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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Yhteismetsän 
perustamissopimus sai 

nimet alle s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 13.11.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto on
suljettu ke 18.11.2015 klo 11-16. 
Palvelemme sinua verkossa, puhelimitse ja
yhteispalvelupisteissä.

 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
Oulu | Haapajärvi | Kuusamo | Pudasjärvi | Raahe | Ylivieska 

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

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 18.11., 
ke 25.11., ja ke 2.12.

P. (08) 823 023. TORITIE 1, 2. krs (Tuurituvan yläpuolella)

PIKKUJOULUT LÄHESTYY!
Onks hiukset valmiina?
Tyylin loihtii

Kampaamisen
avuksi

OSIS+ tuotteet
9.90€

PIKKUJOULUT 

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

DNA VEPPI 4G SUPER

19,90€/kk/12 kk

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
150 Mbit/s

■ Surffaa netissä ja lataa nopeasti isoja        
   tiedostoja.

■ Katso HD-tasoista kuvaa ja pelaa  
   netissä vauhdikkaasti. 

■ Rajaton netti huippunopeassa 4G-verkossa.

■ Maksiminopeus 150 Mbit/s*. 
   

Mikä liittymä sopii sinulle? Kysy myyjältä. 
*4G-verkon ulkopuolella liittymä käyttää kattavaa 3G-verkkoa.

SUPERNOPEA 
RAJATON NETTI 
TABLETTIIN TAI 
MOKKULAAN. 

4
4

3
0

25
3

(vaihteluväli 5–80 Mbit/s)

Norm. 29,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €. 24 kk sopimus yhteensä 601,50 €.

DNA VEPPI 4G SUPER

19,90€/kk/12 kk

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
150 Mbit/s

■ Surffaa netissä ja lataa nopeasti isoja        
   tiedostoja.

■ Katso HD-tasoista kuvaa ja pelaa  
   netissä vauhdikkaasti. 

■ Rajaton netti huippunopeassa 4G-verkossa.

■ Maksiminopeus 150 Mbit/s*. 
   

Mikä liittymä sopii sinulle? Kysy myyjältä. 
*4G-verkon ulkopuolella liittymä käyttää kattavaa 3G-verkkoa.

SUPERNOPEA 
RAJATON NETTI 
TABLETTIIN TAI 
MOKKULAAN. 

4
4

3
0

25
3

(vaihteluväli 5–80 Mbit/s)

Norm. 29,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €. 24 kk sopimus yhteensä 601,50 €.

DNA VEPPI 4G SUPER

19,90€/kk/12 kk

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
150 Mbit/s

■ Surffaa netissä ja lataa nopeasti isoja        
   tiedostoja.

■ Katso HD-tasoista kuvaa ja pelaa  
   netissä vauhdikkaasti. 

■ Rajaton netti huippunopeassa 4G-verkossa.

■ Maksiminopeus 150 Mbit/s*. 
   

Mikä liittymä sopii sinulle? Kysy myyjältä. 
*4G-verkon ulkopuolella liittymä käyttää kattavaa 3G-verkkoa.

SUPERNOPEA 
RAJATON NETTI 
TABLETTIIN TAI 
MOKKULAAN. 

4
4

3
0

25
3

(vaihteluväli 5–80 Mbit/s)

Norm. 29,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €. 24 kk sopimus yhteensä 601,50 €.

DNA VEPPI 4G SUPER

19,90€/kk/12 kk

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
150 Mbit/s

■ Surffaa netissä ja lataa nopeasti isoja        
   tiedostoja.

■ Katso HD-tasoista kuvaa ja pelaa  
   netissä vauhdikkaasti. 

■ Rajaton netti huippunopeassa 4G-verkossa.

■ Maksiminopeus 150 Mbit/s*. 
   

Mikä liittymä sopii sinulle? Kysy myyjältä. 
*4G-verkon ulkopuolella liittymä käyttää kattavaa 3G-verkkoa.

SUPERNOPEA 
RAJATON NETTI 
TABLETTIIN TAI 
MOKKULAAN. 

4
4

3
0

25
3

(vaihteluväli 5–80 Mbit/s)

Norm. 29,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €. 24 kk sopimus yhteensä 601,50 €.

DNA Kotimokkula 
4G B315 Wlan
Hinta alkaen

5,-
(36 kk maksuaika, laitteen kokonaishinta 180 €)

/kk

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

JOULUKSI
Kaikki MATTOPESUT

-15%
Tarjous voimassa ma 30.11. asti.

• TÄKIT alk. 10,50 € /kpl
• PÄIVÄPEITOT alk. 15 € /kpl

• PETAUSPATJAT alk. 15 € /kpl

Vastaanotto Perhemarketissa
Pietarilantie 48, Pudasjärvi

p. (08) 311 7204. www.oulunpesulapalvelu.fi

11. KAAMOS  KAATUU
To 19.11.2015 klo 18.00 

OSAO Jyrkkäkoskentie 18 A
ammattiopiston ympäristö, 

tulet opastavat perille
Ilmainen kuljetus klo 17.45 S-marketin parkkipaikalta, 

paluu ilotulituksen jälkeen n. klo 20.15 

   OHJELMASSA:
• HEVOSESITYS klo 18.15
• MUSIIKKIA
• KILPAILUJA
• ONGINTAA
• MAKKARAA 
• LÄTTYJÄ
• VELHO ANTERIN TULIESITYS
• MÖNKIJÄ- JA KELKKAESITTELY

• ILOTULITUS klo 20.00!

Kuva Juha Nyman

TERVETULOA! Vapaa pääsy!
Järjestää: OSAO Pudasjärven yksikkö www.osao.fi/pudasjarvi

Lisätiedot: Hannu Kinnunen 040 593 4936

   OHJELMASSA:
• HEVOSESITYS klo 18.15
• MUSIIKKIA
• KILPAILUJA
• ONGINTAA
• MAKKARAA 
• LÄTTYJÄ
• VELHO ANTERIN TULIESITYS
• MÖNKIJÄ- JA KELKKAESITTELY

• ILOTULITUS klo 20.00!

TULE MAISTIAISELLE!
Hodari-kiertue saapuu Pudasjärven Ärrälle  

Ma 16.11. klo 10–12

KIERTUE 2015

Nyt myös  
mahdollisuus  

tulla juttelemaan  
kauppiasurasta!

Paikalla aluepäällikkö ja  
kauppiasrekrytoinnista vastaava!

AMMATTIPÄTEVYYSPÄIVÄT

OV-Laatu Oy, p. 045 6775 875

Jukolan Pirtti, Pudasjärvi
TULITYÖKORTTI
pe 20.11. klo 8.00

ENNAKOIVA AJO*
la 21.11. klo 10.00

Pudasjärvellä la 14.11. klo 10
Tervetuloa puhumaan politiikkaa!
Paikka: Pudasjärven  
S-marketin edessä 

www.tytti.info

Kansanedustaja 
Tytti Tuppurainen

Tule tunnelmalliselle Pudasjärven joulutorille alkaen klo 16.00.
Joulunavaus alkaa klo 18.00 joulukulkueella ja jatkuu  

jouluvalojen sytyttämisen ja muun ohjelman merkeissä.

Joulutori ja joulunavaus perjantaina 20.11.ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI
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Tarjous voimassa niin kauan 
kuin tavaraa riittää.

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

Pukin konttiin
pulkkaan, vaunuihin, kotaan...

AITO KOTIMAINEN
LAMPAANTALJA

39003900 Joulun odotteluun
SUKLAAKALENTERI

099099
kpl

KIRPPIS
ma-ti 16-17.11. klo 11-16.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Myös 
huonekaluja!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Kerran äidit toivat lapsiaan Jeesuksen luo. 
He tahtoivat, että Jeesus panisi kätensä 
lasten päälle ja siunaisi heitä. Opetuslap-
set ajattelivat, että Jeesuksella oli ilman 
lapsiakin liiaksi työtä, kun hän paransi sai-
raita, lohdutti murheellisia ja opetti. Siksi 
he toruivat äitejä ja käskivät heidän men-
nä pois lapsinensa. Mutta kun Jeesus näki 
sen, hän pahastui oppilailleen ja sanoi: 
”Antakaa lasten tulla minun luokseni älkää-
kä estäkö heitä, sillä lasten kaltaisten on Ju-

malan valtakunta”. Sitten Jeesus otti lap-
set syliinsä, pani kätensä heidän päällensä 
ja siunasi heidät.

Olemme juuri juhlineet 70 vuotiasta 
päiväkerhotyötä valtakunnallisesti. Seura-
kunnassamme ensimmäinen päiväkerho 
aloitti vuonna 1972. Iloiten saamme huo-
mata, miten äidit ja isätkin tuovat tänäkin 
päivänä lapsiaan kerhoihin mukaan Jee-
suksen siunattaviksi. Jeesus on itse luvan-
nut olla siellä, missä Hänen omansa ovat.

Päiväkerhon hartaudessa laulamme 
lasten kanssa virttä; "Jeesus sinä itsekin 
olet ollut pieni. Tule mukaan leikkeihin, suo-
jaa kerhotieni."

Kerttu Luokkanen

Jeesus siunaa lapsia

OSAO:n Pudasjärven yksi-
kön ammattiopistossa Jyrk-
käkoskella vietettiin kiirei-

OSAO:lla avoimet ovet 
kouluun tutustumisen merkeissä

siä päiviä 4.-5.11., kun sadat 
yhdeksänluokkalaiset ja ai-
kuiskoulutukseen hakevat 

Rimminkankaan yläkoululaiset kuuntelevat tarkkaavaisesti 
matkailupuolen esitystä.

Sara-Maria Virpi poseeraa yhdessä Aarteen Launon kanssa.

Prosessipuolen opettaja Jari Ruutikainen kertoo Rimmin-
kankaan yhdeksännen luokan opiskelijoille, miten muoto-
höylä vaikuttaa puun pintaan.

Matkailupuolen oppilaiden 
muurinpohjaletut näyttävät 
hyviltä jo tekovaiheessa. 

tutustuivat kouluun avoi-
mien ovien päivänä. Tutus-
tumassa keskiviikkona kävi 
Ranuan yläkoululta yhdek-
sänluokkalaisia ja OSAO:n 
Kontinkankaan Valmiina 
amikseen -ryhmä. Torstai-
na kävivät oman paikallisen 
yläasteemme yhdeksänluok-
kalaiset Rimminkankaalta. 
Tutustuville oppilaille oli 
järjestetty erilaisia pisteitä 
jokaisen alan puolesta, jossa 
kerrottiin kyseisestä alasta ja 
sen opiskelusta yleisesti. 

Hevospuolen opiskelijoil-
la oli kaksi erilaista pistettä, 
joissa toisessa esiteltiin uljas-
ta ratsastussimulaattori Toti-
lasta. Halukkaat saivat myös 
itse kokeilla simulaattoria. 
Toisessa pisteessä esiteltiin 
erittäin hyvät tallitilat ja osa 
hevosista. Lopuksi haluk-
kaat saivat harjata tallin pa-
rasta kolmevuotista opetus-
ponia Aarteen Launoa. 

Tallin esittelijä ja kolman-
nen vuoden opiskelija Sara-
Maria Virpi kertoi, että avoi-
mien ovien päivä oli hauska 
ja erilainen tapa viettää kou-
lupäivä. Harjauspisteeseen 
oppilaat olivat valinneet 
Aarteen Launo ponin, eli tu-
tummin Laten, koska se on 
kooltaan pieni, jota koke-
mattomankin on helppo lä-
hestyä. Virpi kertoi opiske-
levansa ammattiopistossa, 
koska tuntee alan omakseen. 
Koulun käynnissä parhaim-
pina asioina Virpi mainitsee 
koululta saadut omat hoito-
hevoset ja opiskelun käytän-
nönläheisyyden.

Matkailupuolen oppilaat 
olivat järjestäneet pääraken-
nuksen luokassa esittelytilai-
suuden, jossa kertoivat mitä 
ovat kouluaikana tehneet ja 

näyttivät kuvia tulevaisuu-
den työpaikoista. Paikalla oli 
myös Syötteen matkailuyh-
distyksen toiminnanjohta-
ja Rauno Kurtti kertomassa 
Syötteestä ja sen tarjoamis-
ta työpaikkamahdollisuuk-
sista. Tämän jälkeen siirryt-
tiin teltan luokse nauttimaan 
maukkaita muurinpohjalet-
tuja.

Prosessipuolen opiskeli-
jat kertoivat pääpiirtein hei-
dän alastaan. Myös yksi ha-
lukas sai kokeilla, miten 
yleisin prosessialan kone 
muotohöylä toimii. Sähkö-
puolen opiskelijat kertoivat 
myös omasta koulunkäyn-
nistä ja näyttivät kaksi eri-
laista kytkentää, jotka olivat 
viitos- ja hämäräkytkentä.

Avoimien ovien päivien 
tärkeimpinä toteuttajina oli-
vat koulun opiskelijat, sil-
lä he osasivat kertoa koulun 
käynnistä parhaiten opiske-
lijan näkökulmasta. Opetta-
ja saattoi kommentoida vain 
muutaman sanan, mutta 
opiskelijat hoitivat esittelyt 
omasta takaa erinomaisesti. 

Viivi Mahlakaarto

Oululaisen Lintulammen 
ala-aste oli tuonut Syöt-
teen peikkopolulle opetta-
jansa Erkki Helinin johdolla 
vuonna 1998 peikot Rokki-
Raimon ja ”Tuulikello”, jo-
hon he itse olivat valmista-
neet kellot, jotka sittemmin 
varastettiin. 

Lintulammen ala-asteel-
la opiskelevat Eemu 9 v ja 
Joona Helin 7 v, toivat peik-
kopolulle nyt syksyllä val-

mistamansa Rökki-peikon. 
Kuljettajana heillä oli iso-
vanhemmat nyt jo eläkkeel-
lä olevat Erkki ja Helena 
Helin. 

- Peikkopolulla on tänä 
kesänä ollut paljon kävijöi-
tä, toisinaan jopa pitkiä jo-
noja ja uusia peikkojakin on 
polun varrelle ilmestynyt, 
kertoi Atte Särkelä.

RE, kuva Erkki Helin

Peikkopolulle 
uusia peikkoja

Rökki-peikko 2015 tekijät Joona ja Eemu Helin. 

Pudasjärven kirkkokuoron 60 v juhlamessu seura-
kuntakodissa su 15.11. kello 10, Pekka Asikainen, Jaak-
ko Sääskilahti, Keijo Piirainen, Jukka Jaakkola, kirkko-
kuoro. Kirkkokahvit. ja  Säveljuhla seurakuntakodissa su 
15.11. kello 12.30.
Kuorot: kirkkokuoro to 19.11. kello 18, eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 18.11. kello 13.
Konsertti, Anne Kauppi, piano, seurakuntakodissa pe 
13.11. kello 19, ohjelmamaksu 10 €.
Konsertti, Lauluyhtye Koljada (Slovjansk, Ukraina) seu-
rakuntakodissa pe 20.11. kello 19. Ohjelmamaksu 10 €.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 16.11. kello 18.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa  keskiviikkoisin  
kello 10-13.

