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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärven Maa- ja 
Kotitalousnaiset 

80v juhla s. 8
Kirkossa valmistui 

mittava maalämpöurakka 
s. 9

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 2.11.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana
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BONUS TUPLANA!

ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS 
SILMÄLASIEN OSTAJALLE0€

KAHDET LASIT 

 YKSI HINTA
Nyt tuplasti enemmän etuja. Silmälasien ostajana 

saat toiset samanarvoiset tai edullisemmat silmä- tai 
aurinkolasit ilmaiseksi, itsellesi tai kaverillesi. Etusi 

jopa yli 1 000 €! Lisäksi tuplasti kulutonta ja korotonta 
maksuaikaa, jopa 24 kk. Tarjous uusiin tilauksiin, 

voimassa 18.11. asti.

Ei linssi- 
tai kehys- 
rajoitteita!
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Hammaslääkäri
Yleislääkäri     Erikoislääkäri

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. 08 823 380
Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

to 8.11.2018 gynekologi Liisa Karinen.

Järj. MLL:n Pudasjärven yhdistys

Pudasjärven yhdistys

LAPSIMESSUT
la 3.11.2018 KLO 10-14

TUOMAS SAMMELVUO –SALILLA

Temppurata & 
pelikaukalo 

Kummituskuja, 
Diana-koira, 

kasvomaalausta, 
piirustuskilpailu, 

narunveto, vohveleita, 
hattaraa, popcornia…

Lastenvaate– ja leluesittelijöitä 
sekä kirpputori.

Pellet Nelli ja Niilo  
paikalla 

klo 10.00-13.00

Nalle Puh 
paikalla klo 12

TERVETULOA!

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230 
www.tauonpaikka.fi

Palvelemme: ma-la klo 9.00-16.00, su suljettu.

Tervetuloa!

PALVELEMME 
MA 5.11.2018 LÄHTIEN:

MA-LA klo 9-16. SU suljettu

NOUTOPÖYDÄSTÄ:
KEITTOLOUNAS  

ma-la klo 10.00-14.00.
Muutoin keittiö suljettu.

REMONTTI 
JATKUU...

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

100

PUUMATTO 580x900 
MUSTA tai MOKKA

19 90

Mäntyrimoista valmistettu puumatto, joka 
valmiiksi käsiteltynä sopii kosteisiin tiloihin, 

parvekkeille ja vaikka terassille.

- suomalaista käsityötä 
- avainlipputuote 
- helppohoitoinen

RAPPURALLI MUSTA 
3-HARJAINEN 75x30cm

Suomessa valmistettu, vankka ja kestävä 
rappuralli kolmella harjaksella. 

Mustaksi maalattua terästä.

19 95

Lue 
lehti netistä

www.
pudasjarvilehti.fi

Optikon näöntarkastus 0€!

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

Lääkäriajat: ke 7.11., ke 14.11. ja ke 21.11.

TERVETULOA 
TUTUSTUMAAN 

SYKSYN 
KEHYS-UUTUUKSIIN

Valitse itse haluamasi silmälasipaketti; 

yhdet lasit, kahdet lasit tai 

vaikka linssit entiseen kehykseen.

Varmasti edulliseen hintaan!

 Huom! pe 2.11. liike poikkeuksellisesti kiinni.

040 557 2712
rotaatio@outlook.com 

Lenkkitie 14, 93100 Pudasjärvi

tmi Rotaatio
koulutettu hieroja Anni Siliämaa

Maksuvälineenä 

käy nyt ePassi!

Katso lisää ja ota yhteyttä!
www.facebook.com/tmirotaatio 

ISÄNPÄIVÄ JA JOULU LÄHESTYY! 
- ILAHDUTA LÄHEISTÄSI 

LAHJAKORTILLA!
Sovi lahjakortin nouto puhelimitse.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu Sarakylän kappelissa pyhäinpäivänä la 3.11. kello 10, 
Valtteri Laitila, Keijo Piirainen, kappelikuoro. Messussa  lue-
taan kaikkien viime pyhäinpäivän jälkeen Sarakylään haudat-
tujen nimet. Messu on katsottavissa suorana videolähetyksenä 
seurakunnan kotisivujen kautta. Kirkkokahvit.
Pyhäinpäivän messu kirkossa la 3.11. kello 19, Valtteri Laiti-
la, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola kirkkokuoro. Jumalanpalve-
luksessa luetaan kaikkien viime pyhäinpäivän jälkeen kuollei-
den pudasjärveläisten ja Pudasjärvelle haudattujen nimet. 
Messu seurakuntakodissa su 4.11. kello 10, Timo Liikanen, 
Keijo Piirainen. Messu on katsottavissa suorana videolähetyk-
senä seurakunnan kotisivujen kautta. Kirkkokahvit.
Kuorot: Vox Margarita ke 7.11. kello 18, kirkkokuoro to 8.11. 
kello 18.
Tulossa: kirkkomusiikkiviikko 23.11.-2.12.
Miesten piiri seurakuntakodissa ti 6.11. kello 17.30.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 10-
13.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 5.11. kello 11.
Naisten Pankki Kanttorilassa to 8.11. kello 18.
Vanhojen ja uusien yhteisvastuukerääjien reissu Yhteisvas-
tuustarttiin Rovaniemelle ti 20.11. Lähtö seurakuntatalolta 
kello 9.00 ja paluu takaisin noin kello 17.00. Reissu on ilmai-
nen. Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon (08 882 3100) tai 
Markolle (0400 866 480) viimeistään pe 9.11.
Kirppis ilta seurakuntakodilla ma 12.11. kello 16.30-19.00. 
Tervetuloa myymään ja ostamaan, pöytämaksu 5 € (käytetään 
diakonian perhetyöhön). Pöytävaraukset lastenohjaajille Kert-
tu 040 586 1217, Emmi 040 743 4896, Heli 040 868 4730.
Perhekerhot maanantaisin kello 17-19 ja keskiviikkoisin kello 
10-13 seurakuntakodilla.
Lapsiparkki maanantaisin kello 13-15 ja perjantaisin kello 
9.30-12 seurakuntakodilla. Parkkiin voivat tulla 1-5-vuotiaat. 
Lapsille oma välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lasten-
ohjaajille (ma kello 12-16, muina arkipäivinä kello 8-16) Heli 
Tauriainen 040 868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, 
Kerttu Luokkanen 040 586 1217.
Rauhanyhdistykset: Seurat Sarakylän koululla la 3.11. kel-
lo 19 (Mikko Karjalainen, Kari Louhisalmi). Pyhäinpäiväseurat 
Kurenalan ry:llä la 3.11. kello 15 ja su 4.11. kello 13 ja kello 18 
(Osmo Pekkala, Seppo Ranua).
Kastettu: Alvar Kaspian Pelttari.
Avioliittoon vihitty: Kalevi Henrik Väisänen ja Laura Aino 
Maria Lohvansuu.
Haudattu: Aaro Johannes Sorjanen 83 v, Asko Kalevi Laaja-
la 65 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399 

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Pudasjärveläiset runoili-
ja Eero Räisänen ja mu-
siikinharrastaja Markku 
Kemppainen ovat jälleen 
lyöneet hynttyyt yhteen 
runojen ja musiikin mer-
keissä. Joukkuetta vah-
vistaa vielä kanttori Kei-
jo Piirainen. He esiintyvät 
ja esittävät torstaina 8.11. 
Pudasjärven kaupungin-
kirjastolla suomalaista ru-
noutta ja laululyriikkaa. 

Ohjelma muodostuu 
suomalaisista runoista 
ja lauluteksteistä lähtien 
Eino Leinosta Lauri Viidan 
kautta Repe Helismaahan, 
Juice Leskiseen, Jii Karja-
laiseen ja Rauli Badding 
Somerjokeen. Eero pääasi-
assa lausuu runoja, mut-
ta laulaakin muutaman 

kappaleen Markun säes-
tyksellä. Markku taasen 
pääasiassa laulaa omalla 
säestyksellään mutta Keijo 
on parissa laulussa muka-
na ja soittaa myös itse soo-
lona. 

Ideahan tällaiseen il-
taan lähti siitä, kun to-
tesimme, että tällaisel-
le saattaisi olla kysyntää 
ja tarkoitus on, ettei illan 
aikana liikaa synkistellä. 
Pääpaino on ajatuksia ja 
tunteita herättävässä ma-
teriaalissa, mutta myös 
ihan hauskojakin vetoja 
on mukana. Yleisökin saa 
laulaa mukana. 

Osallistuminen ei mak-
sa mitään, eli kynnys on 
mahdollisimman matala. 
MK

Lähdetään lauluun, 
ruvetaan runolle

Lämmin kiitos kaikille Teille, 
jotka kunnioititte rakkaamme

Asko LAAJALAN
muistoa ja otitte osaa suruumme

Sisko ja lapset perheineen

Urho Timonen In memoriam
Urho oli 7-lapsisen sisa-
rusparven toiseksi nuorin 
ja vanhimmaksi elänee-
nä viimeinen rajan taakse 
siirtyjä. Hän eli viimeiset 
vuotensa yksin syntymä-
kodissaan Kynkäällä. Piti 
taloa ja ympäristöä pystys-
sä sairauksista huolimat-
ta. Muutamaan vuoteen 
hänellä ei ollut enää ajo-
korttiakaan, että olisi edes 
kauppareissua päässyt te-
kemään mutta hyvin hän 
siitäkin selvisi sukulaisten 
ja ystävien turvin. Vieraita 
ei juurikaan Urhon luona 
käynyt ja hän itse ei liioin 
kylästellyt missään.

Nuorena miehenä uitot 
ja savotat toivat ansaittua 
toimeentuloa kotiin, jossa 
hän asui sotaleskeksi jää-

neen äitinsä ja myöhemmin 
myös veljensä Aaron kans-
sa. Vuonna 1936 joululahjak-
si saatu Urho oli vain 3-vuo-
tias, kun sota vei isän.

Perhettä ei Urholla ol-
lut jonka vuoksi sisarus-
ten lapset ja lastenlapset oli-
vat hänelle rakkaita ja toivat 
vierailuillaan aina iloa yk-
sinäiselle Kynkään pojalle. 
Heillä oli aina mukava tulla 
mummulaan, vaikka mum-
mua ei enää ollutkaan piha-
polulla astelemassa. Siellä 
oli kuitenkin Kynkään pojat, 
joita kaupunkeihin asettu-
neet veljien- ja siskonlapset 
kävivät katsomassa eteläistä 
Suomea myöten joskus jopa 
pari kertaa vuodessa. Urho 
antoi omalla hiljaisella, mut-
ta jämäkällä otteellaan elä-

män oppia tälle jälkipolvelle. 
Luonto oli lähellä Urhon 

sydäntä ja erikoisesti Livo-
joki törmällä eläneenä Urho 
tunsi kalastuksen sen kaikis-
sa muodoissaan, joita oppe-
ja hän auliisti jakoi sukulais-
lapsille. Hän opasti ja kertoi 
niin kalastuksen saloista, ra-
kennus- ja konetöistä, met-
sänhoidosta ja jokiveneen 
rakennuksesta kuin myös ti-
lan omista asioista. 

Olet mukana soitossa tuulen
olet läsnä hetkessä hiljaisuuden.
Yhä vaellat elomme tiellä
sydämissä mukana 
tallessa siellä.
Hyvälle naapurille ei koskaan 
halua sanoa hyvästi, 
vaan tapaamisiin siellä missä 
ikinä olemmekaan.

Voimia ja jaksamista  
omaisille uudenlaisen  
elämäntilanteen 
kohdatessa toivoo: 
Teppana

Kahden maan kansalaisena
Tulevan sunnuntain teemana on kahden 
maan kansalaisuus. Uskon kautta oikea 
isänmaamme on taivaassa. Jumalan säätä-
mään järjestykseen kuuluu kuitenkin, että 
olemme samalla maallisen yhteiskunnan 
jäseniä, ja vastuussa siitä.

Olemme suomen kansalaisia. Kansa-
laisuus on arvokas asia. Suomen kansalai-
sen lapsi saa syntyessään kansalaisuuden 
vanhempiensa kautta periytymisperiaat-
teen mukaan. Kansalaisuuden voi saada 
muutoinkin, jos henkilö täyttää kansalais-
tamisen edellytykset, mm. selvitetty hen-
kilöllisyys, riittävä kielitaito ja asumisaika 
ja nuhteettomuus. Suomalainen voi myös 
olla kahden eri valtion kansalainen. 

Vastuu ja huoli ajallisesta isänmaas-
ta kuuluu kaikille, lakien ja velvoitteiden 
noudattaminen muun muassa.  Ajallinen 

yhteiskunta kuuluu Jumalan asettamaan 
elämänjärjestykseen. Se tarkoittaa esi-
merkiksi esivaltaa joka suojelee ja pal-
velee ihmiselämää sekä kaikkia päättäjiä. 
Maallinen esivalta saattaa kuitenkin irtaan-
tua Jumalasta ja Hänen sanastaan. Siinä ta-
pauksessa saattaa syntyä tilanteita, jolloin 
loukkaamaton ja jakamaton ihmisarvo 
ovat vaarassa. Tai vaikkapa äärimmillään 
uskonnon ja evankeliumin julistamisen va-
paus saattavat joutua kyseenalaisiksi. Esi-
valta on aina kuitenkin raamatun mukaan 
Jumalan asettama.

Nyt, asuessamme Jumalan antamas-
sa rakkaassa isänmaassa, olemme vuorol-
lamme täällä sukupolvien ketjussa. Omil-
la tehtävillä ja vastuilla on oma aikansa. 
Kuoleman varjon maassa tämän joutuu 
kohtaamaan. Lauantaina on pyhäinpäivä, 

jolloin muistelemme poisnukkuneita lä-
heisiämme. Menneet sukupolvet ovat teh-
tävänsä ja vastuunsa kantaneet. Kiitollisin 
mielin muistamme heitä.

Juuri nyt on tärkeä muistaa, että on 
taivaallinen isänmaa, jonne pääsee ja on 
mahdollisuus päästä uskon kautta. 

Pyhäin päivän virren sana pelkistää 
kahden maan kansalaisen toivon:

Jo täällä tuskassa ja vaivassa soi kaukaa 
voiton virsi taivaasta. Se antaa meille voimaa 
Herrassa. 

