsenet! 

KuuLuTuS  
SeuRAKunTAvAALeISTA
Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan 9.11.2014 seurakun-
tavaalit, joissa valitaan vuoden 2015 alusta alkavaksi nelivuo-
tiskaudeksi 23 jäsentä kirkkovaltuustoon.

vaalit aloitetaan Pudasjärven seurakuntakodissa 
sunnuntaina 9.11.2014 kello 11.00. 

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

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

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

Pudasjärvellä 1.10.2014

Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Juha Rauhala
Puheenjohtaja 

Pudasjärven 
Seurakunta

 www.pudasjarvi.fi  www.pudasjarvi.fi  www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Puhelin: 040 8266 431, 040 5088 490
Musiikinopettaja 0400 646 132, 

taide- ja taitoaineiden opettaja 050 4096 653
Sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

JÄRJeSTYKSenvALvOJAn  
KeRTAuSKuRSSI  820200004
MUSIIKINTEORIALUOKKA/
22.11.2014 LA 9.00-17.00 
65 € Janne Ahonen

Mikäli järjestyksenvalvojakorttisi on vanhentumassa, tule mukaan kurssille. 
Myös muista kunnista tulevat voivat osallistua Pudasjärven kansalaisopiston 
kertauskurssille. Kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin. Ilmoittautuminen 
20.11.2014 mennessä.

LuSIKKAKORuKuRSSI 11041007
KARHUPAJA/Pia Parkkinen ja Vuokko Nyman
21.-22.11.2014 PE 18.00-21.00, LA 10.00-16.00 
28 €

Kurssilla valmistamme koruja vanhoista lusikoista. Voit käyttää joko hopea- 
tai alpakkalusikoita. Koruihin voit yhdistää mukaan helmiä ja muita koristeita 
lusikkaosaan. Jäljelle jäävistä lusikoista valmistamme kransseja valmiisiin risu-
kranssipohjiin. Kurssi kokoontuu pe. 21.11. kello 18.00-21.00 ja la. 22.11. kel-
lo 10.00-16.00 Karhupajalla, Teollisuustie 12. Ilmoittautuminen 17.11.2014 
mennessä.

TÖLKKIKLIPSuvIRKKAuS - Puhos  11040014
MÖYKKÄLÄ/Hilkka Anttila
4.11.-2.12.2014 TI 18.30-21.30 
28 €

Valmistetaan erilaisia ja muodikkaita käyttöesineitä, esim. käsilaukkuja tölk-
kiklipsuista. Kurssi kokoontuu tiistaisin joka toinen viikko. Kokoontumispäi-
vät 4.11., 18.11. ja 2.12.2014. Enintään 15 kurssilaista. Ilmoittautuminen kan-
salaisopistolle pe 31.10.2014 mennessä puh. 050 4096 653/Vuokko Nyman.

Kansalaisopiston opinto-ohjelma on nähtävissä 
kokonaisuudessaan osoitteessa

https://www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/index.asp
Kaikille syksyllä alkaneille kursseille voi vielä tulla mukaan.

Marraskuussa alkavat seuraavat kurssit, 
joista tarkemmat tiedot löytyvät ohjelmasta:

KOHOKuvIOITu vALOTAuLu JA 
vALORYIJY 11041004
3.11.2014 alk.   MA 18.30-21.30, LA 9.00-13.30
Ilmoittautuminen 31.10.2014 mennessä.

JOuLun TAIKAA -TYÖPAJA Livo 11041001
Livon entinen koulu 7.-8.11.2014
PE 17.15-21.00, LA 9.00-15.00 Ilmoittautuminen 30.10.2014 mennessä.

KORISTeveISTOKSIA  
PAPeRITAITTeLuLLA  1104009
28.11.2014 alk. PE 18.00-21.00, LA 10.00-16.00
lmoittautuminen 21.11.2014 mennessä.

KIeRRÄTYSKORuTYÖPAJA  11030010 
24.11.2014 MA 16.30-20.15 
Ilmoittautuminen 10.11.2014 mennessä.