Yhteisvastuustartti Pudasjärven seurakuntakodissa 
la 21.11. kello 10-15. Päivään kutsutaan Yhteisvas-
tuukeräyksestä kiinnostuneita vapaaehtoisia. Päivän 
aikana esitellään keräyksen kohteet ja kuullaan viime 
vuotisen keräyksen onnistumisesta. Ilmoittautuminen  
ruokailua varten ma 16.11. mennessä kirkkoherranvi-
rastoon (08) 882 3100.

Ystävänkammari seurakuntakodissa tiistaisin kello 12.
Sauvakävely tiistaisin, lähtö seurakuntakodilta kello 
17.15, kävellään n. 45 min, kahvit ja hartaus Kanttori-
lassa.
Lapsiparkki seurakuntakodissa  perjantaisin kello 9.30-
12 ja ke 11.11. kello 14-16.
Perhekerhot: Seurakuntakodin perhekerho ke 18.11. 
kello 10-13 sekä to 19.11. kello 10-13. Korpisen kyläta-
lossa ke 18.11. kello 10.
Rauhanyhdistykset: Päiväseurat Kurenalan ry:llä su 
15.11. kello 13 (Raimo Kananen, Kari Louhisalmi). Lau-
luseurat Sarakylässä Anssi Nurmelalla su 15.11. kello 
19. Lähetysseuroja: Aittojärvellä Silja ja Lasse Puurusel-
la ke 18.11. kello 18, Pärjänsuolla Eija ja Jouni Seppä-
lällä to 19.11. kello 19, Sarakylän kappelissa pe 20.11. 
kello 19, Hirvaskosken koululla la 21.11. kello 18, Hete-
kylässä Anne ja Vesa-Pekka Takarautiolla su 22.11. kel-
lo 12 ja seurakuntakodissa su 22.11. kello 16  (Erkki Sa-
vela, Toivo Kalliokoski).
Kastettu: Tuukka Taneli Mattila, Saaga-Alisa Heleena 
Peltoniemi, Samuel Onni Eemeli Lassila, Jon-Antte Ola-
vi Jauru.
Haudattu: Irja Annikki Niemelä 83 v, Sirkka Liisa Ikonen  
80 v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Uusi rinne ja hissi valmistuvat 
talvikauden avaukseen Iso-Syötteellä
Iso-Syötteellä aloitettiin 
syyskesällä rakentamaan 
uutta 400 metriä pitkää las-
kettelurinnettä ja hissiä, jot-
ka valmistuvat itsenäisyys-
päivän viikonvaihteessa 
pidettäviin avajaisiin men-
nessä. Samalla rinteen alu-
eelle rakennetaan lumetus-
järjestelmä, sekä tehdään 
tarvittavat sähkö- ja rinteen 
valaistustyöt. Lumetusjärjes-
telmää tehostetaan asenta-
malla paineenkorotuspump-
pu. Vanhojen rinteiden 
puolella on tehty pieniä 
kunnostustöitä sekä niitetty 
kaikki rinnealueet.

– Uuden rinteen raken-
nustyöt aloitettiin maansiir-
totöillä elokuun 15 päivänä. 
Ensimmäisenä työnä oli tien 
tekeminen, jota pitkin kä-
siteltävät maamassat kulje-
tettiin. Varsinaiset rinnetyöt 
aloitettiin leikkaamalla ja ta-
soittamalla rinteen profii-
lia. Louhintatöitä ei tarvittu 
tehdä. Maita siirrettiin rin-
nealueella yhteensä noin 20 
000 kuutiometriä. Määrästä 
suurin osa meni rinnepoh-
jan turvetukseen, jota saa-
tiin Luppoveden rakennus-
töiden aikaan varastoidusta 
turpeesta, joka näin tuli nyt 
hyötykäyttöön. 

Uusi hissi on ankkuri-
tyyppinen hissi, johon ala- ja 
yläaseman lisäksi tulee nel-
jä välitolppaa kannattamaan 
vaijereita sekä turvatolppa 
yläaseman etupuolelle estä-
mään roikkuvien vetolaittei-

den pääsemisen kääntöpyö-
rälle, kertoi rinnepäällikkö 
Vesa Salmela 

Ensi kesän aikana uuteen 
rinnepohjaan kylvetään hei-
nänsiemenet. Uuden rinteen 
myötä kokonaisrinnemäärä 
kohoaa Isolla-Syötteellä 17 
ja hissien määrä kahdeksaan 
kappaleeseen.

 – Kauden alkua tässä 
odotellaan. Lumetus aloite-
taan heti kun kelit sen salli-
vat. Kesän aikana hankittiin 
kaksi uutta lumitykkiä, joten 
nyt lunta saadaan 16 tykin 
voimalla rinteisiin.  Rintei-
den kunnostustyö on ulkois-
tettu edelleen Artic-freetec 
Oy:lle. Ulkoistuksen etuna 
on, että tiedämme etukäteen 
mitä kauden rinnetyöt mak-
savat ja yllätyksiä ei pääse 

Jarmo ja Aki Särkelä valmistautuvat viemään viimeisen anturan valumuottielementtiä pai-
koilleen. Suurin antura on vetänyt betonimassaa 12,5 kuutiota. Loppuihin anturoihin 8,5 
kuutiosta alaspäin. 

Uuden rinteen rakennustyöt aloitettiin maansiirtotöillä elo-
kuussa. Ensimmäisenä työnä oli tien tekeminen, jota pitkin 
käsiteltävät maamassat kuljetettiin.

Uusi hissi on ankkurityyppinen hissi, johon ala- ja yläase-
man lisäksi tulee neljä välitolppaa kannattamaan vaijereita 
sekä turvatolppa yläaseman etupuolelle estämään roikku-
vien vetolaitteiden pääsemisen kääntöpyörälle.

Syötteellä sijaitseva, ainoa ja alkuperäinen matkailu-/ret-
keilykäyttöön rakennettu Pudasjärven Opetusalan ammat-
tijärjestö OAJ:n maja sijaitsee uuden rinteen alareunassa. 
Maja on siirtynyt Iso-Syötteen Hiihtokeskuksen omistuk-
seen ja sille mietitään sopivaa käyttötarkoitusta.

tulemaan, Salmela selvensi.
Rinteen maansiirtotyöt 

on urakoinut Kuusamos-
ta oleva Kone Käkelä. Hissi-

en anturat urakoi M. Särkelä 
Oy. Hissit pystyttää Jämsä-
läinen Oy Multi-Snowtech. 
RE

Lähilomailu kotimaassa ja 
yksilölliset kokemukset ovat 
nykymatkailijan toivelis-
tan kärjessä. Uusi Tervetu-
loa kylään -esite on ilmes-
tynyt ja se vastaakin juuri 
lähilomailijan tarpeisiin. Ky-
lämatkailuesite antaa ideoita 
ainutlaatuisen loman toteut-
tamiseen. 

Tervetuloa kylään -esite 
julkaistiin ensimmäisen ker-

ran vuonna 2014 yhteistyös-
sä Lomalaidun ry:n kans-
sa. Tämän vuoden esitteessä 
avautuu koko laaja maam-
me etelästä pohjoiseen ja 
idästä länteen. Uutena tänä 
vuonna mukana on myös 
Livo Pudasjärveltä.

Matkailu kylissä tarjo-
aa aina uusia elämyksiä ja 
kylissä matkailijaa palve-
lee koko yhteisö. Majatalon 

emännät ja isännät päästä-
vät matkailijan näkemään 
arkeaan, opas tuntee ky-
län historian omakohtai-
sista kokemuksistaan tai 
isovanhempiensa kertomuk-
sista, paikallisten polut ava-
taan myös vieraalle ja ruoka 
on totta kai läheltä ja tutuil-
ta tuottajilta. Omatoimimat-
kailija löytää esitteestä yli 20 
aktiivisen kylän tarjoamia 

palveluja. Kylät sijaitsevat 
laajasti eri puolilla Suomea. 

Koko Suomessa yhteis-
työkumppaneiden kautta ja 
kylissä jaettava esite tekee 
kylämatkailusta nyt entistä-
kin helpompaa. Esite on saa-
tavilla myös sähköisenä os-
oitteesta tervetuloakylaan.fi.

Soila Palviainen

Livo mukana Tervetuloa kylään -esitteessä

Lukijan kynästä

Unohtuvia asioita?
”Sote-sopan” keskellä jää helposti huomiotta lähellä olevat asi-
at, kuten omat tie- ja vesiasiat. Osa yksityisteistä on huonokun-
toisia, kunnossapitokalusto hajoaa kiviin, joten pian tiet voivat 
jäädä auraamatta kokonaan. Tieosakkaiden täytyisi järjestäytyä 
pikimmiten. Tiekunnilla on syytä toimia ripeästi, sillä avustusha-
nat ovat sulkeutumassa, rahat menevät muualle.

Sama koskee Vesiosuuskuntia, heille olisi tarjolla hiukan apua 
ja neuvoja, mutta ei ole edes vastattu teknisen puolen yhteyden-
ottoihin. Samoin osallistuminen ohjaustilaisuuksiin on unohtu-
nut, useilta pieniltä ”vesiosuuskunnilta”. Elinympäristövaliokun-
nassakin on keskusteltu asiasta, miten heidät saisi toimimaan?

Muun muassa pumppaamoihin pitää laitaa yhteensopivat 
erotuskytkimet, sähkönsyöttölaitteet sopivalla kytkimellä pis-
torasialla, jotta aggregaatilla voi syöttää sinne virtaa sähkökat-
koksien aikana.

Veden kloorauslaitteita, mittareita ja aineita löytyy Pudasjär-
ven omalta vesilaitokselta, joten sinne kannattaa ottaa yhteyt-
tä sopivan syöttölaitteiston hankkimiseksi omaan verkostoon. 
Kaikki eivät tarvitse omia varavoimaloita. Kannattaa tehdä yh-
teistyötä lähilaitoksen kanssa.

Myös työllisyys on heikkenemässä. Yrittäjät, yhteisöt, osuus-
kunnat ja yksityiset: yrittäkää järjestää töitä, kannatta kysykää 
apua, hakekaa hanke- ja työllistämisrahoja.

Kirjoittaa Elinympäristövaliokunnan vähemmistöjäsen
P. A. Manninen 

Ota yhteyttä henkilökohtaisen tapaamisen merkeissä.
Esittelen mielelläni Cambridge ohjelmaa. 

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

Levynjulkistustilaisuus 
Pudasjärven kaupunginkirjastolla 

to 26.11. klo 18.00. 
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Levyä myynnissä jo perjantaina 20.11.
joulunavauksessa torilla.

PAIKALLINEN LEVYUUTUUS:
Markku Kemppainen - Sylisi syvät lähteet

Eero Räisäsen runoja lauluina.
10,-/kpl, vain käteisellä.

S-Marketissa Pudasjärvellä
Puh. 050 386 8660

Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto Ma-Pe 10-17

www.AarreKauppa.net
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Maataloudessa lannoituk-
set ovat osa viljelyn rutiineis-
ta. Metsissä ne ovat vielä hie-
man vieraampia. Toki niitä 
on tehty jo pitkän aikaa, mut-
ta kovin suurissa määrin ei 
Suomen metsiin ole lannoit-
teita kylvetty. Tavallaanhan 
se on aivan ymmärrettävää, 
lannoitteet maksavat ja metsä 
kasvaa kyllä ilmankin. Totta-
han se on, mutta siltikin sopi-
vien kohteiden lannoittami-
nen kannattaa.

Metsien lannoitukset jae-
taan yleensä joko terveys- tai 
kasvatuslannoituksiin. Ter-
veyslannoituksilla pyritään 
lisäämään metsän kasvua 
korjaamalla maaperän ravin-
nehäiriöitä. Tavallisesti ra-
vinnehäiriöitä esiintyy tur-
vemailla, mutta kankaillakin 
on toisinaan tilanne, että jon-
kin ravinteen tai hivenaineen 
puute rajoittaa kasvua. Joi-
takin selkeitä tuntomerkkejä 
ovat esimerkiksi pensastuva 
latvus (boorin puute), lyhyet 
ja vähäiset neulaset (fosfori), 
kellertävät neulaset ja runsas 
karhunsammalen määrä (ka-
lium). 

Aina ravinteiden puute ei 
kuitenkaan ole kovin helposti 
silmin havaittavissa. Jos kui-
tenkin on tunne, että metsä ei 
syystä tai toisesta kasva aivan 
niin hyvin kuin kasvupaikan 
perusteella sopisi olettaa, on 
syytä miettiä mikä on vikana. 
Turvemailla syy voi olla ve-
sitaloudessa, joka kannattaa 
aina ensimmäisenä huoleh-
tia kuntoon. Jos kosteus ei ole 
ongelma, syy löytyy todennä-
köisesti maaperästä. Neulas- 
tai maaperä analyysillä pys-
tytään selvittämään tarkasti, 
onko syytä terveyslannoituk-
siin. Uusi Kemera-laki korvaa 
terveyslannoituksen kustan-
nuksista 40 prosenttia, kun-
han kohde täyttää lain vaati-
mat edellytykset.

Kasvatuslannoituksissa 
kyse on pelkästään ravintei-
den lisäämisestä, ei niinkään 
puutteiden korjaamisesta. 
Yleisin kasvatuslannoitus-
ten ravinne on typpi, joka on 
merkittävin metsän kasvun 
säätelijä. Tarvittaessa voidaan 
typpilannoituksen ohessa li-
sätä myös muitakin ravintei-
ta tai hivenaineita. Parhaiten 
kasvatuslannoitukseen sovel-
tuvia alueita ovat kuivahkot 
ja sitä rehevämmät kankaat. 
Kasvatuslannoituksiin ei ole 

Lannoituksilla 
tuottoa metsälle

saatavissa minkäänlaista val-
tion tukea. 

Miksi metsiä  
kannattaa lannoittaa
Lannoituksia ei saada ilmai-
seksi. Tuottoa ei pystytä rea-
lisoimaan kuin vasta seu-
raavassa hakkuussa, johon 
menee usein aikaa vähintään-
kin 10 vuotta. Raha on siis pit-
kään kiinni.

Sijoituksena lannoitus on 
kuitenkin oivallinen, kaikis-
ta huonoista puolistaan huo-
limatta. 

