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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI -lehti

Usko hyvän tekemiseen
 – äänestä seurakuntavaaleissa! 

s. 10-11

Juho Kuopuksen valokuvakirja
arvokasta kulttuuriperinnön 

vaalimista s. 13

jatkuvat 16.11. aStI!

asiakkaidemme 
pyynnöstä: 

tuplapäIvät

21osta
maksa
tuplapäIvät

+ BonuS tuplana

Normaalihintaisten silmälasien ostajalle toiset silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla 
kaupan päälle, tarjoamme edullisemman. Kaupan päälle annettavien silmälasien linssit ja 
kehykset laajasta erityismallistosta. Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Etu koskee uusia 
tilauksia. Lisäksi saat S-Etukortilla Bonusta tuplana, jopa 10 % 16.11. mennessä maksetuista 
ostoksista. Voimassa 16.11.2014 asti. Ei muita alennuksia. Etusi arvo jopa 598 €. Lisää 
asiakasomistajuudesta: www.s-kanava.fi

Bonus tuplana

S-kanava.fi

Bonusjopa 10 %

Ajanvaraus silmälääkärille tai optikolle 08 822 416

PUDASJÄRVI Toritie 1
08 822 416, palvelemme ma-pe 9.30-17

toISet SIlmälaSIt taI auRInkolaSIt  
voImakkuukSIlla kaupan päälle

meillä pääset silmälääkärille nopeasti
varaa aika 08 822 416

esittely
Pudasjärven nesteellä

pe 7.11.2014 klo 9-17.00
044 5082 029

Torstaista 
alkaen

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

ohrarieska 3 kpl/450 g
perunarieska 2 kpl/350 g

1,69
pss

kulinaari ohuT 
kylmäsavukinkku 

100 g

1,99
pkt

isänkakku
8-10 hengen

800 g

14,90
kpl

keiTTokinkku
250 g

2,59
pkt

perunasalaaTTi
400 g

0,99
ras

isänpäivä su 9.11.
flanellipaiTa

24,50
pörrösukaT

4,90

pyjama

17,90

ruuTupaiTa

28,90
fleecehuopa
punaTulkku

9,95

PALVELEMME:
sunnuntaina 

9.11. 
klo 11.00-18.00

22,50
axe lahjapakkaus 

anarchy

7,90

neulepusero

36,90
rocky 

man whiTe
eau de toilette, deodorant sray, 

kerrasTo

19,80
aamuTossuT

19,95

laukku

suihkugeeli 250 ml ja 
deodorantti 150 ml

isälle ja 
isoisälle 

mukiT

2,90alkaen

pikkukinkku 
1 kg

7,50
kpl

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 620, HUOLTO 0440 821 620

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

edullisesti isänPäivään!

* Puhelimien hinnat voimassa uudelle 
  DNA Rajaton 3G -liittymän avaajalle.

Uudelle DNA Rajaton 3G -asiakkaalle*

220
- 2,4” näyttö
- selkeät näppäimet
- kamera

B15Q

- kestää vettä, 
  pölyä ja iskuja
- android 
  4.4 KitKat
- 5MP kamera

älypuhelin

(norm. 339,-)309,-
Phoneeasy 
507
- helppokäyttöinen
- voimakas ja 
  selkeä ääni
- erinomainen 
 akunkesto
- erillään olevat 
 näppäimet ja suuret 

merkit

65,-(norm. 79,-)

B100
- kestää vettä, 

pölyä ja 
iskuja

- selkeät 
näppäimet

- kamera

145,-(norm. 165,-)

Tarjous voimassa 8.11. saakka

35,-(norm. 49,-)

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

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

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

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

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

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

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit 

Varaa aika P. 040 821 1819

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

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

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

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

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

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

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit 

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

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

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

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

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

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

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit 

Lääkäriajat: ke 5.11., 
ke 12.11., ja ke 19.11.

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

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

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

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

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

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

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit 

Optikon 

näöntarkastus 

0 €

Hurjan syyskampanjan 
loppukiri alkaa!

Kampanja voimassa 
28.11. saakka.

Paljon 
kehyksiä 

kampanjan 
lisäksi 

-30% ja 
jopa 

-50%!

Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna: 
MA-PE 10 - 17

3v-synttäritarjoukset

6€/m 

joulukankaat

-20%
juuttikangas

Vaatteet

-15%
Tarjoukset voimassa 5.-7.11.

Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi



2 3nro 45PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti5.11.2014 5.11.2014nro 45

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 

Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

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

Kiitos!
Sydämellinen kiitos osallistujille ja

yhteistyökumppaneille!
Teitte meille ainutlaatuisen juhlan.

Pudasjärven Eläkeläiset ry

Messu seurakuntakodissa 
su 9.11. klo 10, Juha Kuk-
kurainen, Jaakko Sääski-
lahti, Jukka Jaakkola. Isän-
päivän kirkkokahvit.
Seurakuntavaalit Pudas-
järven seurakuntakeskuk-
sessa su 9.11. klo  11-20.
Syksyn Raamattupii-
rit maanantaisin, 10.11., 
17.11., 15.12., tervetu-
loa yhdessä tutustumaan 
Apostolien tekoihin.
Kuorot: Vox Margarita ke 
5.11. klo 18.15, lapsikuo-
ro to 6.11. klo 16.30, nuori-
sokuoro to 6.11. klo 16.30, 
kirkkokuoro to 6.11. klo 
18.00. Sarakylän kappeli-
kuoro to 6.11. klo 18.15. 

Parisuhdeilta Pudasjär-
ven seurakuntakodissa 
pe 14.11. klo 18-20. Tilai-
suuden teemana on ”Mi-
ten huolehdimme pari-
suhteen hyvinvoinnista”. 
Kataja Parisuhdekeskus 
ry.stä  parisuhdekoulut-
tajat Liisa ja Juha Välilä 
käsittelevät illan aikana 
muun muassa parisuh-
teen eri vaiheita, vuoro-
vaikutuksen merkitystä, 
omien tunteiden tunnis-
tamista sekä ristiriitojen 
rakentavaa ratkaisemista 
parisuhteessa. Lastenhoi-
to on järjestetty.  Ilmoit-
tautumiset (08) 882 3100 
tai pudasjarvi.srk@evl.fi   
ti 11.11. mennessä. Läm-
pimästi tervetuloa.

Kirpputori Kanttorilassa ke 
5.11. klo 10-13. 
Ystävänkammari seurakun-
takodissa tiistaisin klo 12.
Yhteisvastuustarttipäivä  ret- 
ki Kuusamoon ke 19.11. Yh-
teisvastuukerääjät, terve-
tuloa innostumaan ja tu-
tustumaan vuoden 2015 
yhteisvastuukohteisiin! Yh-

teisvastuu 2015 kehittää suo-
malaista Suurella Sydämellä 
–vapaaehtoistyötä  ja auttaa 
lapsia kouluun Haitissa. Il-
moittautumiset ja ruokavali-
ot 11.11. mennessä Pudasjär-
ven kirkkoherranvirastoon  
(08) 882 3100. Lähtö bussilla 
Pudasjärven seurakuntata-
lolta klo 9.00. Paluu 18 men-
nessä Pudasjärvelle. Retki 
on yhteisvastuukerääjille il-
mainen. 
Sauvakävely ti 4.11. klo 18, 
kokoonnumme Liepeeseen.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 
6.11. klo 17.
Nuorisotyö: Nuorten ilta-
kahvila Rönö pe 7.11. klo 18.
Perhekerhot: Perhekerho 
seurakuntakodissa ke 5.11. 
ja to 6.11. klo 10-13. Iltaper-
hekerho seurakuntakodissa 
to 6.11. klo 16.30. Perheker-
ho Sarakylän koululla päivä-
kerhotilassa ke 5.11. klo 11. 
Satumuskari Hopeatiuku 
seurakuntakodissa perjan-
taisin, 2-3- vuotiaiden ryhmä 
klo 9.30-10.15 ja 4-5-vuotiai-
den ryhmä klo 10.30-11.15. 
Lapsiparkki kokoontuu seu-
rakuntakodin päiväkerhoti-

loissa perjantaisin klo 9.30-
12 ilmoittautumiset (08) 882 
3100. Pe 14.11. ei lapsipark-
kia.
Kulje vierellä hyvänteke-
väisyyskonsertti seurakun-
takodissa ke 5.11. klo 13, oh-
jelma 5 €.

Pudasjärven 
kirkkomusiikkiviikko 

10.-17.11.2014:
Kansalaisopiston oppi-
laskonsertti ma 10.11. klo 
19 seurakuntakodissa. 
Konsertti ke 12.11. klo 
19 Sarakylän kappelis-
sa. Sarakylän kappelikuo-
ro ja Vox Margarita -kuo-
ro, johtaa Keijo Piirainen, 
Hannele Puhakka, huilu 
ja urut, Vilhelmiina Heik-
kilä, sello, Elina Jylhän-
lehto, piano. Konserttiin 
pääsee kuoron linja-auton 
kyydissä 12 ensimmäistä 
lähtijää, ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon 
(08) 882 3100.
Konsertti to 13.11 klo 19 
kirkossa, Pudasjärven 
kirkkokuoro, Olli Heik-
kilä, viulu, Mikael Säily, 

sello, Hannele Puhakka 
ja Anna-Elina Jaakkola, 
piano.
Konsertti la 15.11. klo 
18 seurakuntakodissa, 
Juhani Alakärppä, laulu 
ja Juho Alakärppä, pia-
no, ohjelma 10 €.
Konsertti ma 17.11. klo 
18 kirkossa, Suomen 
kanttorikuoro, johtaa 
Kari Turunen, ohjelma 
10 €.

Rauhanyhdistykset: Myy-
jäiset ja seurat Livolla An-
ni-Inkeri ja Matti Tör-
mäsellä pe 7.11. klo 18. 
Raamattuluokka Saraky-
lässä Antti Kummalal-
la pe 7.11. klo 19 ja laulu-
seurat Maija Kummalalla 
su 9.11. klo 19. Isänpäivä-
seurat Kurenalan ry:llä su 
9.11. klo 17.
Kastettu: Miro Sakari Jo-
hannes Jurmu.
Haudattu: Eino Tolkkinen 
91 v, Aatami Jalmari Leh-
mikangas 85 v, Eero Juha-
ni Kokko 59 v. 

Reilut neljäkymmentä vuotta sitten opin jakamisesta jota-
kin aivan uutta: puolittamisen, jossa kumpikin saa yhtä pal-
jon, vaikka toinen ei tarvitsisikaan mitään, mutta siitä huoli-
matta hän haluaa jakaa jotakin kanssasi.

Olin vanhempieni kanssa tuolloin lukioikäisenä viettä-
mässä kesälomakuukautta mökillämme ja mukanani oli kas-
sillinen lomalukemista. Kirjojen joukossa oli eräältä ystäväl-
täni saama Ylva Eggehornin teos ”Ska vi dela”. Anna-Maija 
Raittila on sittemmin suomentanut teoksen nimellä Pan-
naanko tasan.

Kääntelin runoja innoissani sanakirjan avulla ja löysin kir-
jan nimikkorunon, joka pysäytti miettimään elämän suuria 
kysymyksiä. Silloin – ja yhä vieläkin.

Törmäsin runokirjaan jälleen, kun järjestelin kirjahyllyjäni. 
En malta olla jakamatta sinun kanssasi tuota runoa hieman 
omaani ja Anna-Maijan suomennosta soveltaen:

Pannanko tasan
Oli aivan tavallinen päivä, me istuimme keittiössä. Meillä oli pullo 
Coca-Colaa. Jeesus ja minä. Oli kuuma ja pöly leijui auringon va-
lossa. ”Pannaanko tasan”, hän sanoi. Meillä oli myös pieni rans-
kanleipä. Söimme ja katselimme toisiamme pitkään auringonsa-

vun lävitse. Ei edes pelottanut, kun hän lähti. Pöydälle jäi tyhjä 
pullo ja murusia. ”Tavataan”, hän sanoi. Minä näin selvän väri-
nän hänen askelissaan, joka merkitsi: nyt, mutta sitten tajusinkin, 
että se merkitsi: sinä päivänä.
Ei ollut rumpujen pärinää, ei kellojen soittoa, eikä kova tuuli rie-
potellut lippuja, eikä silmät selällään kuunneltu suuria sanoja. Oli 
vain jotakin, mitä pantiin puoliksi, tai sillä lailla. Oltiin samassa 
paikassa, mutta omat vuoret olivat tallella. Oli elämä, vaikka se 
katosi jonnekin, ja läheisyyden koki selvästi. Ihmeellistä.                                                                                                   

Joh 14:18-19

Kuinka yksinkertaista! Ilon ja elämän jakaminen – katsoa 
toista silmiin, ja saada puolet. Puolet ranskiksesta – ehei – 
vaan koko elämä. Riippuu vain siitä, että osaammeko nauraa 
muiden vaatimuksille ja tulla pöydän ääreen hänen seuraan-
sa juuri sellaisina kuin olemme. Ei yhtään parempina. Ja mu-
rusten jäädessä pöydälle hän sanoo sinullekin: ”Tavataan”. 
Kerran, sinä päivänä, kun hän itse on taas paikalla tässä pur-
kuhökkelissä, jota sanotaan maailmaksi.

Juha Kukkurainen
Kappalainen

”Ska vi dela”

Rakkaamme

Eino
TolkkinEn

s. 17.11.1922
k. 24.10.2014

kiitollisuudella 
muistaen ja kaivaten 

Hanna - Sisar
Sisaren- ja veljenlapset  

perheineen
Sukulaiset ja ystävät 

Elonpäivät jo iltaan ehti, 
pois painu se verkalleen.

Elonkirjaan viimeinen lehti, 
näin kääntyi hiljalleen. 

Siunaus toimitettu 
läheisten ja ystävien 

läsnä ollessa.
lämmin kiitos osanotosta. 

Isänpäivä kaamosaikaan,
ei se mitään haittaa.
Lapset viestejä laittaa.
Pienimmät laulaa lurauttaa,
äidinkin posket punoittaa.

Päivä alkaa isän juhlalla,
pannussa kahvi jo kuplii.
Pöytään laitetaan
kakut, kermat, karamellit,
pullat, suolaiset ja jäätelöt.

Äidin apuna lapset pienet,
liikuttu on varpaillaan.
Hiljaa puhuttu kuiskaamalla,
lahjapaketissa sisätossut,
runokirja ja päivyri.

Isä vuoteesta ylös nostetaan,
lastenlaulu kajahtaa.
Paljon onnea isi, paljon onnea 
isi.
Joutuisasti isi nousee
lapset syliinsä ottaa.

Riemulla ei rajaa,
laulu isin kanssa kajahtaa.
Isi tule jo kahville, laitettu on 
paketti lahjoja.
Lapset juoksee keittiöön,
isä tulee perässä
juhlat alkaa todella…

Pentti Leppänen 2010
ELÄMÄN PUNTARI 

Isänpäivä

Niin ilosta 
kuin surusta

ILMOITA 
PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ

P. 040 1951 732 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan

TERVETULOA!

myymälä auki tiistaisin klo 9-17

tavoitat minut parhaiten puh. arkisin klo 12-13

MARRASKUUN TARJOUS

ARAFIINIHOITOP
SIS. KÄSIEN JA JALKOJEN
PARAFIINIKÄSITTELYN

40€4040€
MUISTA MYÖS LAHJAKORTIT ISÄNPÄIVÄKSI

Viennetta  
jäätelökakut
650 ml (1,54/l) 
rajoitus: 3 kpl/talous

100
kpl

Ilman korttia 2,59 kpl (3,98/l)

presidentti  
kahvi
500 g (7,58/kg) 
myös tummapaahto
rajoitus: 2 pkt/talous

379
pkt

 Ilman korttia 4,55 pkt (9,10/kg)

-16 %

Hk
viljaporsaan 
herkkupaisti
n. 1,2 kg

kirsikkatomaatti
250 g (1,96/kg)
Espanja

499

049

kg

rs

-61 % -29 %

TunneTusTi 
parempaa ruokaa

 Ilman korttia 7,09 kg

Fazer  
piirakat
Imatran, Vuoksen  
ja rukiiset  
330-420 g (4,50-5,73/kg)

Atria  
ylikypsä kinkku
250 g (11,96/kg)  
viipaleina

189

299

ps

pkt 

Valio  
Hyvä suomalainen 
arkijuusto 
1,25 kg (4,29/kg) 

515
599

239

369

kpl

katso lisää  
tuotteita  

k-supermarket.fi

Atria
gotler
makkaratanko
1 kg

495
kpl

Atria
Nauta-sika
jauheliha
400 g

500
2ras

895
pkt

pampers vaipat 
kaikki koot

ErÄ Ämmän Leivän 
konsulentti 

pe 7.11.