Vk 145:5

Jukka Jaakkola

Puutarhatyöt

Kotin pihat on
hyvännäköiset,
ja kauniit,
kun ne pitää kunnos.

Ja hyvä tuoksu.
Ja luonto kaunis.
Se piristää
ihmisen mielialaa hyvin
ja virkistää
ja sehän tuntuu hyvältä.

Itselläkin on mukava
katsella pihaa.
Kun piha on puhas,
mikä sen parempaa!

Tässä on siivous
menossa.
Ihan selvästi.

Kottikärry on hyvät
siivouksessa.
Tässä on aikomus
mennä puutarhatyöhön!

Päivi ja Eeva

Pudasjärvi-lehti julkaisee Ystävänkammarissa kirjoitettuja runoja.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste

SARAH - hanke (Social Ac-
tivities in Rural Areas for 
Hidden People) on Saksan, 
Unkarin, Viron ja Suomen 
yhteistyöprojekti, joka aloitti 
toimintansa syyskuun puo-
lessa välissä. Hankkeella on 
Erasmus-rahoitus vuosille 
2018–2019. Hankkeen kärke-
nä on sosiaalisen syrjäytymi-
sen ehkäiseminen harvaan 
asutuilla seuduilla. Mukaan 
on kustakin maasta kutsuttu 
neljä asiantuntijaa. Johtoryh-
mä, johon kuuluu yksi hen-
kilö jokaisesta maasta, suun-
nittelee kolme konferenssia, 
joissa jaetaan muun muassa 
opittua ja keskustellaan me-
kanismeista ja lähestymista-
voista, jotka mahdollistavat 
osallisuuden maaseutualu-
eilla.

Suomesta ovat muka-
na diakonia-asiantuntija Ire-
ne Nummela ja projekti-
päällikkö Jaana Alasentie 
Kirkkohallituksesta, alue-
koordinaattori Lea Rät-
tyä Diakonia-ammattikor-
keakoulusta sekä diakoni 
Helena Koivukangas Pu-
dasjärven seurakunnasta. 
Hankkeeseen haluttiin mu-
kaan sellainen seurakunta, 
joka on muualta kuin ete-
läisestä Suomesta ja jossa 
on kiinnostusta tällaiseen 
hanketyöhön ja työn kehit-
tämiseen. Näillä kriteereil-
lä Pudasjärven seurakunta 
kutsuttiin mukaan hankkee-
seen. Kirkkoherra Timo Lii-
kasen mielestä on hienoa, 
että Pudasjärven seurakun-
nan toimintaympäristö ja 
meidän diakoniatyö tulee 
esille tällä tavalla kansainvä-
lisellä tasolla. Samalla voim-
me saada hankkeen kautta 
erilaisia näkökulmia toimin-
nan kehittämiseen.

Ensimmäinen konferens-
si pidettiin syyskuussa Un-
karissa, Budapestissä. Kon-
ferenssissa saimme tietoa eri 
maiden yhteiskunnallisesta 
sekä kirkollisesta tilanteesta. 
Tutustuimme myös kahteen 
Unkarin maaseudun aluee-
seen ja siellä tehtävään kir-
kon työhön sekä syrjäytymi-
sen problematiikkaan.

Unkarin kirkko
Luterilainen ja ortodok-
sinen kirkko ovat Unka-
rissa suhteellisen pieniä 
vähemmistökirkkoja. Vuo-
den 2001 väestölasken-
nassa kolme prosenttia 
unkarilaisista ilmoitti kuulu-
vansa luterilaiseen kirkkoon 
ja kreikkalaiskatoliseen kirk-
koon 2,6 prosenttia. Luteri-
laisen kirkon merkitys un-
karilaisyhteiskunnassa on 
edellä mainittua prosentuaa-
lista osuutta suurempi, sillä 
se ylläpitää monia lastentar-
hoja, peruskouluja ja lukioi-
ta sekä vanhainkoteja.

Unkarin ev.lut. kirkko 
(ELCH) on jaettu kolmeen 
hiippakuntaan, joita piispa 
johtaa. Kirkon hallinnollinen 
keskus sijaitsee Budapes-
tissa, josta käsin koordinoi-
daan ja tuetaan seurakun-
tien työtä.

Diakonia on seurakun-
nissa tärkeää, koska yhteis-
kunta ei kykene hoitamaan 
varsinkaan maaseudun syr-
jäseudulla asuvia vanhuksia. 
Maaseudun nuoret muutta-
vat joko suurkaupunkeihin 
tai ulkomaille, ja näin pienet 
seurakunnat pienillä paikka-
kunnilla ikääntyvät ja kutis-
tuvat. Esimerkkinä köyhyy-
destä on, että pahimmillaan 
vanhus saattaa saada vain 
viisi euroa eläkettä. Unka-
rin seurakunnilla on monia 
palveluja köyhimmillä alu-

Seurakunta mukana 
kansainvälisessä hankkeessa

eilla, esimerkiksi yksinäisil-
le ihmisille ruokapalvelua. 
Kirkolla on 45 laitosta, jois-
sa on muun muassa asuntoja 
vanhuksille ja päihteistä kär-
siville ihmisille. Työntekijöi-
tä on 2000. Seurakuntalaiset 
ovat aktiivisesti mukana toi-
minnassa. Esimerkiksi juma-
lanpalveluksen lopuksi tar-
jotaan kaikille halukkaille 
ruokaa, jonka vapaaehtoiset 
ovat järjestäneet alusta lop-
puun saakka.

Miten jatkossa?
Sarah-projekti kokoontuu 
seuraavan kerran maalis-
kuussa 2019 Suomessa, Jär-
venpäässä. Silloin tarkastel-
laan, missä vaiheessa kukin 
maa on projektiensa suhteen 
sekä tarkennetaan viestin-
tä- ja arviointisuunnitelmaa 
projektin loppuvaiheeksi.

Ennen tuota tapaamista 
Suomessa, Pudasjärven seu-
rakunnassa kysellään vapaa-
ehtoisia diakonian yhdys-
henkilöitä sivukyliltä, jotka 
tuovat tarvittaessa viestiä 
sivukylien asukkaiden ti-
lanteesta/avun tarpees-
ta työntekijöille. Sen jälkeen 
työntekijät ovat yhteydes-
sä kohdehenkilöön ja tar-
peen vaatiessa käymme ko-
tikäynnin ja/tai ohjaamme 
asianmukaisiin palveluihin. 
Lisäksi me järjestämme kou-
lutusta vapaaehtoisille. Kou-
lutuspäivät ovat Hilturan-

nan leirikeskuksessa 15.2. 
- 17.2.2019. Kouluttajaksi tu-
lee Irene Nummela Kirkko-
hallituksesta.

Olemme saaneet jo kii-
tettävästi entisiä, sekä uusia 
yhdyshenkilöitä eri sivuky-
lille. Seuraavat henkilöt ovat 
lupautuneet oman kylän yh-
dyshenkilöiksi:

Kyllikki Syrjäpalo Kor-
piselta, Terttu Salmi Aitto-
järveltä, Kaisa Nivala Sara-
kylästä, Marita Laakkonen 
Sotkajärveltä, Katja Särkelä 
ja Virpi Holappa Metsälästä, 
Onerva Ronkainen Paukke-
rinharjulta, Taina Vainio Pu-
hoskylästä, Annikki Paavo-
la Hetekylästä, Eeva Ritola 
Marikais-/Kongasjärveltä, 
Tuovi Määttä Siurualta, Saa-
ra Jussila Jaalangasta, Mirka 
Pääkkö Pärjänsuolta ja Ulla 
Salmela Livolta. 

Mikäli olet kiinnostunut 
tällaisesta tehtävästä omalla 
kylälläsi tai toimit jo yhdys-
henkilönä eikä nimeäsi mai-
nita tässä, voit olla yhteydes-
sä diakoniatyöntekijöihin tai 
virastoon. 

Seurakunta tiedotus

Lea Rättyä, Irene Nummela, Helena Koivukangas ja Jaana 
Alasentie. 

Konferenssit pidettiin Un-
karin Evankelis-luterilaisen 
kirkon hallinnollisessa kes-
kuksessa.

Unkarin kirkon vapaaehtoiset valmistaneet ruokaa, jota 
jaetaan kaikille halukkaille jumalanpalveluksen jälkeen. 

Unkarin kirkolla on 45 laitosta, joissa on muun muassa 
asuntoja vanhuksille ja päihteistä kärsiville ihmisille. 

TAIMIKONHOITOTÖITÄ, 
KEMERATUKIEN 

HAKU HOIDETAAN.
Vakuutukset kunnossa.

P. Outila Oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

KIRPPIS
ke-to 7.-8.11. klo 11-16.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

La 1.12. klo 10-17.15
Hidas lavafoksi, jenkka, hidas valssi ja jive. 
Joka lajia 1,5 h. Lajien välissä vartin tauko 

sekä puolivälissä 45 min ruokatauko.
Kurssimaksu 10 €. Käteismaksu.

Tanssikurssi

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen tanssijat

Pe 16.11. klo 18-21.15 Koskenhovi 
(os. Koskenhovinkuja, Pudasjärvi). Bugg 1,5 h, 

etenevä bugg 1,5 h. Kurssimaksu 5 €.

Taso: alkeis-jatko

Opettajana 
Satu 

Ruohomäki 
Oulusta.

Tied. Tuula Kemppainen 040 702 6478
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Esa Viuhkola Pudasjärven
Invalidien uudeksi puheenjohtajaksi
Pudasjärven Invalidien 
syyskokouksessa perjantai-
na 26.10. yhdistyksen uu-
deksi puheenjohtajaksi va-
littiin Esa Viuhkola. Noin 10 
vuotta yhdistystä johtanut 
Kyllikki Hanhisuanto jat-
kaa yhdistyksen hallitukses-
sa. Uusina jäseninä valittiin 
Eija Ahonen ja Pirjo Steni-
us. Entisinä jatkavat varapu-
heenjohtaja Annikki Ylitalo, 
Kyllikki Hanhisuanto, Rei-
no Ruottinen, Terttu Ruotti-
nen, Sisko Räisänen ja Terttu 
Salmi. Varajäseniksi valittiin 
Siiri Orreveteläinen ja Leila 
Viuhkola. 

Hallituksen toiminta-
kausi on kalenterivuosi, jo-
ten uuden hallituksen jär-

jestäytymiskokous pidetään 
tammikuussa ja uudet toi-
mihenkilöt aloittavat silloin 
tehtävissään.

Toiminnantarkastajik-
si valittiin Pirkko Päätalo ja 
Heimo Turunen sekä varal-
le Oili Illikainen ja Raimo 
Åkerlund.

Säännöllisenä toiminta-
na ovat muun muassa kerho 
kuukauden viimeisenä per-
jantaina, allasjumppa tiis-
taisin, retkitoiminta mm. te-
atteriretket ja yhdistyksen 
joulujuhla. Jäsenistön merk-
kitapahtumia muistetaan ja 
pyritään hankkimaan uu-
sia jäseniä. Viestinnän te-
hostamiseksi on avattu uusi 
ihimiset.fi -verkkopalve-

lu. Osallistutaan liiton sekä 
alueellisiin tapahtumiin ja 
koulutuksiin sekä yhteistoi-
mintaan muiden paikkakun-
nalla toimivien yhdistysten 
kanssa. Vaikuttavuutta py-
ritään lisäämään erilaisilla 
tapahtumilla ja tempauksil-
la. Tuloja toimintaan hanki-
taan muun muassa adressi-
en myynnillä, avustuksilla, 
jäsenmaksuilla sekä vaali-
keräyksiin osallistumisella. 
Jäsenmaksu on 10 euroa, jä-
seniä on tällä hetkellä noin 
150. 

Kokouksessa käytti pu-
heenvuoron Invalidiliiton 
Oulu-Kainuu -alueen järjes-
töasiantuntija Sanna Saari-
maa Oulusta. Hän sanoi In-

validiliiton olevan vahva 
vaikuttaja ja kehotti olemaan 
yhteydessä, jos huomataan 
epäkohtia esimerkiksi kul-
jetuspalveluissa. Hän kertoi 
liiton neuvontapalveluista 
ja sanoi niiden olevan kaik-
kien jäsenten käytettävissä. 
Tuettuja lomia sekä sopeu-
tumisvalmennuskursseja 
Saarimaa kehotti myös ha-
kemaan. 

Kokouksen alussa pi-
dettiin hiljainen hetki pit-
käaikaisen aktiivijäsenen 
Antti Erkkilän muistolle. 
Ohjelmaan kuului kahvitar-
joilu ja arpajaiset. Kokouk-
sen puheenjohtajana toimi 
Heimo Turunen ja sihteerinä 
Terttu Salmi. HT 

Syyskokousväki yhteisessä kuvassa. Uusi puheenjohtaja Esa Viuhkola edessä neljäs vasemmalta. Invalidiliiton Oulu-
Kainuu -alueen edustaja Sanna Saarimaa takana toinen oikealla. 

Kurenpoikien P14-joukkueelle Pohjois-Suomen Ykkösestä hopeaa
Ensi kaudeksi nousu Mestaruussarjaan
Kurenpoikien P14-juniorit 
pelasivat huikean hienon ja 
nousujohteisen kauden. Ke-
vätkierroksella Ykkönen oli 
jaettu kahteen lohkoon, jois-
ta pudasjärveläiset sijoitet-
tiin Pohjoiseen. Pelimatkat 
olivat pitkiä, kun vastustajat 
olivat kaikki Lapista. Alku-
kesän pelit sujuivat hyvin, ja 
keväällä vain FC SCJ onnis-
tui voittamaan Kurenpojat.

Syyskierrokselle lohkot 
yhdistettiin, ja mukaan tuli 
koko Pohjois-Suomen alu-
een joukkueet. Oulun alu-
een joukkueet tiedettiin en-
nalta koviksi, ja Kurenpojat 
saikin heti vastaansa Hau-
Pan. Kurenpojat johti jo ot-
telua 0-2, muttei onnistunut 
säilyttämään johtoaan vaan 
antoi pisteet HauPalle lop-
putuloksella 6-4. 

Kotikentällä AC Kajaania 
vastaan Kurenpojat onnistui 
sen sijaan kääntämään maa-
lin tappioaseman voitok-
si, ja sai kierroksen ensim-
mäiset pisteet tuloksella 2-1. 
Seuraavana päivänä Kemin-
maassa Kurenpojat osoitti 
vahvuutensa lyömällä Kem-
Pan 1-6. 