Metsän kasvu nopeutuu. 
Parhaimmillaan lannoituk-
sen tuottama lisäkasvu voi 
olla jopa 20 kuutiometriä heh-
taarilta, toki näillä korkeuk-
silla se on tyypillisesti 10-15 
kuutiota. Sijoituksen sisäi-
nen vuotuinen korkokanta on 
keskimäärin yli 10 prosenttia, 
Kiertoaika lyhenee. Harven-
nuksien väli jää lyhyemmäk-
si ja päätehakkuulle pääsee 
aikaisemmin. Metsän muut-
kin arvot paranevat. Marjo-
ja ja sieniä tulee enemmän ja 
metsät sitovat enemmän hiili-
dioksidia. Lannoitusten kus-
tannukset ovat vähennyskel-
poisia metsäverotuksessa.

Lannoituksen tuotto on 
parhaimmillaan hoidetuis-
sa ja ajallaan harvennetuissa 
metsissä. Optimaalinen ajoi-
tus on, kun kuitupuu alkaa jä-
reytyä tukiksi.

Pienien alueiden lannoi-
tukset kannattaa hoitaa itse, 
mutta kun pinta-alaa alkaa 
kertymään, voi olla ajan ja 
hermojen säästämiseksi vii-
sasta antaa lannoituksen hoi-
taminen kokonaisurakoitsijan 
vastuulle. 10 hehtaaria alkaa 
olla jo sellainen määrä, että 
helikopterilla tai metsäkone-
levityksellä päästään isän-
nän/emännän näkökulmasta 
järkevään hintaan. Lannoit-
teiden käyttömäärät ovat ke-
miallisten lannoitteiden osal-
ta 500-600 kiloa hehtaarilla ja 
tuhkan osalta 3000-4000 kg/
ha. Kustannustasot vaihtele-
vat lannoitteesta riippuen. 

Metsän lannoitus on siis 
vaihtoehto, jota jokaisen met-
sänomistajan kannattaa poh-
tia myös omalle kohdalleen. 
Mikäli aihe herätti mielen-
kiintoa ja kysyttävää ilmeni, 
ottakaa rohkeasti yhteyttä.

Teemu Leppänen
Metsänhoitoyhdistys 
Pudasjärvi 

Ravinnetasapainon ollessa kunnossa puu kasvaa hyvin 
näilläkin korkeuksilla.

Uusia liikennejärjestelyjä 
Kallen-, Pelto- ja Ritolantien alueilla

Uuden koulukampuksen 
valmistumisen myötä on 
koulun vaikutusalueella teh-
ty uusia liikennejärjestelyjä 
Kallen-, Pelto- ja Ritolantien 
alueelle, joissa Peltotie ly-
henee noin sata metriä. Kal-
lentie säilyi entisellään. Uusi 
katuyhteys, Nyynäjäntie, ra-
kennetaan noin 200 metriä 
Kuusamoon päin ja liitetään 
Peltotiehen, joka jatkuu siitä 
kampukselle Nyynäjäntienä. 
Samassa yhteydessä raken-
nettiin uusi puhdasvesi - ja 
jätevesi runkoviemärilinja 
koulukampukselta Nyynä-
jäntien varteen Peltotien al-
kupäähän asti, jossa se liitet-
tiin vanhaan verkostoon.

Hankkeen rakennuttaja-
na toimii Pudasjärven kau-
punki ja Pudasjärven ve-
siosuuskunta. Hankkeen 
toteuttaa Oululainen JP-Ma-
tic Oy, joka on erikoistunut 
tie, katu- ja kunnallistek-
niikan rakentamiseen sekä 
muihin infra-alan töihin. JP-
Matic Oy:llä on toimipiste 
myös Suomussalmella.

Toiminta alueena yrityk-
sellä onkin Pohjois-Pohjan-
maa ja Kainuu.

Koulukampusalueen ka-
tujen saneeraus aloitettiin 
heinäkuun alussa. Ensivai-
heessa rakennettiin uusi 
Nyynäjäntien liittymä Kuu-
samontieltä nykyiselle Pelto-
tielle. Seuraavassa vaiheessa 
rakennettiin alueen pintave-
sien kuivatusjärjestelmä sekä 
jätevesiviemäröinti ja runko-
vesijohto Nyynäjäntien var-
teen. Vasta tämän jälkeen 
alueelle päästiin rakenta-
maan ja saneeraamaan var-
sinaisia katuja ja pyöräteitä.

– Palkkaamme aina pai-

kallisia rakentajia töihimme 
mikäli mahdollista. Syötteen 
Maansiirto Oy, jonka eri-
koisosaamista ovat vesi- ja 
viemärityöt, hoiti työmaan 
kaikki kaivu- ja maansiirto-
työt, kuten kaikki vesihuol-
lon asennustyötkin, lukuun 
ottamatta sähkötöitä ja be-
tonisen tukimuurin raken-
tamista.  Urakkaan kuuluu 
alueen maanrakennus-, ker-
rosrakenteiden-, kuivatus-, 
viemäröinti sekä vesijohto- ja 
valaistustyöt, betonisen tuki-
muurin rakentaminen sekä 
alueen pintarakennustyöt, 
kuten kiveys- ja vihertyöt 
sekä asfaltointityöt. Urakan 
ulkopuolella on Kallentielle 
asennettu muun muassa Kai-
ran kuidulle telesuojaputket 
myöhempää laajakaistan tar-
vetta varten, Fortumin säh-
köilmajohdot on asennettu 

maan alle sekä kiinteistöjen 
vesijohdot on uusittu. Koko-
naisurakan hinta kaikkineen 
töineen ja materiaaleineen 
oli noin 600.000 euroa, kertoi 
työmaan vastaavana mesta-
rina toiminut Marko Ylitalo 
JP-Matic Oy:stä.

Sateinen ja märkä kesä 
vaikeuttivat töitä ja tekivät 
etenkin vesijohto- ja jäteve-
siviemäröintitöistä haasta-
via ja osin vaikeitakin. Eikä 
alueen kuivatusputkistojen 
ja kaivojen asentaminen kai-
kissa paikoissa myöskään ol-
lut helppoa.

 – Alueella on paljon van-
hoja vesi-, viemäri- ja erilai-
sia kaapelirakenteita, joiden 
varmaa sijaintia ei kukaan 
tiennyt. Niiden etsiminen ja 
varominen teetti usein yli-
määräistä työtä, mutta Syöt-
teen Maansiirron ammatti-
taitoisen rakennusporukan 

ansiosta niistäkin selvittiin 
vahingoitta. Työ sujui suun-
nitelmien mukaan ja suun-
nitellussa aikataulussa on 
pysytty.  Alueen viimeiste-
lytyöt ja asfaltoinnit tehdään 
ensi kesänä ja työmaa on 
valmis heinäkuun 2016 lop-
puun mennessä. selvitti Yli-
talo. 

Erityiskiitokset Ylitalo 
haluaa antaa alueen asuk-
kaiden kärsivällisyydestä. 
Asukkaat ovat joutuneet elä-
mään rakennustöiden kes-
kellä koko kesän. 

-Kärsivällisyys palkitaan-
kin ensi kesänä, kun alue 
valmistuu. Lopputulos tu-
lee varmasti olemaan asuk-
kaiden mieleen. Koko kou-
lukampusalueesta uusine 
katuineen ja pyöräteineen tu-
lee koko Pudasjärven käynti-
kortti, Ylitalo lupaa. RE

Väliaikaisia vedenpumppaamoja jouduttiin rakentamaan 
työmaan aikana useita.

JP-Maticin vastaavan mestarin Marko Ylitalon mukaan koko koulukampusalueesta uusine 
katuineen ja pyöräteineen tulee koko Pudasjärven käyntikortti.

Uutta ja vanhaa rakennetta.

Hirsikoulualueen tietöiden lopputarkastusta tekivät tiistaina 10.11. vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Pekka Pitkänen, ra-
kennuttajakonsultti Anton Matinmikko Plaana Oy:stä ja vastaava mestari Marko Ylitalo JP-Matic Oy:stä.
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 13.-14.11. ALKUVIIKKO MA 16.11.

Tiistaina 17.11. Rautaosastolta

Avaimenteko ja lukkotarvikkeet

Delphi TÄYS-
SYNTEETTINEN 
MOOTTORIÖLJY
5 l

Perjantaina 13.11. Lauantaina 14.11.

099
Espanja
SATSUMAS
3 kg/tal.

995
kg

pkt179

499
kgKotimainen tuore

KIRJOLOHI 
2 kalaa/tal.

MAALAISPALVI-
KINKKU 
palana ja siivuina

Elektroninen
HIIREN-
KARKOITIN 
pistorasiaan

1195

kg

Prego
TUHKAIMURI 
1200w 3995
Sievi
TALVI TURVA-
KENGÄT 
Solid s2 89,-
OTSA-
VALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut 45,-

495

139
pss

HK
SIKA-NAUTA
JAUHELIHA
400 g

199
rss

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA 
palana

100
Barilla
SPAGHETTI
1 kg

pss

149

kg

Putaan Pullan
KOULULAIS-
SÄMPYLÄT
12 kpl

pss

Naudan
LUUTTOMAT
KEITTOLIHA-
PALAT

995
kg

Poprilli
GRILLIMAKKARA
400 g 100

pkt

PERSIMONI
3-pack
500 g
Espanja

499
Arla NATURA
KERMAJUUSTO
1 kg

TekstiiliosastoltaTekstiiliosastolta

199
pkt

kpl

695
kgPorsaan

KYL-
JYKSET 399

kg
Korpelan 
porsaan
SUOLALAPA
n. 1,5 kg/kpl

Valio VANILJA-
KERMAJÄÄTELÖ  1 l
2 pkt/tal.

795
Hyvä
NAUTA-
JAUHE-
LIHA

kg

199
rss

HK rypsi-
porsaan
LIHASUIKALE 
400 g 
kermapippuri

Snellman 
NAUDAN 
PALAPAISTI tai  
PAISTISUIKALE 
400 g

499
rss

Eldorado
PAPRIKA MIX
300 g

129
pss

Korpela
AITONAKKI, JUUSTONAKKI, 
SAVUSAUNAPALVI tai 
PAAHTOKINKKU 
200-300 g

Sampion
OMENA

079
kg

pss099
Fazer
PAAHTOLEIVÄT
335-280 g
täysjyvä, vehnä tai kaura

Atria
MAKSA-, LIHAMAKARONI-, 
LIHAPERUNASOSE- tai SALAMI- 
PERUNASOSE-
LAATIKKO
350-400 g 100

kpl

100

Arla
TUOREJUUSTO
150 g

pkt

2750

750

Poikien
PITKIS
100 % puuvillaa, 
koot: 100-130 cm 3150

Naisten 
TUNIKOITA 5450

Naisten
TOPPI

Isojen 
tyttöjen
JAKKU

6150

Tyttöjen
NEULETAKKI
punainen
koot: 130-160 cm

2390
Poikien
NEULETAKKI
musta
koot: 130-160 cm

PIKKU-
LAUKKUJA
ERILAISIA!

3990

Cross Hatch miesten
COLLEGEHOUSUT

Cross Hatch miesten
FARKUT 
+ VYÖ

Alkaen

5150

3750

Naisten
JAKKU

Varta
AKUT
esim. 53 Ah 5990

kpl

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan -10+35 C, 750ml

450 20,-5 pll

NESTEKAASUT
esim. 11 kg, 
metallipullon täyttö 1950

1995

Tuore porsaan
ETUSELKÄ ja LAPA 
3 kg/tal. 299

kg

149
kg

249
rssAtria BROILERIN 

FILEESUIKALEET 
300 g, naturell tai marinoidut

TOMAATTI
Hollanti

100
Valio
JOGURTIT
200 g

HK popsi
ISO VIITONEN
900 g

299
pkt

100

Oululainen
PEHMO VIIPALEET
450 g,
kaura tai vehnä

pss

3 prk

299

Saarioinen
PRONTO 
PIZZAT 330 g
americana, 
mexicana 
tai peper pkt
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Leijonat tutustuivat nuorisotiloihin
LC Pudasjärven hallitus vie-
raili lokakuussa Pudasjärven 
kaupungin nuorisotiloissa, 
joita esitteli vapaa-aikaohjaa-
ja Tarja Väisänen. Hän esit-
ti nuorten ja työntekijöiden 
puolesta suurimmat ja nöy-
rimmät kiitokset uuden bil-
jardipöydän lahjoittamisesta, 
jonka leijonat lahjoittivat ke-
vättalvella 50-vuotisjuhlassa. 
Esitys Lions-klubin avustuk-
sen suuntaamisesta uuteen 
biljardipöytään oli tullut 
nuorilta itseltään, kertoi Väi-
sänen.  

Vahvat pu-
dasjärveläisjuuret omaa-

va ja oululaistunut Zenith 
Reunion -yhtye on solminut 

Kansainvälinen levytyssopimus Zenith Reunionille
kansainvälisen levytyssopi-
muksen saksalaisen 7Hard le-
vy-yhtiön kanssa. Tuleva levy 
”Entropy” julkaistaan maa-
ilmanlaajuisesti 13.11.2015. 
Levy pitää sisällään melodis-
ta metallia progevivahtein, 
sopivassa suhteessa tiukkaa 
heavyrymistelyä ja hitaampaa 
tunnelmointia.

Yhtyeen kaikilla jäsenillä 

on yhteyksiä Pudasjärvelle, ja 
suurin osa jäsenistä on viettä-
nyt lapsuutensa ja nuoruuten-
sa Pudasjärvellä. Kitaristi Juk-
ka Uusi-Illikainen on Livolta, 
kitaristi Jukka Ihme Saraky-
lästä, basisti Jukka Jokikokko 
ja laulaja Jouni Juurikka ovat 
naapureita Hetekylän Keinäs-
perältä. Ainoastaan rumpali 
Ville Hanhisuanto ei ole kotoi-

sin Pudasjärveltä, mutta paik-
kakunta on tullut hänellekin 
tutuksi perheen kautta.

Yhtyeen kesäkeikkailun 
perinteisiin kuuluu vähintään 
yksi Pudasjärven keikka. He 
ovat muutaman kerran käy-
neet esiintymässä Jyrkkä Rock 
Festivaaleilla ja viimeisin 
esiintyminen oli heinäkuussa 
markkinoiden aikaan Kuren-

koskessa.
”Entropy”-levy on miksat-

tu ja masteroitu Tico Tico stu-
diolla Ahti Kortelaisen toi-
mesta, jonka käsien kautta on 
kulkenut myös muita pohjois-
suomalaisia metalliyhtyeitä 
kuten Sonata Arctica, Senten-
ced ja Kalmah.

Kansitaiteesta vastaa Feli-
pe Machado Franco, joka on 

taiteillut kansia muun mu-
assa yhtyeille Iced Earth, 
Blind Guardian ja Axel 
Rudi Pell.

