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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Iso-Syöte avaa
ennätyksellisen määrän 

rinteitä s. 3

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 18.11.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Kelan korvaamat 
HENKILÖ-, INVA- JA 

PAARIKULJETUKSET 
Pudasjärvellä numerosta

Kun kotiudutte sairaalasta, 
on teillä oikeus tilata taksi kotikunnasta.

0100 86 500
"

Pudasjärven taksiautoilijat ry

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 23.11., ke 30.11., ke 7.12. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi

avaamme
huomenna

la 19.11 klo 10!

Tervetuloa rinteeseen

www.syote.fi

Lasku-
päivän

hinta alle

1,4€*

lasten kausarilla

Kausikortit ennakkohintaan marraskuun loppuun 
saakka, uutuutena nuorisolippu!

Kausarilla myös hienoja etuja, tutustu osoitteessa 

www.syote.fi/kausari

Haapalehdon Katsastus Oy
TERVETULOA SUOMALAISELLE 

KATSASTUSASEMALLE!

Henkilö- tai 
pakettiauton katsastus

59€
sis. päästömittaukset

Jälkitarkastus 15,-
Avoinna ma-pe klo 8.30-17.00

Puh. 0400 164 654
Nettiajanvaraus:

www.haapalehdonkatsastus.fi

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)

Pudasjärven kirkossa 
la 3.12.2016 klo 18.00

Esiintyjinä Juha Uusitalo (bassobaritoni) 
ja Jouni Somero (piano)

OP Pudasjärven 
joulukonsertti

Ei ohjelmamaksua. Linja-autokuljetus Osuuspankin pihalta  
kello 17.15 ja paluu heti konsertin jälkeen.

”Taas kaikki kauniit muistot”

Tervetuloa!

P. 040 581 9930

Uudisrakentaminen 
Korjausrakentaminen 

Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Näköalantie 1139 
93280 Syöte 

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

Vapaa-ajan 

asunnot Avaimet 

käteen -pakettina

Syötteen yritysten ja 
Pudasjärvi-lehden kanssa
yhteistyössä toteuttama 

Jouluinen Syöte- ja 
Yrittäjä-teemalehti 

ilmestyy 
pe 2.12.2016 

Pudasjärvi-lehdessä. 

JOULUINEN
SYÖTE

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
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Itsenäisyyspäivän
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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

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

jo torstai-iltana!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 20.11. kello 10, liturgia Rau-
li Junttila, saarna Erkki Piri, kanttori Tuomo Rahko, lauluryh-
mä. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä.
Kuorot: Kirkkokuoro to 24.11. kello 18, Sarakylän kappeli-
kuoro ti 22.11. kello 17.30,
Vox Margarita su 20.11. kello 12.
Raamattupiiri seurakuntakodissa ti 22.11. kello 17.30.
Kirkkomusiikkiviikko 27.11.-4.12. Konsertti seurakuntako-
dissa ma 28.11. kello 19 Ylikiimingin puhaltajat, Kansalais-
opiston oppilaskonsertti  seurakuntakodissa ke 30.11. kel-
lo 18, Yhteislaulutilaisuus seurakuntakodissa pe 2.12. kello 
19. Pudasjärven kirkkokuoron Turvassa suojelusenkelin- le-
vyn julkistamiskonsertti seurakuntakodissa su 4.12. kello 13.
Lähetyksen kirpputori avoinna keskiviikkoisin kello 10-13. 
Tuoretta pullaa, kahvia ja arpoja sekä paljon muuta tarjolla. 
Ystävänkammari seurakuntakodissa to 24.11. kello 12.
Sauvakävely: ti 22.11. lähtö Kanttorilasta kello 16.30. Yhtei-
sen lenkin jälkeen kahvit ja iltahartaus.
Perhekerho: seurakuntakodissa ti 22.11. ja ke 23.11. kello 
10-13.
Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin kello 
9.30–12.00 Ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 743 4896 
tai 040 586 1217. 
Rauhanyhdistykset: su 20.11. Kiitosjuhla messun jälkeen 
rauhanyhdistyksellä, alkaa ruokailulla ja juhla kello 13, har-
tauspuhe Viljo Juntunen. Raamattuluokka Sarakylässä Hei-
di Mannisella pe 18.11. kello 19 ja julkaisuilta ja lauluseurat  
Elsa Puhakalla su 20.11. kello 19. Lähetysseurat Aittojärvellä 
Pauli Puurusella ke 23.11. kello 18 ja Yli-Livolla Eija ja Jouni 
Seppälällä to 24.11. kello 19 (Timo Kamula, Hannu Jokitalo).
Kastettu: Konsta Johannes Kettunen.
Haudattu: Senni Johanna Valikainen 90 v, Lahja Matilda Rie-
pula  88 v, Matti Juhani Piri  58 v, Jyrki Tapio Niskala 46 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Edessä vasemmalla istuvan Sirkka Granlundin vieraina olivat veli Esko Raiskio vaimon-
sa Esterin kanssa sekä takana seisovat naapurit Iita Asmunti, Pirkko Pesälä ja Seija Män-
tykenttä.    

Rajamaantielle Palvelutalon 
asuntoon 6 A2 heinäkuun 
alussa asumaan muuttanut 
Sirkka Granlund vietti iloi-
set tupaantuliaiset torstaina 
10.11. Vieraina olivat lähi-
naapurit Seija Mäntykenttä 
ja Iita Asmunti sekä kadun 
toisella puolen asuva Pirkko 
Pesälä ja velimies Esko Rais-
kio vaimonsa Esterin kanssa.

- Viime helmikuuhun 
saakka asuin kotonani Haa-
palassa. Seitsenkymppi-
seksi hoidin vielä karjaakin 
kotonani. Sairastumisen seu-
rauksena jouduin kevättal-
vella muuttamaan Kurenalle 
ja monen kuukauden odo-
tuksen jälkeen pääsin tähän 
asuntoon. Tässä on oikein 
kiva asua, kun naapurit ovat 
mukavia ja auttavaisia, tam-
mikuussa 80 vuotta täyttävä 
Sirkka Granlund kehui naa-
pureitaan, jotka olivat juhla-
järjestelyissä mukana. 

Sirkka on iloinen ja pu-
helias, joten nauru ja juttu 
maistuivat mukana olijoi-
den kesken. Hän on mielel-
tään virkeä ja hyvämuisti-
nen. Liikkumisen apuna hän 
käyttää rollaattoria ja päivi-
sin saa kotipalvelusta apua 

Sirkka Granlund juhli 
iloisin mielin tupaantuliaisia

kaksi kertaa päivässä päivä-
toimiinsa.  