Tarjoukset voimassa 
to-la 6.-8.11.

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

Hinnat voimassa 
to-la 6.11.-8.11.

ellei toisin mainita.

Palvelemme: 
ma-pe 8-21
la 8-18, su 9.11. suljettu

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

Hyviin uniin.

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. 0207 424 555 
• Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14

50v

69€
erGO-tyyny

Ortopediset tyynyt:

(95,-)

Viskoelastinen tyyny tukee päätä ja niskaa,
tarjoaa täydellisen rentoutumisen ja syvemmän unen.

69€
MeMOry-tyyny

(95,-)

Isälle

KANSAN KESKELLÄ
- KANSAN KIELELLÄ

Pudasjärvi pe 7.11. S-Marketin 
edusta klo 11-14.

HERNESOPPATARJOILU!

Joukamo Kortesalmi
järjestösihteeri

Matti Viitala
kansanedustajaehdokas

Henna Kupsala
kansanedustajaehdokas

Saat mitä tilaat.

M
ak

sa
ja

: P
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us
su
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al
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st

en
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oh
jo

is
-P

oh
ja

nm
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Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14 Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

Meidät löydät myös 
Facebookista!

isänPäivään 
KesPOrtista

kEVyT
PILkkIJALkInE

29,-

          VÄLIASU

24,90 nastaKenKä-
esittely

perjantaina 
7.11. klo 11-18

Esittelijänä 
Teemu kattilakoski. 

Tervetuloa!

Meiltä
lahjakortit!

Tarjoukset voimassa ke-la 5.-8.11.2014

159,-

kEVyTTOPPA-
ASU

99,-
  nASTAkEngÄT

IVALO/PAcE
Talvikenkä. Vetoketju edessä. 

Koot: 38-42, BUGrip-
hiiliteräsnastoitus (16 kpl)

29,90
          ALUSASU

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

Avoinna 
ma-pe 10-17, la 10-14

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Meiltä löydät 
hauskoja lahjoja 
Isälle, Papalle, 

Vaarille, Ukille..
Tervetuloa!

Isänpäivä su 9.11.
JOULU-
KORTIT

1€
10 kpl

Mukava Tarjous!

(norm. 0,20 €/kpl)
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Yli-Siuruan metsästysseuralla 
50-v. juhlapeijaat

Yli-Siuruan metsästysseura 
vietti 50-vuotisjuhlapeijai-
sia lauantaina 1.11. seuran 
hirvipirtillä Liekokylässä. 
Seuran jäsenet, maanvuok-
raajat ja kyläläiset noudatti-
vat kutsua yli 150 henkilön 
joukolla. Ruokaa riitti, sil-
lä perjantaina miesten lait-
tamaan käristykseen oli lai-
tettu hirvenlihaa 70 kg. 

Juhlan avasi metsästys-
seuran puheenjohtaja Eija 
Mertala, joka puheessaan 
mm. kertasi seuran histo-
riaa. Hän myös jakoi huo-

mionosoitukset aktiivisille 
seuran ja hirviporukan eri 
toimijoille. Heihin lukeu-
tui esimerkiksi entisiä pu-
heenjohtajia, pienpetopyy-
täjiä, hirviporukan vetäjiä, 
emäntiä ja aktiivisia, pitkä-
aikaisia muita jäseniä.  

Riistanhoitoyhdistyksen 
puheenjohtaja Mika Timo-
nen, joka on myös seuran 
pitkäaikainen jäsen, kertoi 
Pudasjärven suurimman 
metsästysseuran histori-
ana, että parhaimmillaan 
muutama vuosi sitten seu-

ralla oli jopa 122 kaato-
lupaa. Nyt oli kaatolupia 
yhdeksän aikaista ja kah-
deksan vasaa, jotka saatiin 
kaadettua kahden viikon-
lopun aikana. Hirviä näyt-
ti jäävän vielä, joten toiveis-
sa on kaatolupien nousu 
tulevina vuosina. Puheen-
sa lopuksi Timonen jakoi 
yhdeksälle seuran pitkäai-
kaiselle jäsenelle Riistan-
hoitoyhdistyksen pronssi-
set ansiomerkit. 

Mällin tilan entisiä ra-
kennuksia oleva seuran hir-
vipirtti on ollut käytössä 
vuodesta 1986 lähtien. En-
sin oltiin vuokralla, mutta 
muutama vuosi sitten seu-
ra osti hehtaarin tontin. Ti-
lalla olevat rakennukset oli 
ostettu jo 80-luvulla. Niihin 
on tehty silloisen JoMMan 
kautta saatujen EU-rahojen 
avulla mittavat kunnostus-
työt vuonna 2005. Tontil-
le rakennettiin saunaraken-

Seuralla on ollut Liekokylän tienvarressa oma hirvikämppä vuodesta 1986 lähtien. Pihapiirissä on lisäksi nyky-
aikainen lahtivaja kylmiöineen, sauna, grillikota, varasto ja muitakin piharakennuksia. 

Juhlivan metsästysseuran puheenjohtajana toimiva 
Eija Mertala jututtamassa kaupunginjohtaja Tomi Ti-
mosta, joka on myös seuran jäsen. 

Hirviporukan nykyinen vetäjä Sauli Harju myi ahkeras-
ti arpoja, mukana kuvassa myös hänen 10-vuotias tyt-
tärensä Sofia. 

50-vuotisjuhlaruokapöydän ääressä seuran pitkäaikai-
nen jäsen Veikko kokko ja Oulusta juhlaan saapunut 
Matti Pätsi.

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Mika Timosen (vasemmalla) jakamien pronssisten ansio-
merkkien saajat Sauli Harju, Maire Petäjäjärvi, Eero Juutinen, Reeta nevala, Sampo nevala, Eija Mertala ja Oili 
Vähäkuopus. Lisäksi merkin saajia olivat Jari Puurunen ja Veli Soronen. 

Juhlan emäntinä toimivat Marjut Mertala, Oili Vähäkuo-
pus, Eila Mertala ja Reeta nevala.

nus, jossa on muun muassa 
pyykinpesukone. Lihahal-
liin rakennettiin kylmiö ja 
saatiin juokseva vesi. Hir-
vipirttiä lisärakennuksi-
neen vuokrataan myös ky-
lällä pidettävien juhlien 
pitopaikaksi, ja pirtissä voi-
daan myös majoittua. 

Yli-Siurualta syntyisin 
oleva Pudasjärven kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen, 
joka on myös seuran jäsen, 
onnitteli kaupungin puo-
lesta juhlivaa seuraa. Hän 
kertoi seurassa olevan ke-
hittämishenkeä ja katse tu-
levaisuuteen, sillä nuoria 
on mukana toiminnassa. 
Timonen hieman harmit-
teli hirvien nopeaa kaa-
tumista, sillä hän ei kau-
punginjohtajan kiireiltään 
ehtinytkään metsälle. Kylä 
on edelleen hänelle tuttu, 
sillä perheen vapaa-ajan 
asunto sijaitsee Liekokylän 
Korpijoen varressa.

Seuran perustajajäse-
nistä jäljellä on vielä Aar-
ne Asmundi, joka ei pääs-
syt osallistumaan juhlaan. 
Häntä kuitenkin muistet-
tiin hirvenkäristyksellä ja 
täytekakulla.  

Ohjelmassa oli lisäk-
si arvontaa, hirvenlihojen 
huutokauppa, keskinäis-
tä seurustelua ja ruokailun 

jälkeen pihalle pystytetys-
sä teltassa täytekakkukah-
vit. Kahvitarjoilusta vasta-
sivat Irja Säkkinen ja Maire 
Petäjäjärvi. 

Heimo Turunen, 
kuvat Elina Harju ja 
Heimo Turunen
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Pudasjärvellä on tänä met-
sästyskautena hirvenmetsäs-
tysseurueita yhteensä 132, 
joista edeltävän viikon maa-
nantaihin 27.10. mennessä 
vain 27 seuruetta oli saanut 
kaadettua kaikki lupahir-
vensä. Riistanhoitoyhdistyk-
selle toimitettujen tietojen 
mukaan kuudella päälupa-
alueella hirvien kaatoluvis-
ta oli tuolloin käytetty kes-
kimäärin 55,2 prosenttia. 
Jakauma vaihteli korkeim-
masta Pintamon alueen 65,5 
prosentista Siuruan 47,8 pro-
senttiin. Muilla alueella ja-
kauma oli seuraavanlainen: 
Kouvan alue 59,1 prosenttia, 
Puhos 58,5, Hetekylä 52,1 ja 
Kurenalus 47,8.

Metsästysseurueiden ha-
vaintojen hirvien määristä 
kerrotaan vaihtelevan Pu-
dasjärven eri alueilla suu-
restikin. Esimerkiksi Ruu-
hensuon Metsästysseura on 
saanut kaadettua jo kaik-
ki hirvensä, kuusi aikuista 
ja kuusi vasaa. Matti Väärä-
lä kertoi seurueensa saaneen 
viikossa jo kahdeksan hir-
veä. Loppuja kaatolupia voi-
tiin säästellä koiria käyttävil-
le metsästäjille.

Hirviluvista käytetty vasta reilu puolet
-Seurallamme on ollut jo 

vuosien ajan metsästäjille 
suositukset, joiden mukaan 
säästämme hirvikannan pe-
rimälle ja lisääntymiselle tär-
keitä yksilöitä. Näihin kuu-
luvat esimerkiksi muutaman 
ensimmäisen metsästysvii-
kon jälkeen yksinäiset naa-
rashirvet, joilta on saattanut 
tänä syksynä jo vasa tulla 
kaadetuksi. Uroshirvistä jä-
tämme ampumatta sellaiset 
yksilöt, joiden sarvipiikki-
en määrä on 4+4 -7+7. Tä-
män kokoluokan sarvipäät 
ovat lisääntymisen kannalta 
yleensä niin sanottuja valio-
yksilöitä. Alueellamme on-
kin tällä hetkellä hirviä huo-
mattavasti enemmän, kuin 
monena menneenä vuotena. 
Myös vasatilanne näyttää 
hyvältä, totesi Väärälä.

Konttilan Erän porukan 
hirvimailla, Yli-Siurualla ja 
Tikanpalon alueella on Sami 
Konttilan mukaan meneil-
lään jo kolmas huono hirvi-
vuosi ja tälle kaudelle hirvi-
havaintoja on hyvin vähän.

-Parhaimpina menneinä 
hirvisyksyinä meillä oli kaa-
toluvat yhdeksälle aikaiselle 
ja kahdeksalle vasalle. Tälle 

kaudelle on luvat vain yh-
delle aikuiselle ja kahdelle 
vasalle, selvitti Konttila hir-
vikannan kehitystä. Muu-
tamia aikuisia hirviä näyt-
tää nyt alueellamme olevan, 
mutta vasat on täysin haku-
sessa. Alkukaudesta näyt-
ti välillä niin huonolta, että 
nuorelle hirvikoiralle ei olisi 
saanut hirvikontaktia ollen-
kaan, valitteli Konttila.

Aarne Pääaho Puhosky-
län Metsästysseurasta ker-

toi, että he lopettivat hirven 
pyynnin jo 9.10. saatuaan 
kaadettua kaikki 10 hirve-
ään.

-Nyt jahdin päätyttyä 
meidän osaltamme metsiin 
jääneistä hirvistä on havain-
toja siinä määrin, että mei-
dän seuduilla hirvitilanne 
vaikuttaa seuraavaakin jah-
tikautta ajatellen hyvältä, 
tuumasi Pääaho.

Pertti Kuusisto

Eläkeliitolle tulossa vireä toimintavuosi
Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distys kokoontui tiistaina 
28.10. yleiseen syyskokouk-
seensa Palvelukeskukseen. 
Läsnä oli 52 yhdistyksen jä-
sentä. Aluksi yhteisesti lau-
letun Synnyinmaan laulun 
jälkeen kokouksen puheen-
johtajana toimi yhdistys-
tä jo kuusi vuotta yhdenjak-
soisesti luotsannut Heikki 
Heikkilä. Yhdistyksen sään-
töjen mukaisesti hallintoteh-
tävissä toimivan henkilön 
yhdenjaksoinen toimiaika on 
kuusi vuotta, minkä vuok-
si kokous valitsi Aino Ervas-
tin puheenjohtajaksi vuodel-
le 2015.

Yhdistyksen hallitukseen 
kuuluvat ensi vuonna uusi-
na jäseninä Eeva Mäntykent-
tä, Eeva Lehtola ja Hannu 
Luukaslammi sekä entisinä 
jäseninä jatkavat Tuulikki 
Tihinen, Seija Perttu, Anneli 
Korhonen, Alpo Laakkonen, 
Yrjö Niskala, Tyyne Niska-
la ja Laina Orreveteläinen. 
Piirin kokousedustajiksi va-

littiin Aino Ervasti, Eeva 
Mäntykenttä, Seija Perttu ja 
Alpo Laakkonen, joista kak-
si edustaa yhdistystä Eläke-
liitto ry:n liittokokouksessa 
ensi kesänä.

Kokousasioihin kuu-
lui myös yhdistyksen ta-
lousarvion ja toimintasuun-
nitelman hyväksyminen. 
Eläkeliitolle ja piirille suori-
tettavien maksujen nousun 
takia kokous päätti nostaa 
yhdistyksen jäsenmaksua 
kahdella eurolla eli ensivuo-
den jäsenmaksu on 12 euroa.

Yhdistyksen monipuoli-
sesta toimintasuunnitelmas-
ta mainittakoon muun mu-
assa kerhopäivät joka toinen 
viikko vuoroviikoin ohjatun 
vesijumpan kanssa. Yhteis-
toimintaa järjestetään naa-
purikuntien ja muiden yh-
distysten kanssa. Yhdistys 
järjestää jäsenilleen myös 
matkoja, retkiä ja teatteri-
matkoja sekä muuta virkis-
tystoimintaa. Kulttuuri- ja 
hengellinen toiminta on tär-

Syyskokoukseen palvelutalolla osallistui reilu 50 vireää ja toimeliasta jäsentä.

Puheenjohtajaksi vuodelle 2015 valittiin Aino Ervasti, 
kuvassa kokouksen sihteerinä. yhdistystä kuusi vuot-
ta luotsannut Heikki Heikkilä pitämässä puhetta.

keä ja merkittävä asia yh-
distyksessä. Yhdistys jatkaa 
myös arvokasta vapaaeh-
toistyötä vierailemalla van-
husten ja sairaiden luona 
sekä hoitolaitoksissa.

Kokouksen päätökset teh-
tiin yksimielisesti ja keskus-
telua käytiin hyvässä yh-
teishengessä. Haasteena 
jäsenkunnalle esitettiin aja-

tus, että jokainen kutsuisi ai-
nakin yhden uuden jäsenen 
yhdistykseen ja toki kaikki 
myös oma-aloitteisesti yh-
distyksen jäseniksi hakeutu-
vat toivotetaan tervetulleiksi 
mukaan toimimaan ja viih-
tymään yhdessä.

Aino Ervasti, 
kuvat Pertti Kuusisto

Matti Väärälä pääsi syksyllä 2013 kaatamaan Jaaska-
movaarassa 8+9-piikkisen uroshirven seisontahak-
kuun Mikko Lehtolan omistamalle karjalankarhukoira 
Santralle. kuva Matti Väärälä.

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

kELLOSEPÄnLIIkE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

MUistA isää 9.11.2014!
77 vuotta ammattitaitoa!