KePS vieraili jo toista-
miseen Pudasjärvellä. Ku-
renpojat oli voittanut kesän 
kaksi aiempaa kohtaamista, 

ja nyt KePS tulikin vieraaksi 
vahvistettuna ylemmän sar-
jatason pelaajilla. KePS oli 
tällä kertaa parempi luvuin 
2-5. Tämän tappion jälkeen 
Kurenpojat voitti, vähän yl-
lättäenkin, kaikki loput otte-
lunsa; Ajaxin 3-2, SoPan 1-8, 
Tervarit-j 04/punaisen 4-10 
ja lopulta OLS05 edustuk-
sen 5-4. 

Onnistunut loppukau-
si nosti Kurenpojat yllättä-
en mestaruuskamppailuun. 
Harmittavaa oli, että omal-
la tekemisellä ei enää voitu 
vaikuttaa loppusijoitukseen 
vaan jouduttiin jännittä-
mään muiden kärkijoukku-
eiden keskinäisiä otteluita. 
HauPan tappio AC Kajaa-
nille nosti Kurenpojat sarjan 
johtoon. Viimeisessä ottelus-
sa OLS:n voitto KePS:sta tai 
näiden keskinäinen tasape-
li riittäisi Kurenpoikien mes-
taruuteen. KePS vei kuiten-
kin tiukan ottelun lopulta 
nimiinsä 4-5 ja nousi tasapis-
teisiin Kurenpoikien kanssa. 
Kurenpoikien ja KePS:n kes-
kinäinen ottelu ratkaisi mes-
taruuden. Se oli päättynyt 
KePSin voittoon, joten Yk-
kösen mestaruus KePS:lle ja 
Kurenpojille hienosti hope-
aa!

Ykkösen kaksi parasta 

saa seuraavalle kaudelle pai-
kan Mestaruussarjasta, joten 
Kurenpojilla on ensi kesänä 
mahdollisuus lähteä kamp-
pailemaan piirin mestaruu-
desta. Kurenpoikien Abdalle 
Abdulkadir voitti Ykkösen 
maalipörssin syyskierrok-
sen 18 maalilla. Kevätkier-
roksella Abdalle upotti pal-
lon verkkoon yhtä monesti. 
Joona Sääskilahti oli Kuren-
poikien toinen tehomies on-
nistuen maalinteossa syksyn 
peleissä 8 kertaa. 

Hopeajoukkueessa  pe-
lasivat Otto Niemelä (mv), 
Otto Riekki, Niklas Kokko, 
Pieta Niemelä, Ville Kyn-
gäs, Niko Seppänen, Abdal-
le Abdulkadir Mohammed, 
Joona Sääskilahti, Nkasha-

me Ntambwe ”Yannick", 
Arttu Piri, Edris Darwish, 
Aatu Oinas sekä nuorempi-
en ikäluokasta joukkueessa 
paikkansa lunastaneet Omar 
Abdulkadir, Said Abdulka-
dir, Aaro Lapinlampi ja Bar-
wani Kabinga ”Pecos".

Kurenpojat on siirtynyt 
jo harjoittelemaan futsalia. 
Talven tavoitteena on säilyt-
tää Mestaruussarjapaikka, ja 
lähteä hakemaan mahdol-
lisimman hyvää sijoitusta. 
Valmennukseen haetaan li-
sää potkua koulutuksesta, 
ja Arttu Niemelä tuo liiga- 
ja maajoukkueessa saatavaa 
kokemusta myös valmen-
nukseen. 

Teija Niemelä

Pudasjärven kaupungin nuo-
risotoimi on keräillyt lapsilta 
ja nuorilta toiveita pitkin ku-
luvaa vuotta. Ideoita ja toi-
veita on ollut laidasta laitaan.  
Syyslomalla niistä toteutet-
tiin kaksi: ratsastusta ja la-
nit. Ratsastusta on toivottu 
jo pitkään, toiveen esittäjinä 
ovat olleet lapset sekä huol-
tajat. Lani toive nousi esille 
puolestaan nuorisotilatoimi-
kunnan kokouksessa viime 
keväänä. Nuorisotilatoimi-
kunnassa nuoret mietittivät 
mitä toimintaa järjestetään 
nuorisotilalla. Mikäli sinua 
nuori kiinnostaa osallistu-
minen nuorisotilatoimikun-
taan, ota rohkeasti yhteyttä 
nuorisotyöntekijä Maritaan 
vaikkapa tiistaisin Hirsikam-
puksella koulunuokkareiden 
yhteydessä. Näiden kahden 
toiminnon lisäksi nuorisoti-
la oli myös syyslomalla auki 
maanantaista keskiviikkoon 
ja lauantaina oli iltakahvila, 
minne nuoret olivat kokoon-
tuneet illaksi sankoin joukoin 
viettämään aikaa yhdessä 
ja pelailemaan mm. pingis-
tä, biljardia sekä laulamaan 
singstaria.

Ratsastusretki järjestet-
tiin Kuusamoon Ruska lauk-
ka-tallille. Retkelle pääsi mu-
kaan neljä aloittelijaa ja neljä 
kokenutta ratsastajaa ohjaa-
jien kanssa. Tallilla ryhmä 
tutustui ensin talliin ja he-
vosiin. Tallin henkilökunta 
kertoi minkälaista toimintaa 
he järjestävät. Ensimmäisek-
si pääsi ratsastamaan aloitte-
lija ryhmä maneesissa. Sillä 
aikaa toinen ryhmä pääsi hoi-
tamaan poneja tallilla. Ponien 
hoitoon kuului harjaus ja stai-
laus.  Tunnin jälkeen ryhmät 
vaihtoivat paikkoja. Lopuk-
si hevoset talutettiin yhdessä 
maneesista talliin omiin kar-
sinoihinsa. Hevosilta otettiin 
varusteet pois, harjattiin ja 
annettiin palkkioksi herkku-
ja hyvästä työstä. Ratsastuk-
sen jälkeen käytiin syömässä 
Hesburgerilla ja sen jälkeen 
lähdettiin ajamaan kohti Pu-
dasjärveä. Palaute nuoril-
ta oli erittäin hyvää. Tällais-
ta palautetta nuoret antoivat: 
”Ihan parasta, lähtisin uudes-
taankin” ja ”oli mukavaa, jär-
jestäkää uudestaankin tällai-
sia reissuja” Kun kysyttiin, 
lähtisikö uudestaan vastaus 
oli isoilla kirjaimilla kirjoitet-
tu TODELLAKIN. Reissun 

aikana ryhmäläiset tutustui-
vat toisiinsa ja yhteistä juttua 
ja naurua riitti.

Nuorisotoimi on aikoi-
naan järjestänyt laneja nuo-
risotilalla. Jo keväällä ehdo-
tettiin lanien järjestämistä, 
mutta tuolloin ei löytynyt so-
pivaa ajankohtaa ja päätet-
tiin järjestää lanit syyslomal-
la. Mitä lanit ovat? Lanit ovat 
verkkopelitapahtumia, johon 
voi osallistua pelaajia muuta-
masta jopa tuhansiin. Tapah-
tumat voivat kestää parista 
päivästä kahteen viikkoon. 
Laneihin osallistutaan omil-
la tietokoneilla ja konsoleilla. 
Vaikka pelaaja näyttää vain 
pelaavan yksinään, voi hänel-
lä olla pelissä mukana oma 
kaveripiiri. Laneilla pelaajat 
voivat kokoontua yhteen sa-
maan paikkaan saman hen-
kisten kanssa. Laneilla nuoret 
keskustelevat mm. peleistä 
ja omista laitteistaan toisten 
harrastajien kanssa. Lanei-
hin liitetään yleisesti energia-
juomat, joita juodaan vireys-
tason ylläpitoon ja hereillä 
pysymiseen, mutta nuoriso-
toimessa energiajuomat ovat 
kiellettyjä eikä niitä tarvin-
nutkaan takavarikoida mei-
dän pelaajilta, hienoa nuoret! 
Nuorisotoimen laneihin osal-
listui kahdeksan nuorta. Jo-
kaiselle löytyi oma paikka ja 
laitteet saatiin nopeasti peli-
kuntoon.  Tapahtuman mak-
simi kestoksi oli päätetty 30 
tuntia. Tuona aikana nuoret 
pelasivat koneilla ahkerasti 
ja käyttivät verkkopelaami-
sen lomassa hyväkseen ilah-
duttavasti nuorisotiloilla ole-
via biljardi- ja pingispöytiä 
pelaten porukalla myös nii-
tä. Nuorille oli tarjolla tapah-
tuman ajan ilmaista kahvia 
ja Apetit tarjosi pizzoja. Piz-
zat maistuivat hyvin pelaa-
jille. Nuorilla oli koko ajan 
hyvä tunnelma ja uusia tutta-
vuuksiakin löytyi. Näin ollen 
voitaneen todeta myös lanien 
olevan yhteisöllinen tapahtu-
ma, missä iällä ei olekaan niin 
suurta merkitystä, kun on yh-
teinen mielenkiinnon kohde. 
Nuorilta kysyttiin palautet-
ta webropol- kyselyn kautta. 
Palaute oli positiivista, netin 
nopeutta kehuttiin ja uusia 
laneja toivottiin.

Pudasjärven kaupungin 
nuorisotoimi 

Nuorisotoimen syysloma

Kurenpoikien P14 joukkueen vahvuus on hyvä yhteishenki. 
Joukkueen perusta on säilynyt samana jo vuodesta 2011 ja 
uudet pelaajat ovat solahtaneet hyvin joukkoon mukaan.
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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) 

PERJANTAINA 2.11. MAANANTAI-TORSTAI
5.-8.11.
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eri makuja

kg

2 kg/
talous

2 filettä/talous

Suomalainen
JÄÄSALAATTI-

PUSSI

495

pss

8990

ras

199
kpl

199

179
prk

kg

kpl

kpl

kg
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369250
Del Monte
ANANASPALAT
227/137 g

3 prk

3 kg/
talous

MA-TI 5.-6.11.                  KE-TO 7.-8.11.

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

RAUTAOSASTOLTA

Sunpride
ANANAS-
TÄYSMEHU 
1 l

Tuore Norjan
IRTO
LOHIFILEE

PE-T0 2.-8.11.

Saarioinen
MAKSALAATIKKO,
LIHAPERUNASOSE- 
tai LIHAMAKROONI-

LAATIKKO
350-400 g

Snellman
kotimainen

MEETVURSTI
220 g viipale

HK
AURINKO-
SALAATTI
380 g

Ida Red
OMENA

PullaPirtin
MUSTIKKA- tai 
VADELMA-
TÄYTEPITKO
350 g

Atria
GOTLET-
MAKKARA
palana

HK
UUNILENKKI

400 g

ISÄNPÄIVÄ LÄHESTYY 11.11.:

Oululainen
PEHMO-
VIIPALEET
450 g 
kaura tai vehnä

Vaasa
REVITTYLEIPÄ
350 g

  PERJANTAINA 2.11.  

590
kpl

Porsaan 
ETUSELKÄ
tai
LAPA

Snellman 
maatiaispossun

UUNIFILEE
n. 1.4 kg/

kpl maustettu

PullaPirtti
OHRARIESKA 
3 kpl/450 g

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

Marabou
SUKLAALEVYT

185-200 g

Kivetön
TUMMA
RYPÄLE
500 g/ras

PullaPirtti
POSSU-
MUNKKI

kg

Sievin
KUMISAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-

Naudan
ULKOFILEE 
n. 1.6 kg/kpl

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g

Nitecore HC30 
OTSALAMPPU
1000 lumens

69,-

Airam
YÖVALO 
pistorasiaan 
hämäräkytkimellä 

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-

KAASU-
LÄMMITIN
4,2 kW

HK
BALKAN-
MAKKARA-
TANKO 500 g

HK
HERKKUMAKSA-
MAKKARA
500 g

Tuore 
SILAKKA-
FILE 
pyyntivaraus

3 ploHartwall
PEPSI
MAXI 1,5 l
sis. pantit 1,20

NIEMITALON

LEIPÄJUUSTO

TUOTE-ESITTELY/

MAISTIAISET

Tuoretta

LEIPÄJUUSTOA

tarjoushintaan!

3 pkt

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana ja siivuina

2 prk

Herkkumaan
AMERIKKA-
LAISIA KURKKU-
VIIPALEITA 
670/360 g

Prego
TUHKAIMURI  
1200 W

3995

Tekninen
MICROFLEECE 
VÄLIASU

1990

1995

ÖLJYTÄYTTEISET 
LÄMPÖPATTERIT
Esim. 600 W

Valio hyvä 
suomalainen

ARKIJUUSTO 1,25 kg 
tai ARKIGOUDA 1 kg

PYHÄINPÄIVÄÄN:

Miesten
PYJAMA 
100% puuvillaa

Miesten pehmyt
FLEESEPAITA
eri värejä

KASVO/KÄSIPYYHE
tekstillä: isä, ukki, pappa, vaari. 
Koko 40x66 cm

Miesten
AAMUTOSSU

SAULITOSSU
Koot: 40-46

Miesten
NAHKAKINTAS

Kynttilä-tuote
HAUTAKYNTTILÄ 
4 kpl, kannella, paloaika 60h

Kynttilä-tuote
HAUTAJYNTTILÄ 
5 kpl

Kynttilä-tuote
ÖLJYKYNTTILÄT 
6kpl/pkt, paloaika n.2vrk 

Havi Tuikku
LÄMOÖKYNTTILÄ
50 kpl

Kynttilä-tuote
ULKOLYHTYKYNTTILÄ 
5 kpl, paloaika 12-15h

Kynttilä-tuote
1KG PÖYTÄKYNTTILÄ 
8 kpl, paloaika 16h AVAIMENTEKO, MYÖS 

MUSTAPÄINEN JA 

LUKKOTARVIKKEET

TIMO TIIROLAN 

UUSIN KIRJA 

NUORI YRITTÄJÄ 

NYT MYYNNISSÄ!