- Asunto on oikein muka-
va ja yhdelle henkilölle sopi-
van kokoinen ja palvelutkin 
ovat aika lähellä. Rajamaan 

liikuntapuistossa ulkoilen 
Iitan kanssa. Palvelukes-
kuksessa käyn päivisin syö-
mässä ja kerran viikossa as-
kartelukerhossa. Muu aika 
kuluu lueskelemalla lehtiä ja 

katselemalla televisiota, ker-
toi Sirkka Granlund, jonka 
pojista toinen asuu Yli-Kii-
mingissä ja toinen Pudasjär-
vellä. Sirkka on jäänyt les-
keksi aika päiviä sitten. RR

Pudasjärven joulu va lo-
kausi avataan virallisesti 
perjantaina 25. marraskuu-
ta. Ensin kokoonnutaan 
tunnel mal li selle joulutoril-
le kello 16.00 alkaen.

Torilla myynnissä on 
muun muassa käsitöitä, lei-
vonnaisia, lahja ta va roita ja 
joulu ko ris teita. 

Torin puuhanaisena toi-
mii Kurenalan kyläyh dis-
tyksen Kerttu Simu, joka 
myös vastaanottaa tori-
myyjien ilmoit tau tu misia. 
Järjestäjien puolesta myyjil-
le tarjotaan katos ja pöytä.

Viisi euroa maksavan 
myyntipaikan saa soitta-
malla Simun Kertulle.

-Vielä on paikkoja jäljel-
lä! Tervetuloa joulutorille 
myymään ja tekemään os-
toksia.

Iltapäivällä Iijokiseudun 
edustalla tarjotaan kaikille 
ilmaiseksi glögiä ja piparei-
ta. Lisäksi torilla voi ostaa 
kahvia, lättyjä ja makkaraa.

Joulutorin aikana joulu-
laulut soivat ja tiernapojat 
esiintyvät kello 17.30.

Jouluvalot syttyvät ja 
varsinainen joulu na vau-
soh jelma alkaa kello 18.00. 
Toiveena on, että samaan 
aikaan koko Pudasjärvi 
sonnustautuu joulutunnel-
maan.

Jouluvalot sytyttää 

Joulutori ja 
joulunavaus 

Pudasjärven torilla 
viikon päästä

Joulutori ja joulunavaus 
täyttävät torin ensi per-
jantaina.
kaupun gin joh taja Tomi Ti-
monen. Luvassa on myös 
jouluista ohjelmaa ja Ii-
jokiseudun jouluraha-ar-
pajaiset, joissa voi voittaa 
mukavan summan jouluos-
tos rahaa paikallisiin liikkei-
siin.

Ilta huipentuu joulupu-
kin vierailuun, ja ohjelma 
päättyy noin kello 18.30.

Pudasjärven joulutorin 
ja joulu na vauksen järjestä-
vät yhteistyössä Pudasjär-
ven kaupunki, Pudasjär-
ven yrittäjät, paikal lis lehti 
Iijokiseutu, Kurenalan ky-
läyhdistys, Pudasjärven 
seurakunta ja monet muut 
paikalliset toimijat.

-Kaikki ovat lämpimäs-
ti tervetulleita joulutorille! 
järjestäjät kutsuvat.

Kristuksen kuninkuuden sunnuntai
Kirkkovuoden viimeinen sunnuntai 
on tuomiosunnuntai. Se kutsuu mei-
tä itsetutkiskeluun. Tuomiosunnuntain 
nimi viittaa Kristuksen toiseen tulemi-
seen, päivään, jolloin Hän saapuu takai-
sin maanpäälle ”tuomitsemaan eläviä ja 
kuolleita”. 

Evankeliumitekstin mukaan Jee-
sus itse tulee meitä vastaan kärsivän ja 
apua tarvitsevan ihmisen hahmossa. ”Mi-
nun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruo-
kaa. Minun oli jano, ja te annoitte mi-
nulle juotavaa. Minä olin koditon ja te 
otitte minut luoksenne. Minä olin alas-
ti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas 
ja te kävitte minua katsomassa”. Totises-
ti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdel-
le näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te 
olette tehneet minulle.” (Matt. 25: 35-
36, 40) 

Miten me suhtaudumme heihin, joil-
la on nälkä tai jano? Tai miten kohtelem-
me heitä, joiden lähellä olemme? Kaiken, 
mitä me jätämme tekemättä apua tarvit-
sevalle, sen me teemme Jeesukselle. Joku 

viisas on sanonut, jos joku toimii epäasi-
allisesti toista ihmistä kohtaan, niin siitä 
ei seuraa mitään hyvää. Tavallisesti kyse 
onkin siitä, että on tehnyt pahaa toisel-
le, mutta samalla myös itselleen. Ajatte-
len niin, että tällaiselta henkilöltä itsel-
tään puuttuvat myös ilo, rakkaus, toivo 
ja kiitollisuus. Nehän ovat tunteita, joista 
emme haluaisi luopua. 

Jeesus itse on opettanut meille mitä 
on Jumalan tahto, oikeaa ja hyvää. Hän 
on opettanut meitä rakastamaan toi-
siamme niin lähellä kuin kaukanakin ole-
via. Kirkkovuoden päättävä tuomiosun-
nuntai puhuu elämän suuresta arvosta. 
Sen sanoma antaa elämäämme toisen-
laisen näkökulman. Elämän arvoa, ihmi-
sen arvoa ei mitatakaan rahassa tai ta-
varassa. Tärkeintä on se, millaisia ihmisiä 
me olemme ja miten me suhtaudumme 
apua tarvitsevaan lähimmäiseen, tuttuun 
tai aivan tuntemattomaan ihmiseen. Jo-
kainen ihminen on yhtä arvokas. 

Tuomiosunnuntain tekstissä Jeesus 
puhuu näin: ” Kerran saapuu Taivaallinen 

kuningas. Hän kutsuu kaikki luokseen. 
Silloin tulee näkyviin ero hyvien ja paho-
jen välillä. Hyville kuningas sanoo: 

Tulkaa. Te saatte Taivaallisen isän siu-
nauksen. Taivaan kodissa odotetaan tei-
tä. Tämä on varma totuus! Kun autoitte 
yhtä pientä ja heikkoa silloin te autoit-
te minua. Toisille kutsutuille kuningas 
sanoo: Menkää pois! Te ette antaneet 
minulle ruokaa tai juomaa, ette vaatet-
taneet minua, ettekä ottaneet luoksenne 
tai ette käyneet minua katsomassa, kun 
olin sairas. Tämä on varma totuus! Sil-
loin, kun ette auttaneet pientä ja heik-
koa, ette auttaneet minua. Niin – tie-
däthän sinäkin, että Jeesuksen omana 
on aina hyvä olla, tuomiosunnuntainakin 
saamme olla armon alla suojassa.  

Helena Koivukangas
diakoni
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Joulunavauksen yhteydessä
järjestetään ohjelmallinen 

JOULUTORI
Perjantaina 25.11. alkaen klo 16.

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

Tervetuloa!

Pudasjärven tori täyttyy joulutunnelmasta.  
Tervetuloa myymään ja esittelemään esim. 

käsitöitä, leivonnaisia, lahjatavaroita, 
joulukoristeita. Myyntipaikat valmiina, 

5 €/pöytä. 