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

Anon Ase ja Tukku
ERÄkESkUS

isänPäivään

Kylän halvimmat 
KOIRAN RUUAT 

laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua.
Hau hau kanariisi 17 kg
4 säkkiä 100 € 

-	 Heijastavat	flexit
-  Koirien lelut yms.
-  Haukunesto-	 

pANNAT koirille
-  MeTsäsUKseT jA sITeeT
-  Finnsvala power stretch 
Fleece-	ja	 
vIllAKeRRAsTOT

-  sarka-asut

-  läMpöKeNgäT
-  HeIjAsTIN spRAyT  

kiinteille pinnoille,  
vaatteillle	ja	eläimille

-  KeTTUpIllIT
-  KädeNläMMITTIMeT
-  AKKUläMMITTeIseT 

HANsKAT
-  lIUKUesTeeT kenkiin

-  garmin ja Ultrapoint 
 TUTKAT
-  RIIsTAKAMeRAT
-  action-	ja AUTOKAMeRAT
-  jääKAIRAT ja 
 MOOTTORIKAIRAT 8”
-  pIlKIT jA TOUKAT
-  veRKOT jA  

UITTOlAITTeeT

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
P. 0400 886 158

vaatepuotihertta@gmail.com
Palvelemme: ma-pe klo 10-17, la 10-14

Isälle lahjaksI 
bokserIt puseroIta 100 % 

puuvIllaa 
erIväreIssä 

alkaen

24,95 /kpl 29,-
kuvIollIset 

2 kpl/pkt

34,-
yksIvärInen 

3 kpl/pkt

(39 €)

(34 €)

Lapset 3 - 7 -vuotiaat 4,75 € ja juniorit 8 - 12 -vuotiaat 6,65 €. 
Alle 3-vuotiaat syövät aikuisten ruokaillessa veloituksetta noutopöydästä.

ABC Pudasjärvi,
 avoinna 6-24

Paahtopaisti ja 

piparjuurikastike  L, G

Katkarapukuorrutettua 

lohta  L, G

Kermaperunoita L, G

Tilliperunoita  L, G

Kahvi ja jälkiruokakakku  L

ISÄNPÄIVÄN
ISÄNPÄIVÄN

MENU SU 9.11.
MENU SU 9.11.

Ilman S-Etukorttia 14,90121290

ISÄNPÄIVÄN

Pudasjärven kirjakauPPa 
p. 0440 821 040

Isälle lahjaksI vaIkkaPa...

45,00

Tositapahtumiin 
perustuva sotaromaani  

sIssIPaRTIO 
kaNNaksella 

MeTsOTaIsTelU
13 novellia metsästyksestä ja 

kalastuksesta

UPea kIRja 
juha kuopus  

aMeRIkaN RaITIN 
kaUTTa sIURUaN 

selkOsIlle

Lahjahinta

Lahjahinta26,90
(38,74)

26,90
(38,75)

Lahjahinta
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Valio Koskenlaskija
Sulatejuustot
250 g (11,56 kg)

Vaasan
Muhku sämpylät
7 kpl 350 g (3,97 kg)

Snellman 
Voileipäkinkku
300 g (8,96 kg)

289pkt 139pss 269pkt

Koff
Olut
0,33 l tlk 24-pack
(2,57 l) sis. pantit

(hinta voimassa 4.1. alk.)2400pack

Marli 
perinteinen
Glögijuoma
1 litra

129prk

Tu
or

et
or

in
 tu

ot
te

et
 v

oi
m

as
sa

 1
0.

11
. a

st
i.

659
Atria Perhetilan broilerin
Sisäfilee pintamaustettu
600 g (10,98 kg)

rasia 995
Atria Viljaporsaan
Ohut leike naturel 750 g
(13,26 kg)

rasia 299
Snellman
Kunnon lenkki
500 g (5,98 kg)

kpl

Rönkä 
Naudan paistisuikaleet 
ja -kuutiot
400 g (14,97 kg)599

rasia

Espanjan Navelinas
Appelsiini

099kg

Hollannin punainen
Kirsikkatomaatti
250 g (3,96 kg)

099rasia

Pakattu
Jääsalaatti
pakattu 100 g (9,90 kg)

099pkt

Naudan paistisuikaleet 

Valio Koskenlaskija

66 9

Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18
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Kansainvälisesti menesty-
nyt ja tunnettu liettualainen 
klovni Petras Bagdonas vie-
raili ja hauskuutti pudasjär-
veläisiä maanantaina 27.10. 
Ensimmäiseksi klovni esiin-
tyi yli viidellesadalle ala-
koulun oppilaalle liikunta-
hallilla. Tähän esitykseen oli 
kutsuttu kaikki Pudasjärven 
alakoulut ja paikalle pääsi-
vät myös kolmen sivukylän 
alakoulun oppilaat. Yllättä-
en ylimääräisestä klovnituo-
kiosta pääsivät nauttimaan 
senioripiirin liikuntaryhmä. 
Toisen ”virallisen” vierailun 
klovni Petrus teki iltapäiväl-
lä Pikku-Paavalin päiväko-
dille.

Klovni Petraksen esityk-
set sisälsivät taikatemppu-
ja ja akrobatiaa sisältäviä 
sirkustaitoja mukavan has-
suttelun ja klovnille kuulu-
vien kömpelyyksien kera. 
Oman mukavan lisänsä esi-
tykseen toi myös yleisön 
mukaan ottaminen ohjelma-
numeroihin. Yksi taikatemp-
pujen onnistumisen vaativa 

Liettualainen klovni hauskuutti lapsia

Oman mukavan lisän-
sä klovni Petraksen esi-
tykseen toi myös yleisön 
mukaan ottaminen ohjel-
manumeroihin. kuvassa 
tasapainoillaan pyöreän 
teräslieriön päällä oleval-
la laudalla, kieli keskellä 
suuta.

Pikku-Paavalin päiväkodilla pidetyn esityksen jälkeen klovni kokosi 
joukon lapsia yhteen ja otatti porukasta muistoksi potrettikuvan.

Esityksen lopuksi päiväkodin lapset kokeilivat innok-
kaasti sirkustaitojaan.

taikasana, jonka klovni opet-
ti yleisölle, oli ”Abrakada-
bra”.

Hetken yhteisharjoittelun 
myötä esimerkiksi yksi tai-
katemppu, jossa klovni ih-
metteli ja valitteli, että hänen 
kuvakirjansa sivuilta puut-
tuivat kaikki kuvat. Yhdes-
sä yleisön kanssa lausutun 
taikasanan, ”Abrakadabra” 

avulla saatiin palautettua 
kuvat näkyville, vaikka ne 
useaan kertaa sieltä välillä 
hävisivätkin. Temppu uusit-
tiin useasti ja yhteispeli näyt-
tikin sujuvan mallikkaasti. 
Esityksen loppupuolella esi-
merkiksi päiväkodilla lap-
set pääsivät ja innostuivat 
harjoittelemaan monenlaisia 
klovni Petraksen sirkusop-
peja. Esityksen lopuksi klov-
ni kokosi joukon lapsia yh-
teiseen potrettikuvaan. 
Sivusta seuranneena saat-
toi todeta, että esityksestä jäi 
kaikilla varmasti hyvä mieli.

Klovni Petras on aloit-
tanut lokakuussa Suomen 
esiintymiskiertueensa. Hän 
on jo 40 vuoden ajan viih-
dyttänyt klovnina useissa 
sirkuksissa Euroopassa ja 
Venäjällä sekä esiintynyt ja 
kiertänyt ympäri maailmaa 
myös oman klovniryhmän-
sä kanssa. Hän on monin-
kertaisesti palkittu klovne-
ria- ja taikafestivaaleilla ja on 
aikaisemmin käynyt myös 
Suomessa pitämässä lapsille 
klovneria workshoppeja. PK

Tuomas Sammelvuo –salilla klovni Petraksen esitystä oli seuraamassa 
yli 500 koululaista. kuva Birgit Tolonen.

Kaupunginhallitus käsit- 
teli tiistaina 4.11. pitämäs-
sään kokouksessa raport-
tia talousarvion toteu-
masta ajalta 1.1-30.9.2014. 
Kaupungin toiminta-alu-
eiden on raportoitava 
kaupunginhallitukselle ja 
valtuustolle määräajoin 
toiminta- ja tulostavoit-
teiden toteutumisesta.

Asiaa koskevan pää-
tösesityksen mukaan 
kaupunginhallitus saat-
taa asian valtuustolle tie-
doksi ja tähdentää toi-

Valtuuston kokousten videointi pohdinnassa
minta-alueiden vastuuta 
budjetin pitävyydestä.

Raportin mukaan toi-
mintakate 74,7 prosenttia 
on kertynyt tasaisen kerty-
män mukaisena.

Toimintamenot 74,4 % 
429 840 euroa ovat hieman 
alittuneet ja toimintatuotot 
73,0 % 323 326 euroa ovat 
alittuneet 2,0 prosenttia.

Investointien toteuma 
30.9.2014 on 1 667 079 eu-
roa ja käyttöprosentti 38,5. 
Pitkäaikaisten lainojen lisä-
ys syyskuun loppuun men-

nessä on kaksi miljoonaa 
euroa. Pitkäaikaisten laino-
jen vähennys on 2,158 mil-
joonaa euroa ja lyhytaikais-
ten lainojen vähennys on 
343 000 euroa. Lainakannan 
muutos on – 500 935 eu-
roa ja rahavarojen muutos  
1 998 359 euroa.

Kokous käsitteli 10 kau-
punginvaltuutetun val-
tuustoaloitetta valtuuston 
kokousten videoinnista. 
Asiaan on pyydetty lausun-
not myös kaupungin valio-
kunnilta. Esityksen mukaan 

kaupunginhallitus päät-
täisi, että valtuuston ko-
kousten videoinnin vaih-
toehtoja ja kustannuksia 
selvitetään siten, että vi-
deointi voitaisiin aloittaa 
aikaisintaan siinä vaihees-
sa, kun koko kaupungin 
alueella on toimivat tieto-
liikenneyhteydet. Lopul-
linen päätös videoinnin 
aloittamisesta vietäisiin 
sitten valtuuston päätet-
täväksi. PK

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

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

Soita 08 2377 9501

Pyydä 
tarjous ja voita
ilmAinen 

kATToremonTTi! 
ks. laaturemontti.fi

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

rekisteröintejä vakuutuksia

Viitantie 7 (Sähkö-Polar) 
90900 kiiminki

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

Avoinna ma-pe klo 9-17

Katsastus tarjOus! 
Katsastuksen yhteydessä 

pesukuponki veloituksetta! 
tällä kupongilla!

%

%

%

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

Poron käristysliha 25 €/kg  

Poron paisti (luullinen) 25 €/kg  

Porojauheliha 16 €/kg  

Poron keittoluut  5 €/kg  

Lihat leikattu ja käsitelty Pudasjärven teurastamon tiloissa.

Suosittu uutuus 
Jaurun poropoxit!

Jaurun poropoxi
Patavalmis ½ vasa 

vakuumissa + käristys, 
yhteensä 12 kg 

200 €

Jaurun poropoxi
Patavalmis ½ vasa 

vakuumissa + käristys, 
yhteensä 15 kg 

250 €

T:mi Porojauru/
Markus Jaurun
040 732 1243

porojauru@gmail.com
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Pudasjärvi

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

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

Valvottuja 2. vuoden 
oppilastöitä

-40% 
ajalla 29.9.-25.11.2014

espina lumilinko
11 hp, XTp122
telaveto, startti

1190,-

espina lumilinko/
harjakone
XTp123

790,-

meisTer lumilinko
5,5 hp

549,-

meisTer 
lumilinko
6,5 hp, startilla

795,-

meisTer 
lumilinko
13 hp
startilla

1190,-

honda 
lumilinko
hss655 eTs, 
telaveto, startti

3170,-

honda 
lumilinko
hss760 eTs, 
telaveto, startti

4280,-

LUMILINGOLLA LÄPI HANKIEN

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

  

espina lumilinko
4 hp, XTp114

399,-

espina lumilinko
5,5 hp, XTp120

499,-

espina lumilinko
6,5 hp, XTp109

499,-

  

PIENKONEHUOLTO
huollon numero: 040 742 8345/antti nivakoski 

PALVELEMME:
sunnuntaina 9.11. 
klo 11.00-18.00
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• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

Ostetaan 
ROMUAUTOT SEkÄ 

MUUT METALLIROMUT

Arjen turvaa –hanke järjesti 
maanantaina 27.10. kaupun-
gintalossa toimijatreffit, joka 
on osa Arjen turvaa hank-
keessa kehitettyä toimin-
tamallia. Projektityönteki-
jä Ritva Kinnula selosti, että 
toimijatreffien kautta esil-
le tulevat kehittämistoimet 
viedään laaja-alaisen hyvin-
vointi- ja turvallisuustyön 
johtoryhmän käsittelyyn ja 
siitä eteenpäin tarvittaes-
sa kaupunginhallitukseen 
ja –valtuustoon. Paikalla oli 
nelisenkymmentä eri yh-
distysten ja organisaation 
edustajista koostuva osallis-

Toimijatreffeillä 
ideoitiin uusi palveluja ikäihmisille

tujajoukko. 
Nyt pidetyillä toimijatref-

feille kartoitettiin ikäihmi-
sille jo tuotettuja palvelui-
ta sekä mitä palvelutarpeita 
vielä olisi sekä kuka/ketkä 
voisivat palveluita tuottaa. 
Osallistujat pohtivat tätä il-
lan aikana muun muassa mi-
ten tavoittaa ei palvelun pii-
rissä olevat? Siinä nuoret 
voisivat tehdä ovelta ovelle 
kyselyä. Taajamassa sitä on 
jonkin verran jo tehtykin.

Hoivapalveluiden tuotta-
misessa ovat keinoina ulkoi-
luttaminen, juttuseura, kah-
vittelukaveri, kauppakaveri 
yms. Tässä työssä voitaisiin 
työllistää pitkäaikaistyöttö-
miä, joita järjestöt yms. työl-
listävätkin. 

Eläkeläisyhdistyksillä 
olevaa kummitoimintaa voi-
taisiin laajentaa, tosin pitää 
muistaa, että yhdistystenkin 
jaksaminen on rajallista. 

Syötekeskuksen johta-
ja Tuija Vinkka kertoi, että 
yritys tarjoaa tilat ja ohjaajat 

ikäihmisten toimintaan. Juu-
ri äsken pidettiin ikäihmis-
ten ”olympialaiset”. Salissa 
järjestetään jumppaa, ja siel-
lä voitaisiin järjestää myös 
ikäihmisten ja lasten kohtaa-
mistilanteita. 

Liikuntaa ja jumppaa tar-
joaa Pudasjärvellä äskettäin 
aloittanut Elina Wichiran 
yritys. 

Kaupungin työllistämis-
yksikkö tarjoaa ATK- tukea, 
koulutusta ja opastusta sekä 
sitä voitaisiin tarjota työllis-
tämistoimintanakin. 

Veteraanijärjestöjen tar-
joamaa tukea ja virkistys-
toimintaa sekä yhdistysten 
tarjoamaa kylätalkkaritoi-
mintaa voitaisiin laajentaa-
kin. 

Omaishoidossa  
lisäämistarpeita
Erittäin tärkeänä pidettiin 
omaisten tuen lisäämistä. 
Leena Welling Oulun seu-
dun omaishoitajat ja läheiset 

Edessä istuva nuori Minna Ojala kertoi, että nuoret ovat pitäneet ikäihmisille kerho-
ja, jossa on ollut monipuolista ohjelmaa. nuorten toimintaa kiiteltiin ja toivottiin sen 
laajenevan myös muihinkin järjestöihin. 

Arjen turvaa hankkeen 
projektipäällikkö Marko 
Palmgren Rovaniemel-
tä kirjaili muistiin yleisön 
tuomia ehdotuksia ikäih-
misten palvelujen paran-
tamisesta. 

Oulunkaaren hoivahoitojen ja asumispalveluiden palveluesimies Soili kortetjärvi 
kertoi laajasti ikäihmisten hoivapalveluista. Hän huolehti muun muassa, miten yli 
75 vuotiaiden kotona-asumista voitaisiin lisätä. 

ry:stä esitti, että kaupunki 
tekisi esityksen yhdistyksen 
hallitukselle omaishoidon 
toiminnan laajentamisesta 
Pudasjärvelle. Asiaa viedään 
eteenpäin. Lisäksi perään-
kuulutettiin läheisvastuuta, 
naapuriapua sekä hoivafoo-
rumin toiminnan laajenta-
mista. 