Suomen julkaisukeikka 
on 21.11.2015 Muhoksella 
”Muhos-Kellarin Hevi-ilta-
mat” tapahtumassa, jos-
sa Zenith Reunionin lisäksi 
lauteille nousevat Waltari ja 
Casket Soil. JK

Nuorisotilatyö on Pudas-
järven kaupungin yksi perus-
nuorisotyön työmuodoista, 
jossa kohdataan 40-70 nuor-
ta päivittäin. Nuorisotiloissa 
käyvät kaikenikäiset kunta-
laiset, mutta toiminta painot-
tuu 7-20-vuotiaisiin lapsiin 
ja nuoriin. Nuorisotilat ovat 
auki maanantaista perjantai-
hin kello 12-20 ja lauantaisin 
toimii iltakahvila samoissa ti-
loissa kello 18-23 lokakuun 
alusta maaliskuun loppuun. 
Nuorisotiloja käyttävät myös 
koulut, koululaisten iltapäi-

vätoiminta, perhetyö, etsivä 
nuorisotyö, nuorten vapaat 
toimintaryhmät, järjestöt, 
ikäihmiset sekä eri toimija-
tahot.  

Nuorisotilatyön tavoittee-
na on tukea lasten ja nuorten 
tervettä kasvua mm. kohtaa-
malla lapsia ja nuoria hei-
dän elämänsä tilanteissa ja 
vaiheissa, antamalla tieto- 
ja neuvontapalvelua lasten 
ja nuorten omiin ”juttuihin” 
ja elämään liittyvissä asiois-
sa sekä toteuttamalla yhden-
suuntaista kasvatuskump-

panuutta kodin ja koulun 
rinnalla. Nuorisotilatyö on 
lasten, nuorten ja perheiden 
ns. matalankynnyksen mak-
sutonta ja avointa toimintaa, 
jonka kautta voidaan myös 
puuttua varhaisessa vaihees-
sa alkavaan osattomuuden 
kierteeseen sekä tukea lasten 
ja nuorten osallisuutta kas-
vussa kohti oman elämänsä 
sankaruutta.

Nuorisotila on kuntalaisil-
le ikkuna nuorten elämään. 
Tervetuloa tutustumaan, toi-
vottaa Tarja Väisänen. HT

LC Pudasjärven hallitus vieraili kaupungin nuorisotiloissa 
ja totesi, että kevättalvella tehdyllä lahjoituksella on hankit-
tu nuorten toivoma uusi biljardipöytä.

Yhteismetsän perustamissopimus sai nimet alle
Pudasjärven yhteismetsäsopi-
musta kokoonnuttiin allekir-
joittamaan torstaina 12.11. 
Pohjantähdessä. Pudasjärven 
kaupungin lisäksi mukaan 
saatiin yksityisiä metsänomis-
tajia 41 kappaletta, joista 11 
asuu Pudasjärvellä ja loput 
muualla, kuten Oulun seu-
dulla ja ulkomaillakin saak-
ka. Kaikkien mukana olevien 
tilojen pinta-ala on yhteensä 
noin 1782 hehtaaria. Pudas-
järven kaupungin osuus ko-
konaisuudesta on hieman yli 
30 prosenttia.

Tilaisuudessa aihetta esit-
teli maanmittauslaitoksen 
metsätalousinsinööri Mik-
ko Honkanen ja Pudasjärven 
kaupunkia edusti maankäyt-
töinsinööri Markku Mattinen.

Vuonna 2009 alkaneen yh-
teismetsähankkeen tavoit-
teena on jarruttaa metsätilo-

jen pirstoutumista ja kohottaa 
metsänomistajien tietoisuutta 
ammatillisen osaamisen mer-
kityksestä metsäomaisuuden 
hoidossa. Yhteismetsä tarkoit-
taa osallisilleen mahdollisuut-

ta suunnitelmalliseen metsän-
hoitoon ja näin tuottavuuden 
kasvuun.

Pudasjärveltä löytyy jo 
kymmenen vanhemman yh-
teismetsän alueita, joiden yh-

Yhteismetsäsopimuksen allekirjoitustilaisuuteen oli saapunut noin parikymmentä met-
sänomistajaa. Suuri osa allekirjoituksista tapahtui valtakirjalla. 

Ensimmäisten joukossa allekirjoitusta perustamissopi-
mukseen oli laittamassa Pekka Niemitalo, vierellään yhteis-
metsähankkeen puuhamies Mikko Honkanen.

teisala on lähes 9000 hehtaa-
ria. Nämä yhteismetsät ovat 
kuitenkin sulkeutuneita, ei-
vätkä ota uusia osakkaita. 
Honkanen tiedusteli paikal-
la olleiden osakkaiden mieli-
pidettä, otetaanko uuteen yh-
teismetsään mukaan uusia 
tiloja. Väki oli myönteisiä aja-
tukselle, sillä laajempi yhteis-

metsä on osakkaiden etu. Uu-
det osakkaat ovat tervetulleita 
jos tila-arvio on kunnossa.

Perustamissopimuksen al-
lekirjoittamisen jälkeen han-
ke jatkuu kesällä 2016, jolloin 
tehdään tilojen rajatarkistuk-
set. Ensimmäinen toimitusko-
kous järjestettäneen syksyllä 
2016. Virallisesti yhteismetsä 

on toiminnassa todennäköi-
sesti loppuvuoteen 2016 men-
nessä, kunhan ensimmäinen 
metsäkeskuksen kokoon kut-
suma osakaskunnan kokous 
on pidetty. Ohjesääntö voi-
daan käsitellä ja yhteismetsän 
järjestäytyminen vahvistetaan 
ensimmäisessä osakaskunnan 
kokouksessa. JK

Henna Kosamo uutena MTK Pudasjärven johtokuntaan

Nuori uusi MTK:n jäsen Antti Jurmu otti vastaan MTK Pudas-
järven puheenjohtajalta leipälapion ja MHY Pudasjärven kir-
veen ojensi MHY Pudasjärven puheenjohtaja Matti Alatalo.

MTK Pudasjärven syyskoko-
uksessa torstaina 12.11. va-
littiin uutena johtokuntaan 
Henna Kosamo ja erovuoroi-
sista entisinä jatkavat Juhani 

Jurmu ja Timo Vähäkuopus. 
Kokouksen avannut yhdis-
tyksen puheenjohtaja Juha-
ni Jurmu kertoi viljelijöillä 
olevan takanaan haasteelli-

nen sadekesä. Säilörehuista 
voi tulla sadesäiden vuoksi 
pulaa monella tilalla. Kulut 
ovat nousseet ja monen maa-
tilan talous on tiukalla. Nou-
suajastakin on tosin merk-
kejä, joka antaa uutta toivoa 
viljelijöille totesi Jurmu.

MTK Pohjois-Suomesta 
oli vierailijana järjestöagro-
logi Sirpa Törmikoski. MTK 
Pohjois-Suomen terveisinä 
hän totesi maatalouden lo-
mitusjärjestelmän olevan 
romuttumassa, sillä halli-
tuksen esitys maatalouden 
lomitusjärjestelmän uudista-
miseksi sisältää dramaattisia 
heikennyksiä järjestelmän si-
sältöön. Hän myös ihmetteli 
olevan käsittämätöntä, mik-
si maanviljelijöille ei pystytä 
korvaamaan meneillään ole-
vien kauppapakotteiden va-

Syyskokouksessa oli mukavasti porukkaa, nuorimmat osallistujat Veikka Kosamo 1 v ja 
sisar Sini 4 v. 
hinkoja. 

Kokouksen aluksi huo-
mioitiin uusi nuori viljelijä 
Antti Jurmu Sarakylästä ja 

hänen puolisonsa Eveliina 
leipälapiolla ja MHY Pudas-
järvi luovutti perinteiseen 
tapaan kirveen. 

Kokouksen puheenjoh-
tajan toimi Matti Alatalo ja 
sihteerinä Eero Hyttinen. HT
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Keskustan Pohjois-Pohjan-
maan piirin väki piti ko-
koustaan menneenä lau-
antaina 7.11. Pyhännällä. 
Puheenjohtajana jatkaa Ma-
tias Ojalehto Oulusta sekä 
varapuheenjohtajina Ulla 
Parviainen Kuusamos-
ta ja Pasi Parkkila Raahes-
ta. Piirihallitukseen valittiin 
muun muassa Mari Kälkäjä 
Pudasjärveltä. Toiminnan-
johtaja Minna Siira lähtee 
Keskustan puoluetoimiston 
leipiin Helsinkiin ja häntä 
muistettiin kukkasilla ja kii-
toksilla. Piirihallituksen työ 
on valita uusi toiminnanjoh-
taja, joka aloittaa työt tam-
mikuun loppupuolella 2016. 

Puheissa ja keskusteluis-
sa pääosassa oli edellisen 
päivän hallituskriisi ja siitä 
seurannut sotesopu. Ihmiset 

Piirikokousterveisiä Pyhännältä
olivat selvästi huojentunei-
ta siitä, että ratkaisu saatiin 
aikaiseksi. Tai oikeastaan 
nyt on päätetty suurista raa-
meista ja seuraavaksi pa-
neudutaan yksityiskohtiin. 

Mitä tämä uudistus sitten 
meinaa? Kyseessä on mitta-
va ratkaisu, jota on odotettu 
jo vuosikausia. Tavoitteena   
kolmen miljardin säästöt 
sekä kunta- ja uudistusmi-
nisteri AnuVehviläisen sa-
noja lainaten ”himmelival-
lankumous”, eli jatkossa 
vastuu sosiaali- ja terveys-
palvelujen järjestämises-
tä siirtyy noin 150 palvelu-
jen järjestäjältä (kunnilta ja 
kuntayhtymiltä) 18 itsehal-
lintoalueelle. Säästöjä tulee 
aivan varmasti löytymään, 
kun päällekkäisiä hallintoja 
ruvetaan purkamaan.

Uudistuksen tarkoituk-
sena on turvata lähipalvelut 
sekä ihmisiä lähellä tapah-
tuva päätöksenteko, lisäk-
si ihmisten pompottaminen 
luukulta toiselle halutaan 
lopettaa. Toisaalta halutaan 
turvata ihmisten pääsy lää-
käriin ja muiden tarpeellis-
ten sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden saanti 
viipymättä. Tavoitteina on 
myös terveyden edistämi-
nen sekä ennaltaehkäisevä 
toiminta. 

Itsehallintoalueille on tu-
lossa myös muita tehtäviä, 
jotka lienevät vielä lopulli-
sesti kirjaamatta. Mielestäni 
tässä systeemissä hyvää on, 
että tulevaisuudessa sote 
palveluista päätetään lähel-
lä käyttäjiä, itsehallintoalu-
eilla. Niiden valtuustot vali-

taan suorilla vaaleilla, joten 
ehdokkaiksi varmasti vali-
koituu alasta kiinnostuneet, 
alan tuntevat ja ammattitai-
toiset ehdokkaat. 

Kokouksen kahvipöy-
täkeskusteluissa esille tuli 
muitakin tärkeitä asioita. 
Maatalouslomituksen osal-
ta on syytä huokaista helpo-
tuksesta, kun 20 miljoonan 
euron säästötavoite kutis-
tuu rakennekehityksen (ti-
lojen vähenemisen) takia 
noin viiteen miljoonaan eu-
roon. Esitykset muutoksis-
ta ovat tulossa lähiaikoina 
sosiaali- ja terveysvaliokun-
nan käsittelyyn. Olisin kyl-
lä toivonut paikallisyksiköl-
tä vähän malttia, ennen kuin 
yt. neuvottelut polkaistiin 
käyntiin. Yleensä ensin kat-
sotaan, mitä muutoksia on 

tulossa ja sitten ruvetaan so-
peuttamaan toimintoja. 

Metsähallituslain uudis-
tamisesta keskusteltiin suh-
teellisen maltillisesti. Asian 
piti olla eduskunnassa jo jo-
kunen viikko sitten, mutta 
suuren vastustuksen takia 
uusittu versio on lähetetty 
kahden viikon lausuntokier-
rokselle ja on tulossa pää-
töksentekoon todennäköi-
sesti loppuvuodesta. Asia 
on niin laaja ja monivivah-
teinen, että tähän juttuun 
sitä lienee turha lähteä avaa-
maan, viestiä on viety ja vie-
dään eteenpäin.

Ensi vuoden puolel-
la käynnistellään kunta-
vaalityö. Kiirettä ei on-
neksi ole, koska vaalit on 
siirretty pidettäväksi ke-
väälle, 9.4.2017. 

Mari Kälkäjä.

Hyvää talvenjatkoa!

Mari Kälkäjä
Pudasjärven Keskustan 
kunnallisjärjestö pj.

Kansanedustaja Niilo Ke-
ränen (kesk.) on tyytyväi-
nen sosiaali- ja terveysva-
liokunnan torstaina 5.11. 
antamaan mietintöön työ-
eläkejärjestelmää koskevan 
lainsäädännön muuttami-
seksi. Eduskunta hyväksyy 
muutokset lähipäivinä. Esi-
tys noudattaa työmarkkina-
järjestöjen vuosi sitten teke-
mää sopimusta.

-Hieman sote -keskuste-
lun varjoon jäänyt uudistus 
on hyvin iso ja merkittävä 

Eläkeikää voisi nostaa työurien pidentämiseksi
asia, suorastaan historialli-
nen. Valiokunnan mietin-
tö on yksimielinen, mikä 
kuvastaa sitä, että ihmiset 
ymmärtävät ja hyväksyvät 
muutoksiin liittyvät perus-
telut, toteaa sosiaali- ja ter-
veysvaliokunnan jäsenenä 
toimiva Keränen.

Hallituksen esitykses-
sä vanhuuseläkeiän alara-
ja nousee asteittain 63 vuo-
desta 65 vuoteen. Muutos 
tulee koskemaan vuonna 
1955 syntyneitä ja sitä nuo-

rempia. Vuonna 1962 syn-
tyneistä lähtien alin van-
huuseläkeikä on 65 vuotta. 
Sitä myöhemmin syntynei-
den alin vanhuuseläkeikä 
sidotaan odotettavissa ole-
van eliniän muutoksiin.

Lakipakettiin sisältyy lu-
kuisia muitakin uudistuk-
sia. Eläkettä alkaa karttua 
jo 17-vuotiaasta lähtien ja 
sitä karttuu 1,5 prosenttia 
kunakin vuonna ansaitus-
ta työtulosta. Nykyinen 4,5 
prosentin superkarttuma 

poistuu ja se korvataan 0,4 
prosentin lykkäyskorotuk-
sella, joka korottaa eläkettä 
jokaiselta kuukaudelta, joka 
ollaan työssä alimman van-
huuseläkeiän jälkeen. 

-Laskelmien mukaan ny-
kyisten nuorten ikäpolvi-
en työeläkkeet tulevat ole-
maan nykyisiä eläkkeitä 
paremmat ja uudistus suo-
sii jonkin verran vähemmän 
koulutettuja työntekijöitä. 
Muutoksia tulee myös työ-
eläkerahoituksen säännök-

siin, Keränen muistuttaa.
Keräsen mielestä on 

hyvä, että muutokset koske-
vat kaikilla aloilla työsken-
televiä ja että niiden ensisi-
jainen tarkoitus on pidentää 
työuria. Työurien piden-
täminen on välttämätöntä 
muuttuvan huoltosuhteen, 
julkisen talouden tasapai-
non sekä työeläkemaksujen 
nousupaineen takia.