Tehdään yhdessä mukavan 
jouluinen tunnelma torille. 

Ilmoittautumiset 
Kerttu Simu puh. 040 730 9481 

 ti 22.11.2016 mennessä.

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

 Pesulapalvelut 
laadukkaasti ja kattavasti 
• matot
• vuodevaatteet
• liinavaatteet
• pöytäliinat
• verhot

• työvaatepesut
• vaatepesut 
  (takit + käyttö-
  vaatteet)
• yms. Ilmainen 

kuljetus!

OULUN PESULAPALVELU
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Matto- ja vuode-
vaatepesut

Tarjous voimassa marraskuun loppuun.

-15%
OULUN PESULAPALVELU

Vastaanottopiste: Perhemarket
Pietarilantie 48, Pudasjärvi

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

KANGAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla ke 23.11. klo 9-17

Matonkudetta, ontelokuteet, 
poppanakuteet, paperinauhat.

Maahantuojalta suoraan sarkaa, 
verkaa, lapin nauhat ym.

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

Iso-Syöte avaa
ennätyksellisen määrän rinteitä 

Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
laskettelukausi alkaa lau-
antaina 19.11. Tänä vuonna 
keskus tekee oman ennätyk-
sensä avattavien rinteiden 
määrässä. Laskemaan pää-
see kahteen perherinteeseen, 
eturinteeseen sekä Snow-
Parkin alaosaan. Rinnepääl-
likkö Vesa Salmelalla on jo 
kolmenkymmenen vuoden 
kokemus työskentelystä Iso-
Syötteellä ja hän on innois-
saan ennätyksellisestä ava-
uksesta.

-Takana on harvinaisen 
hyvä kymmenen vuorokau-
den mittainen lumetusjakso, 
jonka aikana pystyimme kes-
keytyksettä tekemään lunta 
sopivissa olosuhteissa. Lu-
metustiimissä työskentelee 
kaksi miestä kolmessa vuo-
rossa ja kuusitoista tykkiä on 
ollut käynnissä vuorokau-
den ympäri, Salmela kertoo. 

Rinteiden ja latujen lisäk-
si lunta tarvitaan hissilin-
joille, niitä on valmiina jo yli 
kahden kilometrin matka. 
SnowParkissa lunta käyte-
tään eniten hyppyrien raken-
tamiseen, kesällä muokatut 

maapohjat kuitenkin vähen-
tävät tarvittavan lumen mää-
rää edelliskausiin verrattu-
na.  Lisäksi  lunta on käytetty 
pulkkamäkeen, joka on nyt 
valmiina perheen pienim-
mille.

Vaikka luonnonlunta on 
vielä niukasti, kestävät lu-
metetut rinteet vaihtelevia-
kin sääoloja. Muutaman päi-
vän vesisadekaan ei lunta 
sulata. Lumetettu rinnepohja 
myös pidentää rinteiden au-
kioloaikaa. Tänä keväänä se 
on erityisen tärkeää, jotta rin-
teet olisivat huippukunnossa 
vielä myöhäiseen ajankoh-
taan sattuvana pääsiäisenä.

-Lumetus mahdollistaa 
rinteiden avaamisen, vaikka 
luonnonlunta olisi niukasti 
kuten nyt. Iso-Syötteelle en-
simmäinen lumetusjärjestel-
mä tuli vuonna -87. Silloin 
meillä oli käytössämme nel-
jä tykkiä. Lumetusvesiputki 
kulki vain kahdessa rintees-
sä, muualle vesi vietiin let-
kuilla. Nykyiset tykit ovat 
huomattavasti tehokkaam-
pia ja huoltovapaampia, 
Vesa iloitsee. 

Rinnepäällikkö Vesa Salmela on mielissään ennätykselli-
sestä avauksesta.

Lumitykit on siirretty ta-
karinteille ja SnowParkin 
yläosaan odottamaan pak-
kaskelien paluuta. 

Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teellä rinteet aukeavat lau-

antaina 19.11. kello 10. Myös 
Luppoveden ensilumen latu 
on hiihdettävissä. 

Veinalotta Vesterinen

Unelmatehtaan avajaiset lähestyy

Syksyllä Rimminkankaan 
entisissä koulutiloissa toi-
mintansa aloittanut Unel-
matehas viettää avajaisiaan 
lauantaina 26.11. Luvassa on 
tuotelanseerauksia ja avoi-
met ovet kaikille halukkaille 
tulla tutustumaan Unelma-
tehtaan toimintaan. Paikalla 
on soppatykki, josta tarjoil-
laan ilmaiseksi hernekeit-
toa sekä makkaran paistoa 
ja muuta ohjelmaa. Unel-
matehtaan porukka on ra-
kentanut hienon leikkimö-
kin arvottavaksi kaikkien 
kävijöiden kesken ja luvassa 
on myös yllätyksiä, kertoo 
Unelmatehtaan liiketoimin-
nasta vastaava myyntikoor-
dinaattori Vesa Illikainen. 

-Haluamme järjestää kun-
non avajaiset, jotta kaupun-
kilaiset ja alueen yritykset 

oppivat tuntemaan toimin-
taamme ja tietävät mitä tuot-
teita ja palveluita meiltä on 
mahdollista saada, kertoo Il-
likainen. 

Toiminnan kehittämi-
nen ja palveluiden tuotteis-
taminen aloitettiin syyskuun 
alussa, samalla kuitenkin 
tehden jo asiakastöitä. Jat-
kossa toimimme kuin mikä 
tahansa yritys ja olemme hi-
oneet tuotteemme sekä toi-
mintamallimme niin, että 
voimme täyttää asiakaslu-
pauksemme mahdollisim-
man hyvin, toteaa Illikainen 
ja toivottaa kaikki tervetul-
leeksi paikan päälle Rim-
minkankaalle. 

Tapahtumasta on luvassa 

Antero Valkola lakkaa puu-
osia.

Sami Pitkänen ja Kimmo Honkanen rakentamassa arvotta-
vaksi tulevaa leikkimökkiä.

Jorma Lehtola, Heino Määttä ja Janne Parviainen kokoaa ulkolyhtyjä.

myös näyttävää ilmoittelua 
ensi viikon aikana, mutta jo 
nyt kannattaa laittaa kalen-

teriin aika 10-14 ensi lauan-
taina. HT

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14

Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

Joulu lähenee...
Korttien ja 

koristeiden askartelu
kannattaa 

aloittaa jo nyt.
Tarvikkeet 

löydät meiltä!

Jouluun enää 36 yötä...
Joulukortit

   10kpl / 1,50€
   20kpl / 2,90€
   30kpl / 4,20€ 
   50kpl / 6,50€

HURJA ALE!
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Korpisen kylätalolla la 19.11.2016 klo 12-15.
Mukana menossa Virve Kaarre / Magnetix-korut, 

Sirkka Jurmu / Neolife-tuotteet, Erkki Ojala / 
puuveistokset, Kyllikki Syrjäpalo / Tupperware, 

Päivi Torvinen / Friendtex-vaatteet jne.