6 7nro 44PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti2.11.2018 2.11.2018nro 44

Puurunen
Terttu
Apteekkari

Soronen
Paula
ravintolapäällikkö

TOIMIVA SEURAKUNTA - LÄHELLÄ IHMISTÄ 
ehdokkaamme seurakuntavaaleissa 

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

Ekdahl
Aune
Yrittäjä/eläkeläinen

Fali
Sirkku
Sairaanhoitaja

Inget
Irma
Opettaja/eläkeläinen

Ikonen
Eija
Myyjä/eläkeläinen

Kinnunen
Pekka
Liikunnanohjaaja

Ollila
Alpo
rakennusmies

Pohjanvesi
Tapio
eläkeläinen

Ruokangas
Mauno
sahatyöntekijä

Stenius
Kari
Osastonhoitaja, Kenttälääkinnän 
suunnittelija. Eläkeläinen

2 3 4 6 7

8 9 10 11 12 13

14 15 17

Pudasjärven 
Seurakunta

5

16

SEURAKUNTAVAALIT.FI
Ennakkoäänestys 6.-10.11.2018.  Vaalipäivä 18.11.2018

Kipinä
Suvi
Koulukuraattori

Pohjanvesi
Päivi
Ohjaaja

Honkanen
Erkki
Kirvesmies/eläkeläinen

Asikkala
Aino-Kaisa
Eläkeläinen

Blomqvist
Håkan
Eläkeläinen

Kannatus Riekille eduskuntavaaleissa, Vehkaperälle eurovaaleissa
Keskustan Kurenalan pai-
kallisyhdistyksen syysko-
kous järjestettiin sunnun-
taina 28.10. kaupungintalon 
kahvihuoneessa. Johtokun-
nan puheenjohtajaksi valit-
tiin edelleen Janne Moila-
nen, varapuheenjohtajaksi 
Reijo Talala, sihteeriksi Mir-
ja Luusua sekä johtokunnan 
muiksi jäseniksi Vesa Riek-
ki, Matti Holmström, Mart-
ti Räisänen, Seppo Sam-
melvuo, Sointu Veivo, Mari 
Kälkäjä, Raimo Tervonen, 
Jukka Kuha, Jani Uitto ja 
Onerva Ronkainen. 

Kansanedustajaehdo-
kas Vesa Riekki kertoi lin-

jauksiaan ehdokkaana, tär-
keiksi katsomistaan asioista 
tulevissa vaaleissa. Europar-
lamenttivaaleissa ensi vuo-
den toukokuussa Kurenalan 
paikallisyhdistys on aset-
tunut tukemaan europarla-
menttivaaliehdokas Mirja 
Vehkaperää. JM

Kokouksen osallistujia etu-
rivissä Mirja Luusua, Jani 

Uitto, Sointu Veivo, Mat-
ti Holmström, Mari Kälkäjä. 
Takana vasemmalta Jukka 
Kuha, Paavo Kuha, Raimo 

Tervonen, Vesa Riekki, Rei-
jo Talala, Seppo Sammel-

vuo, Martti Räisänen. Kuva 
Janne Moilanen.

Iijoen vesistövisiotyö on 
päättynyt, mutta toiminta Ii-
joen arvon nostamiseksi jat-
kuu. Eteenpäin mennään 
hyvässä hengessä ja uuden-
laisen keskustelukulttuurin 
siivittämänä. 

Kun Iijoen otva -hank-
keen neuvottelukunta ko-
koontui toukokuussa 2016 
ensimmäistä kertaa, tun-
nelmat olivat epäileväiset. 
Tuleeko hanke johtamaan 
konkreettisiin toimiin Iijo-
en hyväksi? Miten keskus-
telu onnistutaan pitämään 
asiallisena, kun toimijoilla 
on eri intressit? Iijoen vesis-

tövision laadinnassa lähdet-
tiinkin liikkeelle yhteisten 
pelisääntöjen laatimisesta ja 
kuunteluharjoituksista. Pe-
lisäännöillä haluttiin var-
mistaa kaikkien osapuolten 
valta vaikuttaa ratkaisuihin 
ja vastuu etsiä niitä yhdes-
sä toisten kanssa. Yhdeksi 
tavoitteeksi asetettiin konk-
reettiset toimenpiteet Iijoen 
arvon nostamiseksi jo visio-
työn aikana. 

-Visiotyössä tärkeintä oli 
hyvän yhteishengen löytä-
minen, toisten kuuntelemi-
nen ja vuorovaikutus, tii-
vistää neuvottelukunnan 

jäsen Riina Rahkila Vyyhti II 
-hankkeesta. 

Kaksi ja puoli vuot-
ta myöhemmin syyskuus-
sa 2018, neuvottelukun-
nan kymmenennessä ja 
viimeisessä tapaamises-
sa, tunnelmat olivat erittäin 
toiveikkaat ja usko Iijoen tu-
levaisuuteen korkealla. Vi-
sioprosessin aikana pystyt-
tiin lopulta keskustelemaan 
vaikeistakin asioista toisia 
arvostaen ja luottamuksen 
rakentuessa saatiin myös 
paljon aikaan. Iijoelle laa-
dittiin yhteisesti hyväksytty 
vuoteen 2030 ulottuva vesis-

tövisio ja sen toteutukseen 
tähtäävä toimenpideohjel-
ma, joka sisältää tärkeäk-
si tunnistettuja toimenpitei-
tä ja hankkeita Iijoen arvon 
nostamiseksi. Neuvottelu-
kunnan avulla käynnistet-
tiin mm. Iijoen vaelluskala-
kärkihanke. 

-Vesistövisio oli onnistu-
nut pilottihanke, jota maa- ja 
metsätalousministeriö lähti 
tavoittelemaan. Siinä onnis-
tuttiin tuomaan yhteen eri 
näkökulmista eri toimijoita 
ja yhteensovittamaan muun 
muassa kalatalous- ja vesi-
talouskysymyksiä uuden-

laisella tavalla, toteaa Jouni 
Tammi maa- ja metsätalous-
ministeriöstä. 

Vesistövision neuvotte-
lukunta toimi visiotyön kes-
keisenä areenana ja oli rat-
kaisevassa roolissa myös 
yhteistyön jatkuvuuden var-
mistamisessa hankkeen jäl-
keen. Neuvottelukuntaan oli 
koottu laaja joukko alueen 
toimijoita: kaikki jokivar-
ren kunnat, yrityksiä, viran-
omaistahoja, järjestöjä ja yh-
distyksiä. Neuvottelukunta 
jatkaa toimintaansa myös 
Otva-hankkeen päätyttyä. 

Iijoen vesistövisio oli osa 

kolme vuotta kestänyttä EU-
rahoitteista Otva-hanket-
ta. Otva-hankkeen pääta-
voitteet olivat vesistövision 
laadinta ja vaelluskalakan-
tojen palauttamisen sekä 
muiden joen arvoa nostavi-
en toimenpiteiden edistä-
minen. Hanketta hallinnoi 
Pohjois-Pohjanmaan liitto ja 
osatoteuttajana toimi Luon-
nonvarakeskus. Hankkeen 
Vesistövisio-osuudesta vas-
tasivat Pöyry Finland Oy, 
Akordi Oy ja Mapita Oy. 

Pohjois-Pohjanmaa 
tiedotus

Luottamus löytyi yhdessä tekemällä 
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Puurunen
Oili
Akateeminen sihteeri

Puhakka
Suvi
Kotiäiti, yo

Nikula
Veli
Eläkeläinen

Jaakkola 
Anna-Maaria
Insinööri (AMK)

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.

Kesti
Mervi 
Lasten- ja nuorten erityisohjaaja

Kärki
Kari
Hieroja

Luokkanen 
Eevaleena
KK, lastentarhanopettaja

Lyytikäinen
Timo 
Yrittäjä

Nurmela
Sirpa 
Keittiöapulainen

Perttu
Seija
Eläkeläinen, sairaanhoitaja

Puhakka
Hannele
Suuhygienisti, kanttori

Seppälä
Jouni 
Maanviljelijä

Vengasaho
Jouni
Sahatyöntekijä

Viljamaa
Mirja
Yrittäjä

Niskasaari
Juho
Eläkeläinen

18 21 23 24

25 27 28 30

33

19 22

31

Pudasjärven 
Seurakunta

32

26 29

20

34 SEURAKUNTAVAALIT.FI
Ennakkoäänestys 6.-10.11.2018. 

Vaalipäivä 18.11.2018

Koivukangas
Jouni 
Rakennusmies

Lauhikari
Riina
opiskelija

Ylikoski
Eija
Varastonhoitaja, perheenäiti

35

KIRKKO KESKELLÄ ARKEA 
ehdokkaamme seurakuntavaaleissa 
Haluamme olla rakentamassa elämänuskoa ja toivoa välittävää kirkkoa. 

Tule mukaan työhön äänestämällä seurakuntavaaleissa! 

”Kotiseurakunta kuuluu kaikille” 
Tällä haluamme kutsua kaikkia 
seurakunnan jäseniä mukaan toi-
mintaan. Korostamme sitä, että 
seurakunnassa kaikki ovat sa-
manarvoisia, tulevat kuulluiksi ja 
kohdatuiksi. Seurakunta on avoin 
yhteisö, johon kaikki ovat terve-

tulleita. Se tarkoittaa myös sitä, 
että arvostamme toisen oikeutta 
olla asioista eri mieltä.

Seurakunnan ja kirkon tehtävä-
nä on pitää huolta siitä, että yh-
teiskunnassa käydään keskustelua 
oikeasta ja väärästä, hyvästä ja 
pahasta. Toimimme omantunnon 

äänenä ja kannamme huolta hei-
kommista myös maailmanlaajui-
sesti.

Kirkon toimintaa tulee raken-
taa entistä enemmän seurakun-
talaisista ja heidän elämästään ja 
tarpeistaan käsin, ei vain kirkon 
omiin työaloihin pohjautuen.

Ahonen
Eija
Lähihoitaja

Ahonen
Esko
Lehtori

Alatalo
Jorma
Metsätalousteknikko

Alahäivälä
Kirsi
Luokanopettaja

Loukusa
Vuokko
Arkistosihteeri

Piri
Jouni
Hankintapäällikkö

Lantto
Marja
Maatalousyrittäjä

Niemitalo
Antti
Yrittäjä

Pääkkö
Mirka
Maatalousyrittäjä, tradenomi

Vainio
Taina
Maatilan emäntä

Veivo 
Sointu
Hallintotieteen ja kasvatustieteen maisteri

36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47

Pudasjärven 
Seurakunta

48

SEURAKUNTAVAALIT.FI
Ennakkoäänestys 6.-10.11.2018. 

Vaalipäivä 18.11.2018

49
Särkelä
Katja
Vastaanottovirkailija

Koivula
Marko
Toiminnanjohtaja, tapahtumajärjestäjä

Kouva
Elmi
Terveydenhoitaja, eläkeläinen
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Pudasjärven Maa- ja Kotitalousnaiset 80v juhla:
Maaseudun elinvoimaisuutta - yhdessä tekemistä ja olemista

Pudasjärven Maa- ja koti-
talousnaiset juhlivat sun-
nuntaina 28.10. yhdistyksen 
80-vuotista toimintaansa. 
Juhla alkoi jumalanpalve-
luksella seurakuntakeskuk-
sessa. Sen toimitti vt kap-
palainen Valtteri Laitila, 
kanttorina toimi Keijo Piirai-
nen ja avustivat Maa- ja Ko-
titalousnaiset. 

Juhlan järjestäjien toi-
mesta talkoilla valmistetun 
ruokailun jälkeen 80-vuo-
tisjuhlassa puhui emeritus 
maaherra Eino Siuruainen. 

Hän totesi Pudasjärven 
Maa- ja Kotitalousnaisten 
kahdeksan vuosikymmenen 
työn ulottuneen lähes itse-
näisyytemme alkuajoista ny-
kypäivään läpi yhteiskun-
tamme suurten murrosten. 
Maaseutuneuvonnan synty-
juuret ulottuvat kuitenkin jo 
190 vuoden taakse. Venäjän 
suuriruhtinaskunnan aika-
na neuvonnan järjestäminen 
edellytti Venäjän keisarin lu-
paa. Vuoden 1822 Oulun pa-
lon jälkeen Oulun ja lähiseu-
dun porvarit ja kirkkoherrat 
perustivat 1828 ”Huoneen 
hallituksen keisarin valtais-
tuimelle nousun kunniaksi”. 
Toimenpide käynnisti karun 
ja köyhän pohjoisen maaseu-
dun kehittämisen Lapin pe-
rimmäisiä kyliä myöten.

-Maaseutuneuvonnan 
pitkää historiaa on tallennet-
tu mm. historiateoksiin; Ou-
lun läänin talousseuran maa-
taloussäätiön ”Maaseudun 
hyväksi” sekä Maa- ja Ko-
titalousnaisten Kirsti Man-
nisen ”Omat avaimet”-teos, 

joka on arvokas yhteenve-
to neuvonnan ja sen naisjär-
jestön historiasta ja nykypäi-
västä. Kirjan sisältöä pitäisi 
saada laajasti ja tehokkaas-
ti innostamaan myös varttu-
vaa sukupolvea maaseudun 
kehittämiseen, totesi Siuru-
ainen. 

Puheensa lopuksi Siuru-
ainen otti kantaa maa- ja ko-
titalousnaisten ja kaikkien 
suomalaisten naisten rooliin 
ja tasa-arvoisuuteen miehen 
rinnalla. 

-Tarvitsemme laajan tut-
kimuksen ja tietojen tallenta-
misen miehen, naisen ja per-
heen rooleista historiamme 
eri vaiheissa. Voisiko maa- ja 
kotitalousnaiset organisaati-
oissaan tallentaa näitä tietoja 
omilta alueiltaan esimerkik-
si järjestämällä kylä- ja pitä-
jäseminaareja, ehdotti Siuru-
ainen.

Toiminta liittyi  
arkielämään
Juhlivan yhdistyksen pu-
heenjohtaja Raija Kälkäjä ker-
toi Maa- ja Kotitalousnais-
ten perustavan kokouksen 
pidetyn marraskuussa 1938 
Osuuskaupan pirtissä. Mu-
kana oli 25 asiasta kiinnostu-
nutta, mahdollisesti osa jou-
kosta miehiäkin.

Alkuaikoina toiminta liit-
tyi vahvasti ihmisten arki-
elämään ja toiminta on ollut 
käytännöllistä ja maanläheis-
tä. Järjestettiin muun muas-
sa keitto-, kutoma-, askarte-
lu- ja säilöntäkursseja. Tämä 
toiminta on ollut varmasti 

tarpeen koska ruoka, vaate- 
ym. varat ovat olleet niukat. 
Näin kaikki opittu käytettiin 
hyödyksi.