-Eliniänodote kasvaa 
koko ajan, ihmiset pitä-
vät entistä enemmän huol-

ta itsestään ja pysyvät työ-
kykyisenä pidempään. 
Tilanne on aivan eri kuin 
vuosikymmeniä sitten, Ke-
ränen perustelee. 

Lakimuutosten on tar-
koitus tulla voimaan 
1.1.2017. 

Mari Kälkäjä
Niilo Keräsen  
eduskunta-avustaja

Puutyöpajassa opitaan ja tehdään puusta

Karhupajan Puutyöpa-
jalla on oiva mahdolli-
suus tutustua puualan 

työmenetelmiin työnohjaa-
ja Sauli Harjun opastuksel-
la. Hänen opastuksessaan 

ja tuella voi sekä ammatti-
taidoton että ammattitaitoja 
hallitsevakin nuori päästä 
jyvälle puuntyöstökonei-
den, levysirkkelin, vannesa-
han, ruiskumaalauksen ym. 
saloihin. Puutyöhön tuleva 
saa osallistua asiakkaiden 
tilauksesta tehtäviin tuot-
teiden valmistukseen, huo-
nekalujen kunnostamiseen, 
puusta tehtävien uusio-
tuotteiden valmistukseen 
sekä suunnitella ja toteut-
taa omia ideoita puusta esi-
neeksi valmistamisessa. 

Puutyöpajalla voit ko-
keilla oman kiinnostukse-
si vahvuutta mahdolliseen 
puualan koulutukseen ha-
keutumisen tueksi ja vah-
vistamiseksi. Puupajal-
la sinulla on mahdollisuus 
suorittaa Karhupajan ja Pu-
dasjärven OSAO:n opinnol-
listamissopimuksen mukai-
sesti prosessiteollisuuden 
opintojen suorituksia. Kiin-
nostu ja kysy tästä!

Puutöiden tekeminen 
vahvistaa varmuuttasi omi-
en tai ystävien puuesinei-
den korjaamiseen tai niiden 
tekemiseen. Itsevarmuus- 
ja luottamus nousee uu-

siin ulottuvuuksiin, kun 
huomaat tekemisen kaut-
ta oppineesi jonkin aivan 
uuden taidon. 

Puupajalla voit työn-
ohjaajan avustuksella 
suunnitella ja valmistaa 
itsellesi vaikka kirjahyl-
lyn. Silloin saat varmas-
ti sellaisen huonekalun 
kuin itse oikeasti haluat. 
Kustannukset jäävät pää-
asiassa valitsemiesi raa-
ka-aineiden hinnan ta-
solle. Puupajassa saat 
työskennellä halutessa-
si itsenäisesti. Porukalla 
homma hoituu usein näp-
pärästi toisia neuvoen ja 
kannustaen. Puutöiden 
tekeminen on rentoutta-
vaa, opettavaa ja luonteva 
tilaisuus tutustua toisiin 
puupajalla työskentele-
viin. Vinkit, niksit ja oi-
vallukset puun käsittelys-
tä vilahtelevat vikkelästi 
tekijältä toiselle.

Sointu Veivo
Yksilövalmentaja  
Karhupaja

Sauli Harju opettaa ja neuvoo puutöiden valmistukses-
sa.

Pudasjärven seurakunnan 
seurakuntapastori Jaak-
ko Sääskilahti on nimitet-
ty 1.1.2016 lähtien Laukaan 
seurakunnan II kappalai-
sen virkaan. Oulun hiippa-
kunnan tuomiokapituli to-

tesi 10.11. kokouksessaan 
Sääskilahden sanoutuneen 
irti Pudasjärven seurakun-
nan seurakuntapastorin vi-
rasta vuoden 2016 alusta lu-
kien. HT

Syötteen luontokeskukselta 
suunnittelija Irja Leppänen 
kertoi, että Luontokeskus on 
suljettuna marras-joulukuun 
2015.  

- Poikkeuksellisesti luon-
tokeskus on avoinna Syöt-
teen talvikauden avajais-
viikonloppuna 5.12. kello 
10-16, jolloin ohjelmassa on 
Tunnelmallinen joulupolku, 
glögi ja piparitarjoilu laa-
vulla sekä kello 15 Kauneim-
mat joululaulut yhteistyössä 

Pudasjärven seurakunnan 
kanssa. 

-Avaamme alkuvuodes-
ta 2016 jälleen. Olemme ti-
lauksesta avoinna ryhmille 
(vähintään 10 henkilöä). Pal-
velemme asiakkaita puheli-
mitse ja sähköpostitse arki-
sin kello 9-15. Puh. 0206 39 
6550, syote@metsa.fi Kartto-
ja ja esitteitä saa muun mu-
assa Tunturi Market Isosyöt-
teeltä, kertoi Leppänen. HT

Luontokeskus 
suljettuna vuoden 
loppuun saakka

Sääskilahti kappalaiseksi 
Laukaan seurakuntaan
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Pasi Ojala 0400 778 078

Mönkijät, agrigaatit, 
PeräMOOttOrit yms.

jälleenmyynti

nunna uunit, 
Plannja PeltikatOt, 

rännit, luMiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

kodinkoneet
Pakasteet, PyykkikOneet, 

kuivausruMMut, liedet, jääkaaPit yms.
Pertti Heikkinen 0400 681 895

maalit
jani kärkkäinen 040 524 6145

PienkoneHUolto
HuOllOn nuMerO: 040 742 8345

/antti nivakoski 

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

PUUtavaran 
myynti

040 189 7399

aUton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Putaan Pullan 
MOniviljasäMPylä 

310 g

1,59
pss

burger 110 g

1,00
HiillOs 

grilliMakkara
perinteinen, 400 g

1,99
pkt

1,59
plo

a.le cOq lOnkerO
greippi 0,33 l, 12-pack

19,95
pack

1,59
kg

liHaisa balkan 
leikkeleMakkara 

600 g

2,99
pkt

karjalan-
Paisti 700 g

5,90
rss

jOuluPussi
80 g

1,00
pss

jOuluPussi
80 g

PukkikOnveHdit 
250 g

2,99
pss

3 kpl

vicHy tai 
kevytOlO

raikas 0,95   l

sis. pantin

sis. pantin

brOilerin 
kOiPireisi 

marinoitu n. 1,2 kg 1,99
pss

OHuet sydänPiParit 
350 g

1,99
pkt

tOrkkuPeittO

22,70

fleecet
alkaen

kOristetyyny
Peura

13,50

17,50
17,90

2,00
10 kpl

PatalaPut

3,50 2,50
0,25

kpl

keittiöPyyHe
3 kpl

sivuverHO

18,90

8,90 HuOPakaitaliina
sydän

6,95

27,40

tOrkkuPeittO
susi

verHOkaPat

Meiltä syksyn PiMeyteen Hyvä 
valikOiMa työ-/lisävalOja

64,50

HankOOk akut
62 ah

89,50
72 ah

129,-
100 ah

10,-

fixus 
lasinPesuneste
-20°c, 3 itraa

3 kpl

299,-

Mft kOMPressOri
huom! erittäin hiljainen.

69,-

aeg 
kulMaHiOMakOne
sis. 2 kpl timanttilaikkaa

699,-

POlttOMOOttOri-
klaPisirkkeli
13 Hv, 700 mm terä

299,-

kaasuliesi

399,-

kaasujääkaaPPi

uutuus!
kaMinat

159,-
pyöreä

129,-

pieni

169,-

iso

HittituOte 
nuOrisOlle!

MOOttOrikelkka
snOwMax
200 m3

4-tahti
pakki
startti 2990,-

jOulukOrtit

8,95

kaali-
kääryle 2 kg

14,99
rss



8 9nro 46PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti13.11.2015 13.11.2015nro 46

Pasi Ojala 0400 778 078

Mönkijät, agrigaatit, 
PeräMOOttOrit yms.

jälleenmyynti

nunna uunit, 
Plannja PeltikatOt, 

rännit, luMiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

kodinkoneet
Pakasteet, PyykkikOneet, 

kuivausruMMut, liedet, jääkaaPit yms.
Pertti Heikkinen 0400 681 895

maalit
jani kärkkäinen 040 524 6145

PienkoneHUolto
HuOllOn nuMerO: 040 742 8345

/antti nivakoski 

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

PUUtavaran 
myynti

040 189 7399

aUton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Putaan Pullan 
MOniviljasäMPylä 

310 g

1,59
pss

burger 110 g

1,00
HiillOs 

grilliMakkara
perinteinen, 400 g

1,99
pkt

1,59
plo

a.le cOq lOnkerO
greippi 0,33 l, 12-pack

19,95
pack

1,59
kg

liHaisa balkan 
leikkeleMakkara 

600 g

2,99
pkt

karjalan-
Paisti 700 g

5,90
rss

jOuluPussi
80 g

1,00
pss

jOuluPussi
80 g

PukkikOnveHdit 
250 g

2,99
pss

3 kpl

vicHy tai 
kevytOlO

raikas 0,95   l

sis. pantin

sis. pantin

brOilerin 
kOiPireisi 

marinoitu n. 1,2 kg 1,99
pss

OHuet sydänPiParit 
350 g

1,99
pkt

tOrkkuPeittO

22,70

fleecet
alkaen

kOristetyyny
Peura

13,50

17,50
17,90

2,00
10 kpl

PatalaPut

3,50 2,50
0,25

kpl

keittiöPyyHe
3 kpl

sivuverHO

18,90

8,90 HuOPakaitaliina
sydän

6,95

27,40

tOrkkuPeittO
susi

verHOkaPat

Meiltä syksyn PiMeyteen Hyvä 
valikOiMa työ-/lisävalOja

64,50

HankOOk akut
62 ah

89,50
72 ah

129,-
100 ah

10,-

fixus 
lasinPesuneste
-20°c, 3 itraa

3 kpl

299,-

Mft kOMPressOri
huom! erittäin hiljainen.

69,-

aeg 
kulMaHiOMakOne
sis. 2 kpl timanttilaikkaa

699,-

POlttOMOOttOri-
klaPisirkkeli
13 Hv, 700 mm terä

299,-

kaasuliesi

399,-

kaasujääkaaPPi

uutuus!
kaMinat

159,-
pyöreä

129,-

pieni

169,-

iso

HittituOte 
nuOrisOlle!

MOOttOrikelkka
snOwMax
200 m3

4-tahti
pakki
startti 2990,-

jOulukOrtit

8,95

kaali-
kääryle 2 kg

14,99
rss
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Aini Seppäselle Pisara-palkinto
Suomen Uimaopetus- ja 
Hengenpelastusliitto (SUH) 
palkitsee vuosittain toimi-
joita, jotka aktiivisesti edis-
tävät uimataitoa ja vesitur-
vallisuutta. Tänä vuonna 
korostui palkittujen moni-
puolinen ote ja osaaminen 
SUH:n mission mukaiseen 
toimintaan – ettei yksikään 
hukkuisi. 

SUH:n Pisara luovutet-
tiin keskiviikkona 11.11. 
Tuusulan uimahallissa ui-
mahallin esimies Aini Sep-
päselle Virkistysuimala 
Puikkarista. Seppänen on 
työskennellyt Puikkarissa 
sen vuonna 1999 avaami-
sesta lähtien. Hänen jatku-
va kouluttautumisensa ja 
intonsa oppia uutta vesilii-
kunnan parissa näkyy Puik-
karin toiminnan monipuoli-
suudessa. 

SUH:n Pisaralla palkittiin Virkistysuimala Puikkarin esi-
mies Aini Seppänen. 

Tuusulan uimahallissa palkitut ja palkintojen luovuttajat: SUH:n tekninen asiantuntija Ilpo 
Johansson, Virkistysuimala Puikkarin esimies Aini Seppänen, Tuusulan uimahallin esi-
mies Pasi-Jussi Hyytinen, erikoispisaralla palkittu Suomenlahden Merivartioston apulais-
komentaja Ismo Siikaluoma ja SUH:n toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen. 

Vuoden 2015 uimahalli-
na palkittiin Tuusulan ui-

mahalli. Mainittakoon, että 
vastaavan palkinnon sai 

virkistysuimala Puikkari 
vuonna 2009. HT

Joulun viettoon liittyviä lauluja 
Koljadan konsertissa

Ukrainalainen lauluyhtye 
Koljada esiintyy Pudasjär-
vellä ensi viikon perjantai-

na.

Kirkkomusiikkiviikko päät-
tyy tulevaan sunnuntaihin, 
mutta syksyn konserttitar-
jonta jatkuu myös tulevalla 
viikolla. Pudasjärvelle saa-
puu perjantaina 20.11. Uk-
rainalainen lauluyhtye 
Koljada. Tilaisuus on seura-
kuntakodissa kello 19. Tämä 
nuorten laulajien yhtye on jo 
lyhyen toimintansa aikana 
niittänyt mainetta musiikil-
lisena sensaationa. Lauluyh-
tye esiintyy pääsääntöisesti 
a capella eli ilman soittimia. 

Itse yhtyeen nimi Koljada 
(koljada on ukrainaksi mui-
nainen tapa esittää laulu-
ja joulunpyhinä) kertoo seit-
semän nuoren ja lahjakkaan 
muusikon rakkaudesta yhty-
elauluun ja Ukrainan kansan 
vuosisatoja vanhoihin perin-
teisiin. Riittilaulut ovat lau-
luja, joita esitettiin erilaisina 

Tällä viikolla Pudasjärvel-
lekin on jo satanut lunta ja 
syksyn tummuus näyttäi-
si olevan takanapäin. Hiih-
tämäänkin pääsee jo, sillä la-
tupohjien teko on hyvällä 
mallilla. Pauli Särkelä kertoo 
Syötteen tilanteesta, että lun-
ta tupruttaa mukavasti. Ke-
losyötteen kierros ja Vattu-

kurun reitit on ajettu ja niiltä 
löytyy jo hyvät luistelu-urat, 
yhdeksän kilometrin verran. 
Innokkaimmat hiihtäjät ovat 
jo päässeet ensilumille testaa-
maan luistoa. Viikonlopuk-
si reiteille ajetaan latua, jotta 
myös perinteisen hiihtotyy-
lin urheilijat pääsevät nau-
tiskelemaan. Pauli Särkelällä 

Latupohjien teko on hyvällä mallilla Kelosyötteellä ja Vattukurun reitillä. Kuva Katja Särkelä.

Pudasjärven kaupunki ja 
järjestää Onnistumisen 
eväät – elinkeinojen kehittä-
misillan maanantaina 16.11 
kello 17.30 alkaen Pohjan-
tähdessä. Mukana illan jär-
jestämisessä on myös Pu-

Onnistumisen eväät – elinkeinojen kehittämisilta
dasjärven Yrittäjät ry. 