Vietämme 
Marrasmarkkinoita

Myytävänä myös kahvia 
suolaisen ja makean 
kahvileivän kanssa. 

Kuivakakkuja myös mukaan!

KINKKUBINGOT su 27.11. ja 
su 11.12. alkaen klo 14.00

Isänpäivä valkeni pilvisenä.
Lunta oli satanut puiden oksille.
Maisema oli kaunis.
Kun ajelimme Hetekyläntietä
kohti Viinikosken erän
metsästysseuran majaa.

Valot kajastivat jo kaukaa,
kun saavuimme metsästysseuran majalle.
Valo loi lämpöä ympärille.
Ajattelin, että ennen ne ovat taittaneet mat-
kan hevosella.

Jätkänkynttilät paloivat risteyksessä toivotta-
en kaikki tervetulleeksi peijaisiin.
Lumi narskui kenkien alla, kun astelimme si-
sälle.
Metsästysseuran kämpän oven, kun avasi,
niin iloinen jutustelu kantautui majasta ja hir-
venlihakeitto tuoksui.

Pöydille oli laitettu kauniit liinat ja kauniit pu-
naiset kynttilät, 

jotka loivat tunnelmaa majalle.
Väkeä oli monen ikäistä.
Peijaisissa oli nelisen kymmentä vierasta.

Nautimme hirvenlihakeitosta kera rieskan ja 
ruisleivän,
joiden päällä oli lämminsavu hirvenlihaa.
Emännät olivat tehneet ihanaa ruokaa.
Ruoka oli tosi herkullista.

Huutokauppa aloitettiin ruuan jälkeen.
Matti Kuusiniva toimi meklarina ja Esko Huh-
ta kirjurina.
Huutokauppa sujui leppoisessa tunnelmassa.
Huutokaupassa oli villasukkia, erilaisia leivon-
naisia ja hirvenlihaa.

Arpajaiset pidettiin huutokaupan jälkeen.
Arpoja oli myymässä Sanna Koret, vetäjänä 
toimi Esko Huhta.
Voittoina oli erilaisia koriste esineitä, lämpöi-
siä päähineitä, villasukkia, kahvia, leivonnaisia 
ja suklaata.

Lahjoituksia tehneitä yrityksiä olivat: Perhe-
market, Pudas-Kone, K-supermarket, S-mar-
ket, Hautaus- ja Kukkapalvelu Räisänen, 
Pudasjärven Hautaustoimisto ja Kukka, Pu-
dasjärven Urheilijat ja Rautia Pudasjärvi.
Kiitos kaikille yrityksille lahjoituksista!

Peijaisissa oli lämpöinen tunnelma.
Kiitokset kuuluu hirvipeijaisten järjestäjille, 
emännille, jotka olivat valmistaneet herkullis-
ta ruokaa.

Kaikilla oli onnellinen mieli, 
kun he lähtivät majalta jatkamaan 
isänpäivän viettoa
kukin omille tahoilleen.

Anna-Riikka Huhta

Hirvipeijaiset 
Viinikosken erän majalla

Kausi-influenssarokotuksia 
on annettu Pudasjärvellä jo 
viime viikosta lähtien. Roko-
tuksia annetaan viikoittain 
loppuvuoden aikana.

Pudasjärven neuvolassa 
rokotuksia annetaan ilman 
ajanvarausta vielä keskiviik-
kona 23.11., torstaina 8.12. 
ja torstaina  15.12. Rokotus-
päivinä rokotuksia annetaan 
kello 9-16.

Maksuttomaan influens-
sarokotukseen ovat oikeu-
tettuja sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä lääkehuollon 
henkilöstö, raskaana ole-
vat naiset, kaikki 65 vuotta 

täyttäneet, kaikki 6-35 kuu-
kauden ikäiset lapset, sai-
rautensa tai hoitonsa vuok-
si riskiryhmiin kuuluvat, 
vakavalle influenssalle alt-
tiiden henkilöiden lähipiiri 
sekä varusmiespalvelukseen  
astuvat miehet ja vapaaeh-
toiseen asepalvelukseen as-
tuvat naiset. Kela-kortti on 
otettava mukaan rokotus-
käynnille. 

Rokotteen voi hankkia 
myös itse, jos ei ole oikeu-
tettu ilmaiseen rokotukseen. 
Rokotteen voi ostaa aptee-
kista reseptillä.

Kausi-
influenssarokotuksia 

annetaan Pudasjärvellä

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Lauantaina 19.11. 
JOULUN AVAJAISET 

Torttukahvit 
Tuote-esittely 

Sarakylän koulun myyjäiset klo 10-12 
Asustemyynti P.E Kemppainen klo 10-16

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com. www.facebook.com/rytingin.kauppa

Tervetuloa!

Huutokaupan meklarina 
toimi Matti Kuusiniva ja 
kirjurina toimi Esko Huh-
ta. Tunnelma oli leppoisa. Emännät olivat valmistaneet herkullista hirvenlihakeittoa.                      

Onnivaaran Larasta kerhonmestari 2016
Pudasjärven metsästyspysty-
korva- ja ajokoirakerhon ker-
honmestaruus hirvenhaukku 
kokeet pidettiin lauantaina 
12.11. Pääpalkintona kisassa 
oli mestaruuden lisäksi Ult-
racom koiratutka. Kokeiden 
keskuspaikkana tänä vuon-
na oli Hirvaskosken koulu 
ja koemaastot sijaitsivat pää-
osin Pudasjärven länsi puo-
lella sekä muutama maasto 
Taivalkoskella. Mestaruutta 
tavoittelemaan lähti 13 koiraa 
ohjaajineen.

Luminen Pudasjärvi ja 
Taivalkoski antoivat koepäi-
vään sopivasti talven tuntua. 
Lumeen jääneiden jälkien 
havainnointi helpotti maas-
to-oppaiden arviota hirvi-
en olinpaikoista maastoissa. 
Huolenaihetta koiranohjaaji-
en ja tuomarien keskuudessa 
herätti kehno jäätilanne. Pai-
koin jää kantoi järvissä ja lam-
milla, mutta virtaavat vedet 
olivat todellinen vaaranpaik-
ka koirille. Pakkasta aamulla 
oli -8 astetta ja päivän aikana 
paikoin -14 astetta. Aurinko-
kin näyttäytyi jonkin aikaa.