Sota-aikana naiset huoleh-
tivat kotirintamasta. Silloin 
oli pula vaatekankaista, jo-
ten maa- ja kotitalousnaiset 
järjestivät kursseja, joilla ope-
teltiin paikkaamaan vaatteita 
ja tekemään vanhoista vaat-
teista uusia. Esimerkiksi las-
ten vaatteita tehtiin aikuisten 
vaatteista pienentämällä. 

Maa- ja kotitalousnai-
set järjestävät erilaisten tilai-
suuksien muonituksista ja 
kahvituksia. Esimerkiksi ko-
tiseutujuhlan kahvitus on 
hoidettu yhtäjaksoisesti vuo-
desta 1960 asti eli 58 vuotta. 
Seurakunnalle on tehty vuo-
sien varrella talkoilla kolme 
vihkiryijyä; "Elomme päi-
vät" kirkkoon vuonna 1962, 
"Kirkkopyhä" seurakuntata-
lolle 1989 ja "Huntu" kappe-
liin 1996. 

Nykyisin toiminnassa on 
monipuolisia kerhoiltoja eri 
teemoilla; kakunkoristelusta 
ja salaattien tekemisestä lii-
kenneturvallisuuteen. On ol-
lut jopa suksien voitelukurs-
si. Lisäksi yhdistyksellä on 
kuntosalivuoroja, vesijump-
paa, retkiä sekä käyntejä van-
husten luona hoitolaitoksissa 
ja palvelukeskuksissa. Uu-
tena toimintana on yhteis-
toiminta Vapaaehtoisen pe-
lastuspalvelun eli Vapepan 
kanssa, jossa etsintöjen aika-
na hoidetaan muonitusta. Jä-
seniä on tällä hetkellä noin 

Miniänsä Suoman ja poikansa Olavin kanssa juhlaan saa-
punut 93-vuotias Vieno Lammela kertoi olleensa Pudasjär-
ven Maa- ja Kotitalousnaisten toiminnassa mukana nuo-
ruudestaan eli lähes yhdistyksen alkuajoista lähtien. 

Juhlaruokailu ja -kahvitus hoidettiin talkoilla. Emännät keittiössä yhteisessä kuvassa. Anne Väyrynen, Maire Loukusa, Vuok-
ko Tuomaala, Auli Nissi, Eija Ahonen, Hilkka Liikanen, Aino Niskasaari, Lahja Kukkohovi, Maire Kiminki ja Pirjo Stenius. Ku-
vasta puuttuu emäntiä Ulla Mahlakaarto, Annikki Puhakka, Helka Vähäkuopus, Eija Laakkonen ja MarjaLeena Juntunen.

Juhlivan yhdistyksen hallitus esiteltiin yleisölle: Tarja Paukkeri, Vuokko Tuomaala, Maila 
Sankala, Leila Vengasaho (varajäsen), Maire Loukusa ja Raija Kälkäjä. 

130 ja mukaan toivotaan kai-
ken ikäisiä uusia jäseniä, kut-
sui Kälkäjä. 

Yhteisöllisyyttä ja 
hyvinvointia
Oulun maa- ja kotitalous-
naisten piirikeskuksen ter-
vehdyksen toi toiminnanjoh-
taja Maija-Liisa Tausta-Ojala. 
Hän mainitsi Oulussa toi-
minnan alkaneen viisi vuot-
ta Pudasjärveä aikaisemmin. 

Maa- ja kotitalousnaiset 
edistävät maaseudun elin-

Juhlassa puhujille ja ohjelmaa esittäneille lahjoitettiin muistoksi termospullot; Keijo Piirai-
nen, Valtteri Laitila, Eino Siuruainen, Maija-Liisa Tausta-Ojala, Irja Aikkila, Birgit Tolonen ja 
muistolahjojen jakaja Raija Kälkäjä. 

Juhlayleisö kuuntelemassa kanttori Keijo Piiraisen musiikkiesitystä, jolla juhlatilaisuus 
alkoi. 

voimaisuutta. Yhdistyk-
set tarjoavat paikan yhdes-
sä tekemiselle ja olemiselle. 
Tärkeitä asioita ovat yhtei-
söllisyys, hyvinvointi, vir-
kistäytyminen, kodin asiat, 
lähiruoka, -maisema ja -ym-
päristö, luonto, maaseutu ja 
pienyrittäjyys, totesi Tausta-
Ojala. 

Musiikkia esitti kanttori 
Keijo Piirainen sekä runon-
lausuntaa Irja Aikkila. Lo-
puksi laulettiin yhteislaulu-
na Maa- ja Kotitalousnaisten 
laulu.

Juhlakahvien aikana Pu-
dasjärven kaupungin ter-
vehdyksen esitti kulttuu-
riohjaaja Birgit Tolonen ja 
seurakunnan onnittelut ja 
tervehdyksen toi vt. kappa-
lainen Valtteri Laitila. Yhdis-
tyksen puheenjohtaja Rai-
ja Kälkäjä jakoi muistolahjat 
ohjelman esittäjille ja esitteli 
nykyisen hallituksen.

Onnittelumuistamiset oh-
jattiin vanhustyön tukemi-
seen. 

Heimo Turunen

Juhlayleisöä oli seurakuntasali lähes täynnä. Eturivissä runonlausuntaa esittänyt Irja Aik-
kila, puheenjohtaja Raija Kälkäjä, toiminnanjohtaja Maija-Liisa Tausta-Ojala, yhdistyksen 
sihteeri Tarja Paukkeri, hallituksen jäsen Maila Sankala ja emeritus maaherra Eino Siuru-
ainen. 
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Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto julisti 29. lo-
kakuuta olleessa kokoukses-
saan talouspäällikön viran 
haettavaksi ja nimesi viran-
täytön valmisteluryhmään 
kirkkoherran, kirkkoneu-
voston varapuheenjohtajan, 
kirkkovaltuuston puheen-
johtajan ja varapuheenjoh-
tajan. Kirkkoneuvostolle 
osoitetut hakemukset tulee 
lähettää 26.11. mennessä. 
Haastattelut tehdään 4. jou-
lukuuta. 

Nykyinen talouspäällik-
kö Maire Puhakka hoitaa 
virkaa maaliskuun 2019 lop-
puun saakka, siirtyen vii-
meisten vuosien kuluessa 
kertyneiden säästövapaiden 
pitämiseen ja vuosilomal-
le huhtikuun alusta ja eläk-
keelle syyskuun alusta 2019 
alkaen.

Pudasjärven kirkon ka-
meravalvonnasta oli Vi-
ria Security Oy:ltä tarjous, 
joka sisälsi dokumentit ka-
meravalvonnasta ja kame-
ravalvontasuunnitelmasta, 
LANmanage palvelupor-

taalin pääkäyttäjä ja tilaajat 
-lomakkeesta, palvelukuva-
uksista, huolto- sekä video-
valvonnasta. Palvelun lea-
sing kuukausihinta on 308 
euroa. Neuvosto hyväksyi 
tarjouksen ja valtuutti ta-
louspäällikön hankkimaan 
kaapelointityöt ja kamera-
pylväiden hankinnan.

Pudasjärven seurakun-
ta on ilmoittanut toiminnas-
taan ja päätöksistään omien 
www-sivujen lisäksi Iijoki-
seudussa ja Pudasjärvi-leh-
dessä. Lisäksi seurakunnan 
sosiaalisen median kana-
via hyödynnetään ja niiden 
sisältöjä kehitetään seura-
kunnan viestinnässä. Kirk-
koneuvosto päätti, että Pu-
dasjärven seurakunnan 
toiminnasta ilmoitetaan sekä 
Iijokiseudussa että Pudasjär-
vi-lehdessä ja hyväksyi leh-
tien tarjoukset koskien kir-
kollisia ilmoituksia. 

Palkkaus- ja  
koulutusasioita
Suorituslisä on yleiseen 

palkkausjärjestelmään si-
sältyvä palkanosa, jota voi-
daan maksaa työntekijälle 
tämän työsuorituksen pe-
rusteella. Suorituslisä on 
osa kannustavaa palkitse-
mista ja se perustuu työn-
tekijälle asetettuihin ta-
voitteisiin ja työnantajan 
tekemään työsuorituk-
sen arviointiin. Suoritus-
lisän kannustavuus perus-
tuu siihen, että jokainen 
työntekijä voi omalla työ-
suorituksellaan vaikuttaa 
työn lopputulokseen ja si-
ten myös omaan palkkata-
soonsa. Suorituslisä heijas-
taa työyhteisön käsitystä 
työsuorituksesta ja jokaisen 
organisaation on räätälöi-
tävä oma suorituslisäjärjes-
telmä omien olosuhteiden-
sa ja tarpeidensa mukaan. 
Päätettiin ottaa käyttöön 
vuoden 2020 alusta lukien 
suorituslisäjärjestelmän Pu-
dasjärven seurakunnassa.

Neuvosto hyväksyi hen-
kilöstön koulutussuunnitel-
man vuodelle 2019. Samalla 
valtuutettiin kirkkoherra ja 

talouspäällikkö määräraho-
jen puitteissa hyväksymään 
vuoden varrella eteen tule-
vat eri työaloille suunnatut 
koulutukset, joihin on tar-
koituksenmukaista osallis-
tua. He määrittävät myös 
kurssit, joihin haetaan Ou-
lun hiippakunnan tuomio-
kapitulin koulutusavustus-
ta.

Kirkkoherra Timo Lii-
kanen tulee osallistumaan 
kirkkoherroille tarkoitet-
tuun Kirjo II A – johtamis-
koulutukseen, jota Tuo-
miokapituli on suositellut 
kaikille kirkkoherroille. 

Pudasjärven kaupun-
ginhallitus on pyytänyt 
seurakuntaa nimeämään 
edustajan kunniamerkki-
työryhmään, johon valittiin 
kirkkoherra Timo Liikanen.

Seurakunnan talouspäällikön 
virka haettavana

Kirkossa valmistui mittava maalämpöurakka 
Pudasjärven kirkossa on to-
teutettu mittava energiaa 
säästävä maalämpöurak-
ka. Työt aloitettiin syyskuun 
alussa. Ne toteutuivat siinä 
määrin ripeästi, että työt val-
mistuivat lähes kuukauden 
sovitusta etuajassa. Näin 
vastaanottotarkastus voitiin 
pitää tiistaina 30.10. Kirkko 
oli pois käytöstä rakennus-
töiden ajan.

-Nyt joulukirkossa ei pa-
lella, totesivat lopputar-
kastuksessa mukana olleet 
seurakunnan edustajat. Kir-
kossa voidaan myös pitää ai-
kaisempaa tasaisempaa läm-
pötilaa, joka on ainakin näin 
aluksi 15-16 astetta. Kirkossa 
on noin tilavuutta 3500 kuu-
tiometriä, joten lämmitettä-
vää riittää. 

Kirkon sähköllä toimiva 
lämmitysjärjestelmä muu-
tettiin maalämpöön. Rie-
kinkankaan hautausmaan 
puoleiselle parkkipaikal-
le porattiin kahdeksan noin 
260 metrin porakaivoa, jois-
ta kirkon Gebwell E-Flex 
laitteiden kehittämä lämpö-
energia nyt tulee. Normaa-
listi sisätiloihin sijoitettavat 
maalämpöpumppulaitteisto 
on sijoitettu kirkon viereen 
ulkopuolelle (puskurivaraa-
ja on sijoitettu kirkkoon si-
sälle). 

Energiakorjausurakan 
yhteydessä tehtiin myös tii-
vistyskorjauksia kirkon pa-
himpiin lämpövuotopaik-
koihin. Tiivistyksiin kului 
satoja metrejä pellavarivettä. 
Patterien ja putkiston muu-
tostöiden yhteydessä kirkon 

lattia sai uuden maalikerrok-
sen mm. kirkon etuosassa. 

Vastaava remontti toteu-
tettiin muutama vuosi sitten 
Ylikiimingin kirkkoon, josta 
on saatu hyviä käyttökoke-
muksia. 

Pääurakoitsijana toi-
mi JiiPee Talotekniikka Oy. 
Rakennustyöt urakoi Ra-
kennusyhtiö Observo Oy, 
sähkötyöt teki Koillissähkö 
Oy ja automatiikasta vasta-
si Pudasjärven Automaatio-
palvelut Oy. Suunnittelusta 
vastasi Sweco Talotekniik-
ka Oy:n Juhani Mykkänen 
ja valvojana toimi Juha-
Matti Lahtinen WSP-Fin-
land Oy:stä. Koko hankkeen 
arkkitehtuurisena koordi-
naattorina toimi Anita Yli-
Suutala sivutoimiluvalla 
Pohjois-Pohjanmaan muse-
osta. Töiden kokonaishinta 
oli reilut 300 000 euroa. 

Heimo Turunen

Kirkon maalämpötöiden 
suunnitellut Juhani Mykkä-
nen oli tyytyväinen töiden 
lopputulokseen. 

Kirkkoon on vaihdettu sähköisten massavaraajien tilalle 14 
suurta matalalämpö puhallinkonvektoria ympäri kirkkoa. 
Myös koko lämmitysverkosto on uusittu, joka mahdollistaa 
järjestelmän ohjaamisen etänä. Aiemmin vastaavaa lämmi-
tysverkostoa ei ole ollutkaan, joten nyt on rakennettu ko-
konaan uusi.

Pääurakoitsija JiiPee Talotekniikka Oy:n toimitusjohtaja 
Matti Niemelä tarkistamassa ohjauspaneelin säätöjä. 

Gebwell E-Flex maalämpölaitteisto sijaitsee kirkon vieressä ulkopuolella, jonka toimintaa selostavat seurakunnan edus-
tajille työurakan suunnittelija, valvoja ja työnsuorittajat. 

Toimitus 23.11. 
Pudasjärvi, Ranua, Posio, Taivalkoski.
Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440

A. Pöntiön 
VILJAPOSSUA 
suoraan tilalta

VARATTAVISSA 
KYLÄTALKKARI

VARAUKSET: 
Antti Niemitalo 040 545 2509

antti@niemitalonjuustola.fi
Kollajanniemen Kyläyhdistys ry

- Pihatyöt 
- Raivaustyöt
- lumityöt
- halkohommat
- pienet korjaustyöt 
Kipinä-Kollaja-Hetekylä alueelle

Lue lehti netistä
www.pudasjarvilehti.fi
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Kylmänen Food Oy on pal-
vellut Pudasjärvellä vuo-
desta 2004 lähtien. Tehtaan 
myymälässä valtatie 20 var-
rella palvelee kuusi työnte-
kijää. Juhlapyhien ja lomien 
aikana lisätään kausityönte-
kijöitä. 