Illan vierailijoina ovat 
tulevaisuuden kasvupolut 
Oy:n hallituksen puheen-
johtaja Kyösti Karjula ja 
Lännen tilat Oy:n toimitus-
johtaja Kalle Karjula Lumi-
joelta. 

Soitimme Kyösti Karju-
lalle ja pyysimme häntä jo 
etukäteen kertomaan illan 
teemasta.

-Teen sydämestäni työ-
tä yrittäjyyden vahvista-
miseksi Suomessa. Illan 
aikana yritän avata näkö-
kulmaa, miksi yrittäjyys on 
yhä tärkeämpi myös pai-
kallistalouden menesty-
misen kannalta. Tarvitaan 
myös asenteiden muutosta 
ja näkemään asioita uudel-
la tavalla. On myös otettava 

huomioon, että maailman 
laajuistuminen tunkeutuu 
kaikkialle. Esimerkiksi Kii-
nan sekä monien muiden-
kin kasvavien aasialaisten 
teollisuusmaiden vaikutus 
näkyy Suomessa.

Suomessa pitää tarrau-
tua erilaisiin mahdollisuuk-
siin ja tehdä lujasti töitä. 
Yrityksillä on vielä luke-
mattomia mahdollisuuksia, 
joihin ei ole vielä tartuttu. 
Yrityksissä on aina ymmär-
retty, että pitää olla valmi-
us muuttumiseen ja uudis-
tumiseen. Samaa tarvitaan 
nyt myös kaikilla muilla ta-
hoilla, ei vain yrittäjillä. 

Yrittäjyyden  
oppimisareena
Kyösti Karjulan perheen 

Kyösti Karjula
Toimi 16 v Keskustan kan-
sanedustajana Oulun vaa-
lipiiristä, ei ollut viime vaa-
leissa ehdokkaana.

Nykyään Karjula toimii 
hallituksen puheenjohtajana 
Tulevaisuuden kasvupolut 
Oy:ssä, joka on kouluttanut 
vajaassa neljässä vuodes-
sa yli 5000 myyntihenki-
löä Suomessa. Karjula on 
kymmenien suomalaisten 
pk yritysten kehittämis-
työssä mukana tavoittee-
naan edistää yrittäjyyden 
ja vastuun läpimurtoa suo-
malaisessa yhteiskunnassa.  
kyosti.karjula@kasvupolut.fi 
Kyösti Karjula  
p. 050 511 3177

Kalle Karjula.Kyösti Karjula.

vuodesta 1978 omistamal-
la Lännentilalla tehtiin su-
kupolven vaihdos vuon-
na 2013, jossa vetovastuu 
siirtyi Karjulan pojille. Ny-
kyään omistajina on kuu-
si Kyösti Karjulan poikaa, 
joista Pudasjärvelle saapu-
va Kalle Karjula toimii toi-
mitusjohtajana. Tilalla on 
peltoa 110 hehtaaria, pää-
tuotantonaan perunan ja 
mansikan viljely. Kalle Kar-
julan mukaan Lännenti-
lan tehtävä on koota yhteen 
pohjoisen satoa sekä pal-
vella tuoreilla ja maukkail-
la tuotteilla alueen lukui-
sia vähittäiskauppoja sekä 
kesäaikaan tilan omaa var-
haisperunaa ja mansikkaa 
sekä muuta pohjoisen sa-
toa on ollut saatavana myös 

Oulun torilla.
Lännentila on ollut Kar-

julan suurelle perheelle 
yrittäjyyden oppimisaree-
nana.  HT

Lumi tuli! 
Syötteellä pääsee jo hiihtämään

kansanpyhi-
nä. Laulut 
olivat mu-
kana ukrai-
nalaisten 
jokapäi-
väisessä 
elämässä 
koko ka-
lenteri-
vuoden 
ajan, alka-
en joulus-
ta ja jatkuen syksyisiin sa-
donkorjuujuhliin ja talveen 
valmistautumiseen.

Tässä konsertissa on mu-
kana koko vuodenkierto, 
mutta konsertissa on mah-
dollista kuulla erityisesti uk-
rainalaiseen joulunviettoon 
liittyviä lauluja. 

Yhtyeessä laulaa seitse-
män nuorta laulajaa. Yhty-
een tarkka moniäänisyys, 

voima, äänten täyteläisyys ja 
yhteen kietoutuminen lumo-
avat kuulijat ensimmäisistä 
soinnuista lähtien.

Keijo Piirainen

on tiedossa, että loppuviikos-
ta hiihtäjiä on tulossa kau-
empaakin, esimerkiksi Ou-
lun seudulta. Sääennustekin 
näyttäisi hyvältä lumitilan-
teen suhteen, sillä lisää pitäi-
si sataa koko viikonvaihteen 
ajan. Toivottavasti lumi py-
syy maassa jouluun asti. JK
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Koko kisan tulokset  
(pudasjärveläiset mainittu)
1. 42/2 SILTASAAREN KALINA om. Harri Hiltula, Pudasjärvi 95,00 
HIRV1 Kerho 1.
2. 48/2 VASAPORUKAN NESSU om. Similä Simo, Haukipudas 91,00 
HIRV1
3. 42/1 ELIMON SALON MOSKU om. Jarmo ja Noora Manninen, 
Pudasjärvi 90,50 HIRV1 Kerho 2.
4. 305/2 SUOJARANNAN VENLA om. Väisänen Jarmo, Pudasjärvi 
89,00 HIRV1 Kerho 3.
5. 42/1 NIKITA om. Valkola Timo, Pudasjärvi 87,00 HIRV1 Kerho 4.
8. 242/1 MOSKU om. Aarno Pääaho, Pudasjärvi 78,50 HIRV1 Ker-
ho 5.
11.242/1 MÄENTAUSTAN VILI om. Honkanen Arto, Pudasjärvi 
37,00 HIRV0 Kerho 7.
12. 48/1 RIEKKILÄN SUTKI om. Riekki Juho, Pudasjärvi 26,5 HIRV0 
Kerho 8.
13. 42/1 ONNIVAARAN LARA om. Pekka Lukkari, Pudasjärvi 14,00 
HIRV0 Kerho 9.
13. 42/1 SARVILEHDON JETSU om. Outilan Juha, Pudasjärvi 14,00 
HIRV0 Kerho 9.
14. 48/1 KOIVUKORVEN PAHIS om Nikula Eero, Pudasjärvi 11,00 
HIRV0 Kerho 10.

Pudasjärven metsästyspysty-
korva- ja ajokoirakerhon jä-
senten väliset hirvenhaukku 
kokeet pidettiin lauantaina 
7.11. Pääpalkintona kisassa 
oli mestaruuden lisäksi Ultr-

Siltasaaren Kalinasta Metsästyspystykorva- ja 
Ajokoirakerhon kerhonmestari 2015

pointin koiratutka. Kokei-
den pääpaikkana toimi Kos-
kenhovi. Kisoja sponsoroi 
Ultrapoint, Anon ase, Pul-
la Pirtti ja Pudasjärven K-su-
permarket. Tuomarien ja tuo-

mariharjoittelijoiden kesken 
arvotun K-supermarketin 
lahjoittaman ostoslahjakor-
tin sai Ilpo Piri Pudasjärveltä. 
Pulla Pirtti lahjoitti kisan jär-
jestäjälle kahvipullat ja leivät. 
Ultrapointin gps-tutka saa-
tiin Anon aseen kautta kisoi-
hin mukaan pääpalkinnoksi. 

Edellisenä yön runsaat sa-
teet ja tyyni keli antoivat li-
sähaastetta päivän kisaan. 
Tapahtumapäivä aloitettiin 
aamu kuudelta ylituomari 
Pentti Nokelan puhuttelulla. 
Maastoarvonnan jälkeen 16 
koiraa lähti hirviä hakemaan 
ja mestaruutta tavoittele-
maan. Koemaastot sijaitsivat 
Pudasjärven ja Taivalkosken 
alueilla. Ensimmäinen hirvi-
löytö ilmoitettiin kello 8.03 
Ruuhensuon koemaastosta ja 
pian löytöjä alkoi tulla lisää. 
Viimeisin löytö ilmoitettiin 
11.51 Jaalangasta. Kaikkiaan 
12:sta koemaastosta löytyi 
hirvet ja päivän tulostaso oli 
hyvä haastavista olosuhteis-
ta huolimatta. Koetapahtu-
mien purku aloitettiin heti, 
kun ensimmäinen tuomari-
ryhmä saapui maastosta koe-

paikalle. Viimeisetkin ryh-
mät saatiin koepaikalle illalla 
seitsemän aikoihin ja koeta-
pahtumat kirjattiin ylös. Osa 
koirista ei ollut malttanut lo-
pettaa haukkumistaan koe-
erän tullessa täyteen, vaan 
jatkoivat hirven haukkumis-
ta toisten odotellessa koetu-
loksien julkaisemista koepai-
kalla.

Kerhonmestaruuden ja 
ensimmäisen sijan koko ki-
sassa voitti jämtlanninpysty-
korva narttu Siltasaaren Ka-
lina. Koiran omistaja Harri 
Hiltula Pudasjärveltä oli tyy-
tyväinen koiran työskente-
lyyn. Kisan toiseksi sijoittui 
karjalankarhukoira Vasapo-
rukan Nessu Haukiputaalta 
91 pisteellä. Kolmanneksi ja 
kerhon toiseksi itsensä hauk-
kui Elimon Salon Mosku 90,5 
pisteellä. Neljänneksi kisassa 
sijoittui Itäsiperianlaika Suo-
jarannan Venla 89 pisteellä 
tullen samalla kolmanneksi 
kerhon jäsenten välisessä ki-
sassa. Viidennen sijan ansait-
si jämtlanninpystykorva uros 
Nikita 87 pisteellä. Samal-
la irtosi kerhonmestaruuden 

Siltasaaren Kalina ja koiran omistaja Harri Hiltula.

neljässija. 
Kiitokset sponsoreille ja 

Pudasjärven nuorisoseuralle 
tilojen vuokraamisesta. Kii-
tos ylituomarille ja kaikille 
palkintotuomareille sekä har-
joittelijoille. Maasto-oppaille 
kiitos asiantuntevasta opas-
tuksesta koemaastoissa. Ja 

erityisesti kiitos kisaan osal-
listuneille koirille sekä hei-
dän ohjaajilleen, ilman teitä 
kisoja ei olisi voitu järjestää. 
Tervetuloa ensivuonnakin 
kisaamaan kerhon mestaruu-
desta runsaalla osanotolla.  

Noora Manninen 

Pudasjärven kaupunki, Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäji-
en hankinta-asiamiespal-
velu -hanke ja Pudasjärven 
Yrittäjät järjestivät yrittäjille 
hankintaillan tiistaina 3.11. 
Illan aikana jaettiin tietoa jul-
kisista hankinnoista, hankin-
toihin liittyvistä lakipykälis-
tä, tarjouksen tekemisestä, 
sähköisestä kilpailutusjärjes-
telmästä ja tietoa kaupungin 
tulevista hankinnoista. 

Yrittäjäillassa ajankohtaista tietoa 
julkisista hankinnoista

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen kertoi kaupungin 
käyttävän vuosittain noin 15 
miljoonaa euroa palvelujen 
ostoihin ja lisäksi ovat noin 
30 miljoonan hankinnat Ou-
lunkaaren kuntayhtymäl-
tä. Timonen kuulutti vuo-
ropuhelun mahdollisuutta 
paikallisten yrittäjien kans-
sa. Hän kehotti seuraamaan 
aktiivisesti kaupungin han-
kintatarpeita ja tarjoamaan 

Julkisten hankintojen kiemuroita Pudasjärvisille yrittäjille selvitti muun muassa PPY:n 
hankinta-asiamies Tiina Talala, edessä. Iltaan osallistui kolmisenkymmentä henkeä.

palvelujaan, vaikka tarjous-
kilpailua ei ole vielä julkis-
tettu. 

-Jos yksin näyttää ole-
van liian suuri hankinta, 
niin verkostoituen voi vas-
tata suuriinkin tarjouspyyn-
töihin. 

Hankintapäällikkö Jouni 
Piri iloitsi omassa esitykses-
sään, että paikalla oli paljon 
yrittäjiä eli noin kolmisen-
kymmentä osallistujaa. Hän 

toivoi, että viriäisi tiivis-
tä yhteistyötä kaupungin ja 
yrittäjien välillä. Piri kuvai-
li kaupungin tämän hetken 
hankintatilanteita sekä roh-
kaisi yrittäjiä osallistumaan 
suuriinkin hankkeisiin. Hän 
myös esitteli käytössä olevaa 
sähköistä kilpailutusjärjes-
telmää, koska uskoi sen roh-
kaisevan yrittäjiä lähtemään 
mukaan kilpailuihin entistä 
paremmin. 

-Tästä sähköisestä kilpai-
lujärjestelmästä hyötyy kau-
punki, mutta uskon sillä ole-
va merkittävää etua myös 
yrittäjille, koska virheiden 
osuus pienenee ja tarjouksen 
jättö helpottuu, totesi Piri.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien hankinta-asiamies Tii-
na Talala esittäytyi yrit-
täjille, kertoi meneillään 
olevasta hankinta-asiamies-
palvelut -hankkeesta sekä 

tarjosi mahdollisuutta, jos-
sa yrittäjäjärjestö voi auttaa 
mahdollisen yhteenliittymi-
en rakentamisessa, sopimus-
ten laatimisessa sekä kump-
panien haussa. 

-Verkostosta on myös 
apua yhteistyökumppanin 
etsimisessä, selvitti Talala. 

Illan juontajana ja avaa-
jana toimi Pudasjärven Yrit-
täjien puheenjohtaja Marko 
Rautio. HT

Pudasjärvellä vuonna 1976 
syntynyt Karita Luokkanen-
Rabetinon väitteli tohtorik-
si perjantaina 6.11. Vaasan 
yliopiston Kurten –audito-
riossa. Tohtorin väitöskir-
ja oli markkinoinnin alaan 
kuuluva väitöstutkimus 

Karita Luokkanen väitteli tohtoriksi
”Eksploitaatio ja eksploraa-
tio tuotemarkkinastrategi-
an sopeuttamisen välinei-
nä”. Tutkimus oli analyysi 
neljän eteläpohjalaisen huo-
nekaluvalmistajan selviy-
tymisestä muuttuvassa lii-
ketoimintaympäristössä 

pitkällä aikavälillä. Vasta-
väittäjänä toimi professori 
Vesa Puhakka (Oulun yli-
opisto) ja kustoksena pro-
fessori Martti Laaksonen. 