Aamulla kuudelta aloitet-
tiin ylituomari Timo Tiiron 
puhuttelulla. Maastoarvon-

nan jälkeen 13 koiraa läh-
ti hirviä hakemaan ja korkei-
ta koepisteitä haukkumaan. 
Ensimmäinen hirvilöytö il-
moitettiin kahdeksalta Tai-
valkosken puolelta Elehvän 
koemaastosta, jossa harmaa 
norjanhirvikoira Tiperin Kille 
aloitti päivän työt. Pian muis-
takin koemaastoista hirviä 
löytyi ja maastotuomarit pää-
sivät testaamaan koirien ky-
kyä käsitellä hirveä ja totte-
levaisuutta koesäännöissä 
annettujen ohjeiden mukaan. 
Viimeisin löytö ilmoitettiin 
kelo 11 Pelttarin maastosta. 
Kaikkiaan 9:sta koemaastosta 
löytyi hirvet ja päivän tulos-
taso oli hyvä. Koetapahtumi-
en purku aloitettiin heti, kun 
ensimmäinen tuomariryhmä 
saapui maastosta koepaikalle. 
Kello viiden jälkeen viimei-
setkin ryhmät tulivat takaisin 
ja jännitys alkoi tiivistyä koe-
tuloksia odotellessa. Osa koi-
rista ei ollut malttanut lopet-
taa haukkumistaan koe-erän 
tullessa täyteen, vaan jatkoi-
vat hirvien haukkumista tois-
ten odotellessa koetuloksien 
julkaisemista koepaikalla.

Kerhonmestaruuden ja 
ensimmäisen sijan koko ki-

sassa voitti jämtlanninpysty-
korva uros Onnivaaran Lara 
95:llä pisteellä. Koiran omis-
taja Pekka Lukkari oli tyyty-
väinen koiran työskentelyyn 
ja jännittäviä hetkiä oli koet-
tu, kun näytti siltä, että koira 
ei pääse joen yli kuin uimal-
la. Mutta onneksi läheinen 
järven jää kantoi sen verran, 
että Lara pääsi kuivin tassuin 
yli ja aloitti voitokkaan hirvi-
haukkunsa. 

Kisan toiseksi sijoittui kar-
jalankarhukoira Käsimäen 
Totti 88.5 :lla pisteellä. Kol-
manneksi itsensä haukkui 
jämtlanninpystykorva Eli-
mon Salon Mosku 86,5:lla 
pisteellä. Neljänneksi kisassa 
tuli Karjalankarhukoira Piip-
puvitikon Pötky 86,5:llä pis-
teellä . Viidenneksi jämtlan-
ninpystykorva Sarvilehdon 
Jetsu 84:llä pisteellä. Samal-
la Jetsu haukkui käyttövalion 
arvoon oikeuttavan neljän-
nen HIRV-1 tuloksen.

Suuret kiitokset kaikille 
kisaan osallistuneille koiril-
le, heidän omistajilleen ja oh-
jaajilleen, ylituomarille sekä 
maasto-oppaille ja tuoma-
reille, ilman teitä kisat olisi-
vat jääneet pitämättä. Erityi-

sesti kiitos myös Tulitauolle, 
joka valmisti meille maistu-
vat ruoat kisapäivälle sekä 
Hirvaskosken koulun henki-
lökunnalle, että saimme pitää 
koulua keskuspaikkana tä-
män vuoden kisassa.

Koko kisan tulokset:
1. 42/1 FI25524/11 ONNIVAA-
RAN LARA, Lukkari Pekka 
95,00 
2. 48/1 FI10858/15 KÄSIMÄEN 
TOTTI, Mika Timonen 88,50 
3. 42/1 FIN60233/08 ELIMON 
SALON MOSKU, Jarmo ja Noo-
ra Manninen 86,50 (pidempi 
haukkuaika)
4. 48/1 FI31981/15 PIIPPUVITI-
KON PÖTKY, Lauri Nikula86,5p
5. 42/1 FI27994/14 SARVILEH-
DON JETSU, Outila Juha 84,0p
6. 242/1 FI14770/15 TIPERIN 
KILLE, Räisänen Pasi 82,5p
7. 42/1 FI36149/13 JUHMUN-
KOSKEN NIKITA, Timo Valko-
la 79,0p
8. 42/1 FI25545/10 ONNIVAA-
RAN KAPU, Harri Hiltula 76,5p 
9. 42/1 FI27877/15 KOILLIS-
TUULEN TOOPE, Turpeinen 
Lauri 75,5p

Loput koirat jäivät hakupisteille.

Noora Manninen
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

ALKUVIIKKO MA 21.11.LOPPUVIIKKO PE-LA 18.-19.11.

PERJANTAINA 18.11. LAUANTAINA 19.11. MAANANTAINA 21.11.

Rautaosastolta

089 199

159 129

299

499

299

100

100

499

100

099

149

695

kpl

pss

kg

kg

pkt

pss

kg

pkt

pkt

kg

TIISTAINA 22.11.

100
kg

kpl

499
kg

pss

1095
kg

4 filettä/talous

699
kg169

kg

3 kg/talous

199
ras

099
prk

250

199
pkt

195
ltk1195

kg 249
pkt

pkt

2 pkt/talous Prego
TUHKA-
IMURI 
1200w 3995
Sievi TALVI 
TURVA-
KENGÄT 
Solid s2

89,-

OTSA-
VALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut

45,-
HEIJASTIN-
LIIVI
aikuisten lasten

395 295

Bahco 
MONITOIMI-
TYÖKALU

1295

AJASTIN-
KELLO
-40 - +55 C

595

Tekninen 
MICROFLEECE
VÄLIASU 

1990
ÖLJYTÄYTTEI-
SET LÄMPÖ-
PATTERIT
Esim. 600W 

1995

Airam 10W-Led 
Floody LIIKETUNNISTIN-
VALAISIN 

2995

20W

3690

2 pkt/talous

FROZEN-AIHEISET TUOTTEET:

100
ras199

ras

2 pkt

1090
kg

pkt

2 pkt/talous

Valio
VIOLA
TUOREJUUSTOT
200 g

Vip
GLÖGIJUOMA
1 litraa

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g

Atria Ohut
SAUNAPALVI 300 g tai  
SAUNAPALVI 350 g

Atria
ITALIAN-, 

PUNAJUURI- tai 
PERUNA-

SALAATTI 400 g

Atria Perhetilan
BROILERIN

FILEESUIKALE
250-300 g

naturell tai marinoidut

Pulla Pirtti
PERUNARIESKA
2 kpl/350 g

BANAANIT

Sunnuntai
LEHTI-/TORTTU-
TAIKINALEVYT 
500 g

Kotimainen
tuore ruodoton
KIRJOLOHIFILEE

YLIKYPSÄ-
KINKKU 
palana tai siivuina

Kariniemen
BROILERIN 
KOIPIREISI 
3 kpl/ras 
marinoitu

Porsaan
KYL-
JYKSET

Arla
VOI  500 g
normaalisuolainen

Naudan
PALA-
PAISTI

Saarioinen
NAUDAN
JAUHELIHA
17% 400 g

pyyntivaraus

2 kg/talous

Atria
PIZZAT
200 g, kinkku-ananas, 
jauheliha tai meetwursti

KANAN-
MUNAT 
10 kpl

Porsaan
TALOUS-
KYLJYKSET

Oululainen
PEHMO
SÄMPYLÄT
6 kpl/300 g

PERSIMON
3-pack
Espanja

Pouttu
NAKKI
280 g

Atria
GOTLER-
MAKKARA 
palana

Pouttu
GOUTER, 
JAHTI tai 

LAUANTAI 
800 g tanko

Vaasan
RANSKANLEIPÄ

350 g

Tuore
PORSAAN
ETUSELKÄ 
tai LAPA

Tuore
SILAKKAFILEE

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Korpela
ISOT KIUSAUKSET 
500 g, broileri, kinkku tai 
jauheliha