Myymäläpäällikkönä on 
toiminut nelisen vuotta Isa-
bella Silander. Hänen vas-
tuualueena ovat Pudasjär-
ven, Kaakkurin, Rantsilan 
ja Sodankylän myymälät.

-Lihajalosteet ja poro-
tuotteet käyvät kaupaksi 
ympäri vuoden. Nopeasti 
lähestyvän joulun merkeis-
sä ovat joulusuklaa -kalen-
terit, konvehdit ja muut ma-
keiset tulleet jo myyntiin. 
Jouluisia koristeita ja joulu-
lahjaideoita on myös tullut 
lokakuun lopulla asiakkai-
den iloksi. Tänä jouluna tu-
lee myyntiin myös odotetut 
Kylmäsen omat joulukin-
kut, kertoo Silander

Vuoden 2017 marras-
kuussa palaneen Kylmäsen 
tehtaan purkutyöt Rantsi-
lassa ovat kestäneet arvioi-
tua pitempään johtuen mm. 
runsaiden maanalaisten 
putkistojen purusta, mutta 
ovat nyt loppusuoralla. Tu-
lipalossa säilyneitä tiloja on 
samalla aikaa perusparan-

Lihatuotteita ostetaan 
ympäri vuoden 

Kylmäsen tehdasmyymälässä on jo myynnissä jouluma-
keisia, joita esittelee myymäläpäällikkö Isabella Silander.

nettu ja laajennettu. Näil-
lä näkymin Rantsilan aikai-
sempaa tuplasti suuremmat 
myymälätilat ovat valmiit 
jouluun mennessä.

Sodankylässä leikkaam-
me ja jalostamme poron-
lihaa. Myös muita, ennen 

Rantsilassa valmistettuja 
tuotteita, teemme nyt So-
dankylä tehtaalla.

Yrityksessä on jatkuvas-
ti käynnissä tuotekehitys-
tä, joka johtaa uutuustuot-
teiden tulemiseen aikanaan. 
A-R.H

Samalla reissulla parturissa ja 
ostoksilla marketissa 
Kuusamontien varressa Per-
hemarketin tiloissa on pal-
vellut viiden vuoden ajan 
Parturi-Kampaamo Tukka-
putki. Oulun Seudun Am-
mattiopistosta vuonna 2006 
valmistunut pudasjärveläi-
nen Tanja Heikkinen leikkaa 
asiakkaan hiuksia varmoin 
ottein. Alan kokemusta on 
jo 12 vuotta, sillä hän työs-
kenteli ennen oman yrityk-
sen perustamista eri par-
turi-kampaamoissa Oulun 
talousalueella. 

- Tykkään katsella televi-
siosta sisustusohjelmia, jois-
ta on tullut hyviä ideoita 
Tukkaputken tiloihin, Tanja 
selvittää.

Tämän päivän trendejä 
ovat kiilto, luonnolliset värit, 
keksi, kaardemumma ja me-

Tukkaputki on sisustet-
tu lämpimin sävyin ja luon-
nonmateriaaleja hyödyntä-
en. Myytävät tuotteet ovat 
selkeästi esillä.

Parturi-kampaaja Tanja Heikkinen antoi hyviä vinkkejä hiusten hoidosta asiakkaana istu-
valle Sointu Veivolle.

ripihka. Kaiken ikäisten asi-
akkaiden valinnan mukaan 
tehdään hiusten leikkauksia, 
värjäyksiä ja kiharoita. 

-Lapsiasiakkaat joskus 
ovat pelänneet, että hiusten 
leikkaus käy kipeää. Silloin 
vanhemmat ovat käyneet os-
tamassa tikkarin tai karkki-
pussin myymälän puolelta. 
Se on auttanut myös maltta-
miseen parturituolissa istu-
misessa, Tanja kertoo. 

Asiakkaat hyödyntävät 
samassa kiinteistössä toimi-
vaa Perhemarkettia. He käy-
vät ostoksilla ja samalla reis-
sulla tulevat parturiin.

-Marraskuussa on tulos-
sa kotimaisista Four Reasons 
-tuotteista 40 prosentin tarjo-
uksia, Tanja tiedottaa haas-
tattelun lopuksi. A-R.H

Vihreät julkisti 
eduskuntavaaliehdokkaita

Oulun vaalipiirin Vihre-
ät ry piti syyskokouksensa 
sunnuntaina 28.10. Oulus-
sa. Kokouksen yhteydessä 
julkistettiin viisi uutta edus-
kuntavaaliehdokasta. Julkis-
tetut ehdokkaat ovat Satu 
Haapanen, Latékoé Lawson 
Hellu, Sofia Tervakangas ja 
Antti Yrjölä Oulusta, Pau-
la Pohjanrinne Kempelees-
tä sekä Monika Kangas-Siira 
Limingasta. Oulun vaalipii-
rin Vihreät on nyt nimennyt 
yhteensä 11 ehdokasta.

Piirijärjestön aiemmin ni-
meämät ehdokkaat ovat Esa 
Aalto Oulusta, Mika Flöjt 
Kuusamosta, Silja Keränen 
Kajaanista, Marjo Tapaninen 
Oulusta ja Susa Vikeväkorva 
Oulusta. 

Syyskokouksen yhtey-
dessä julkistetuissa ehdok-
kaissa on mukana kokenei-
ta poliitikkoja sekä tuoreita 
kasvoja. Joukon nuorin on 
18-vuotias lukiolainen So-
fia Tervakangas. Antti Yr-
jölä toimii Oulun Vihreiden 
nuorten puheenjohtajana. 
Myös liminkalainen kun-
nanvaltuutettu Monika Kan-
gas-Siira on ensimmäistä 
kertaa ehdolla eduskunta-
vaaleissa.  Kokeneempaa, ai-
emmin ehdolla ollutta jouk-
koa edustavat oululainen 
kaupunginvaltuutettu Laté-
koé Lawson Hellu sekä kem-
peleläinen valtuutettu Paula 
Pohjanrinne. Satu Haapa-
nen on oululainen kaupun-
ginvaltuutettu, sivistys- ja 

kulttuurilautakunnan pu-
heenjohtaja ja kansanedusta-
ja kaudelta 2011-2015.

-Suomessa on tehtävä po-
litiikkaa, joka asettaa yhteis-
kunnan toiminnan luonnon 
kantokyvyn rajoihin ja mah-
dollistaa hyvän elämän edel-
lytykset jokaiselle. Nykyisen 
hallituksen toimet ilmas-
tonmuutoksen torjumisek-
si eivät ole riittäviä. Kevään 
2019 eduskuntavaaleista tu-
lee ilmastovaalit, kiteyttää 
Oulun vaalipiirin Vihreiden 
puheenjohtaja Marja Lähde. 

Vihreät tiedotus 

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

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

HURJAT POISTOT!

799,-
SUIHKULÄHDE-
ALLAS
190 l

39,-NYT 79,-

Honda PERÄ-
MOOTTORI 
2,3 hp

699,-
NYT

AITATOLPAN 
JALKA 
102x102x750 mm

2,99
KOIRAN
KULJETUSHÄKKI
90x56x63 cm

39,-
120x74x80 cm

49,-
Kaasukäyttöinen 
VEDENLÄMMITIN
20 kW

49,-

KAASUSAVUSTIN-
KAAPPI

79,-
Iso  KANAKOPPI-
TARHA

99,-
Lasten MINISETTI
lumilapio, lapio, harava ja 
kuokka

9,90

RUUVIPAALU 115 cm

14,90

Lasten LIUKUMÄKI 
+ PORTAAT

69,-
Pieni KASVIHUONE

59,-
Iso 
KASVIHUONE

199,-
Hidea PERÄ-
MOOTTORI 2,5 hp

299,-

kpl 7,99

NYT

NYT

79,-

NYT

99,-

NYT

99,-

NYT

199,-

NYT

249,-

NYT

24,90

NYT

39,90

NYT

149,-

NYT

139,-

NYT

449,-

NYT

599,-
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Lisäeristysremontilla
              energiansäästöä!

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

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

P.Granlund Oy   044 971 0263 

www.termex.fi

tilaukset@pgranlund.fi
www.pgranlund.fi

Koskitraktori Oy:n 

VERHOOMO 
040 163 3970

● kelkan penkit
●	 veneen penkit ja kuomut
●	asuntovaunujen ja -autojen patjasarjat 

+ verhot
●	nojatuolit ja sohvat

●		verho-ompelu + suunnittelu
●		koristetyynyt mittojen mukaan

AJONEUVOT JA 
HUONEKALUT:

Tervetuloa!

Verhoomo 

sulkeutuu 

pe 23.11.2018

Avataan jälleen 

ma 7.1.2019

Pistotie 4, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Pistotie 4, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

 Yhteistyössä
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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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

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/

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
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 Metsäveroilmoitukset

P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

80 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• 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

METALLIROMUN KERÄYS

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30
Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasumittaukset 
 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

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.

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

Vaativaa kuntoutusta ja valmennusta

PALVELU-
HAKEMIS-

TOSTA
EDULLISTA  
ILMOITUS-

TILAA! 

TYÖSUORITUKSIA

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

LAKIPALVELUJA

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

VARAOSAT

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

Maksamme reilun korvauksen 
yli 1000 kilon eristä. 

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.kiertokaari.fi

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

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi, 
päivittäiset 010 257 1905

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

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

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

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

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901
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OSTETAAN

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

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

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

NUOHOUSPALVELUT

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!MYYDÄÄN

VUOKRATTAVANA

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Myydään tontti keskustan tun-
tumassa. Tontin pinta-ala on 
1186 m2, ja rakennusoikeutta 
348 m2. Jos kiinnostuit, ota yh-
teyttä p. 040 762 7155.

Ooppelin levypyörät 2 kpl, van-
nekoko 14”, 4 kiinnityspulttia, 
reikäpiiri 100, hyväkuntoiset, 
hinnasta sovitaan, p. 044 582 
2015.

VARASTOHÄVITYS! Suomi 
postimerkkejä 1,80€/pak. To-
pi-torin myyntipöytä, Kauppa-
tie, Pudasjärvi.

Vuokralle tarjotaan hyväkun-
toinen 106 neliön huoneisto 
Puistotieltä. Vuokra 880 €. Heti 
vapaa. P. 040 820 3241.

Halutaan ostaa SAKON 16,6 g 
hirviluoteja. Ase on 9,3x62, p. 
040 722 6101. 

Oulunkaaren Omahoidon 
ulkoasua ja käytettävyyt-
tä on päivitetty. Sivuston 
tekninen uudistaminen jat-
kuu vielä, joten joillakin si-
vuilla saattaa esiintyä tila-
päisiä häiriöitä. Palvelun 
kehittämistiimi pahoittelee 
mahdollisesti aiheutuvaa 
vaivaa. Palvelu löytyy os-
oitteesta www.oulunkaaren-
omahoito.com.

Uudistuksen myötä 
Omahoito on aiempaa miel-
lyttävämmän näköinen ja 
helpompi käyttää. Tässä en-
simmäisessä uudistusvai-
heessa käytettävyyttä on 
parannettu erityisesti tieto-
koneella käytettäessä. Ensi 
vuonna on suunnitelmissa 

Oulunkaaren Omahoito uudistui

Kehittämisehdotuksia sekä palautetta Omahoidon käytettävyydestä voi antaa Oulunkaaren digikummille, 
anja.eilitta-liuski@oulunkaari.com, 050 436 6593. Digikummin voi myös pyytää esittelemään 

Omahoidon käyttöä esimerkiksi yhdistyksen tilaisuuteen.

uudistaa palvelua niin, että 
sen käyttö on entistä hel-
pompaa myös älypuhelime-
lla.

Oulunkaaren Omahoi-
toon voi kirjautua pankki-
tunnuksilla, mobiilivarmen-
teella ja varmennekortilla. 
Palvelussa voi lähettää vies-
tejä sekä terveydenhuollon, 
vanhuspalvelujen että per-
he- ja sosiaalipalvelujen am-
mattilaisille. Palvelussa voi 
myös tarkastella laborato-
riotuloksiaan, tehdä omaan 
terveyteensä liittyviä muis-
tiinpanoja ja testejä tai hakea 
esimerkiksi omaishoidon tu-
kea. Vanhemmat voivat hoi-
taa tiettyjä asioita myös alle 
10-vuotiaiden lastensa puo-

lesta, esimerkiksi varata ajan 
lastenneuvolaan tai suuhy-
gienistille.

Myös Oulunkaaren työ-
terveyspalvelujen asiakkaat 
voivat hyödyntää omaan hy-
vinvointiinsa liittyviä palve-
luja, vaikka eivät asuisi alu-
eella. Simon terveysasemalla 
on käytössä eri potilastieto-
järjestelmä kuin muissa Ou-
lunkaaren kunnissa, minkä 
vuoksi Simon terveysase-
man asiakkaat eivät voi va-
litettavasti käyttää kaikkia 
terveyspalveluihin liittyviä 
toimintoja.

Muita käteviä sähköi-
siä asiointikanavia ovat 
esimerkiksi ajanvaraus-
palvelu 24/7 osoitteessa  

www.oulunkaari.com/
ajanvaraus24h sekä valta-
kunnallinen Omakanta-
palvelu osoitteessa www.
omakanta.fi. Ajanvaraus 
24/7 -palvelun kautta voi 
lähettää terveysasemalle 
ajanvarauspyynnön, johon 
vastataan viimeistään seu-
raavana arkipäivänä. Oma-
kanta-palvelussa taas voi lä-
hettää sähköisen reseptin 
uusimispyynnön, tarkastel-
la hoitoon liittyviä kirjauksia 
sekä määrittää, ketkä voivat 
tarkastella omia terveystie-
toja.