Karita Luokkanen-Rabe-
tino kirjoitti vuonna 1995 
ylioppilaaksi Pudasjär-

ven lukiosta. Hän valmis-
tui vuonna 2002 kauppatie-
teiden maisteriksi Vaasan 
yliopistosta. Hän on suo-
rittanut European Doc-
toral Programme in Ent-
repreneurship and Small 
Business Management -oh-

jelman vuonna 2003 Es-
panjassa Universidad 
Autónoma de Barcelonas-
sa ja Ruotsissa Växjön yli-
opistossa. Hän työskente-
lee projektitutkijana Vaasan 
yliopistolla johtamisen yk-
sikössä. HT
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KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

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, METSÄNEUVONTAAHAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Puh. 020 413 7520

Onko taimikonhoitorästejä? 
Pyydä tarjous!

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

GRILLITUOTTEET

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

Kauppatie 5, Pudasjärvi, karih.karki@gmail.com

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

TIMO KERÄLÄ puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com.  www.metsapalvelukerala.fi

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA:
●  Metsä-/puunkorjuusuunnittelut ja toteutus 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset   
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-21.00
Pe 11.00-24.00
la 16.00-24.00
su 16.00-21.00

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

TERAMERI

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!
Jyrkkäkoski Oy

Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi
p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

- hieronta ja fysioterapia
- akupunktio- ja laserhoidot

- nikama- ja nivelkäsittelyt
-  myös Sarakylässä pe ja la

FYSIOTERAPIAPALVELUT  JARI JA PÄIVI JUNNA
Jukolantie 6, Pudasjärvi

Puh. 0500 558 368 / 050 347 0261 

Uusi osoite 2.1.2016 alkaen Kurentie 24.

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  
Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi 
tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: leh-
ti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen 
kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

SEKALAISTA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

Palveluhakemisto

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Pistotie 1, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

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

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

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä, puh. 040 517 6347

Maa-ainekset, Jukka, p. 0400 223 771
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

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

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAANRAKENNUSTA

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
mm. seulottua kiveä, seulottua hiekoitushiekkaa.

Rinnesoraa ja hiekkaa.

Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674
m.keskitalo@suomi24.fi

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt 
* Sorat, murskeet, hiekat, 
myös seulotut lajikkeet

* Maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

KATTOKOLMIKKO OY
Katto- ja rakennuspeltityöt

Ovi- ja ikkuna-asennukset sekä myynti
Esa Pulkkanen 0400 383 168

www.kattokolmikko.fi

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

TUULILASIT

TUULILASIT
henkilö- ja pakettiautoihin + asennus

Tmi Pudas-Lasi
Teollisuustie 8 Pudasjärvi • Puh. 0400 241 533

040 190 4344
Yli-Livo, 

Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

Virkattuja mattoja, uusia, 
halk.110 cm-150 cm, väri: valk. 
p. 044 2649 998.

Volvo S80 2.0T bensa, vm. 
2000. Aj. 388 tkm. Autolla huol-
tohistoria. H. 2000 €. P. 040 
506 6417.

Tukeva puurunkopatja, pituus 
2 m, leveys 90 cm, korkeus 20 
cm. Vähän käytetty, 30 €. P. 
040 8616 398.

Rottinkipöytä, halkaisija 60 cm. 
4 mm savulasilla. Hp. 30 euroa. 
P. 0400 671 937.

Kolmen istuttava plyyssinen 
sohva + kaksi tuolia, ollut käy-
tössä 1,5 vuotta, virheetön. H. 
180 €. P. 040 378 1771.

Stihl 250 moottorisaha, lähes 
uudenveroinen, hinta 180 €. P. 
0400 295 721.

KOTIELÄIMIÄ

Myydään suomenpystykorvan 
pentuja, emä ja isä rekisteröi-
ty. Lintu- ja hirviverisiä. P. 0400 
139 412.

Hyväkuntoisia ruskeita räystäs-
kouruja 1 kpl 10,20 m, 13,80 m, 
9,60 m, 5,50 m, 4 kpl syöksy-
torvia kiinnikkeineen,
60 €, P. 050 559 9066.

Petokannan runsastuminen 
aiheuttaa porokarjassa tun-
tuvia vahinkoja. Pudasjär-
vellä ja lähikunnissa on tehty 
runsastuvassa määrin ha-
vaintoja pedoista, joista ny-
kyisin osa jo selkeitä näkö-
havaintoja jotka, kuin myös 
lähialueilla tapahtuneet kar-
hunkaadot, kertovat omalta 
osaltaan alueen petokanto-
jen runsastumisesta. Täkä-
läisiin peitteisiin maastoi-
hin muutamat pedot häviät 
tyystin, mutta kantojen run-
sastuessa, elintilan ja ruuan 
etsiminen ajaa pedot liikku-
maan avoimille maastoille ja 
lähemmäksi asustusta. 

Petokanta on ollut vuo-
sia ennallaan tai jopa lisään-
tynyt ja se näkyy selkeäs-
ti porojen teurasmäärissä. 
Pintamon paliskunnassa teu-
rasmäärät olivat vuosikym-
meniä parintuhannen pään 
pinnassa vuosittain. Peto-
kantojen runsastuessa teu-
rasmäärä on laskenut noin 
40 prosenttia. Vasojen osuus 
on laskenut entisestä 80 pro-
sentista noin 60 prosenttiin 
eli vahingot ovat varsin suu-
ria. Kokonaisteurasmääräs-
tä vasojen osuus on noin 90 
prosenttia.

– Petojen on otetta-

Pedot verottavat porokarjaa
va ruokansa mistä saa-
vat ja hirvikantojen laskies-
sa tuhot kohdistuvat sitten 
entistä näkyvimmin poro-
eloon. Nythän ollaan siinä 
vinoutuneessa tilantees-
sa, jossa joudutaan jättämän 
nuoria poroja, joiden suku-
kypsyyttä tai lisääntymis-
kykyä ei tiedetä, jatkamaan 
sukua joka aiheuttaa taas 
osaltaan vasakannan ale-
nemista ja karjan rakenteen 
muuttumista.  Vaikka peto-
kanta saataisiin laskemaan, 
vie vuosia ennen kuin tilan-
ne normalisoituu, poroisän-
tä Reijo Kenttälä huomaut-
taa.

-Täällä ei ole vielä ol-
lut havaittavissa samaa il-
miötä kuin eteläisemmässä 
suomessa, jossa pedot tun-
keutuvat asutusten tienoille 
ruokaansa hakemaan. Poh-
joisessa on ollut havaittavis-
sa petojen, lähinnä ahman 
joka on pedoista äkäisin, 
sinnikkäin ja röyhkein, op-
pineen liikuskelemaan tar-
hojen tienoilla. Karhu voi 
taasen asustella asutusten lä-
histöllä ilman että siitä tiede-
tään mitään, Kenttälä toteaa.

-Petojen kaatolupakäy-
täntö on nykyisin helpottu-
nut hieman, mutta on edel-

leen nurinkurinen, koska 
vahingot on tapahduttava ja 
näytöt esitettävä ennen lu-
van saamista. Tästä käytän-
nöstä aiheutuu huomatta-
vasti lisätyötä ja menoja. 

R.E, kuva Toini Särkelä.

Toini Särkelän mennessä 
maanantaina 9.11. siivoa-
maan mökkiä Kelo-Syöt-
teellä, löysi hän suden tap-
paman poron raadon ihan 
mökin seinän vierestä. Tur-
vasta se oli sitä purrut ja 
ainoastaan kielen syönyt. 
Harakat ja varikset olivat 
nokkimassa poron kylkeä 
auki.

Punaista rollaattoria kaipaan
Rollaattorini oli vaihtunut ter-
veyskeskuksen pihalla n. 4 vk 
sitten. Minulla on punainen ja 
tilalle oli jäänyt sininen rollaat-
tori. Jos huomaat vaihtumisen, 
soita p. 0400 253 800, 050 349 
4122.

KUN HALUAT  PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, TAI TARVITSET 

JOTAIN, ILMOITA PUDASTORILLA ILMAISEKSI.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Minulla on onnea - taidekoulu Zaran oppilaiden maalauksia
5.11.-1.12. Näyttely avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Kult-
tuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä su klo 18-19 lähtö Puikkarin pihalta, kävellään, juostaan, höl-
kätään yhdessä. 
Bingo Nuorittalla pe 13.11. klo 18.45, Nuoritantie 76 Ylikiiminki.
Bingo Taivalkosken urheiluhallila su 15.11. klo 18, Urheilutie 8.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 16.11. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Opastus e-kirjojen maailmaan ma 16.11. klo 17-19. Pudasjärven kirjasto, 
Tuulimyllyntie 4.
Onnistumisen eväät- elinkeinojen kehittämisilta ma 16.11. klo 17.30.  
Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Pudasjärven alakoulujen salibandymestaruusturnaus ti 17.11. klo 9. Ala-
asteiden salibandymestaruus ratkaistaan tytöissä ja pojissa. Tuomas Sammelvuo 
-sali, Tuulimyllyntie 4.
Wirtapiiri Sarakylän koululla ti 17.11. klo 10.30. Muistellaan menneitä.
Kansallinen pelipäivä kirjastossa ke 18.11. klo16-19. Pudasjärven kirjasto, 
Tuulimyllyntie 4.
Kaamos kaatuu to 19.11. klo 18 OSAO:n Pudasjärven yksikkö.
Joulutori ja joulunavaus pe 20.11. klo 16, Torialue, Puistotie 2.
Lapsimessut liikuntahallilla la 21.11. klo 10-14. Ohjelmaa lapsille ja myyjiä 
aikuisia varten.
Päivä paloasemalla la 21.11. klo 10-14. Pudasjärven paloasema, Kauppatie 12.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 23.11. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Pudasjärven alakoulujen salibandymestaruusturnaus ke 25.11. klo 9. Ala-
asteiden salibandymestaruus ratkaistaan tytöissä ja pojissa. Tuomas Sammelvuo 
-sali, Tuulimyllyntie 4.
Osviitan joulumyyjäiset to 26.11. klo 9-16.30 Osviitta, Kauralantie 3.
Jenni Jaakkolan joulukonsertti pe 27.11. klo 18 Pudasjärven kirkko, Mikan-
harjuntie 16. 
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 30.11. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 30.11. klo 17.30 Hevisaurus. Klo 19.00 Nälkä-
peli - Matkijanärhi. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Pudasjärven kyläneuvoston, yhdistysten, järjestöjen ja osakas- ja jako-
kuntien tapaaminen ke 2.12. klo 18. Kaupungintalo, valtuustosali, Varsitie 7.
Työkeskuksen joulumyyjäiset to 3.12.  Työkeskus, Kauralantie 3.
Vaarametsien joulu ja Kauneimmat joululaulut Syötteen luontokeskuk-
sella la 5.12.2015 klo 10-16.
Pikku-Syötteen talvikauden avajaiset la 5.12. klo 10-20.
Naiset tunturissa -hyvinvointipäivä la 5.12. klo 10-16, Hotelli Iso-Syötteen 
aulassa ja alakerran kokoustiloissa.
Iso-Syötteellä itsenäisyyspäivän soihtulasku la 5.12. klo 19-20.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 15.11.2015 klo 18.00

Järj. TaKu

KINKKUBINGO

Pääpalkintona 10 kg:n kinkku.
Tervetuloa!

SYYSKOKOUS
su 29.11.2015 klo 17.00 

Jukolan Pirtissä, os. Jukolantie 4. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu.

Johtokunta

PAM 
Pudasjärven os. 208 

Tervetuloa kaikki jäsenet mukaan kokoukseen!

Koskenhovilla 
su 15.11.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Tervetuloa! 
Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

SYYSKOKOUS 
lauantaina 21.11. klo 18 

hotelli-ravintola Kurenkoskessa. 
Esillä sääntömääräiset asiat.

Syyskokouksen jälkeen klo 19.30 on

PIKKUJOULU 
jossa palkitaan Pudasjärven Vuoden Yrittäjä. 

Pikkujoulun päätteeksi on tanssit, 
jossa musiikkia soittaa orkesteri. 

Ilmoittautumiset la 14.11. mennessä
 pudasjarven@yrittajat.fi tai

p. 0400 375 557 Jaana, 050 501 9090 Marko. 

Pudasjärven Yrittäjät ry:n

Tervetuloa!

Ennenkuulumatonta musiikkia ja 
pikkumustaa huumoria!

Teatteri Retikan pikkujoulushow!

la  14.11. klo 17.30
su 15.11. klo 15.00
pe 20.11. klo 19.00
la  21.11.  klo 15.30
 klo 17.30
pe 27.11.  klo 19.00
la  28.11. klo 17.30
su 29.11. klo 15.00

pe  4.12. klo 19.00
la   5.12. klo 17.30
pe 11.12. klo 19.00
la  12.12. klo 17.30
su 13.12. klo 15.00
la  19.12. klo 17.30
su 20.12. klo 13.00
 klo 15.00

Esitykset

Liput: 12 € aikuiset, 5 € lapset. 
Ryhmäliput väh. 25 hlöä 10 €/hlö
Ennakkovaraukset p. 040 512 7301

ohj. Ulla Schroderus. 
kirj. Työryhmä

www.teatteriretikka.net Jalonkatu 1, 89600 Suomussalmi. 

Sarakylän 
Nuorisoseura ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS 
Su 22.11.2015, klo 12.00

Sarapirtillä
Tervetuloa keskustelemaan ja 
päättämään seuran asioista.

Johtokunta

(Nuorittantie 76)
pe 13.11. klo 18.45.

Bingo Nuorittalla

Päävoittona 200 €:n ostokortti.
Tervetuloa!

Pudasjärven Metsästysseura ry:n

HIRVIPEIJAAT
lauantaina 21.11.2015 klo 14.00 

Kurenalan koululla.
Maanomistajat ja seuran jäsenet perheineen 

tervetuloa!

Lopussa hirvenlihan huutokauppa.
Pudasjärven Metsästysseura ry

KOEAMMUNNAT
Hanhiojan 

ampumaradalla
su 22.11. klo 12

Pudasjärven riistanhoitoyhdistys

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Sydämellisesti tervetuloa! 

Jumalanpalvelus
Su 15.11. klo 11 Tilaisuus suunnattu lapsille, 
mukana Juan ja Katja Castillo Oulusta
Su 22.11. klo 11 Jouni Vikström
Tiistaisin sana ja rukous klo 18 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

VIRIKEPÄIVÄ 
Jaalanka, Jaalanganpirtti 

ma 16.11. klo 12.00. Ruokapäivä, nyyttikestein.

Aittojärvi, Kyläkolo ti 17.11. klo 12.00.   
Lyhtytelineiden teko koulun pihalle.

Livo, Livonkoulu ke 18.11. klo 11.00.   
lyhtytelineen teko koulun pihalle, joulusuunnitelmat.

Tervetuloa!          Livokas ry
Jyty Pudasjärvi ry

Tervetuloa viettämään 
PIKKUJOULUA

Ravintola Kurenkoskeen la 5.12.2015 
alk. klo 19.00.

Jäsenille tilaisuus on maksuton. 
Seuralaiselta 20 €:n maksu.