Tärkeänä asiana nousi 
esille myös ikäihmisten ti-
lannekartoituksen tekemi-
nen, jossa myös turvallisuus-
asiat huomioidaan. Tässä 
olisi projektin paikka. Ou-
lunkaari tekee ensi vuonna 
ehkäiseviä kotikäyntejä, jos-
sa kartoitetaan hoivaan ja 
turvallisuuteen liittyviä tar-
peita. 

Lisäksi illan aikana käy-
tiin keskustelua miten jär-
jestöt, yhdistykset, yritykset 
yms. voisivat markkinoida 
palveluitaan. Tilaisuudes-
sa oli saatavilla Oulunkaa-
rien laatimaa ikäihmisille 
tarkoitettua palveluopas-
ta, jossa neuvottiin ilmoitta-
maan tuottamiaan palveluja. 
Oppaassa on yhteystiedot, 
josta ohjataan sitten tietoa 
ikäihmisille ja palveluntuot-
tajille.

Nuoret ovat vapaa-aika-
ohjaaja Tarja Väisäsen ohjaa-
mana aloittaneet Kurenalla 
vanhusten kerhotoimintaa, 
jossa on laulua, leikkiä, bin-
goa ynnä muuta. Nuorten 
pitämää kerhotoimintaa on 
tarkoitus laajentaa myös si-
vukylille mm. Hirvaskoskel-
le. 

Heimo Turunen

Meistä jokainen voi sairastua 
pitkäaikaissairauteen. Muis-
tisairauden diagnoosi muut-
taa elämän suunnan perhees-
sä. Tällöin herää huoli siitä, 
kuinka tästä eteenpäin. Hyvä 
hoito hidastaa muistisairau-
den etenemistä, mutta vali-
tettavasti ei pysäytä sitä. On 
tärkeää valmistautua ajoissa 
siihen, että voi jatkaa oman-

Muistisairauteen tarjolla 
neuvoja ja opastusta

näköistä, tuttua elämää ja ar-
kea. 

Onko sinulla tai läheisellä-
si muistisairaus? Nyt olisi hyvä 
keskustella läheisten kanssa 
siitä, mikä itselle on tärkeää ja 
mitä elämältä odottaa. Hoito-
tahdon tekeminen on oman 
tahdon ilmaisu. Siihen on hyvä 
kirjata omia tapoja ja tottu-
muksia, jotta läheiset ja hoita-

vat tahot voivat ottaa ne huo-
mioon hoidon ja palveluiden 
suunnittelussa.  

Edunvalvontavaltuutus on 
oman tahdon vakuutus. Asia-
kirja tulee tehdä lakimiehen 
kanssa, koska valtuutukseen 
liittyy taloudellisiin asioihin 
liittyvä tahto. Lisäksi valtuu-
tuksessa ilmaistaan etukäteen, 
mitä haluan ja toivon. Edun-

valvontavaltuutus tulee voi-
maan vasta sitten, kun on 
vaikeaa ilmaista omaa tahtoa. 

Voitte varautua tulevaan. 
Tule kuulemaan lisää ja kes-
kustelemaan torstaina 6.11 
kello 14. Pudasjärven seura-
kuntatalolle.

Maarit Lampela
muistiasiantuntija

KIRKKOMUSIIKKIVIIKKO 
10.-17.11.2014

Ohjelma
Kansalaisopiston oppilaskonsertti ma 10.11. klo 19 
seurakuntakodissa 

Konsertti ke 12.11. klo 19 Sarakylän kappelissa. Sara-
kylän kappelikuoro ja Vox Margarita –kuoro, johtaa Kei-
jo Piirainen, Hannele Puhakka, huilu ja urut, Vilhelmiina 
Heikkilä, sello, Elina Jylhänlehto, piano. Konserttiin pääsee 
kuoron linja-auton kyydissä 12 ensimmäistä lähtijää, il-
moittautuminen kirkkoherranvirastoon (08) 882 3100.

Konsertti to 13.11. klo 19 kirkossa, Pudasjärven kirkko-
kuoro, Olli Heikkilä, viulu, Mikael Säily, sello, Hannele Pu-
hakka ja Anna-Elina Jaakkola, piano.

Konsertti la 15.11. klo 18 seurakuntakodissa, Juhani Ala-
kärppä, laulu ja Juho Alakärppä, piano, ohjelma 10€.

Konsertti ma 17.11. klo 18 
kirkossa, Suomen kanttori-
kuoro, johtaa Kari Turunen, 
ohjelma 10€.

 

www.pudasjarvenseurakunta.fi
Tervetuloa!

Pitopalvelua
- Muistotilaisuudet
- Perhejuhlat
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas 
Markku ja  

Hannaleena
P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

KirPPis

ma-ke 
10.-12.11. 
klo 10-16 

Körkön entisellä 
leipomolla 
lukiontie 1

Tervetuloa!
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KRISTILLISTen PeRuSARVOJen PuOLeSTA 
ehdokkaamme seurakuntavaaleissa 

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

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

Hankkila 
Riitta
lähihoitaja

Hirvasniemi 
Mari 
yrittäjä, sairaanhoitaja

Jaakkola 
Anna-Maaria
puutekniikan insinööri (AMK), kotiäiti

Jumisko-Putula 
Merja
maatilan emäntä, kotiäiti

Jurmu  
Iivari
eläkeläinen

Juusola 
Kimmo
metsätalousinsinööri (AMK)

Karppinen
Taimi 
sairaanhoitaja

Lauhikari
Riina
opiskelija

Lehto
Liisa-Kaarina 
ammattiaineiden opettaja

Lohilahti
Ilmari
putkiasentaja

Mattila
Juhani
merkonomi/myymäläpäällikkö

nikula
Veli
metsäasiantuntija

niskasaari
Arvo
lehtori

niskasaari
Juho 
eläkeläinen

Perttu
Seija
sairaanhoitaja, eläkeläinen

Pikkuaho
Katriina
luokanopettaja

Puhakka
Suvi
ylioppilas/kotiäiti

Puurunen
Oili
akateeminen sihteeri

Tuohimaa
Jaana
päiväkodinjohtaja/lastentarhanopettaja

2 5 7 8

9 11 12 14

17 19

3

20

6

15

Pudasjärven 
Seurakunta

16

10 13

4

18

Usko hyvän tekemiseen – äänestä seurakuntavaaleissa!

Kristillisten 
perusarvojen puolesta

Ehdokaslista I ehdokkaat 
kuuluvat vanhoillislesta-
diolaisuuden toiminnan 
piiriin. Iivari Jurmu, Arvo 
Niskasaari ja Anna-Maa-
ria Jaakkola kertoivat lis-
talla olevien 19 ehdokkaan 
periaatteista ja tavoitteis-
ta.

Lähtökohtana on Raa-
mattuun ja luterilaiseen 
tunnustukseen perustu-
va kristillinen usko. Kes-
keisenä opetuksena on 
usko Kristukseen ja syn-
tien anteeksiantamukseen. 
Tavoitteena on kehittää 
seurakuntaa yhteistyös-
sä kaikkien toimijoiden 
kanssa. Keskeisenä seu-
rakunnan työssä ovat ju-
malanpalvelukset ja muu 
hengellinen toiminta.

Pudasjärven seurakun-
nassa yhteistyö ja henki 

on kaikessa toiminnassa ol-
lut hyvin yhtenäinen. Muka-
vassa ilmapiirissä työskente-
ly on mielekästä ja tuloksia 
tuottavaa. Tulevalta vaali-
kaudelta toivotaan saman-
kaltaista yhteistä säveltä kai-
kessa toiminnassa.

Haasteina ovat tule-
va seurakuntayhtymäasia. 
Näillä selkosilla matkat ovat 
pitkät, joten toivomus on jat-
kaminen omana ja itsenäi-
senä seurakuntana. Seura-
kuntien yhteistyötä tulee 
kuitenkin tehdä. Hallintoa 
voisi hoitaa yhdessä, mutta 
toiminta tulee järjestää seu-
rakunnan omana toiminta-
na.

Seurakunnan varoja tu-
lee käyttää lapsiperheiden 
hyväksi. Lapsissa ja nuoris-
sa on seurakunnan tulevai-
suus.  Lapsityö on paras-

ta perheiden tukemista 
ja sitä kautta saavutetaan 
myös lasten vanhemmat.

Vanhusväestö on li-
sääntynyt ja tulee lisään-
tymään tulevaisuudes-
sa, joka tulee huomioida 
seurakunnallisessa työssä 
muun muassa diakonia-
työssä.

Vaalikoneen kysymyk-
siin pyrittiin vastaamaan, 
mutta monilta osin kysy-
myksien asettelut eivät oi-
kein sopineet Pudasjärven 
seurakuntaan, jossa on ol-
lut jo pitkään vakaa ta-
lous.

Seurakunnan luotta-
mushenkilöille tulisi olla 
seurakunnan toiminta tut-
tua ja he ovat sydämes-
tään kiinnostuneita toimi-
maan seurakunnassa. 

Kirkko keskellä arkea
Ehdokaslista II muodostuu 
Suomen Keskustan jäse-
nistä. listan puuhahenkilöt 
toimittivat laajan kuvauk-
sen listalla olevien 13 eh-
dokkaan periaatteista ja ta-
voitteista. Siitä on tähän 
poimittu keskeisiä asioita.

Seurakunta rakentaa 
identiteettiä ja luo yhteisöl-
lisyyttä. Seurakuntien teh-
tävänä on nähdä erityisesti 
lähimmäiset, jotka tarvitse-
vat tukea ja ohjausta. Kir-

kon on kannettava lähim-
mäisen tuskaa ja hätää.

Kirkko on ytimeltään 
uskon yhteisö. Se antaa elä-
määmme jotain sellaista, 
mitä mikään muu organi-
saatio ei tuo.

Kirkon ydintehtävä on 
luoda ja syventää ihmisen 
ja Jumalan välistä yhteyttä. 
Kirkko välittää armon ih-
misten elämään sekä Kris-
tuksen rakkauden ja Pyhän 
Hengen todellisuuden yh-
teisön keskelle.

Seurakunta rakentaa 
identiteettiä ja luo yhtei-
söllisyyttä. Kotiseurakun-
nan rooli yhteisöllisyyden 
rakentajana vahvistuu en-
tisestään yhteiskunnallis-
ten rakennemuutosten kes-
kellä.

On tärkeää, että esimer-
kiksi vanhukset ja yksi-
näiset kuuluvat kiinteäs-
ti yhteisöön. Seurakuntien 
tehtävänä on nähdä eri-

tyisesti lähimmäiset, jot-
ka syystä tai toisesta ovat 
ajautuneet seurakunnan 
ja muidenkin yhteisöjen 
reunalle tai kokonaan nii-
den ulkopuolelle. Kirkon 
on kannettava lähimmäi-
sen tuskaa ja hätää. Lähim-
mäisenrakkaus saa mei-
dät toimimaan, antamaan 
konkreettista apua ja tun-
temaan, ettei ketään unoh-
deta.

Kirkon on oltava läs-
nä kaikkialla, missä ih-
miset ovat. Tarvitsemme 
yhtä lailla seurakuntalais-
ten kokoontumista sanan 
ääreen kuin työntekijöiden 
jalkautumista ihmisten ar-
keen. Sanoman on tavoitet-
tava erilaiset ihmiset myös 
uusien medioiden kautta. 
Meillä on oltava riittäväs-
ti resursseja ja osaamista 
hyödyntää viestintätekno-
logian suomat mahdolli-
suudet.

kirkko on ytimeltään us-
kon yhteisö. Se antaa elä-
määmme jotain sellaista, 
mitä mikään muu organi-
saatio ei tuo.

Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan sunnuntaina 
9.11. seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2015 
alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 23 jäsentä kirkko-
valtuustoon. Ehdokkaita kolmella listalla on kaikkiaan 
48. Vaalit alkavat Pudasjärven seurakuntakodissa 
sunnuntaina messun jälkeen kello 11 ja päättyvät 
kello 20. äänioikeutettuja ovat vähintään 16-vuotiaat 

Pudasjärven seurakunnan jäsenet. äänioikeutettuja on 
näissä vaaleissa 6279, joista ennakkoon 27.10-31.10. 
äänesti 1048 henkilöä eli 16,7 prosenttia. Neljä vuotta 
sitten äänioikeutettuja oli 6753, joista ennakkoon 
äänesti 807 eli 12 prosenttia. Valtakunnallinen seura-
kuntavaalien tunnus on ”Usko hyvän tekemiseen”. 
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KIRKKO KeSKeLLÄ ARKeA 
ehdokkaamme seurakuntavaaleissa 

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

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

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

Ahonen
eija
lähihoitaja
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esko
lehtori
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Marja
maatalousyrittäjä
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Minna
sosiaaliohjaaja
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Ehdokaslista III ehdokkaak-
si on voinut liittyä ilman 
puolueen jäsenkirjaa. 16 eh-
dokkaan listaa muodostet-
taessa mukana ovat olleet 
paikallisen Kokoomuksen, 
Perussuomalaisten, Sosiaa-
lidemokraattien ja Vasem-
mistoliiton puuhaihmiset. 
Yhdyshenkilönä toiminut 
Marja-Leena Törrö ja pitkään 
monissa seurakunnan luotta-
mustehtävissä toiminut Tert-
tu Puurunen valottavat eh-
dokkaiden tavoitteita.

Marja-Leena Törrö ker-
too ehdokkaiden kokeneen 
oman seurakunnan toimin-
nan läheiseksi ja hyvin toi-
mivaksi. Pudasjärven seura-
kunta toimii monipuolisesti, 
työntekijät ovat ammattilai-
sia ja seurakunnan taloutta 
on hoidettu hyvin. 

Seurakuntia ravistelevat 

muutoksen tuulet tai itse asi-
assa koko 2000-luku on ol-
lut myös seurakuntien osalta 
tuulista aikaa. Kirkollisko-
kous linjasi kokouksessaan 
15.5.2013 seurakuntaraken-
teiden kehittämistä Uusi 
seurakuntayhtymä 2015 -esi-
tyksessään, jonka mukaan 
tulevaisuudessa kaikki seu-
rakunnat kuuluvat seura-
kuntayhtymiin. Samaan 
seurakuntayhtymään voisi 
kuulua usean kunnan seura-
kunnat.

Uusi seurakuntayhty-
mä määräisi kokonaisvaltai-
sesti seurakuntien asioista, 
jos lakimuutos hyväksyttäi-
siin ja jos se koskisi myös Pu-
dasjärven seurakuntaa. Uusi 
seurakuntayhtymä 2015 –
esitys muistuttaa kuntara-
kenteiden yhteydessä parjat-
tua ”hallintohimmeliä”, jossa 
seurakuntalaisten vaikutta-
mismahdollisuudet vähene-
vät sitä mukaa, mitä kau-
emmaksi hallintoa viedään. 
Toivomme, ettei Pudasjär-
ven seurakunnan tarvitse 
luopua itsenäisyydestään!

Terttu Puurunen tuo esil-
le ehdokkaiden yhteisen ta-
voitteen toimia luottamus-
henkilönä seurakunnassa 
tavallisten pudasjärveläisten 
seurakuntalaisten puoles-
ta. Monien ehdokkaiden ko-
kemus erilaisista luottamus-
toimista kotiseurakunnassa 
antaa hyvän perustan arvi-

oida niin mennyttä kuin tu-
levaa. Tärkeää on muistaa, 
että seurakunnan kohdatessa 
ihmisiä on vaalittava oikeu-
denmukaisuuden periaat-
teita ja ohjattava heitä toi-
mimaan niiden mukaisesti. 
Seurakunnan toiminnan tu-
lee perustua Raamatun sa-
nomaan, ja siihen nojautuen 
seurakunnan luottamushen-
kilön tulee kuulla myös seu-
rakuntalaisen ääntä: kirk-
kovaltuuston jäsenten tulee 
arvostaa ja kuulla seurakun-
nan jäsenten ajatuksia ja toi-
veita.