Oulunkaari tiedotus 

Luottamushenkilö on seurakuntalaisten palvelija
Neljän vuoden välein seura-
kunnan jäsenet saavat vai-
kutusvallan käsiinsä valites-
saan seurakunnan asioista 
innostuneita, kiinnostuneita 
ja sitoutuneita luottamushen-
kilöitä tekemään suunnitel-
mia, ehdotuksia ja päätöksiä 
seurakunnan ja seurakun-
talaisten asioiden hoitami-
sesta parhain päin. Valituil-
la luottamushenkilöillä on 
tehtävänä toimia seurakun-
nan ja koko kirkon päättäji-
nä. Tehtävä on kunnioitetta-
va, vaativa ja vastuullinen. 
Luottamushenkilöksi pyrki-

vän on oltava tietoinen tule-
vien tehtäviensä sisällöistä. 
Hän saa tehdä päätöksiä seu-
rakunnan taloudesta, linjois-
ta, veroprosentista ja monis-
ta muista asioista. Hänen on 
hyvä tietää ja tuntea seura-
kuntansa nykytilanne, voi-
massa oleva toimintamal-
li ja työntekijät. Tärkeimpiin 
ominaisuuksiin kuuluvat 
luottamushenkilön halu ja 
tahto toimia avoimesti, oi-
keudenmukaisesti, rohkeasti 
asioita esiin nostaen sekä aja-
tellen ja tehden hyvää.

Vaalikoneen avulla eh-

dokkaat ovat saaneet tuoda 
äänestäjille näkyviin omia 
mielipiteitään ja suhtautu-
mistapojaan seurakunnan ja 
sen jäsenten asioiden hoita-
miseen. Osa kysymyksistä ja 
valittavista vaihtoehdoista 
oli todella suurta miettimis-
tä aiheuttavia. Välillä tuntui, 
ettei mikään vaihtoehdoista 
kerro sitä mitä itse oikeasti 
asiasta ajattelee. Jossain tapa-
uksissa olisi halunnut valita 
kaikki ehdotetut väittämät. 
On vain ymmärrettävä, että 
juuri tällaista päätöksenteko 
on, mieti, puntaroi ja asetu 

päätöksenteon kohteen ase-
maan ja valitse paras toimin-
tamalli. 

Kirkon toiminnassa pi-
dän tärkeänä perinteisten 
kirkollisten toimitusten kun-
nioittamista ja säilyttämis-
tä, hengellisyyttä, sekä autta-
van käden ojentamista apua 
ja tukea tarvitseville. Seura-
kunnan toiminnan saavutet-
tavuus ja houkuttavuus kai-
kille ihmisille, rajoitteista 
huolimatta, on ensiarvoisen 
tärkeää. Annettaessa nuoril-
le oikeassa määrin kuulluk-
si tulemisen mahdollisuus ja 

vaikuttamisen keinot seura-
kunta rikastuu ja voimistuu 
merkittävästi. Kaikessa elä-
mässä, myös seurakunnan 
toiminnassa, tasapuolisuus, 
reiluus ja toisten kunnioitus 
ovat palvelemisen onnistu-
misen kulmakivet. Oikeu-
denmukaisuus ja lähimmäi-
senrakkaudellinen kohtelu 
kaikille inhimillisille olen-
noille ovat toiminnan ohje-
nuoria.

Tärkeänä pidän uskoa 
ja kirkon jäsenyyttä, joiden 
avulla ja voimalla voin vai-
kuttaa seurakunnan asioiden 

merkittävään ja mahdolli-
simman monia ihmisiä pal-
velevaan toimintaan. Seura-
kuntalaiset ovat kuitenkin 
pääasia ja palvelun ykkös-
kohde, jota olen nykyisissä 
luottamustehtävissäni kai-
killa taidoillani ja tietämyk-
selläni pyrkinyt palvelemaan 
ja auttamaan. Samalla antau-
muksella, ilolla ja nöyryydel-
lä tätä tehtävää olen valmis 
jatkamaan seuraavalla luot-
tamustoimikaudellakin.

Sointu Veivo

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN
4H+keittiö 99 m2 

ydinkeskustassa 100 m S-markettiin 
50 m apteekkiin. 2 kerros. Vapaa 1.11.2018. 

Vuokra 890 € kk, myyntihinta 45 000 €.
P. 040 809 2120.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

la 10.11. Käylän Korpihoville Kuusamoon. 
Tanssimatka

Lähtö klo 18.30 S-market linja-autopysäkki. 
Matkan hinta 35 € sis. kyyti ja tanssilippu.

Järjestää: Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat

Afrikan tähti & Armi Tenkula

Yhteensattumista johtuen Saarenkylän 3.11. 
tanssiretkeä on siirretty viikolla ja paikkakin muuttuu. 

Ilmoittautumiset: (miel. tekstiviesti) 
Sointu Veivo 040 758 4183, Heimo Turunen 
0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi

”Pohjois-pohjanmaan ja koillismaan luontoa” ja ”luonnosta voimaa” -näytte-
lyt syötteen luontokeskuksessa 11.9.-30.11.  ti-pe klo 10-16. Syötteen luontokeskus, 
Erätie 1.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Ala-Siuruan Metsästysseura ry:n hirvipeijaiset 50-vuotisjuhlan merkeissä la 
3.11. klo 11-13.00 Siuruan työväentalossa.
Pelttarinseudun metsästysseura ry:n 50-vuotisjuhla ja hirvipeijaat la 3.11. kello 
12. Seuran metsästysmajalla.
Yli-Siuruan Metsätyssera ry:n hirvipeijaiset la 3.11. klo 11-14 Hirvipirtillä.
Malisen erä ry:n hirvipeijaiset Korpisen kylätalolla la 3.11. klo 12-14.
Sarapirtillä römppätanssit la 3.11. klo 21-01.00, Sarakyläntie 4661.
Tanssit Pintamolla la 3.11. klo 21-01. Pintamontie 321.
Tanssit Möykkälässä la 3.11. klo 20.30-01, Näljängäntie 1391.
Bingo Koskenhovilla su 4.11. klo 18.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 5.11.  klo 17 Oma maa.  Klo 19.30 Pähkinän särkijä ja 
neljä valtakuntaa. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Ylijäämäruoan jako ma 5.11. klo 9-9.30,  Karhupaja, Teollisuustie 12. Ei etukäteisva-
rauksia.
Yleisöluento aspergerin oireyhtymästä ti 6.11. klo 18-20.15 Hirsikampuksen ala-
aula, Nyynäjäntie 5.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Vähäkuopuksella to 8.11. klo 18.
Lähdetään lauluun, ruvetaan runolle to 8.11.  klo 17.30-19 Pudasjärven kaupungin-
kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Jukka Niemelä Energiaa Vikisijän Virsikirjasta, la 10.11. klo 11, Pudasjärven Kirja-
kauppa, Kauppatie 3.
Sotatraumatisoituneiden kohtaaminen ja hoito to 15.11. klo 9-15 Karhukunnas, 
Karhukunnaantie 6.
Bingo Koskenhovilla su 18.11. klo 18.

LÄHDETÄÄN LAULUUN, 
RUVETAAN RUNOLLE

Pudasjärven kirjastossa 
torstaina 8.11.2018 klo 17.30

Markku Kemppainen, laulu
Eero Räisänen, runot

Keijo Piirainen, säestys

Suomalaista laululyriikkaa mm. 
Leino, Leskinen, Lavi

Runot mm. Leino, Viita, Paloheimo, Räisänen

VAPAA PÄÄSY!
Lämpimästi tervetuloa!

Pudasjärven kaupunki/ kirjasto ja kulttuuripalvelu

Pudasjärven kehitysvammaisten 
tukiyhdistys ry:n    

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS    

Palvelukeskuksella (Kauppatie 25) 
maanantaina 12.11.2018 klo 18.30.

Johtokunta klo 18.00. 
Tervetuloa mukaan!

(Pintamontie 321).la 3.11. klo 21.00–01.00.

TanssiT 

Lippu 12€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseura

PinTamolla
 TanssiTTajana 

TukkijäTkäT 
& arlas jenkkaTanssikilPailu, 

ilmoittautuminen paikan päällä.

TerveTuloa!

Puhoskylän Möykkälässä 

Maksuvälineenä käy nyt myös 
pankkikortit. Ravintolaan vapaa pääsy.

Soittaa

Näljängäntie 1391 

Puhoskylän Kyläseura ry
Lippu 12€ TERVETULOA!

TANSSIORKESTERI 
POHJOLAN YÖ

TANSSIT
lauantaina 3.11. klo 20.30-01.00 

Ruuhensuon metsästysseuran
 HIRVIPEIJAISET 
su 11.11.2018 klo 12.00 alkaen 

seuran toimitalolla.

Hirviporukka

Seuran jäsenet, kyläläiset ja 
maanvuokraajat lämpimästi 

tervetuloa!

Viinikosken Erä ry:n
HIRVIPEIJAISET
sunnuntaina 4.11.2018 klo 12 

seuran metsästysmajalla.

Hirviporukka

Lopussa perinteinen hirvenliha huutokauppa. 
Maanomistajat ja seuran jäsenet 

perheineen tervetuloa!

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

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

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

Tervetuloa!

PÄIVÄTANSSIT
Su 4.11. klo 16-19La 3.11.

ISÄNPÄIVÄTANSSIT
Su 11.11. klo 16-19

TANSSITLa 17.11.
JORE SILTALA 

Myrkkyjuomia edullisesti 
pubista. Katkottuja sormia, 
silmiä ja muuta halloween 
purtavaa! Halloween asulla 

jotain jännää...

Koskenhovilla su 4.11.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  

MIELI-HANKE KOULUTTAA

PUDASJARVI.FI

Osallistu Mielenterveys 
elämäntaitona 

- Mielenterveyden ensiapu®1 
-kurssille

maanantaisin 18.9., 25.9., 2.10. ja 9.10.2017 
klo 17-20 Työkeskuksessa, 
Kauralantie 3, Pudasjärvi. 

Koulutus on maksuton ja tarkoitettu kaikille 
maahanmuuttajien kanssa Pudasjärvellä toimiville ja 

maahanmuuttajien kanssa toimimisesta kiinnostuneille. 
Kurssille otetaan 15 osallistujaa. 

Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä 
marja-liisa.hiironen@pudasjarvi.fi puh. 040 356 4612.

www.mielenterveysseura.fi

Maahanmuuttajien kanssa toimiville

To 15.11.18  Sotatraumatisoituneiden kohtaa- 
klo 8.30-15.00 minen ja hoito /  
 Helsingin Diakonissalaitoksen  
 Sotatraumatisoituneiden hanke  
 Tuija Uravirta, toimintaterapeutti 
 Irina Virtanen, palveluohjaaja
Karhukunnas, Karhukunnaantie 6, Pudasjärvi
Ilmoittautuminen 
Tarja Hemmilä / Mieli-hanke 9.11.2018 mennessä 
tarja.hemmila@pudasjarvi.fi / puh. 040 357 2105

SYYSKOKOUS
Ravintola Meritassa 

to 22.11.2018 klo 17.00. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat ja
ammattiosaston sääntömuutokset.

Toimitsija Oulun toimistolta on mukana
kokouksessa. Kahvitarjoilu.

Johtokunta

PAM 
PUDASJÄRVEN OS. 208 

Tervetuloa jäsenet kokoukseen!

KANSALAISOPISTO TIEDOTTAA
Ilmoittautuminen useimpiin kevään 2019 
kursseihin alkaa to 1.11.2018 klo 9.00. 
Ilmoittautumiset sähköisesti osoitteessa 
www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi
Muista hyödyntää perhe- ja opintosetelialennus 
sekä ePassi- ja Smartum Saldo -etu! Voit lunastaa 
myös kurssipassin (tietyin kurssirajoituksin) opis-
ton toimistosta kansalaisopisto@pudasjarvi.fi tai 040 
8266 431.  

YLEISÖLUENTO ASPERGERIN  
OIREYHTYMÄSTÄ 
ti 6.11.2018 klo 18.00  
Hirsikampuksen ala-aulassa
Kokemusasiantuntija Anna-Reeta Pakarinen ker-
too hauskasti ja mielenkiintoisesti tutkimukseen ja 
omiin kokemuksiinsa pohjautuen, mikä on Asperge-
rin oireyhtymä ja miten as-ihminen on hyvä kohda-
ta.

Luento on maksuton eikä edellytä ennakkoilmoit-
tautumista.

Tervetuloa niin kursseille kuin luennolle! 

PUDASJARVI.FI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Pöytämaksu 5 € 
(käytetään diakonian perhetyöhön).

KIRPPIS-ILTA
seurakuntakodilla 

maanantaina 12.11. klo 16.30-19.00.

Pöytävaraukset: 
040 586 1217, 040 868 4730, 

040 743 4896,

* Tervetuloa myymään ja 
ostelemaan!

* Pystykahvitarjoilu
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PUDASJARVI.FI

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT TIEDOTTAA
Oulunkaaren ympäristöpalvelut on kun-
nan elintarvike-, terveydensuojelu- ja 
tupakkavalvontaviranomainen sekä 
eläinlääkintähuollon järjestäjä Iissä, 
Pudasjärvellä, Utajärvellä ja Vaalassa ja 
kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen (ml. maa-ainestenotto) Iissä, Pudas-
järvellä ja Utajärvellä, mutta ei Vaalassa.

ELINTARVIKE- JA  
TERVEYDENSUOJELU- JA  
TUPAKKAVALVONTA TIEDOTTAA:
1.  Tarkastetun lihan myyminen, joka on 

peräisin teurastamosta, edellyttää, 
että tuottaja on tehnyt elintarvike-
huoneistoilmoituksen (vaikka varsi-
naista huoneistoa ei ole).

2. Tarkastamatonta hirvenlihaa saa 
myy dä vain, jos lahtivajasta, jossa 
liha käsitellään, on tehty elintarvi-
kehuoneistoilmoitus. Tarkastama-
tonta poronlihaa (ei jauhelijaa tai 
jalosteita) poronomistaja saa myydä 
edellyttäen, että poronomistaja on 
tehnyt teurastusta ja suoramyyntiä 
koskevan elintarvikehuoneistoilmoi-
tuksen.

3.  Ravintolan toimijan vaihtumisesta 
tai toiminnan päättymisestä (koskee 
muitakin elintarvike- ja terveyden-
suojeluvalvonnan kohteita) tulee il-
moittaa Oulunkaaren ympäristöpal-
veluille.