Joka lahjan tuo hän lahjan saa.
Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumista 

ke 25.11.2015 mennessä Jouni Piri:lle tekstiviestillä 
0400 380 104 tai sähköpostilla jouni.piri@oulunkaari.com 

mariitta.timonen@pudasjarvi.fi 

Joulunavauksen yhteydessä
järjestetään ohjelmallinen 

JOULUTORI
Perjantaina 20.11. alkaen klo 16.00

Järjestää yhteistyössä Pudasjärven kaupunki, Pudasjärven Yrittäjät, 
Kurenalan Kyläyhdistys ja Iijokiseutu.

Tervetuloa!

Pudasjärven tori täyttyy joulutunnelmasta. 
Tervetuloa myymään ja esittelemään esim. 

käsitöitä, leivonnaisia, lahjatavaroita, jouluko-
risteita. Ilmaiset myyntipaikat ovat valmiina. 

Tehdään yhdessä mukavan 
jouluinen tunnelma torille. 

Ilmoittautumiset 
Kerttu Simu puh. 040 730 9481 

ma 16.11.2015 mennessä.

Pe 13.11. klo 19 Konsertti Seurakuntakoti 
  Anne Kauppi, piano Ohjelma 10€
konsertti järjestetään yhteistyössä Pudasjärven kaupungin kulttuuritoimen kanssa 

Su 15.11. Pudasjärven kirkkokuoro 60-vuotta 
 Seurakuntakoti 
 klo 10     Juhlajumalanpalvelus 
 klo 12.30  Säveljuhla

13. PUDASJÄRVEN 
KIRKKOMUSIIKKIVIIKKO

Pe 20.11. klo 19 
Lauluyhtye Koljada 

Seurakuntakoti 
(Slovjansk, Ukraina) 

Ohjelma 10€
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Influenssarokotukset 
Pudasjärvellä

oulunkaari.com

Neuvolassa, Juhontie 8, kello 9-16 
ke 11.11.           ke 18.11. 
ke 25.11.  to 10.12.  ke 16.12. 
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat 
oikeutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
lääkehuollon henkilöstö, raskaana olevat naiset, 
kaikki 65 vuotta täyttäneet (v. 1950 tai sitä ennen 
syntyneet), kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lap-
set, vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden 
lähipiiri, varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja 
vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset.
Jos henkilö ei ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, 
hän voi ostaa rokotteen apteekista reseptillä.  
Ottakaa Kela-kortti mukaan rokotuskäynnille. 

Oulunkaari 
tiedottaa

Sosiaalitoimisto on suljettu 
ti 17.11.2015 henkilöstön
koulutuspäivän vuoksi.

Hirvikäristys maistui 
Malisenerän peijaisissa

Korpisella vietettiin Ma-
lisenerän hirvipeijaisia lau-
antaina 30.10. Tapahtuma 
keräsi runsaan osallistuja 
määrän. Ruokana ollut hir-
vikäristys ja perunamuusi 
maistuivat vieraille erittäin 
hyvin. Palanpainikkeek-
si oli kahvia ja Kaisa Ylileh-
don tekemiä joulutorttuja.

Pääkokkeina toimivat 
Jouko Ylilehto ja Juha Yli-
talo, keittiössä työskente-
li myöskin Kaisa Ylilehto 
ja Tiina Manninen. Kokeil-
le esitettiin suuret kiitok-
set tarjottavista, jotka saivat 
paljon kehuja.

Toivo Piira möi urakal-
la arpoja. Arpajaisvoittoina 
oli muun muassa päävoit-
tona aikuisen hirven sisäfi-
lee, Kaisa Ylilehto oli tehnyt 

kierrätystuotteita palkin-
noiksi: juomatölkkien klip-
suista valoja kaksi kappa-
letta ja kahvipusseista tehty 
kori. Lisäksi palkintona oli 

Nuorin osallistuja oli kaksi-
viikkoinen tyttövauva, Toi-
vo ja Kyllikki Piiran tyttären 
tyttö.

Vieraat nauttivat kokkien loihtimista antimista ja samalla saivat vaihtaa kuulumisia tuttu-
jen kanssa.

Pääkokit Jouko Ylilehto ja Juha Ylitalo loihtivat maistuvan 
peijaisaterian.

betonisia kynttilänjalkoja 
pari kappaletta, fleecehuo-
pia ja muuta.

Ruokailun jälkeen alkoi 
huutokauppa, jossa oli ta-
varaa runsaasti. Ylijäämää 
ruokaa oli laitettu rasioi-
hin, leipiä pussitettu, täysiä 
maitotölkkejä ja olipa tort-
tujakin jäänyt ylimääräise-
nä huutokaupattavaksi. Sit-
ten alkoi raakojen jäisten 
tuotteiden huutokauppaa-
minen. Oli Aikuisen hirven 
sisäfileitä ja vasan luulihoja.

Vaikka peijaiset on nyt 
pidetty, niin metsästämi-
nen miehillä vielä jatkuu. 
Kolme vasaa ja yksi aikui-
nen juoksee vielä luonnossa 
vapaana. Kuulemma hirviä 
ja vasaporukoita on, mutta 

hirvet ovat tulleet viisaam-
miksi kuin metsämiehet.

Päivi Ylitalo

Ajankohtaiset poliittiset aiheet lämmittivät keskustelijoita kahvikupposen äärellä.

Perussuomalaiset vaikutta-
jat tapasivat kansaa lauan-
taina 7.11. Pudasjärven Nes-
teellä. Pudasjärvisiä kävivät 
jututtamassa kansanedusta-
ja Pirkko Mattila, Perussuo-
malaisten Pohjois-pohjan-
maan piirin piirisihteeri ja 
varakansanedustaja Henna 
Kupsala, piirin puheenjohta-
ja Jari-Pekka Teurajärvi sekä 
Pudasjärven kaupunginval-
tuutettu Kari Tykkyläinen.

Sateisesta säästä huoli-
matta ajankohtaiset poliitti-
set aiheet lämmittivät kes-
kustelijoita kahvikupposen 
äärellä. Kansanedustaja Mat-
tilalla oli tuomisinaan tuo-
reimmat kuulumiset Sote-
sovusta, joka syntyi juuri 
lauantain vastaisena yönä. 
Neuvottelujen lopputulok-
seen Mattila oli tyytyväinen.

Terveyspalveluiden li-
säksi vilkasta keskustelua 
käytiin etenkin energiapoli-
tiikasta.  Kari Tykkyläinen 
ei uskonut Kollajan tuovan 
niin paljon työpaikkoja kuin 
on lupailtu.

- On vaarana, että ura-
kat menevät muille kuin pu-
dasjärvisille yrityksille kos-
ka Pudasjärveltä ei löydy 
suurta määrää Kollajan ra-
kentamiseen tarvittavia ko-

Perussuomalaisten kenttäkiertue 
rantautui Pudasjärvelle

neita. Rakentamisen jälkeen 
allas ei kovin paljoa työllis-
tä, kiinteistöveroja voi sen 
sijaan odottaa. 

Kotimaisen energian kan-
nattajana Kupsala odotti 
nykyisessä työllisyystilan-
teessa etenkin bioenergialta 
paljon.

- Bioenergialla on erit-
täin tärkeä rooli etenkin syr-
jäseutujen, maaseudun ja 
maakuntamme työllistäjänä. 
Metsästä ja turpeesta tuo-
tetusta energiasta saamme 
työtä jatkuvasti, ei vain voi-

malaitosten rakennusaikana. 
Energiaa tulee tuottaa niin, 
että se työllistää suomalaisia 
ja maakuntamme asukkai-
ta pitkäjänteisesti ja mahdol-
lisimman runsaasti vuosi-
kymmenten ajan. 

Suomen haasteellinen 
maahanmuuttotilanne oli 
pudasjärvisten mielenpäällä, 
koska Tornion lisäksi maa-
hanmuuttajia on alkanut tu-
lemaan nyt myös Venäjän 
kautta. Mattila kertoi, että 
esimerkiksi Albanialaisille 
pyritään saamaan nykyistä 

nopeampi palautusprosessi, 
samalla kun tehdään palau-
tussopimuksia eri maiden 
kanssa. 

Piirin puheenjohtajan Ja-
ri-Pekka Teurajärven mie-
lestä ainoa todellinen rat-
kaisu maahanmuuttokriisin 
ratkaisemiseksi olisi rauhan 
saaminen kriisialueille. Vas-
taanottokeskusten perusta-
minen etelä Eurooppaan ja 
mahdollisimman nopea ha-
kemusten käsittely olisi tär-
keää EU:n laajuisen kriisin 
hallintaan saamiseksi.

Onnistumisen eväät  
- elinkeinojen kehittämisilta
Maanantaina 16.11.2015 klo 17.30 alkaen  
Kulttuurikeskus Pohjantähdessä, Teollisuustie 1

Ohjelma:
Kahvitarjoilu
Tilaisuuden avaus 
kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen, Pudasjärven kaupunki
Paikallisen henkisen ilmaston ja yritystoiminnan vahvistaminen 
hallituksen puheenjohtaja Kyösti Karjula 
Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
Yritystarina: Lännentila Oy 
Kasvupajasta kasvun eväitä
Toimitusjohtaja Kalle Karjula
Kehittämiskeskustelu

Tervetuloa!

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kalle Karjula

Kyösti Karjula

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Tulevalle kaudelle rinteemme tulevat hieman 
uudistumaan ja tarjolle tulee koko perheelle 
soveltuvia seikkailullisia rinneratoja. 
Tule tutustumaan!

ENNAKKOTARJOUS KAUSIKORTEISTA
• Aikuisten kausikortti 185 €
• Lasten kausikortti (7–12v.) 125 €
• Kausikortti koko perheelle (2 aik. ja 2 lasta) vain 490 €

Kausikortteja saatavilla tarjoushintaan 5.12. saakka.
• Koko kauden voimassa myös koko perheen lippu rinteisiin, 

64 € / pvä / perhe

OSTA NYT KAUSIKORTIT 

ENNAKKOON!

Hauskaa koko perheelle – www.pikkusyote.fi

Lisätiedot ja varaukset: 
myyntipalvelu@pikkusyote.fi  tai p. 0400 377 969 / 08 815 4000

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

VOIMASSA VAIN 
13.–21.11. 

VÄLISEN AJAN

Laadukkaat kotimaiset jalkineet!

KENKÄ-
TARJOUS

-20%
(norm.hinta)

179,50 189,50 189,50179,50
ERÄ
SAAPPAITA JA KÄVELYKENKIÄ -50%

Käsiohjelma 10 €. Konsertin tuotto käytetään Pudasjärven nuorten hyväksi.

pe 27.11.2015 klo 18 Pudasjärven kirkko.

oulukonserttiJ
KIDSing tähti Jenni Jaakkola.

Säestää

Kitara ja viulu Satu Hakoköngäs, Oulun musiikkilukio

Piano Eero Jauhiainen, kosketinsoittaja ja muusikko

Järjestää: Pudasjärven Rotaryklubi ry. Pudasjärven seurakunta

JOULUINEN SYÖTE
Yrittäjä-teema

Itsenäisyyspäivän
avajaisviikonloppu
Syötteellä 5.-7.12.
Tule nau�imaan talven tunnelmasta!

Kaikki tunturin palvelut, tapahtumat ja tarjoukset: www.syote.fi

MÄKEEN JA MÖKKIIN- ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
PAKETTITARJOUSMajoitus pe–su alkaen 115 eur 

Majoitusvarauksen yhteydessä viikonvaihdelippu pe-su 

Iso-Syötteelle aikuiset 56 eur ja lapset (7-12 v) 39 eur.

Syötteen keskusvaraamo | www.syote.net

Tunturin tapahtumia
•  Hiihtokeskus Iso-Syötteen avajaiset

•  Hiihtokeskus Pikku-Syötteen avajaiset  

•  SyöteShopin avajaiset                                                                     

•  Romekievarin avajaiset                                                                    

•  Arctic Span avajaiset
•  Syötteen luontokeskuksella, 

 Vaarametsien joulu   - Tunnelmallinen joulupolku   

•  Ravintola Pärjänkievari avoinna  

 Muistathan myös karavaanipaikat 

 viikonloppukävijöille!
•  Hotelli Iso-Syötteellä ja Pärjänkievarilla  

 tanssitaan• Romekievarissa coverbändi Stand By  

 soittaa Finnhitsejä ja menevää 

 tanssimusaa!

     SKI BUSSI KULKEE LA 6.12. www.otptravel.fi/syote 

Itsenäisyyspäivän
soihtulasku 

Iso-Syötteellä
6.12. klo 19.00

Itsenäisyyspäivän
avajaisviikonloppu
Syötteellä 5.-7.12.
Tule nau�imaan talven tunnelmasta!

Kaikki tunturin palvelut, tapahtumat ja tarjoukset: www.syote.fi

MÄKEEN JA MÖKKIIN- ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
PAKETTITARJOUSMajoitus pe–su alkaen 115 eur 

Majoitusvarauksen yhteydessä viikonvaihdelippu pe-su 

Iso-Syötteelle aikuiset 56 eur ja lapset (7-12 v) 39 eur.

Syötteen keskusvaraamo | www.syote.net

Tunturin tapahtumia
•  Hiihtokeskus Iso-Syötteen avajaiset

•  Hiihtokeskus Pikku-Syötteen avajaiset  

•  SyöteShopin avajaiset                                                                     

•  Romekievarin avajaiset                                                                    

•  Arctic Span avajaiset
•  Syötteen luontokeskuksella, 

 Vaarametsien joulu   - Tunnelmallinen joulupolku   

•  Ravintola Pärjänkievari avoinna  

 Muistathan myös karavaanipaikat 

 viikonloppukävijöille!
•  Hotelli Iso-Syötteellä ja Pärjänkievarilla  

 tanssitaan• Romekievarissa coverbändi Stand By  

 soittaa Finnhitsejä ja menevää 

 tanssimusaa!

     SKI BUSSI KULKEE LA 6.12. www.otptravel.fi/syote 

Itsenäisyyspäivän
soihtulasku 

Iso-Syötteellä
6.12. klo 19.00

JOULUINEN SYÖTE 2014
JOULUSYÖTEP U D A S J Ä R V I - L E H D E N  J U L K A I S E M A  S Y Ö T T E E N  M AT K A I L U A L U E E N  J O U L U - L E H T I  2 0 1 2

Syötteen yritysten ja Pudasjärvi-lehden 
kanssa yhteistyössä toteuttama 

Jouluinen Syöte- ja Yrittäjä-teemalehti 
ilmestyy pe 4.12. Pudasjärvi-lehdessä. 

Edellisen viikon pe 27.11. lehdessä 
julkaistaan jo tapahtumailmoituksia 

Syötteen hiihtokauden avajaisviikonlopusta 
4.-6.12. Kysy kahden lehden yhteistarjousta. Ilmestyy 4.12.2015!