KEPPI-
HEVONEN

1190

YLLÄTYS-
PUSSI 690
HELMI-
SETTI

1195
SILITETTÄVÄT
HELMET

950

PÄIVÄKIRJA-
SETTI

1050
Ystävyys
SYDÄNKIRJA

1990

PELI-
KORTIT 499

Alkaen MUISTIPELI

1080

PALAPELEJÄ
useita malleja

590

PIIRTO-
TAULU

1995

KAMPAUS-
PÄÄ JA 
TARVIKKEET

3190
MUOTOIL-
TAVA 
HIEKKA

2195

Alkaen

LEIKKI-
KEITTIÖ

4990
VALTIKKA
valo ja ääni

2590

2 kg/talous
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä tarvikkeet ammattitaidolla

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

Tammi-maaliskuulle 

putkistoremontin sopineille kylpylä-

lahjakortti kaupan päälle!

Huolettaako putkistojesi kunto

Soita tai tule käymään ja sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

Kuntaliitto palkitsi Oulunkaaren kuntayhtymän 
Vuoden 2016 kokeiluteko-tunnustuksella

Iloinen Viesti -lehden toimituksen väkeä ja ohjaaja messuilla.

Oulunkaaren kuntayhtymä 
voitti Vuoden 2016 kokei-
luteko -tunnustuksen kehi-
tysvammaisten asiakkaiden 
osallisuutta vahvistavilla 
käytännöillä sekä matalan 
kynnyksen chat-palvelulla.

Palkinto luovutettiin Kun-
taliiton Uskalla kokeilla -ver-
kostofoorumissa keskiviik-
kona.

Kuntaliiton kriteerien mu-
kaan onnistunut kokeilu on 
konkreettinen ja käytännön-
läheinen, sekä luonteeltaan 
rohkeasti ja ennakkoluulot-
tomasti olemassa olevia toi-
mintoja haastava. Uuden op-
piminen on ollut keskeinen 
lähtökohta kokeilussa.

Vuoden kokeiluteko -tun-
nustuksen saaminen on jat-
kumoa Oulunkaaren pitkä-
jänteiselle kehittämistyölle.

- Oulunkaaren hen-
kilöstön innostus toiminto-
jen kehittämiseen näkyy hy-
vinä työn tuloksina, kertoo 
Oulunkaaren perhepalvelu-
johtaja Mirva Salmela.

Aiemmin tänä vuon-
na Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos (THL) palkitsi kun-
tayhtymän Kehittäminen 
kuuluu kaikille -toiminta-
mallistaan TERVE-SOS-pal-
kinnolla.

Vuonna 2015 Sosiaali- ja 

terveysministeriö ja Työter-
veyslaitos myönsivät Oulun-
kaarelle Mielekäs työpaikka 
-tunnustuksen liittyen mm. 
henkilöstön työhyvinvoin-
tiin, sitoutumiseen ja koko 
organisaation kehittämis-
myönteisyyteen.

Kehitysvammaisten 
asiakkaiden  
osallisuuden  
vahvistaminen
Oulunkaaren kuntayhtymäs-
sä kehitysvammaisten asiak-
kaiden palvelujen asiakasläh-
töisyyden vahvistamiseksi 
on syntynyt kolme uutta toi-
mintamallia: kehitysvam-
maisten asiakkaiden asiakas-
foorumit, Simon raksaryhmä 
sekä Iloinen Viesti -lehti.

Kehitysvammaisten asia-
kasfoorumi koostuu työ- ja 
päivätoiminnan sekä asu-
mispalveluiden asiakkaista. 
Asiakasfoorumin kautta ke-
hitysvammaiset itse ovat ak-
tiivisesti osallisena ja mu-
kana suunnittelemassa ja 
toteuttamassa erilaisia pal-
veluja ja toimintoja tuoden 
heidän omaa näkökulmaan-
sa esille.

Seudullisen asiakasfoo-
rumin lisäksi Oulunkaaren 
jokaisessa viidessä eri kun-
nassa toimii oma paikallinen 

asiakasfoorumi. Paikallisissa 
asiakasfoorumeissa kehitys-
vammaiset ovat suunnitelleet 
ja järjestäneet kuntalaisille 
avoimia tapahtumia, edusta-
neet Oulunkaarta erilaisissa 
tapahtumissa, ja esimerkiksi 
osallistuneet uuden työnteki-
jän rekrytointiin. 

Lisäksi asiakasfoorumeis-
sa on otettu kantaa erilaisiin 
asioihin, kuten esteettömyy-
teen, tai tuotu esille näke-
myksiä valmisteilla olevaan 
hankesuunnitelman sisäl-
töön. Asiakasfoorumitoimin-
ta on lisännyt paitsi asiak-
kaiden aktiivisuutta, myös 
rohkaissut työntekijöitä an-
tamaan asiakkaille enemmän 
vastuuta toimintojen suun-

nittelussa ja toteutuksessa.
Simon raksaryhmään 

kuuluu sekä kehitysvammai-
sia että mielenterveyskun-
toutujia. Raksaryhmä antaa 
asiakkaille mahdollisuuden 
tehdä kykyjen mukaan töi-
tä myös asumisyksikön ulko-
puolella.

Iin Työhönvalmennuskes-
kuksen asiakkaat perustivat 
oman lehden, Iloisen Viestin. 
Toimitustiimi ideoi jutut, kir-
joittaa ja valokuvaa ne, käsit-
telee kuvat ja taittaa lehden. 
Lehden tuottaminen on lisän-
nyt asiakkaiden yhteiskun-
taan kuuluvuuden tunnetta 
sekä tuonut positiivista ener-
giaa toimintaan. 

Näiden kolmen toimin-

tamallin kautta kehitysvam-
maisten asiakkaiden osal-
lisuutta heitä koskevien 
palvelujen osalta on pystyt-
ty parantamaan ja asiakkail-
le on voitu tuottaa heidän 
hyvinvointiaan ja arjen mie-
lekkyyttä tukevia palveluja.

Matalan kynnyksen 
chat-palvelu
Oulunkaaren kuntayhtymän 
verkkosivuilla toimii mata-
lan kynnyksen chat-palve-
lu, jonka kautta saa helposti 
neuvontaa ja palveluohjausta 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisilta. Chat-palve-
lu toimii seudullisesti kaikki-
en Oulunkaaren viiden kun-
nan alueella.

Simon raksaryhmä.

Chat-asiointi on nime-
töntä, ja tämä mahdollistaa 
yleisen neuvonnan ja pal-
veluohjauksen. Yleistä chat-
neuvontaa antavat yöaikaan 
asumispalveluiden yöhoita-
jat.