Pudasjärven seurakun-
nan Seurakunta 2020 -stra-
tegia on kirjoitettu teeman 
”Seurakunta elämässä” ym-
pärille. Strategia-asiakirjan 
avulla seurakunnan hallin-
to ja henkilöstö ovat yhdessä 
miettineet niitä tulevaisuu-
dessa vastaan tulevia asioi-
ta, joihin on hyvä varautua. 
Ikärakenteen suhteen Pudas-
järvi edustaa tyypillistä maa-
seutuseurakuntaa, ja eläke-
läis- ja vanhusväestön määrä 
tulevaisuudessa kasvaa enti-
sestään. Seurakunnilta edel-
lytetään tulevaisuudessa en-
tistä tarkemmin omillaan 
toimeen tulemista, joten seu-
rakunnan toiminta ja henki-
löstöresurssit tulee sopeuttaa 
ikärakenteen ja toimintaym-
päristön muutoksiin. Resurs-
sit tulee suunnata sinne, mis-
sä niitä eniten tarvitaan.

keskeisenä seurakunnan 
työssä ovat jumalanpal-
velukset ja muu hengelli-
nen toiminta.

Toimiva seurakunta lähellä ihmistä

Malisen Erän hirvimiehet 
aloittivat kekrinvieton pe-
rinteiseen tapaansa järjestä-
mällä peijaistapahtuman py-
häinpäivänä. Jahtikausi oli 
onnistunut niin hyvin, että 
hirvimiehet järjestivät kiito-
saterian niin metsästysmai-
den vuokraajille ja muillekin 
kyläläisille. 

Peijaisten järjestäminen 
vaatii melkoisen talkootyö-
panoksen. Jo edellisenä päi-
vänä ryhtyi pääkokkina 
toiminut Pirjo Kareketo hir-
vikäristyksen valmistuspuu-
hiin. Käristyksen valmistuk-
seen käytettiin ensiluokkaista 
vasanlihaa.

Hirvimiehetkin kokoon-
tuivat pyhäinpäivänä aa-
mutuimaan perunateatteriin 
pääkokin ja apulaisena olleen 
Aila Ritolan avuksi. Muuta-

Korpisen kekritapahtumat 
onnistuivat hyvin

kin puuhaa oli talkooväel-
lä riittämiin, kun juhlahuone 
piti saattaa juhlakuntoon.

Peijaiset ovat olleet use-
an vuosikymmenen ajan yksi 
syyskauden merkittävim-
piä tapahtumia kylillä. Ruo-
kailun ohessa vaihdetaan 
ajankohtaiset kuulumiset ja 
päivänpuheet. Samalla kat-
sastetaan kylänväen tilan-
ne ja tavataan kylälle mah-
dollisesti muuttaneet uudet 
henkilöt. Kauimmaiset pei-
jaisvieraat olivat Oulun ja 
Kuhmon seuduilta.   

Päiväsaikaan olleen Pei-
jaisten jälkeen jatkettiin röm-
pän viettoa vielä illallakin 
Römppä-Ilkamien merkeissä. 
Ilkamien ohjelmaan kuului 
kyläläisten ideoima Palvelus-
väen pestuupäivä -näytelmä 
ja Rohvessori Julkun vastaan-

otto. Liisa Törmäsen laitta-
malla kahvittelulla alkanut 
tapahtuma päättyi Veikko 
Törmäsen järjestämään gril-
limakkaratarjoiluun. Arpajai-
siakaan ei unohdettu. 

Kyläseuran väen mukaan 
näin potkaistiin jalalle uusi 
yleisötapahtuma. Tapahtu-
man järjestelyt olivat Kor-
pisen kyläseuran ja näytel-
mäpiirin kontolla. Yleisöltä 
saatujen kommenttien perus-
teella kaiken kansan römp-
päjuhlia kannattaa jatkaa tu-
levaisuudessakin. 

- On tullut oikein hyvää 
palautetta. Ohjelmat sujuivat 
niin hyvin, että jatkossakin 
voimme panostaa erilaisiin 
yleisötapahtumiin, puheen-
johtaja Juha Ylitalo ja sihtee-
ri Liisa Törmänen kiteyttivät 
ajatuksensa.  RR

Malisen erän järjestämiä kekripeijaisia vietettiin kor-
pisen kylätalolla. Tapahtumaan osallistui viitisenkym-
mentä henkilöä. Peijaisaterialla käyneet Irja ja Jorma 
Alatalo valmiin pitopöydän antimien äärellä.

Malisen Erän peijaisateri-
an pääkokkina ollut Pirjo 
kareketo valmisti mauk-
kaan käristyksen. 
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TOIMIVA SeuRAKunTA - LÄHeLLÄ IHMISTÄ 
ehdokkaamme seurakuntavaaleissa 

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

Ikonen
eija
myyjä

Inget
Irma
opettaja, eläkeläinen

Juurikka
Annika
opiskelija

Kemppanen
Tuomas
lukiolainen

Kujansuu
Ritva 
perushoitaja
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Kansanedustaja Antti Ranta-
kangas vieraili maanantaina 
27.10. Pudasjärven teurasta-
molla, jossa vierailun päätee-
mana oli kansanedustajalle ja 
paikalliselle medialle tuoda 
esille teurastamon antamat 
mahdollisuudet lähiruoan 
valmistukseen, markkinoin-
tiin ja sitä kautta lähiruo-
an käytön lisäämiseen kau-
pungin ja kaupunkilaisten 
keskuudessa. Teurastamon 
toimintaa olivat esittelemäs-
sä poromiehistä Mika Käs-
mä, Jouni Kyrönniemi, Lau-
ri Oinas-Panuma ja Markus 
Jaurun. Lampaan kasvatta-
jien näkökulmaa toivat esil-
le Antti Holmström ja Mari 
Kälkäjä. 

Pudasjärven teurastamon 
osalta kehitys on mennyt 
hyvään suuntaan. Porojen 
teurastus on nyt vilkkaim-
millaan. Lihoilla kerrottiin 

olevan hyvin kysyntää suo-
ramyyntinä ja osa menee 
tukkuliikkeiden kautta ku-
luttajille. Teurastamolla on 
voitu teurastaa myös lam-
paita ja tätä kautta paikalli-
sen lampaanlihan käyttö on 
kehittynyt myönteisesti. Pu-
dasjärvellä voidaan alkaa pu-
humaan jo lampaiden kas-
vattamisen keskittymästä. 

Paikalla oli myös kaupun-
gin kehittämisjohtaja Jorma 
Pietiläinen, jonka mukaan 
lammas- ja porotalouden 
tuomat lähiruoan kehitys-
näkymät ovat kasvamassa. 
Kaupunki pyrkii kehittä-
mään lähiruokakokonaisuut-
ta, jolla tarkoitetaan tääl-
lä kasvavaa ja kasvatettavaa 
ruokaraaka-aine ketjua ko-
konaisuudessaan. Tulevassa 
koulukeskuksessa pyritään 
käyttämään nykyistä enem-
män paikkakunnalta hankit-

tua lähiruokaa. Sen vuoksi 
suunnitellaan Rimminkan-
kaan koulun keittolatilojen 
käyttämistä koululla laitetta-
van ruoan esivalmisteluun. 

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki 
toi esille lisäksi Pudasjärvel-
lä olevan lähes käyttämättö-
mät mahdollisuudet jalostaa 
pudasjärveläisessä luonnos-
sa kasvanutta ruokaa. Kau-
pungin puolelta on Riekin 
mukaan avautumassa monta 
uutta kehitysalustaa lähiruo-
kaan liittyen. 

Poromiehet toivat kansan-
edustajalle esille huolenaan, 
kuinka petoeläimet vievät 
jopa puolet kesällä synty-
neistä poron vasoista. Viran-
omaisten taholta on luvat-
tu parannusta, mutta mitään 
ei tapahdu. Muun muassa il-
vesten kaatoluvat ovat todel-
la tiukassa ja sudet saavat 

porolaumassa suurta tuhoa 
aikaan. Kotkien viemiä po-
rojen vasoja ei pystytä edes 
todistamaan. Porotaloudes-
sa välttämättömien moot-
torikelkkojen ja mönkijöi-
den hankkimiseen toivottiin 
myös nykyistä paremmin 
EU:n tukia. 

Lampuri Antti Holm-
ström lausui ilonsa siitä, että 
nykyisin Pudasjärvellä kas-
vatetut lampaat voidaan teu-
rastaa paikkakunnalla. Tosin 
vieläkin on byrokratiaa teu-

kansanedustaja Antti Rantakangas (keskellä) tutustui Lähiruoka-asiaan Pudasjär-
ven teurastamon vierailullaan. Teurastamon tiloja ja toimintaa esittelemässä oikeal-
la Markus Jaurun ja Mika käsmä. Vasemmalla Antti Holmström, Erja komulainen ja 
Mari kälkäjä.

rastusohjeissa ja muun muas-
sa tilalta ei voida myydä lam-
paan lihaa suoraan. 

Kansanedustaja Antti 
Rantakangas kertoi, että lä-
hiruoalle on kysyntää. Hän 
kertoi huomanneensa, että 
petojen määrää arvioidaan 
alakanttiin ja näyttää, että pe-
tojen hävittämisessä lupien 
myöntämisessä ei oteta riit-
tävästi huomioon yrittäjän ti-
lannetta. Hän sanoi, että ken-
tältä tullut palaute on tärkeää 
lakien ja asetusten valmiste-

luissa.
Poromiehet ottivat myös 

esille mahdollisen Kollaja-
hankkeen, joka toteutuessaan 
veisi pois käytöstä Kollajan 
paliskunnan keskeisimmät 
poronhoitoalueet. Rantakan-
gas vakuutti, että hanket-
ta valmisteltaessa käydään 
kaikki asiat läpi, myös poro-
miesten esittämät huolenai-
heet. 

Heimo Turunen

Keskustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestö kokousti maa-
nantaina 27.10. Pohjantähdes-
sä noin 30 kokousedustajan 
voimin. Syyskokouksessa 
valittiin Mari Kälkäjä jatka-
maan puheenjohtajana. Joh-
tokunnan kokoonpano säilyy 
muutoin entisenlaisena, mut-
ta Keskustanuorten edustaja 
vaihtuu. Aikaisemmin jäse-
nenä toimineen Panu-Mati-

Kälkäjä jatkaa Keskustan puheenjohtajana
as Seppälän seuraajaksi tulee 
Keskustanuorista Marjuk-
ka Määttä. Lisäksi väistyvän 
sihteerin Erja Komulaisen ti-
lalle valitaan uusi sihteeri 
myöhemmin tänä vuonna.

Kokouksessa muistettiin 
pitkäaikaista jäsentä Paavo 
Kuhaa, joka sai Keskustan 
kultaisen ansiomerkin pitkä-
aikaisesta ja ansiokkaasta toi-
minnasta keskusta-aatteen ja 

puolueen hyväksi.Ajankoh-
taisen poliittisen katsauksen 
antoi ja terveiset valtakunnan 
politiikasta toi kansanedus-
taja Antti Rantakangas. Mari 
Kälkäjä ilmoitti kokousväelle 
tulleensa pyydetyksi kansan-
edustajaehdokas Niilo Ke-
räsen kampanjapäälliköksi. 
Kokousedustajat toivottivat 
lämpimästi onnea ja menes-
tystä tehtävään. Kokouksessa 

keskusteltiin ajankohtaisis-
ta asioista, muun muassa ak-
tiivisen eduskuntavaalityön 
tärkeydestä ja lähiruoka-asi-
oista.  Pudasjärven Keskus-
ta pitää tärkeänä paikallisten 
pienyrittäjien ja lähiruokatoi-
mittajien tukemista. Kaupun-
gin työllisyyttä ja elinvoimaa 
voidaan edistää tukemalla 
esimerkiksi paikallisen ruoan 
käyttöä. HT

Paavo kuhalle keskustan kultaista ansiomerkkiä kiin-
nittämässä Mari kälkäjä. Toimitusta seuraamassa kan-
sanedustaja Antti Rantakangas ja Aittojärven keskus-
tan paikallisosaston vetäjä Jukka kuha. 

Kansanedustajalle tietoa lähiruoan 
merkityksestä ja mahdollisuuksista
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arvokasta kulttuuriperinnön vaalimista

Siuruajokivarren ihmisiä 
ja elämää 1900-vuosisadan 
alussa 30 vuoden ajan ku-
vanneelta valokuvaaja Juho 
Kuopukselta oli säilynyt 
merkittävä määrä lasilevy-
negatiiveja. Niistä on koottu 
valokuvateos, jonka julkista-
minen oli lauantaina 1.11. Ti-
laisuudessa oli liki 50 asiasta 
kiinnostunutta osallistujaa. 

Runsaasti hyvätasoisia 
kuvia sisältävässä korkea-

tasoisessa kirjassa on 192 si-
vua. Kirjan on koonnut kol-
men viimeisen vuoden 
aikana toimitusryhmä, jos-
sa ovat olleet mukana Kale-
vi Ikonen, Hilkka Parkkisen-
niemi, Tuomo Hanhisuanto, 
Arvo Siurua ja Nilla Jaakola. 
Suuren avun on antanut toi-
mittaja Juha Hagelberg, joka 
on myös kirjoittanut kirjaan 
Kuopuksen siirtolaismatkas-
ta Amerikkaan ja tutkinut 

mäisen puheenvuoron käyt-
ti toimitusryhmän puheen-
johtaja Kalevi Ikonen, joka 
kertoi kirjan tekemisen vai-
heista ja siirtyi tilaisuuden 
lopuksi myymään ja esittele-
mään kirjoja. 

Toimitusryhmän sihtee-
ri Hilkka Parkkisenniemi ti-
laisuuden juontajana kertoi 
Juho Kuopuksen elämäntari-
naa, joka vuosisadan alussa 
Amerikan siirtolaismatkal-
ta palattuaan alkoi kuvata 
Siuruanjokivarressa ihmisiä. 
Hänellä oli kotonaan kuvaa-
mo, mutta hän kävi paljon 
ihmisten kotona ja kuvaus-
matkat suuntautuivat Pu-
dasjärven rajojen ulkopuo-
lellekin. Valokuvauksen 
ohella Kuopus toimi räätäli-
nä ja hän kiinnitti myös huo-
miota omaan pukeutumi-
seensa. 

Toimittaja Juha Hagel-
berg kertoi, kuinka Yli-Siu-
rualta löytyi Pudasjärven 
yhden vanhimman kuvaajan 
jäämistöä, joita on pelastanut 
jälkipolville liekokyläläinen 
Tuomo Hanhisuanto. Hänen 
mukaansa vanhoja lasinega-

Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Suomen aluepäällikkö Elina Vehkaoja ehdotti, 
että valokuvateosta voitaisiin hyödyntää matkailutuotteiden kehittämisessä. 

kuopuksen valokuvateoksen julkistamistilaisuuteen osallistui liki 50 henkeä. 

Juttulan tyttöjä syntyjään oleva Seija ja puolisonsa Ensio Lehisto olivat ensimmäi-
siä kirjan ostajia, joita kirjatyöryhmän puheenjohtaja kalevi Ikonen mielellään kaup-
pasi. 

yleensäkin huomattavasti 
Pudasjärveä koskettanutta 
siirtolaisuutta.

Kirjasta on otettu 500 kap-
paleen painos. Kirjaa mark-
kinoivat toimitusryhmän jä-
senet ja kirja on myynnissä 
45 euron hintaan myös Pu-
dasjärven kirjakaupassa. 

Teoksen julkistamisjuh-
lan ajankohta oli ajoitettu 
Kuopuksen kuolinpäivään, 
joka oli 1.11.1936. Ensim-

tiiville otettuja kuvia on säi-
lynyt hyväkuntoisina noin 
500. Suurin osa niistä on 
kaupungin webmaster Juha 
Nymanin toimesta digitoi-
tu ja ovat esillä Pudasjärven 
kaupungin nettisivuilla. Ku-
vat ovat ajalleen ominaiseen 
tyyliin suurimmaksi osaksi 
potretteja Siuruanjokivarren 
ihmisistä Tannilaan saakka. 
Suurin osa kuvien henkilöis-
tä on tunnistettu, mutta tun-
nistuksia kaivataan lisää, ve-
tosi Hagelberg. 

Lukiolaisille  
kirjoittamisaiheita
Maaseudun Sivistysliiton 
Pohjois-Suomen aluepääl-
likkö Elina Vehkaoja Oulus-
ta sanoi kirjaprojektissa yh-
distyneen sekä arvokkaan 
kulttuuriperinnön vaalimi-
nen että tapa tehdä yhdes-
sä hyvää ja merkityksellistä 
työtä oman elinympäristön 
hyväksi. Erityisen iloiseksi 
Vehkaoja sanoi tulleensa sii-
tä, että Pudasjärven lukiolai-
set olivat Kuopuksen kuvien 
pohjalta kirjoittaneet tarinoi-
ta tuon ajan arjesta ja ihmi-

sistä. 
-Kuopuksen kuvissa on 

arvokas kulttuurihistorial-
linen sisältö. Kuvat kerto-
vat paikallisten ihmisten elä-
mää, arkea ja juhlaa, iloja ja 
suruja, yhteisöä sekä yksit-
täisiä perheitä ja henkilöitä. 