4. Vesilaitosten (myös pienet osuus-
kunnat) tulee toimittaa riskinarvi-
oinnin perusteella häiriötilanteiden 
varalle laadittu varautumissuunni-
telma Ely-keskukselle ja Oulunkaa-
ren ympäristöpalveluille. Lisäksi yli 
50 käyttäjän tai yli 10 m3/vrk laitok-
sien tulee hakea riskinarvioinnin hy-
väksymistä sekä valvontatutkimus-
ohjelmalle 5 vuotta voimassa olevaa 
hyväksymistä Oulunkaaren ympäris-
töpalveluilta. 

5.  Tupakan valvontamaksut nousevat 

1.1.2019. Tavoitteena on pitkällä aika-
välillä vähentää tupakan saatavuutta 
ja tupakointia sen haitallisuuden ta-
kia.

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO TIEDOTTAA:
6. Eläintenpitäjäksi tulee rekisteröityä 

myös yksittäisiä lampaita, vuohia, 
(mini)sikoja tai siipikarjaa jne. pitä-
vien harrastajien. Rekisteröityminen 
tehdään kunnan maaseutuelinkei-
noviranomaiselle ja samalla rekiste-
röidään eläintenpitopaikka. Eläinten-
pidon päätyttyä rekisteröinnit tulee 
päättää.

7.  Alkutuotannon muutoksista, kuten 
karjanpidon lopettaminen tai su-
kupolvenvaihdos, tulee ilmoittaa 
kirjallisesti sekä kunnan maaseutu-
elinkeinoviranomaiselle että elintar-
vikevalvontaan (esim. kunnaneläin-
lääkärille). Ympäristöluvanvaraisen 
maatilan tulee lisäksi nimenomai-
sesti ilmoittaa muutoksesta kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

8. Raadot tulee haudata viipymättä ja 
hyvin Pudasjärvellä ja Iissä Eviran 
ohjeiden mukaan. Raatojen tulee 
odottaa hautaamista peitettyinä. 
Mahdollisesta haaskapaikasta tulee 
tehdä rekisteröimisilmoitus kun-
naneläinlääkärille. Vaala, Utajärvi ja 
Yli-Iin suuralue kuuluvat raatoke-
räilyalueeseen, ja tuotantoeläinlaji-
en hautaaminen on pääsääntöisesti 
kielletty.

YMPÄRISTÖNSUOJELU TIEDOTTAA:
9.  Roskaaminen on kielletty. Siivous-

vastuu on ensisijaisesti roskaajalla, 
mutta jos roskaajaa ei tiedetä, maan-
omistaja joutuu siivoamaan jätteet 
maaltaan omalla kustannuksellaan. 
Jätteiden (mukaan lukien paalimuo-
vit) polttaminen tai maahan hau-
taaminen on kielletty. Haja-asutus-
alueella saa polttaa pieniä määriä 

puutarhajätettä kuten kuivia risuja 
ja oksia. Polttaminen ei saa aiheut-
taa naapurustolle savu- tai muuta 
haittaa. Jätteet tulee toimittaa asian-
mukaiseen keräykseen. Maatalous-
muovien keräyksistä löytyy tietoa 
internetistä hakusanalla ”maatalo-
usmuovien keräys”. Edellisvuosien 
pyöröpaaleja ei tule jättää pellonreu-
naan, vaan ne tulee kompostoida il-
man muoveja ja verkkoja. 

10.  Likakaivojen (sakokaivojen) tyhjen-
nys tulee tilata ensisijaisesti jäte-
huoltoyritykseltä. Sakokaivolietettä 
ei saa levittää käsittelemättömänä 
peltoon eikä koskaan metsään. Vilje-
lijä voi tyhjentää omat ja muutamien 
naapurien sakokaivot edellyttäen, 
että lietteeseen lisätään sammutet-
tua kalkkia 8,5 kg / m3, sekoitetaan 
hyvin ja annetaan vaikuttaa 2 tuntia. 
Levitetty liete tulee kirjata lohkokir-
janpitoon. Utajärvellä nykyisten jä-
tehuoltomääräysten mukaan liete 
tulee toimittaa jätevedenpuhdista-
moon, peltolevitys ei ole sallittua.

11. Jätevesijärjestelmä tulee uusia 
31.10.2019 mennessä, jos vesistöön 
on matkaa alle 100 metriä, jos kiin-
teistö sijaitsee vedenhankintaan so-
veltuvalla pohjavesialueella ja joka 
tapauksessa rakennuslupaa edellyt-
tävän remontin yhteydessä. Edullisin 
ratkaisu esim. mökeissä on luopua 
vesivessasta ja siirtyä kuivakäymä-
lään, jolloin pelkille harmaille vesil-
le voi riittää nykyinen järjestelmä. 
Lisätietoja: https://www.pudasjarvi.fi/
asukkaille/asuminen-ja-rakentami-
nen/jaetevesien-kaesittely 

12.  Öljyvuodoissa (ml. muut kemikaalit) 
likaantunut maa-aines tulee kaivaa 
ylös ja kuljettaa sallittuun vastaan-
ottopaikkaan, kun kyseessä ovat 
pienet vuodot ei pohjavesialueella. 
Suuremmissa vuodoissa ja pohjave-
sialueella vuodosta tulee ilmoittaa 
pelastuslaitokselle ja Oulunkaaren 

ympäristöpalveluille.

13. Polttoainesäiliöt (lämmitysöljy- ja 
maatilasäiliöt) tulee tarkastuttaa 
virallisella tarkastajalla 10 vuoden 
välein. Säiliöiden säännöllisellä kun-
totarkastuksella voidaan ehkäistä 
kalliita maanpuhdistustoimia vaati-
vat vuodot.

14. Maa-ainestenotto kotitarvekäyttöön 
on sallittua omalta maalta 500 m3 
asti ja edellyttää sen jälkeen ilmoi-
tusta Oulunkaaren ympäristöpalve-
luille. Maa-ainesten luovuttaminen 
edellyttää maa-ainesluvan hakemis-
ta.

15. Ympäristöluvan tai maa-ainestenot-
tamisluvan päätyttyä toimintaa ei 
saa jatkaa ilman uutta lupaa. 

16. Muusta kuin vähäisestä ojitukses-
ta on ilmoitettava ELY-keskukseen 
vähintään 60 vrk etukäteen. Ojitus 
vaatii vesilain mukaisen luvan, jos 
siitä voi aiheutua vesialueen pilaan-
tumista tai muuta haitallista vai-
kutusta vesistössä. Lupaa haetaan 
aluehallintovirastolta. Vähäisessä-
kään ojituksessa ojaa ei saa kaivaa 
suoraan vesistöön.

17.  Enintään 500 m3 koneellisesta 
ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus 
ELY-keskukselle ja vesialueen omis-
tajalle vähintään 30 vrk etukäteen. Yli 
500 m3 ruoppaukselle tulee hakea 
lupa aluehallintovirastolta.

18. Kunnalliset jätehuoltomääräykset 
ovat paikallisia määräyksiä, jotka 
ovat voimassa kuntakohtaisesti sekä 
Iissä, Pudasjärvellä että Utajärvellä. 
Iissä on voimassa lisäksi kunnalliset 
ympäristönsuojelumääräykset, Pu-
dasjärvellä ja Utajärvellä kunnallisia 
ympäristönsuojelumääräyksiä ei ole. 

Useimmat tarkastukset ovat maksullisia. 

Henkilöstömme yhteystiedot:  
www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut

LEIKKAA TALTEEN! "

Pudasjärven vastaanoton reseptin uusinta on 
muuttanut väistötiloihin terveysaseman taakse 
punaiseen taloon, jonne on käynti henkilökunnan 
parkkipaikan puolelta. Reseptin uusimisen asia-
kaspalvelupiste sekä puhelinnumero 08 5875 6602 
palvelevat ma, to ja pe klo 8-15. 
Muina aikoina reseptit uusitaan sairaanhoitajan 
vastaanotolla, jonne otetaan vuoronumerolappu, tai 
puhelimitse, 08 5875 6600, klo 10 jälkeen.
Sähköisen lääkemääräyksen uusimista voi pyytää 
myös Omakanta-palvelussa, www.omakanta.fi.

Pudasjärven reseptin 
uusinta on muuttanut

oulunkaari.com

MA 5.11.

ELOKUVA-
ILTA

Pohjantähdessä

● Klo 17.30 
OMA MAA
-K7/4- 10€ 
● Klo 19.30 

PÄHKINÄNSÄRKIÄ 
JA NELJÄ 

VALTAKUNTAA
-K12/9- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

Ammatilliseen koulutukseen 
ja opiskelumahdollisuuksiin 
voi tutustua 6-7.11. kello 10-
14 OSAO Pudasjärven yksi-
kön avoimissa ovissa. Opin-
not voi aloittaa vuonna 2019 
valmistuakseen lähihoita-
jaksi, sähköasentajaksi ja sa-
haprosessinhoitajaksi. Am-
matilliseen koulutukseen 
valmentavaan koulutukseen 
voi myös hakeutua.

Avoimissa ovissa käydään 
myös Taitaja9-paikalliskilpai-
lu. Siinä peruskoulun yläkou-

lun 3-jäseniset ryhmät ratko-
vat lyhyitä ja käytännöllisiä 
Pudasjärven yksikön aloi-
hin liittyviä tehtäviä. Voitta-
ja joukkue pääsee aluekilpai-
luun Ouluun.

Yläkoululaisia on tulos-
sa Pudasjärven hirsikam-
pukselta, Ranualta, Posiolta 
ja Oulusta. Kaikki Pudasjär-
viset ovat tervetulleita tutus-
tumaan ammatilliseen kou-
luun. 

OSAO tiedotus 

Avoimet ovet OSAOssa

Kaksi vanhusta
rapistuneen talon
pihapiirissä;
navetan katto romahtanut
jo vuosia sitten,
pihan valloittanut villi lupiini.

He rakensivat
tuon talon kauan sitten.
Silloin kun maaseutua
asutettiin, kun politiikka
oli toinen.

He joutuivat talostaan
luopumaan.
Joku on rakentanut
terassille kaiteen.
Unohtanut punaisen lyhdyn
katoon roikkumaan.

Kaksi vanhusta
unelmien raunioilla.
Mies ja vaimo,
harmaita jo.

Pirjo Riihiaho

Kaksi vanhusta

Pudasjärvi mukana 
Kutsu äänestämään 
parhaasta lastenelokuvasta 
Hirsikampuksella oli eloku-
vaviikon mestarikurssi maa-
liskuussa 2018. Kurssilla on 
tehty videoita, jotka ovat 
edenneet kilpailuun Valveen 
elokuvakoulun ja Oulun kan-
sainvälisen lasten- ja nuorten-
elokuvien festivaalin kanssa, 
vuosittaiseen valtakunnalli-
seen Oskari-kilpailuun, lasten 
ja nuorten tekemille elokuvil-
le. Kilpailuun on osallistunut 
noin 200 elokuvaa, josta lop-
pukilpailuun on edennyt 12.

Hirsikampuksella teh-
ty elokuva ”Tulevaisuus tu-
lee kotiin” on loppukilpailun 
12 elokuvan joukossa. Oli-
si hienoa, jos pudasjärveläi-
set ehtisivät käydä äänestä-
mässä, joko kaikki oppilaat 
luokkana tai oppilaat yksi-
tellen. Tulevaisuus tulee ko-
tiin -elokuvassa on esiintyjinä 
Hirsikampuksen ja Lakarin 
oppilaita. Äänestysaikaa on 
maanantaihin 12.11. saakka!

Kaikki asiasta kiinnostu-

Äänestysohjeet löytyvät:
www.kulttuurivalve.fi/sivu/fi/elokuvakoulu/oskari/

neet voivat katsoa vuoden 
2018 sarjat ja antaa äänensä 
suosikkielokuvalleen! 
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185

IHONHOIDON 
TEEMAPÄIVÄ

tiistaina 6.11.2018 klo 10-15
Paikalla Ultraveen- ja PharmaLine -asiantuntija 

Hanna-Leena Grönroos. 
Tule ja tutustu uusiin ihonhoidon apteekkisarjoihin!

Ultraveen
-kuivalle, atooppiselle ja 
psoriaattiselle iholle

Tehokosteutusta ja hoitoa 
suomalaisen kauran, karbamidin ja 

kauran fytokeramidien voimalla.

PharmaLine
-herkän ja atooppisuuteen 
taipuvaisen ihon dermo-
kosmeettisen hoitoon

Sensitive Line  -herkälle tai  
 ärtyneelle iholle
Atopic Line  -atooppiselle tai  
 erittäin kuivalle iholle
Anti Age Line  -erittäin kuivalle ja  
 kosteusköyhälle iholle

MYYMÄLÄMALLEJA ALE–HINNOIN!

HUONEKALULIIKE 

HEIKKILÄ OY

Loput 
KESÄKALUSTEET 

ALE-hinnoin

VUOTTA
56

1962
2018

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 424 555 
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14 (3.11. suljettu)

 www.huonekaluliikeheikkila.fi

JOULUKSI KOTIIN

VIIDEN TÄHDEN
 

Mattohuolto

Mattopesulan
palvelupiste

Huonekalujen kasaus ja kuljetus veloituksetta!Koroton 
maksuaika

Kampanja Korko Tilinhoito-
-aika  palkkio
6 kk 0% 5€/kk
10 kk 0% 5€/kk
20 kk 0% 5€/kk

Aktiiviraha/
Handelsbanken Rahoitus

Sointu 
runkosänkypaketti
160x200 cm 
5-vyöhykkeinen pussijousisto, jäykkyydet medium ja hard
verhoilu harmaa tai musta, sis. stylex sijauspatja ja 
jalkasarja

ovh. 1825€

1095€ -40%

Fox 3-sohva
223 cm 
verhoilu valittavissa, useita kangas- ja värivaihtoehtoja

ovh. 1313€995€

Sakari avokulmasohva
237x220 cm
vaalea tai tumma harmaa, myös muita kokoonpanoja

ovh. 1445€1288€

Lilli 3+2 sohvat
3 ist. 200 cm. 2 ist. 144 cm
istuin- ja selkätyynyt ympäriverhoiltu, 
useita värivaihtoehtoja

ovh. 2076€1198€

Inari vuodesohva
3-ist. 204 cm
vuodekoko 130x188cm

ovh. 1413€886€

Joulutähdet

alkaen

8€

Sointu säätösänky
90x200 cm 
5-vyöhykkeinen pussijousisto
jäykkyydet medium ja hard
verhoilu harmaa tai musta
sis. stylex sijauspatja ja 
jalkasarja

1249€ -40%

ovh. 2092€