Säännöllisesti tarjolla on 
myös aikuissosiaalityön ja 
päihdetyön chat-neuvontaa. 
Ajoittain chatissa toimii esi-
merkiksi palvelujohtajien 
vastaanotto. Chatin toimin-
taa kehitetään koko ajan ja tu-
lossa on muun muassa van-
huspalvelujen ja perhe- ja 
sosiaalipalvelujen palveluoh-
jausta sekä terveyspalvelujen 
Kysy hoitajalta -chat. 

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

MINI-
KIRVES

9,90

juoNto-
SaKSEt
huippu hyvät

34,50

VaKuuMI-
KoNEEt

69,50

Stiga
pulKKa
heijastimilla

9,95

Väinö
pIllKISEttI
reppu/pilkkijakkara, 
pilkki + tarvikkeet

34,50

Maistro
REMoNttI-
MaalI 20
18 litraa

Iso
SäRKy-
KIRVES
puuvarrella

19,90

SIIVutuS-
KoNE

49,90

oKSaSaha
teleskooppivarrella

39,50

Stiga
RattI-
KElKKa

59,50

polarboots
pIlKKI-
KENgät
-40 ° C

39,50

Zodiak
otSa-
laMppu
10 W 
350 lumen + zoom

24,90
paRKKuu-
Rauta

13,90

lIha-
Myllyt

69,50

Einhell
työKalu-
VauNu

149,-

taittuva
jääKaIRa

59,50

hunt amor
KElKKa-
KENgät

49,50

atom
jääKENgät
koot 34-49

8,90

alkaen

alkaen

alkaen

alkaen

alkaen

59,90
astia

2,49
pss

VIIpalE
RuISRouhE-

VuoKa
800 g

tuMMa ja 
VaalEa 

louNaSSäMpylä 
8 kpl/320 g

1,00

MENu
NEljäN
VIljaN 

hIutalE 
750 g

1,29
pkt

MauStEtut
RahKat

200 g
laktoositon

1,59
prk 0,99

kpl

holStEN
pREMIuM

olut- 
tölKKI 0,5 l

1,99
tlk

uuNI-
lENKKI

400 g

pss sis. pantin 0,15

linnuille
VIljaRaSVa-
pallot
240 g

RaSVaSIEMEN-
SEoS
”makkara”
1 kg

2,99
joulupuSSI
80 g

1,00

joulupuSSI
170 g

1,99
SuKlaatäytE-
KoNVEhtI
150 g

10,00

halva 
VaNhaN ajaN
laKRItSI
450 g

4,951,50
pss kpl

pss

pss

5 RASIAA

rasia

LOPUT
KÄSILAUKUT

JA LOMPAKOT

-50%

talIpallot
50 kpl

9,95
sanko
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

• 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

 

VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.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

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

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ 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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
tuomo.tuomaala@outlook.com

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 050 462 6512

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Kirkkokatu 17 C 28, 90100 Oulu
minna.laine@eijaheikkinen.fi

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

TERAMERI

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

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti itse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640
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

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

RAKENTAMINEN, REMONTIT

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

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)

Parturi ja Klassiset Ripsipidennykset

Avoinna ti-pe klo 10-17 
parturiin myös ilman 

ajanvarausta

P. 040 735 2709 
Kauppatie 2, 

Anon Aseen talo

PARTURI ja RIPSIPIDENNYKSET

EDULLISTA ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

MAANRAKENNUSTA PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

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

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Kaksi vanhoja kuvia sisältävää 
valokuvakansiota Iinattijärven 
koulun 100-vuotisjuhlissa. Ei 
palautettu omistajilleen. Asias-
ta tietäviä, ottakaa yhteys p. 
040 767 8040.

KADONNUT

MYYDÄÄN

Myytävänä naisten ja miesten 
käsinkudottuja villasukkia. H. 
20 € pari. Ota yhteyttä. P. 040 
508 8423.

4 kpl alumiinivanteita 7x15”-
4 pulttikiinnityksellä, reikäpiiri 
100. Sopii Opel, Audi, VW ym. 
Kiinnityspultit mukana, hinta 
150 €/sarja. P. 044 582 2015.

Kirppari jatkuu. Ruokapöy-
tä+ tuolit, rokokoosohva+ 
tuolit+pöytä, ym. tavaraa. Av. la 
klo 10-16 17.12. asti, Mursuntie 
7. Myös sop. mukaan. P. 040 
723 7856 ja 0400 212 377.

Kassakaappi pit.120 cm leve-
ys 60 cm. 2 ovea, joihin löytyy 
avaimet.  Lumilauta140 cm, 
kengät 38 ja kypärä musta 80 
€. P. 046 846 4459.

Saunallinen kaksio, 58 m2, 1. 
krs, siisti,  Kauppatie 30, p. 040 
547 5354.

Pikkujoulukausi alkaa, mikä tietää monelle 
mukavaa ajanvietettä myös tanssilattioilla.

Viikonloppuna live-musiikkia on tarjol-
la useammassakin paikassa Pudasjärvellä. 
Perjantaina musisointi aloitetaan Hotel-
li Iso-Syötteellä, jossa esiintyy tanssior-
kesteri Naseva. Samaan tahtiin jatketaan 
seuraavakin ilta, kun Naseva esiintyy ho-
tellilla myös lauantaina.

Lauantaina tanssimaan pääsee myös 
Pintamolla. Siellä parketilla pyöritään Tii-
na Pitkäsen tahtiin.

Hotelli-ravintola Kurenkoskessa 
puolestaan esiintyy lauantaina tanssimusii-
kin pitkän linjan ammattilainen Jore Siltala.

Pudasjärvi jatkaa entisellä 
20,5 tuloveroprosentilla

Pudasjärven kaupunginval-
tuusto päätti keskiviikkona 
9.11. kokouksessaan tulove-
roprosentiksi nykyisen 20,5. 
Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
mosen mukaan verotuloker-
tymä on kuluneena vuonna 
ollut miljoonan euron verran 
enemmän, kuin mitä budje-
tissa arvioitiin. Ensi vuodel-
la on sen sijaan odotettavissa 
miljoonan euron verran val-
tion osuuksien tippumista. 

-Kuitenkin näyttäisi, että 

pärjätään entisellä veropro-
sentilla, totesi Timonen.

Kiinteistöverot säilytettiin 
myös pääosin ennallaan pie-
nin muutoksin alarajoihin. 
Valtuustossa todettiin kiin-
teistöveroprosenttien olevan 
lähikuntiin verrattuna varsin 
kohtuullisia. Kysymykseen, 
mitä palveluja sivukylillä saa 
vastineeksi kiinteistövero-
jen maksulle vastattiin, että 
muun muassa teiden kun-
nossapitoon on Pudasjärven 

kaupunki panostanut paljon 
ja pitää huolen muun muas-
sa teiden aurauksista.