Vehkaoja vihjasi, että Pu-
dasjärvellä voitaisiin teosta 
hyödyntää myös matkailu-
tuotteiden kehittämisessä.

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen onnitteli terveh-
dyksessään toimitusryhmää 
valokuvakirjan valmistu-
misesta. Kuopuksen kirjaa 
hän luonnehti merkittäväk-
si kulttuuriteoksi, jossa on 
nähtävillä menneiden suku-
polvien työtä. 

Siuruanjoen varrelta syn-
tyisin oleva Marja Lantto 
näki kirjassa omilta juuril-
taan tuttuja maisemia ja sa-
noi kirjaa katsellessaan tun-
tevansa olonsa kotoisaksi. 

Musiikkia esitti kansalais-
opiston puhallinorkesterin 
jäsenistä koottu ryhmä. Tort-
tukahvien tarjoilusta vastasi-
vat Pudasjärven Martat. 

Heimo Turunen

Kuinka moni siitä puhuu-
kaan ja nimen tuntee paikal-
lisesti, aitoa Pudasjärveläistä 
vanhan kansan ruokaa. Eipä 
tule nykypäivänä monella-
kaan enää tehtyä. Entäpä se 
alkuperäinen ohje. Ensin re-
septiä kyselemään naurisvel-
liin ja mitäs muita ohjeita nii-
tä vielä löytyisikään, mistä 
moni ei ole nykyään kuullut-
kaan. Naurisvelliin tuli kas-
vattamisesta lähtien ohjei-
ta aina syöntiin asti. Toiset 
pilkkoi nauriin kuutioiksi, 
toiset siivutti ja pottumuusi-
töötillä paineli pienemmäk-
si, siinä vaiheessa kun nau-
riit olivat kypsyneet. Niinpä 
keittämään velliä opastuksen 
mukaan!

Naurisvellipäivät pidim-
me kylillä Livolla ja Aitto-

Naurisvelliä ja porkkanapannukakkua
järvellä, jossa kokattiin aluk-
si iso 10 l kattila maistiaisiksi. 
Osa kertoi keittelevän syksyi-
sin vieläkin naurisvelliä. Use-
ampi oli syönyt sitä lapsena 
ja löytyipä porukasta, joka ei 
ollut kuullutkaan vellistä. 

Livolla yli 10 emäntää 
hääri keittiössä ja hyvää tuli. 
Monella oli mielikuva lap-
suudesta, ettei naurisvelli ol-
lut hyvää. Nyt saatiin kyl-
lä käänteisen makuelämys. 
Kukaan ei sanonut, ettei ty-
kännyt. Aiottiin myös koto-
na alkamaan kokkailemaan 
naurisvelliä. Pudasjärven 
kaupoista saa myös Pudas-
järvellä kasvatettuja nauriita, 
hyvää paikallista ruokaa. 

Palvelukodeissa Tuohiko-
dilla keitettiin myös nauris-
velliä ja jälkiruuaksi porkka-

napannukakkua asukkaiden 
antamien reseptien mukaan. 
Kutsuttiin myös ystäviä ja 
sukulaisia ruokailtaan. Vie-
raita tuli ja myös heillä oli 
kaukaisia muistoja nauris-
vellistä. Mutta kaikki tykkä-
sivät ja ennen kaikkea asuk-
kaat nauttivat ja keitos oli 
kuulemma onnistunut. Jälki-
ruokana oli täälläkin porkka-
napannukakku, joka oli mi-
nullekin ihan uusi tuttavuus, 
mutta kyseessä on vanha Pu-
dasjärveläinen kahvileipä. 

Koivukodilla ruokailtiin 
myös naurisvellin merkeissä 
porkkanapannukakun kera. 
Porkkanapannukakkuun 
sainkin ensimmäisenä ohjeen 
Koivukodilta. Nyt minul-
la lukee resepteissä porkka-
napannukakku Annin ohjeel-

Aittojärven kyläkolossa keiteltiin naurisvelliä. 

Naurisvelli 
Noin 1 l vettä, 
2-3 naurista
1 l maitoa
voita
suurukseksi vehnä- tai oh-
rajauhoja
suolaa.

Porkkana- 
pannukakku 
Pannaritaikina talon ta-
paan. 2 pellilliseen 3 dl 
raastettua raakaa porkka-
naa tai 3 dl keitettyä pork-
kanaa. 

la, porkkanapannari Annikin 
ohjeella, myös Fannin ohjeel-
la löytyy.  

Kiitokset palvelukotien 
Koivukodin, Tuohikodin, 
Kielokodin, Yläkartanon ja 
Lakkarin asukkaille vanhois-
ta ruokaohjeista. Kiitos myös 
Tuohikodin ja Koivukodin 
henkilökunnalle onnistu-
neesta ruokaillan järjestämi-
seen. 

Jospa me tehtäisiin vielä 
toisenkin kerran jotain van-
han ruokaohjeen mukaan. 
Toivomuksia sain muun mu-
assa kuivalihavellistä, jota 
toivottiin. Juodaan kahvit 
muissakin paikoissa porkka-
napannarin kera. Ruokailun 
tarjosi Livokas ry. 

Hilkka 
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Kaamoksen kaatajaiset OSAO:lla
Jo perinteeksi muodostunut 
Kaamoksen kaatajaiset -ta-
pahtuma järjestetään jälleen 
20.11. kello 18. alkaen OSA-
On Pudasjärven yksikössä.

Kaamos on pohjoisen jo-
katalvinen ilmiö, jossa luon-
to siirtyy lepoon kiihkeän 
kevään ja kesän jäljiltä. Poh-
jolan kaamos voi parhaim-
millaan olla loistavien valo-
jen juhlaa. Sitä ilotulitusta 

tullaan seuraamaan matko-
jenkin päästä. Meidän ihmis-
ten on mahdollisuus ottaa 
hetken hieman rennommas-
ti, antaa aikaa itselle.

Tänä syksynä olemme 
saaneet seurata erityisen 
näyttäviä revontulia, jotka 
johtuvat auringon aktiivi-
suudesta.

Kaamoksen negatiivistä 
vaikutusta voidaan lieven-
tää lisäämällä keinovalon 
määrää, ottamalla itsekin 
käyttöön hieman hitaam-
man vaihteen. Etsimällä 
mielekästä tekemistä kotona 
”mössöttämisen” sijaan: lu-
kemista takkatulen ääressä, 
ottamalla yhteyttä ystäviin ja 
vaikkapa hakeutumalla kan-
salaisopiston kurssille tai tu-
lemalla opiskelemaan OSAO 
Pudasjärven yksikköön. Va-
paita opiskelupaikkoja on 
tarjolla esimerkiksi sille, joka 

haluaa oppia käsittelemään 
puuta, tekemään sähkötöi-
tä, opastamaan matkailijoita 
tai vaikka käsittelemään he-
vosia.

Kaamoksen kaatajaisissa 
on tarjolla monenlaista näh-
tävää ja koettavaa, kokemuk-
sia kaikille aisteille. Tarjolla 
on perinteikkäitä toimintoja, 
kuten heti tilaisuuden alus-
sa oleva hevosshow, joka ve-
detään ennen kuin paikal-
le sytytettävät moninaiset 
tulet alkavat loimota liiaksi 
pelottaen eläimiä. Myös jo-
tain uutta ja kummallista, 
jopa kenties hieman ihmi-
siäkin pelottavaa koettavaa 
on tarjolla. Tunnelmallinen 
vinttikahvila kahveineen ja 
musiikkeineen palvelee ta-
pahtuma-alueella. 

Miten kaamoksesta 
selviää?
Näe kavereita usein. Tehkää 
yhdessä kaikkea kivaa. Kat-
sokaa hyvä elokuva. Polt-
takaa kynttilöitä tuomaan 
valoa ja lämpöä kylmiin ja 
pimeisiin talvi-iltoihin. Nau-
rakaa niin, että mahaan sat-
tuu. Nauttikaa toistenne 
seurasta hyvän ruuan paris-
sa. Tehkää ihan mitä vaan, 
joka saa kaamoksen unohtu-
maan. Muistakaa myös nuk-
kua riittävästi. Älkää mu-
rehtiko tulevaa, vaan eläkää 
hetkessä. Näin ette hoksaa-

Tehdään mitä vaan, mutta syyvään eka! Opiskelijat val-
mistautuvat kaamoksen kaatoon viime vuonna.

Prosessipuolen opiskeli-
jat valmistavat torneja ta-
pahtumaan.

Valoa pimeyteen.

Illan kruunaa ilotulitus 
kello 20, tervetuloa!

kaan, kuinka kaamos kato-
aa ja tilalle tulee aurinkoinen 
kevät!

Mertala Jari, 
Turunen Petri, 
Riekki Sonja ja 
Nuorala Paulus
Kuvat: JP Sillanpää

Pudasjärvisillä nuorilla on 
monia mainioita mahdol-
lisuuksia hankkia itselleen 
järkevää toimintaa ja te-
kemistä. Nuorilla, joilla ei 
vielä ole ammatillista kou-
lutusta, mutta halua työ-
taitojen opettelun ohella et-
siä yhdessä valmentajien 
kanssa koulutussuuntaan-
sa, työkokeilupaikkaa kiin-
nostavalta alalta ja vahvis-
taa arkirytmin ylläpitoa on 
tähän mahdollisuus nuor-
ten työpajalla.  Karhupajal-
ta ohjataan nuorta hänen 
yksilöllisten tavoitteidensa 
suuntaisesti työkokeiluun/
työhön yrityksiin ja yhdis-
tysten työtehtäviin.

 Ammattikoulutuksen 
hankkineet oman alansa 
työtä vailla olevilla nuoril-
la (16-28-vuotiaat) on  port-
ti auki Karhupajalle, johon 
hän voi perustaa oman toi-
mintaryhmänsä yhdessä 
samoista asioista kiinnostu-
neiden nuorten kanssa. Toi-
mintaryhmät voivat toimia 
muuallakin kuin Karhupa-
jan tiloissa. Karhupajan val-
mentajat ja Liikeri-hank-
keen työntekijä tukevat 
tällaisten omaehtoisten ryh-
mien perustamista ja toi-

Monia mahdollisuuksia 
nuorille ja muille 

toimintaa haluaville
mintaa. Oman osuuskun-
tatoiminnan tai yrityksen 
perustamiseen annetaan tu-
kea työllistämisyksikön toi-
mijoiden suunnasta. 

Pudasjärven maatalous-
yrittäjät, Syötteen alueen ja 
muut matkailuyrittäjät, po-
rotilalliset ja lammastilat 
tarjoavat kernaasti nuorille 
työhön tutustumis-, työko-
keilu- ja työpaikkoja. Ikäih-
miset ja lapsiperheet tarvit-
sevat käsipareja ja seuraa 
arkipäivän tekemisiin. Täl-
laisista tehtävistä kiinnos-
tuneet nuoret ja työtä vailla 
olevat ihmiset saavat asian-
tuntevaa neuvontaa  Pudis-
Foorumilta.

Kotiin toimettomaksi ei 
kannata eikä tarvitse jää-
dä. Olemalla ennakkoluu-
loton ja rohkea kyselemään 
TE-toimistosta ja edellä 
mainituista paikoista omia 
asiakaslähtöisiä tarpeitasi 
vastaavia toimintamahdol-
lisuuksia, olet ottanut en-
simmäiset askeleet elämäsi 
positiivisella rakennustyö-
maalla.

Sointu Veivo
Yksilövalmentaja
Karhupaja
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Iltatapahtumat ja huvit
Pudasjärvellä

PuDastori
MyyDään

ilMoiTA 
ilMAiSEkSi!

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

ostetaan

MyytäVänä

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
omaan säiliöön

koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

soita ja kysy!

Uudet 185/65/14 nastarenkaat 
Mangels -aluvanteilla. Sopivat 
esim. Fiat Bravo/Brava/Marea, 
pulttijako 4x98. 250 €, p. 045 
633 8970.

Toyota Yaris talvirenkaat van-
teilla, Nokian hakkapeliitta 
175/65 R14, hp. 150 € tai vaih-
to toimivaan ruohonleikkuriin, 
p. 040 577 9570.

Nokka 2400a kourakuormaaja 
ja metsäkärry, 3000 €, lisätie-
toa p. 046 662 7149.

Ralley City 800 senioriskootteri 
päältäajettava 4-pyöräinen ja 
potkupyörä Esla. Vähän käyte-
tyt. P. 040 729 4893.

Ford Mondeo farmari -03, 156 
tkm, siisti, 2x renkaat, 4800 €, 
p. 040 766 9003.

Hotelli-ravintola Kuren-
koskessa esiintyy lauan-
taina 8.11. Jore Siltala, joka 
on monille tuttu artisti 
tanssiorkestereista Ässät 
ja Trio Ässät. Luvassa on 
letkeää menomusaa tans-
sipoljennolla, joka sisältää 
Joren omaa uutta levytuo-
tantoa sekä Ässät-yhtyeen 
ohjelmistoa ja muita tuttu-

Kurenkoskessa tansittaa 
Jore Siltala

ja hittejä.
Siltalan uusimpiin sing-

leihin kuuluvat tänä vuonna 
julkaistut Aurinkona sydä-
meeni astuit sekä Tähtitaivas 
ja kuutamoyö. Jorma Siltalan 
sävellyksiä ovat levyttäneet 
myös muut tunnetut laulu-
artistit, muun muassa Mari-
ta Taavitsainen, Lea Laven ja 
Juhamatti. PK

Jore Siltala on monille 
tuttu artisti tanssiorkes-
tereista Ässät ja Trio Äs-
sät.

Vuokrataan
Halutaan vuokrata yksiö tai 
huone omalla sisäänkäynnil-
lä ja varastotilalla vuoden -15 
alusta lähtien. p. 0400 253 800.

Mistä löytyy pitäjän parhaat 
pöperöt, tulevatko vallan ul-
komailta?  Kenestä vuoden 
Kylinääri? Kansainvälisenä Ra-
vintolapäivänä 15.11. kello 
12-14 järjestetään Pudasjär-
ven torilla Kylä kokkaamaan! 
–tapahtuma, jossa pudasjär-
visten kylien edustajista ja 
maahanmuuttajista muodos-
tetut joukkueet mittaavat tai-
tojaan leppoisan kulinaari-
sissa merkeissä. Kilpailua on 
kirittämässä monessa liemes-
sä keitetty Pudasjärven kau-
pungin johtoryhmän viranhal-
tijajoukkue! 

Tapahtuma alkaa kello 
11., jolloin pop-up -ravintolat 
ryhtyvät valmistamaan ate-
rioitaan. Kello 12-14 yleisö 

Kylä kokkaamaan! -tapahtuma
voi ostaa ravintoloiden annok-
sia varsin nimelliseen hintaan, 
jolloin maistaakseen saa maku-
ja Pudasjärven ja maailman eri 
kolkista. Mukaan kannattaa va-
rata käteistä pikkurahaa; kortti 
ei käy, eikä velaksi myydä! 

Samanaikaisesti Kylä kokkaa-
maan! -tapahtuman kanssa Ku-
renalan kyläyhdistys järjestää 
torin pysäköintialueella perä-
kärrykirppiksen. Toripaikkavara-
uksia ottaa vastaan Kerttu Simu, 
puh. 040 730 9481.  

Kilpailun lahjomattoma-
na tuomarina toimii yleisö. An-
nosten arvostelu on tehty hel-
poksi: Mikä ravintola on paras? 
Jokainen äänestäjä saa itse mie-
lessään valita omat arvostelu-
kriteerinsä. Kaikkien äänensä 

antaneiden kesken arvotaan 
tuote- ja palvelupalkintoja. 