LASTen KeRAMIIKKA 11032002 
19.11.2014 alk. KE 17.00-19.15

eRITYISRYHMIen KeRAMIIKKA  11032003
21.11.2014 alk. PE 14.30-16.45

AKTIIvIHARRASTAJIen  
nÄYTeLMÄKuRSSI  11020001 
21.11.2014 alk. PE 18.30-21.00 joka toinen viikko

eRITYISRYHMIen nÄYTeLMÄKuRSSI  11020003
28.11.2014 alk. PE 18.30-21.00 joka toinen viikko

KIPInÄn TeATTeRI-ILMAISu  11020004
Kipinän koulu 29.11.2014 alk.
LA 10.00-14.00 joka toinen viikko

uInnIn ALKeISKuRSSI 
nuorille ja aikuisille  83010044
Puikkari 14.11.2014 alk.
PE 17.30-19.00 
Ilmoittautumiset puikkari@pudasjarvi.fi tai puh. 040 826 6440

PuDASJÄRven KAnSALAISOPISTO TIeDOTTAA

Syöte Shop aloitti Matka-
huolto-asiamiehenä Syöt-
teellä perjantaina 24.10. 
Palveluvalikoimaan si-
sältyy Matkahuollon Pa-
kettipalvelut nouto-jake-
lupalveluineen. 

Matkahuollon palve-
luita saa asiamiehen au-
kioloaikoina maanan-
taista lauantaihin kello 
10-18. Matkahuolto kul-
jettaa niin kuluttajien 
kuin yritysten paketit 
kaikkialle Suomeen. 

Matkahuolto huoleh-
tii myös satojen verk-

kokauppiaiden lähe-
tysten toimittamisesta 
luotettavasti perille asi-
akkaan haluamaan nou-
topisteeseen. Pakettien 
kulkua voi seurata Mat-
kahuollon internetsi-
vujen reaaliaikaisessa 
toimitusseurannassa lä-
hetysnumeron avulla. 
Saapuneista lähetyksis-
tä ilmoitetaan vastaanot-
tajalle tekstiviestillä heti, 
kun paketti on noudetta-
vissa, kerrotaan Matka-
huollon lähettämässä tie-
dotteessa. 

Syötteelle uusi 
Matkahuolto-asiamies

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Joustavat maksuehdot, 
kororonta maksuaikaa 

jopa 6 kk

INVENTAARIO- JA ESITTELYKONE- 
POISTOJA

Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Liikkeemme avoinna:
ma-pe 9-17, la suljettu

PERJANTAINA 31.10.
SULJEMME KLO 12.00

INVENTAARION VUOKSI

UUTTA
KOdINKONEITA HETI 

TOIMITUKSEEN 
esim. pyykinpesukoneet, 

imureita

OdOTETTU UUTUUS 
MYYMäLäSSä

EMM100 LIHAMYLLY

159€

● Kolme reikälevyä 
● Makkarasuutin
● Pikkuleipäpursotin

RSP310A 

400€ 499,-

xb5104wD 
AKKUIMURI

55€69,-

SÄILIÖPAKASTIN
wHM3911

● Energialuokka A+ ● Käyttötilavuus 300 l 
● Pakastuskyky 17 kg/vrk 
● Alipaineventtiili helpottaa 
   kannen uudelleen avaamista.

550€699,-

2 kpl

1 kpl

AwO/D6114
PYYKINPESUKONE

369€

1 kpl

PYYKINPESUKONE
6TH SENSE 
AwOE 9524

590€

2 kpl

● 9 kg ● 1400 kierrosta 
● Inventterin 
   10 vuoden takuu

50FLHK985bH
50” LED-TELEVISIO

559€

● Sisäänrakennettu DVB- T/T2 & DVB-C viritin. 
● Lapsilukko ● Automaattinen kanavahaku (APS) 

MS 193C
● ms192:sen seuraaja
● 3,5 kg ● 1.5 kW moottori
● EgoStart kevytkäynnistys

LÄMPÖSAAPAS

69€

459€
HEP! HEP! 