Yleisöäänestyksen tu-
los julkistetaan kello 14.10. 
Maallisen hyvän lisäksi kilpai-
lun voittajajoukkue saa kan-
taakseen Kylinääri-arvonimeä 
seuraavan vuoden ajan. Myös 
kaikkia muita kisaan osallistu-
neita odottaa palkinto. 

Tapahtuman järjestää Pu-
dasjärven kaupunki yhteistyö-
kumppaneinaan Pudasjärven 
Yrittäjät ry, Iijokiseutu-lehti ja 
Kurenalan kyläyhdistys ry. 

Tervetuloa mukavaan ja 
maukkaaseen koko kylän 

tapahtumaan!

Pudasjärven kaupunki 

Ravintolapäivä on ruokakarnevaali, jonka aikana tuhannet ihmiset 
ympäri maailmaa perustavat ravintoloita päivän ajaksi. Päivän tar-
koituksena on pitää hauskaa, jakaa uusia ruokakokemuksia sekä 
nauttia yhteisestä ympäristöstä porukalla.

kotieLäiMiä

Sisäsiisti, kaikki rokotukset 
saanut hyväkäytöksinen, re-
kisteröity 5 kk ikäinen kultaisen 
värinen cockeripoika etsii sitä 
omaa rakasta perhettään per-
heenjäsenenä. Kiltti, ei tuhoa 
ja pure paikkoja. Kulkee hie-
nosti vierellä hihnassa, tottunut 
lapsiin, elänyt lapsiperheessä. 
Kerrothan yhteydenotossasi 
itsestäsi/perheestänne. Lisä-
tiedot sekä kuvat sähköpostil-
la. anu.laine29@gmail.com tai 
040 351 9146.

Pyreneittenmastiffin 4 urospen-
tua etsii rakastavaa hyvää ko-
tia, syntyneet 24.10.,luovutus 
alkaa 12.12.2014, myydään 
madotettuina,rekisteröitynä, 
el.lääk.tarkastamana, 1200 €, 
p. 040 504 4418.

Käytetty, toimiva yleiskone 
Bosch universal 600 w tai vas-
taava - 5 l muovikulho, pallo-
vispilä ja taikinakoukku + sii-
hen kuuluva 1,5 l tehosekoitin. 
Kone on malliltaan kuin L - vää-
rinpäin, p. 045 356 6553.

Teen kotisiivouksia 
asiakkaiden toiveiden mukaan: 

suursiivous, viikkosiivous, ikkunoiden pesu, 
saunan pesu, kaappien pesu ja 

järjestely, ym. kodin työt.
Olen nopea ja tunnollinen. 

Teemme myös pieniä lumitöitä.

Soita klo 18 jälkeen 044 971 9161 Minda

KOTISIIVOUSTA

kaNNOT POIs 
TehOkkaalla 

jyRsIMellä! 

Puh. 040 822 4983
Huom. Kotitalousvähennysoikeus.

/ Eero Riihijärvi

OKT, 104 m2, Rimminkankaal-
la. Kts. kuvat: www.nettiasunto.
com P.  040 703 4532, 040 707 
5141.

MyyDään

Kiireinen avajaisviikonloppu 
Ideaparkissa

Oulun Ritaharjussa avattiin 
perjantaina 31.10. Ideapark-
ostoskeskus, jonka suuria 
avajaisjuhlallisuuksia vie-
tettiin erikoisluvan turvin 
lauantaina pyhäinmiesten-
päivänä 1.11. Pudasjärve-
läislähtöiset Virpi Loukusa 
ja Mervi Loukusa aloittivat 
yrittäjinä Jesper Junior las-
tenvaateliikkeessä.

Perjantaina 31.10. yrittä-
jänaiset sädehtivät onnellisi-
na kun voimanponnistukset 
uuden liikkeen avaamiseksi 
saatiin tehtyä. Virpi kertoo, 
että ennen liikkeen avaamis-
ta unta kyllä piisasi vaikka 
jännitys oli ollut erittäin suu-
ri.

Ensimmäisenä viikonlop-
puna Ideaparkissa oli vie-
raillut noin 100 000 henkilöä, 
joten avajaisviikonloppu piti 
yrittäjäkaksikon sekä myy-
mälään hankitun runsaan 
apulaisjoukon kiireisenä. 
Virpin ja Mervin liike kuu-
luu kotimaiseen lastenvaa-
teketjuun, jolla on oma tuo-
tanto. Valikoimasta löytyy 
lasten sisä- ja ulkovaatteita 
vauvoista nuorille saakka. 
Jesper Junior -ketjuun kuu-
luu 15 liikettä, joista viimei-
simmät avattiin Ouluun ja 
Poriin. JK

Mervi Loukusa ja Virpi (os. Iinattiniemi) Loukusa iloit-
sevat hyvin käynnistyneestä Ideaparkin avajaisviikon-
lopusta. kuulemma edellisenä iltana oli saanut jännit-
tää kovasti.

Oulun Ideaparkin käytävillä tallasi avajaisviikonlopun 
aikana yhteensä 100 000 ihmistä.

Tykkää meistä:
www.facebook.com/

Pudasjarvilehti

kUn HAlUAT PÄÄSTÄ ERoon  
TARPEETToMAkSi 

JÄÄnEESTÄ TAVARASTA, 
TAi TARViTSET JoTAin, 

ilMoiTA PUDASToRillA 
ilMAiSEkSi.

Myytävänä pöytä 95x180 (le-
veys x pituus) pöytä 80 €. P. 
0400 584184. TARjOA!
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Lasten luontoviikolla oli mukavasti hulinaa
Syötteen luontokeskuksella 
vietettiin lasten luontoviik-
koa 16. – 25.10. Viikon aika-
na tapahtui joka päivä jota-
kin; kokkailua, frisbeegolfia, 
pimeäretkiä, filmejä ja paljon 
muuta! Retkien suosio vaih-
teli, mutta lähes joka juttuun 
riitti innokkaita osanottajia.

Auditoriossa näytet-
tiin päivittäin kaksi eloku-
vaa. Kaija-karhu vei lapsia ja 
lapsenmielisiä kätköretkel-
le useampaankin otteeseen. 
Kätköt löytyivät ripeästi 
reippaiden retkeläisten toi-
mesta, vaikka runsas lumi-
kerros aiheutti jonkun ver-
ran haasteita. Retken lopuksi 

Kaija-karhu tarjosi kätköret-
keilijöille luontokeskuksen 
laavulla vaahtokarkkeja nuo-
tiolla. Hän myös kertoi puu-
histaan ennen talviunille siir-
tymistä. 

Muutamana iltana ohjel-
massa oli jännittävä pimeä-
retki, jonka aikana vaellettiin 
Annintuvalle odottelemaan 
pimeän laskeutumista. Ret-
ken aikana tutustuttiin pi-
meään luontoon ja pimeäs-
sä liikkuviin eläimiin, kuten 
liito-oravaan ja pöllöön. An-
nintuvalla retkeläiset tekivät 
nuotiolla kuumaa mehua ja 
suklaabanaaneja. Tulen loi-
musta aikansa nautittuaan 

oli retkeläisillä jo kiire jatka-
maan matkaa, jännittämään 
mitä pimeässä metsässä ta-
pahtuu. Paluumatkan aika-
na kuunneltiin metsän ääniä, 
testattiin pimeään maastou-
tumista ja ihasteltiin tähtien 
tuiketta. Oman tunnelmansa 
retkelle loivat mukana olleet 
otsalamput ja lyhdyt. 

Peikkopäivänä luontokes-
kus vilisi peikkoja. Muori-
peikko, Tiina-peikko ja Äk-
kijyrkkä-peikko askartelivat 
lasten kanssa mitäpä muuta-
kaan kuin peikkoja. Muori-
peikko luki myös satuja aa-
mupäivän aikana. 

Yhtenä päivänä ohjel-
massa oli majanrakennusta 
ja luontokeskuksen pihapii-
riin valmistuikin reippaiden 
lapsien avulla upea maja. Se 
syntyi riu’uista sekä kuusen-
havuista. Maja sai myös ar-
voisensa sisustuksen ja kävi-
kin mielessä, että tulisiko se 
lisätä Syötteen alueen autio-
tupalistaukseen? 

Keskellä luontoviikkoa 
aurinko paistoi pilvettömäl-
tä taivaalta, lunta oli muka-
vasti ja pieni pakkanen kyl-
mäsi poskia, silloin oli aika 
lähteä pelaamaan frisbeegol-
fia. Eräänä päivänä Siruka 
Eräpalveluiden järjestämä-
nä kahvilaan loihdittiin tilat 
lasten kokkikerholle. Lapset 
loihtivat herkullisia hampu-
rilaisia sekä vispipuuroa. 

Luontoviikko huipen-
tui Taikametsän taiteilija-
päivään, missä lapset saivat 
näyttää taiteellisia lahjojaan 
maalausten parissa. Päivän 
aikana oli mahdollista maala-
ta oma Syötteen maisema tai 
kansallispuiston eläin joko 
puukiekolle tai maalausarkil-
le. Paikalla saapui mukavasti 
pieniä Da Vinceja, joilta kyl-
lä maalaushommat sujuivat 
ihailtavalla tehokkuudella. 

Tiina Särkelä ja Annu Par-
tanen, kuvat Oili Annila ja 
Tiina Särkelä

Luontokeskuksen pihapiiriin valmistui riu’uista ja kuu-
senhavuista reippaiden lapsien avulla upea maja. 

Pimeäretkelle lähdettiin lyhtyjen kanssa ja otsalamputkin otettiin käyttöön pimeän 
tultua. 

naavapeikko.Peikkoprinsessa.

Teollisuustie 12, 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!

Meiltä myös peräkärryn vuokraus!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

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

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

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

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT

MAANRAKENNUSTA

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

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

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P nuoren metsän hoito
P kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

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

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

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

>	isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi
Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

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

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

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

Anon Ase ja Tukku
ERÄkESkUS

anOlta lÖytyy!
-  Ultrapoint- ja  

gps tutkat
- HOUKUTTelU  

KUvAT  
poistohinnoin

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

pUVUT
-  RETKEILY  

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

alk. 10kpl/20€

-  akkulämmitteiset 
hANsKAT jA LIIVIT

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

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

moottoriöljy 5w-40  
4€/l omaan astiaan

-  FITdOg eNeRgIA  
TANKKAUs jA 

 pAlAUTUs 
 jUOMAT

Kylän halvimmat KOIRAN RUUAT 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua.

Hau hau kanariisi 17 kg
4 säkkiä 100 € 

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

Jyrkkäkoski Oy
jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MajOitusta
KOKOustilOja
juHlatilOja

●  Hotelli Iijoki, karhukunnaantie 6
●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

   
p. 040 1951 732  

Kaupunginhallitus lievensi 
tiistaina 28.11. pitämässään 
kokouksessa Maarakennus-
liike Komulainen Oy:lle, 
Syötteen Luokkavaaran vie-
märöintilinjan korjauksesta 
aiheutuneiden kustannusten 
korvausvaatimuksia. Pää-

Viemäröintilinjan 
korjauksen 

korvausvaatimuksia 
lievennettiin

tösesityksen mukaista 31 400 
euron korvaussummaa koh-
tuullistettiin ja loppusum-
maksi päätettiin reilu 13 000 
euroa. Nyt päätetty summa 
oli sama, mikä oli alun perin 
asetettu työurakan vakuu-
deksi. PK

Voimistelufestivaali 
Gymnaestrada kuulumisia

Kansainvälinen voimistelu-
festivaali Gymnaestrada saa-
puu Suomeen 12.-18.7.2015, 
joka kokoaa tuhansia voimis-
telijoita ympäri maailman ja 
joka saa joukkoonsa innok-
kaita osallistujia myös Pudas-
järven urheilijoiden voimiste-
lujaostosta. Ilmoittautuminen 
ja valmistautuminen on jo 
täydessä vauhdissa, käynnis-

tyihän voimistelukautemme 
jo syyskuussa.

Seurassamme voimistel-
laan tänä kautena monin eri 
tavoin circuitin, kuntojum-
pan, mixjumpan, jumppa-
koulujen ja mixdancen kei-
noin. Gymnaestrada onkin 
saanut meidän seuran liik-
kumaan tänä syksynä entis-
tä innokkaammin. Tulemme 

harjoittelemaan ahkerasti 
muun muassa Let the Fun 
Begin, Liittymät ja 3-2-1-
GO ohjelmiin. Let the Fun 
Begin ohjelmassa on rentoa 
menoa Grease-elokuvan 
henkeen, eikä siihen osallis-
tuminen edellytä voimiste-
lutaustaa.

Jaana Valkola

PAINOPALVELUITA

PAINOPALVELU PUURUNEN
Jukolantie 4

Järkilahjat pukinkonttiin! 

NIMIKOIDUT:
*kylpypyyhkeet
*laudeliinat
*toilettilaukut

*reput, kassit
*kännykkäpussit
*pikkuväen lompakot  

TERVETULOA!

Jätä tilaus nyt, saat valita
haluamasi väriyhdistelmät
maahantuojan kuvastosta!

ps. alakerran KIRPPUTORILLA 
paljon käytettyä ja uutta tavaraa!!

Jätä tilaus nyt, saat valita
haluamasi väriyhdistelmät
maahantuojan kuvastosta!

PAINOPALVELUSSA UUSI
PAINOMENETELMÄ:

Upeat painotyöt valokuvista ja 
piirroksista t-paitohin, essuihin,
tyynyliinoihin, hiirimattoihin...

...sekä 
    tutut, suositut joululahjat

av. ma-pe 10-17

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

* Lukkojen sarja-
muutokset

 ja -asennukset, 
aukaisut

* Avainpalvelu
* Myösvarmuuslu-

kot asennettuna
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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!

Syötteen lumoa - Martti Määtän akvarelleja 2.11.–27.2.2015 
ke-su klo 10-16. Syötteen luontokeskuksessa on mahdollisuus tutus-
tua Martti Määtän akvarellinäyttelyyn ”Syötteen lumoa”.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin edestä.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Vähäkuopuksella 
to 13.11. klo. 19. 
Pudasjärven Ommaiskahvila to 20.11. klo 13-15. Tietoa, tukea ja 
toimintaa kaikille omaisistaan huolehtiville. Kahvilassa tänään jouluista 
tunnelmaa. Seurakuntakeskus, Varsitie 12.
Kaamos kaatuu! to 20.10. klo 18 Jyrkkäkoskella. Kaamos kaatuu! 
-tapahtuma on koko perheen ohjelmallinen ilta ulkona tulien loistees-
sa. Tänä vuonna vietämme 10-vuotisjuhlaa! OSAOn opiskelijat myyvät 
lämmintä juotavaa ja syötävää.
Letkeä lauantai la 22.11. klo 10-15. Luvassa on mm. vesijuoksua, 
InBody-mittaus, soppatykkimuonitus ja kirjaston ohjatut lounastanssit 
klo 11-12. Puikkari, Tuomas Sammelvuo -sali ja kirjasto, Tuulimyllyntie 
4.
Aikalisä-teemailta: Asuminen la 22.11. klo 18-23. Pudasjärven 
kaupungin nuorisopalvelujen järjestämä Aikalisä-teemailta, johon ovat 
tervetulleet kaikki varusmies-ja siviilipalvelukseen valmistautuvat 
nuoret miehet. Nuorisokahvila, Tuulimyllyntie 4.
Alakoulujen salibandyn kaupunginmestaruusturnaus ti 25.11. 
klo 9-15 Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.

Pudasjärven Urheilijat  
voimistelujaosto
Pudasjärveltä Gymnaestradaan 
12.-18.7.2015 ilmoittautuminen. 
Lähtijät ilmoittautuvat 15.11.2014 mennessä sähköpostitse  jaa-
na.valkola@pudasjarvi.fi  tai soittamalla puh 040 533 8429 seu-
ramme Gympille eli Jaana Valkolalle ja maksamalla 1. erän osal-
listumismaksusta seuran tilille. Ilmoittautuminen on sitova. 
Lisätietoja Gympiltä, PuU:n nettisivuilta
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/voimistelu/uutiset/ 
ja Facebookista Voimistelujaosto Pudasjärven Urheilijat.

Marraskuun mixjumpat:
11.11. Tehojumppa. Ohjaaja Jaana Valkola. Kuula mukaan
18.11. Kuntojumppa. Ohjaaja Kirsi Kipinä.
25.11. ChiBall. Ohjaaja Katri Virtanen.