TALVI TULEE!

LÄMPÖASUT
MYYMÄLÄSSÄ

PUSEROT, HOUSUT, 
SUKAT, LAPASET, 
TALVIKINTTAITA/

SORMIKKAITA 
hyvä valikoima, mm. 

Viltex, Tegera, Yliveto...

NASTARENKAAT 
POLKUPYÖRIIN

● 6TH SENSE edestä täytettävä 
pesukone ● 6 kg täyttömäärällä ja 
tehokkaalla linkouksella 1400 rpm
●  A++-energialuokka

● Energialuokka A+ 
● Käyttötilavuus 390 l 
● Pakastuskyky 17 kg/vrk 
● Manuaalinen sulatus

ARKKUPAKASTIN

● Märkäimurointi-
suulake

● Latauksen 
 ilmaisin

OHJELMASSA:

AvOIMIEN OvIEN päIvä 
Hirvaskosken tilalla

la 1.11.2014 klo 12-16.

Tuntivaraukset: puh. 040 2183 222. Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.

* Ratsastusnäytös
* Hevosen kengitys- ja  

taontanäytös
* Talutusratsastusta
* Estekisa keppihevosille 

(oma keppari mukaan)

* Nuotiolla makkaranpaistoa 
* puffet

www.hirvaskoski.fi

Kaikkien kävijöiden 

kesken arvotaan 

1 h ratsastustunti 

kahdelle onnekkaalle!

Tervetuloa!

 

Mukavan pakkasjakson jäl-
keen Hiihtokeskus Iso-
Syöte avasi ensimmäisen 
rinteen lauantaina 25.10. toi-
sena hiihtokeskuksena Suo-
messa. Ensimmäisenä tä-
män kauden hissinousijana 
oli Ellen Kaski isänsä Vesa 
Kasken saattelemana. Sen 
jälkeen rinteessä oli jo mu-
kavasti laskijoita, kertoi Uu-
si-Seelannista laskettelukes-
kuksesta hiihdonopettajana 
kesän viettänyt ja Iso-Syöt-
teelle hiihdon opettajaksi pa-
lannut Mikko Terentjeff.

Syötteeltä löytyy myös 
hiihtolatuja jo 13 kilometriä.

Heimo Turunen 
kuvat Mikko Terentjeff

Iso-Syötteellä lasketellaan

Ellen Kaski oli ensimmäinen hissinousija isä Vesa Kas-
ken saattelemana.

Niko Häggmanin iloa laskettelukauden alkamisesta.

Hanne Häggmanille Iso-
Syötteen rinteet ovat tut-
tuja jo ennestään.

Elämänmakuisia runoja
lahjaksi, itselle, tuliaisiksi! 

Sormuksen varjo
Pirjo Riihiahon runokirjaa 

myynnissä
Pudasjärven 

Kirjakaupassa,
Livon koululla,
Pirjo Riihaholta 

(p. 044 203 0720) 
Hinta 28,- 

Hiljaista
Sydän karrella
sielu hiljainen.

Kädet kipeät
hellyydestä.

Pirjo Riihiaho
Sormuksen varjo

Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 
Puh. 044 2944 345 • www.kuntoneva.fi

TERVE-
TULOA!

KOILLISMAAN KUNTONEVA

Kuntoneva juhlii
5-vuotissynttäreitä 

- Kuntosalilippu vain 2 €
- Varastossa olevista tuotteista -10%

Synttäriviikon 45 tarjoukset 

Kakkukahvit klo 11-18
KeSKiviiKKona 5.11.

- Kahvakuula klo 16.15-16.45 ja klo 17.15-17.45
- Mervin jumppa klo 18-18.45

Hemmottele itseä, iskää tai kaveria 
HierontalaHjaKortilla 
3xpH 90 €, voim. 8.11. saakka!

- ilmainen kuntosali koko päivän 
(hox jumppa-ajat)
- ilmaiset ryhmät 
(ilmottaudu ennakkoon!)