P
U

U

1945

keskiviikkona 5.11.
Tietovisa alkaen klo 19 vetäjänä Marko koivula

Perjantaina 7.11.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. epWintissä: klo 24-03.30  DJ HAMMER

Lauantaina 8.11.

KurenKOsKi
HOTELLI-RAVINTOLA

TeRveTUlOA vIIHTyMääN 
TApAHTUMIeN KesKIpIsTeeseeN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Aukioloajat:

Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00
Wintissä: 

klo 24-03.30  
DJ PAULI
Lippu 5€ sis. ep

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

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

Lippu 10€ sis. ep

Salissa: 
JORE 

SILTALA

PIKKUJOULU
pidetään sunnuntaina 30.11.2014 

klo 14 alkaen Palvelukeskuksessa 
(Kauppatie 25). 

Ilmoittautumiset 20.11.2014 mennessä 
Ainolle puh. 040 578 6912 tai 
Kaisalle puh. 044 338 1717. 

jouluruokailun hinta on 10 €/hlö/jäsen ja 
18 €/hlö/ei jäsen.

Ken lahjan tuo hän lahjan saa.
Tervetuloa!

Pudasjärven syöpäkerho

Pudasjärven
Syöpäkerhon

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa! 

Su 9.11. klo 11 Jumalanpalvelus 
 Tuula Suomi ym.
Su 16.11. klo 11 Jumalanpalvelus Jouni   
 Vikström ym.

Sana ja rukous tiistaisin klo 18. 

Pärjänkievari 

Palvelee 
seuraavasti:

Perjantaina klo 16-02 (keittiö 16-22) 
 - karaoke-iltamat klo 21 alkaen
lauantaina klo 11-02 (keittiö 12-22)
 - isänpäivä aaton pizzabuffet klo 13-17.   
  aikuiset 12,90 €, alle 12v 6,50 €. 
  Californian porsaanpihvi 15,00 €.
 - Fazer-karkkibingo klo 18
 - isänpäivä karaoke klo 21 alkaen
sunnuntaina olemme suljettu

Tervetuloa juhlistamaan 

Isänpäivää Pärjänkievarille!
SyöteResort Caravan

Takarinteentie 4,
93280 Syöte

Varaukset ja tiedustelut

0400 499 215
caravan@syoteresort.fi

www.syoteresort.fi

SyöteResort Caravan, Takarinteentie 4, 93280 Syöte, 0400 499 215
SyöteResort Pärjänkievari, Takarinteentie 4, 93280 Syöte, 0400 499 216

Isänpäivä aaton Pizzabuffet 
la 8.11.2014 Pärjänkievarissa

Kuinka varautua tulevaan!
torstaina 6.11.2014 klo 14-15.30

Tilaisuudessa kerrotaan mm. hoitotahdosta ja 
edunvalvontavaltuutuksesta.

Pudasjärven seurakuntatalolla os. varsitie 12.
Tarjolla pullakahvit! Tervetuloa!

oulun Seudun Muistiyhdistys ry järjestää yleisöluennon

25 vuotta hyviä tekoja

Kulttuurikeskus Pohjantähti

Turo Granlund
Matti Mutu

PASTELLIPIIROkSET ja SARJAkUVAT
4.-26.11.2014

näyttely avoinna:
ma-ke  klo 15-20
la ja su  klo 14-17
to-pe  suljettu

Kulttuurikeskus Pohjantähti
Teollisuustie 1

93101 PUDASjÄRVI
Puh. 040 826 6583

tervetuloa! järjestää kulttuuripalvelut

PVO-Vesivoima Oy ja Pudasjärven Yrittäjät ry järjestävät 

kESkUSTELUTILAISUUDEn 
kOLLAJA-HAnkkEESTA 

torstaina 13.11. kello 18.00 Pohjantähdessä, Teollisuustie 1
Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Lisätietoja:
PVO-Vesivoima Oy 

Aaro Horsma 
puh. 050 303 8661

Pudasjärven Yrittäjät ry 
Marko Rautio 

puh. 050 501 9090

Johanna Kurkela

Joulun Lauluja
25.11 Pudasjärven
Kirkko  klo 19:00

R-Kioskit: tapahtumanumero 108099

11.12 Oulun
Tuomiokirkko klo 19:00
R-Kioskit: tapahtumanumero 108104

Liput 27 € / 30 €
(alle 12-vuotiaille vapaa pääsy)

Ennakkomyynti:
www.lippu.fi / 0600 900 900

1,98 EUR/MIN + PVM
R-Kioskit

Metsästäjätutkinnon 
valmennuskurssi

kansalaisopistolla Lukiontie 4 
la 8.11. alkaen klo 9 ja 

tutkinto sunnuntaina 9.11. klo 14.
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Influenssa-  
rokotukset  
Pudasjärvellä

oulunkaari.com

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

rokotettaville kaksi pistosta, joiden väliaika on yksi 
kuukausi)

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

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

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

• Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaa-  
ehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset

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

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

Osuuskunta Puupudaksen
sääntÖMääräinen 

varsinainen KOKOus 
perjantaina 14.11.2014 

klo 15.00.
Osuuskunnan tiloissa 
Sähkötie 2 Pudasjärvi.

Hallitus

Työpetari ry:n
sääntÖMääräinen 

syysKOKOus
tiistaina 18.11.2014 klo 18.00
Suojalinnalla, Urheilutie 2.

Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!

Työpetarin hallitus

syysKOKOus 
su 23.11.14 klo 16.30 

jukolan Pirtissä jukolantie 4. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä 

osaston sääntömuutokset.
Ruokatarjoilu.

Tervetuloa! 

Johtokunta

PaM 
Pudasjärven os. 208 

syysKOKOus 
to 6.11. klo 10 

Liepeen pappilassa.
Paikalla on MTK-Pohjois-Suomen 
toiminnanjohtaja Tarja Bäckman.

Yhteistyössä 
Rautia- K-maatalous Pudasjärvi.

Kahvitarjoilu.
tervetuloa! Johtokunta

Keskustan Pudasjärven Kurenalan 
paikallisyhdistyksen

SYYSKOKOuS
on to 13.11.2014 klo 19 

kaupungintalolla 
nalle-kokous tilassa.
Johtokunta koolla klo 18.

Vieraana on eduskuntavaaliehdokas 
Niilo Keränen. 

Käsitellään myös 
jäsenmaksu uudistusta.

Tervetuloa!
Seuran jäsenet, maanvuok-
raajat ja kylän väki perhei-
neen oli kutsuttu Kipinän 
metsästysseuran hirvipeijai-
siin sunnuntaina 2.11. Odo-
tettuun tapahtumaan saa-
vuttiin sankoin joukoin.

Seuran puheenjohta-
ja Aappo Koistinen on tyy-
tyväinen tämän syksyn 
hirvenpyyntiin. Homma on-
nistui sutjakkaasti ja sopui-
sasti, kuten Kipinän met-
sästysseuran pyynnissä on 
tapana. Puheenjohtaja kiitte-
lee hyvää yhteistyötä maan-
omistajien kanssa. Saman 
toteaa hirvenpyynnin johta-
jana toiminut Kalle Riepu-
la ja lisäksi hän toteaa, että 
välillä tuntui, ettei hirviä ole 
koko alueella. Kaikki kaato-
luvat saatiin kuitenkin käy-
tetyksi peijaisiin mennessä. 
Hirvenpyyntiä varten maan-
omistajat ovat vuokran-
neet maitaan yhteensä noin 
19 000 hehtaaria. Tästä seu-
ran hirvipomo oli kiitollinen 
vuokraajille.

Hirvipeijaiset ovat seu-
ran vahvaa perinnettä. Tar-
koin ei ole muistissa milloin 
pidettiin ensimmäiset peijai-
set, mutta tapahtumaa odo-
tetaan kovasti joka vuosi. 
Peijaisvieraille tämä on tär-
keä sosiaalinen tapahtuma.

Toinen merkittävä tapah-
tuma, johon kylän kaiken 
ikäinen väki osallistuu, on Ii-
joki-soutu. Pöydissä iloittiin 
myös siitä, että kyläkunnalle 
on muuttanut viimeaikoina 
nuorta väkeä ja lisää olisi tu-
lossa, jos vain asuintontteja 
löytyisi. Tämän perusteella 
Kipinän alueen tulevaisuus 
näyttää elinvoimaiselta. Hir-
viporukkakin toivoo jouk-
koonsa nuorennusta, sil-
lä pyyntömiesten keski-ikä 
lähenee kuuttakymmentä 
vuotta.

Pudasjärven Metsästys-
seurat pyytävät vuorovuo-
sin hirven huutokaupatta-
vaksi sotiemme veteraanien 
hyväksi. Tämäkin kaunis pe-
rinne on jatkunut pitkään. 

Odotetut hirvipeijaiset Kipinässä

Ajomiesten vetäjänä vuo-
sia toiminut Hannu Riepu-
la kiitteli seuran hyvää yh-
teishenkeä. Sen osoituksena 
hän luetteli yhteisiä talkool-
la ja porukan rahoituksella 
toteutettuja hankkeita: Seu-
ran metsästysmaja, lahti-
vaja joka on kehittynyt laa-
dukkaaksi teurastamoksi 
riiputuskylmiöineen ja mo-
nia muitakin hankkeita.

Hirvenpyynnin merki-
tyksestä voitaisiin mainita 

ainakin liikenneturvallisuu-
den parantuminen. Kipi-
nän alueella tämä on erityi-
sen tärkeä hyöty, sillä vilkas 
Kuusamon valtatie halkoo 
seuran alueen. Ei voitane 
vähätellä metsätuhojen vä-
hentymistä. Hirven lihalla-
kin on merkityksensä. Ja en-
nen kaikkea hirven pyynti 
on terveellistä ulkoilua pyy-
täjille.

Matti Vuolteenaho

Hirvipeijaisten hengettäret ja makujen mestarit katarii-
na kauppi ja Jenni koistinen.

”Voileipätehdas” käynnissä ennen peijaisia.

Veljekset Aatu 2 v. ja Eetu 3 v. nauttivat hirvikeitosta äi-
tinsä Minnan ja isänsä Janne Riepulan kanssa.

Isänpäiväleivät 
Pudasjärven 

torilta! 
Pe 7.11. klo 9.00 

alkaen. 
Aamulla leivotut
- aidot ohrarieskat
- ruislimput, hiiva-

ton
- tuoreet munkit, 

tuorerinkelit ym.
- Tyrnävän Myllyn 

jauhot

Savilaakson leipomo

Eija Taavitsaisen 
kirjoittama 

"AITTOjäRVen 
KAnSAKOUlU 
Vuodet 1929-1969 

Historiaa ja 
muistoja" 

-kirjaa saatavana 
Pudasjärven Kirja-

kaupasta ja 
Eija Taavitsaiselta 
p. 040 828 1587.

Isälle!

www.pudasjarvi-lehti.fi
LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ: 

Lukijan kynästä

Muutetaan ensin vanhuspalvelu ikäihmisten palveluksi, ei me 
olla vanhuksia, olemme vireitä kun vain palvelut toimii.

Nyt on ajankohtaista tämä netti, johon me ikäihmiset tar-
vitsimme apua. Ei ole yksinkertaista käyttää konetta ja pank-
ki- ym palveluita, ensinnäkin tietoturva aiheuttaa ongelmia. 
Nyt tarvittaisiin meille ohjaaja, joka on perehtynyt myös näi-
hin asioisin, samoin kuin kaikkeen muuhunkin yhteydenpi-
toon.

Kone menee sekaisin yhden pai-
nalluksen jälkeen. Mitä teet kun et 
tiedä. Virusturva ym. on turvallisuu-
den kannalta erittäin tärkeitä. Nyt 
kaupunki, Oulunkaari ottakaapa tämä 
heti käsittelyyn.

Jokivarren asukas

nettiin apua
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Pudasjärvi ABC     klo  08.00 – 10.00
Hotelli Kuusamo   klo  13.00 – 19.00 

VANHAT JA UUDET ASIAKKAAT TERVETULOA!

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

Rakennustarvike: jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

www.k-maatalous.fi

K-MaatalOus Pudasjärvi
ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Käsine Tegera 377

2kpl lithium akkua, 
sis. 100 tarviketta

149,-

IsänpäIvä-
lahjavInKKejä! 

Ruuvitalttasarja 
stanley 48 osaa

48-osainen 
ruuvitalttasarja 

laukussa. 24,95

tule tutustumaan  
uusittuun käsityökalu-  
valikoimaamme!

hylsysarja Bahco 
s910 91 osaa

91-osainen 
hylsysarja 1/2”. 
Sisältää myös 

kiintoavaimia ja 
ruuvauskärkiä.

99,90

199,-

akkuporakone One+ 
RCD1802-ll13X, 

18v

Lämmin 
talvityökäsine 
siannahasta
teddyvuorilla. 
Useita kokoja. 4,95

Winter 
talvihaalari

69,-

Lumitöihin ja 
pilkille lämmin 

talvihaalari 
kosteutta 

kestävästä mate-
riaalista. Huppu 
ja vetoketjut lah-
keissa helpottaa 

käyttöä. 
Koot XL-XXL.

Talvityökäsine 
prof 308T

3,90

RAUTAISAA ISÄNPÄIVÄÄ 
ISÄT JA ISOISÄT!

MUIsTa
 RaUTIa 

lahjaKORTTI!

joustavat maksuehdot, 
kororonta maksuaikaa 

jopa 6 kk

isälle isänPäiväKsi Pudas-KOneesta

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

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17, 
la suljettu

SHAVER 5000 PT870 
PARRANAJOKONE
● Dual precision-

ajopää
● Pop-up trimmeri
● Vesipestävä
● 50 min ajoaika 1 

tunnin latauksella

119€

VIP 1853 IPTV-bOxI
● Internet Digiboxi TV:n katseluun esim. 

Kairan Kuidun kautta. Kairan Kuidun 
asiakkaalle 14 kanavaa ilmaiseksi

● Toimii kaikkien operaattoreiden 
verkossa

149€
TL-PA4010 PKIT
● Sähköverkko/Internet adapteri Internet 

yhteyden siirtoon sähköverkossa
● Mainio esim. Internet digiboxin käytössä

75€

69€

Alkuperäinen 
ruotsalainen
LÄMPÖSAAPAS

● Erittäin lämmin
● Kevyt
● Pitävä pohja
● Vedenpitävä
● Koot 35-50

Lyhyt- tai 
pitkä-

vartinen

KEVYT SAAPAS
● Saappaiden 

ostajalle Sievi 
kangaskassi 
kaupanpäälle

alkaen

Alkaen

SAREK
TERÄSTERMOSPULLO
● Perinteisellä 
 kierrekorkilla
● 10 vuoden takuu
● Koot 0,3 l, 0,5 l, 0,7 l, 
 1 l ja 1,2 l. Myös 
 ruokatermoksia

21,90

2-IN-1 VIILANPIDIKE
● Todella käytännöllinen viilanpidike, 

jolla hampaan- ja syvyydenrajoitin te-
roittuu samalla kerralla. Ihanteellinen 
yleiskäyttöön 1/4” P, 3/8” P, 325” ja 
3/8” teräketjuille

● Sisältää pyöreän ja litteän viilan 
(ainoastaan STIHLiltä)

POwER TOUcH PT723 
PARRANAJOKONE
● Vesipestävä 
● Johdollinen ja 

johdoton käyttö
● 45 min ajoaika 8 

tunnin latauksella

69€

Lahjaideat:

33€

59,90

keskustie	1,	97700	ranua,	puh.	(016)	355	1002
avoinna	Ma-Pe	9.30-17.00,	la	9.00-	13.00

Ranuan Kenkätalo

MUIsTA Isää...

Muista isää lahjakortilla!

MIesTeN KINTTAAT 

Alkaen 16,50
Miesten	Micro-
Fleece 
välIAsU 19,50
MIesTeN veRKKARIT 

18,50
MIesTeN AAMUTOssUT 

19,50Alkaen

MIesTeN NAHKAlOMpAKOT 

19,50Alkaen

MIesTeN 
NeUleeT 
Alkaen 23,50
MIesTeN 
FlANellIpAITA 

16,95
MIesTeN 
pOOlOpUseRO

9,90
MIesTeN 
NAHKAKäsINeeT

16,95

Isäinpäivä 9.11.2014