Talousarvio on toteutunut 
suunnitelmien mukaan ku-
luvan vuoden syyskuun lop-
puun mennessä ja kuluneelta 
vuodelta arvioidaan tulevan 
ylijäämäinen tulos. 

Valtuutetuille saatettiin 
tiedoksi, että uuden kunta-
vaaliajankohdan vuoksi luot-
tamushenkilöiden toimikausi 
jatkuu 31.5.2017 saakka, kun 
kausi olisi päättynyt normaa-
listi tämän vuoden lopussa. 
Mikäli ei halua jatkoa, tulee 
siitä ilmoittaa marraskuun 
loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunnan ar-
viointikertomukseen annet-
tiin vastaukset. Samalla kau-
punginjohtaja Timonen totesi 
myönteisenä asiana, että ar-
viointikertomus oli lyhenty-
nyt aiemmista kertomuksis-
ta.

Kokouksen alussa Kairan 
Kuidun toimitusjohtaja Ma-
rianne Mäntylehto antoi kat-
sauksen yhtiön toiminnas-
ta. Rakennustyöt ovat hänen 
mukaansa edistyneet suunni-
telmien mukaan. Ensi kevää-
seen jäi Pudasjärvestä vain 
pieniä alueita rakentamatta 
ja Taivalkoski on lähes val-
miina, jossa suoritetaan lop-
puja kytkentöjä. 

Ely-keskus on myöntä-
nyt lisärahaa 840 000 euroa 
Pudasjärvelle sekä liittymi-
en määrän suhteessa pienem-
män summan Taivalkoskelle. 
Markkinoinnissa myydään 

jälkiliittymiä muun muassa 
Syötteen alueella ja Kiinteis-
töyhtiöille tarjotaan mahdol-
lisuutta liittyä verkkoon. 

-Yhtiö on tekemässä po-
sitiivisen tuloksen, selvitti 
Mäntylehto.

Tarkastuslautakunnan va-
rajäseneksi valittiin Outi Leh-
timäki. 

Kokouksen aluksi pidet-
tiin hiljainen hetki edesmen-
neen valtuutetun Mika Peso-
sen muistolle. Hänen tilallaan 
ollut varavaltuutettuna Ta-
pio Pohjanvesi kutsutaan 
seuraavassa kokouksessa Pe-
sosen tilalle varsinaiseksi val-
tuutetuksi. 

Iloisena uutisena muistet-
tiin valtuutettu Sanna Steni-
usta ja isää Mika Haapakos-
kea vauvan tarvikekassilla. 
Steniuksella oli kokouksessa 
mukana kolmen kuukauden 
ikäinen Kiira -tytär, joka on 
perheen kolmas lapsi. HT

Edesmenneen valtuutetun Mika Pesosen paikka oli koko-
uksen alkaessa tyhjä ja palava kynttilä oli hänen muiston-
sa kunnioittamiseksi. Hiljaisen hetken jälkeen tuli paikalle 
varavaltuutettu Tapio Pohjanvesi. 

Sanna Steniuksella oli koko-
uksessa mukana kolmen kuu-
kauden ikäinen Kiira -tytär. 



10 11nro 46PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti18.11.2016 18.11.2016nro 46

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 Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 20.11.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

KINKKUBINGO

Pääpalkintona 10 kg:n kinkku.
Tervetuloa pelaamaan!

”Pohjoista luontoa” Tuula Hakosalon taidetta Syötteen luonto-
keskuksella 3.11.-28.1. klo 10-16.
Takaisin kotiin - Arja Äikäksen metalligrafiikkaa 15.11.-30. 12.  
Näyttely avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu.Kult-
tuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Kokemuksia kaamoksessa; seminaari erilaisuudesta Pikku-Syötteel-
lä la 22.11. klo 10-22 ja su 23.11. klo 7.45-14.30.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 21.11. klo 9-9.15 
Karhupaja, Teollisuustie 12.
Pirjo Riihiahon kirjan julkistamistilaisuus ma 21.11. klo 17-19 Pu-
dasjärven kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Seuran verotus -koulutus ma 21.10. klo 17.30-20.30. Virkistysuimala 
Puikkari, Tuulimyllyntie 4.
Hengellisiä ja romanttisia säveliä- konsertti ma 21.11. klo 19 Pu-
dasjärven seurakuntatalo.
Kirjailijavieraana Minna Rytisalo ti 22.11. klo 17-19 Kaupunginkir-
jasto, Tuulimyllyntie 4.
Hiirulainen ja uudet luistimet ti 22.11. klo 17. Pikku-Paavalin päi-
väkoti, Puistotie 1.
Wirtapiiri Sarakylän koululla ti 22.11.klo 10.30. Askartelua.
Joulutori ja joulunavaus pe 25.11. klo 16-20 Joulunavaus alkaen klo 
18,  Tori, Puistotie 2.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 28.11. klo 9-9.15 
Karhupaja, Teollisuustie 12.
Syötteen talven avaus ja koko perheen pikkujoulut pe-ti 2.-6.12. 
Tulijan ystävänä ja tukena -koulutus la 3.12. klo 9.30-17. Hotelli 
Iijoki, Karhukunnaantie 6.
Kauneimmat joululaulut Syötteen luontokeskuksella tervetu-
loa jouluisiin tunnelmiin ja Kauneimpiin joululauluihin Syötteen luonto-
keskukselle 3.12. klo 15.

Livon metsästysseuran 
HIRVIPEIJAISET 

la 19.11.2016 klo 12-15 Livonkoululla.
Maanvuokraajat, seuranjäsenet 

ja mökkiläiset perheineen tervetuloa!
Hirviporukka

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

TanssiT 
PinTamolla Pintamontie 321

la 19.11. klo 21.00-01.00.
Tiina 

PiTkäsen
TahTiin. Lippu 13 €

Käteismaksu

Taipaleenharjun Metsästysseurue ry:n
HIRVIPEIJAISET

la 19.11. klo 13-15 seuran kodalla

Hirviporukka

Maanvuokraajat, seuranjäsenet ja 
hirvenmetsästäjät perheineen 

tervetuloa!

(Riihikartanon tiellä, 100 metriä Savustamolta 
kevyenliikenteenväylää Ouluun päin)

SUOMUSSALMELLA TEATTERI 
RETIKAN JOULUPLÄJÄYS

pa r e m m a n

puutteessa

PE  18.11.  klo  19.00
SU  20.11.  klo  15.00
PE  25.11.  klo  19.00
LA  26.11.  klo  17.30
SU  27.11.  klo  15.00
PE  2.12.  klo  19.00
LA  3.12.  klo  17.30
SU  4.12.  klo  15.00
MA  5.12.  klo  19.00
PE  9.12.  klo  19.00
LA  10.12.  klo  17.30
SU  11.12.  klo  13.00
PE  16.12.  klo  19.00
LA  17.12.  klo 14.00
SU  18.12.  klo  13.00

Liput 12 € aik. / 5 € lapset
Ryhmät yli 25 hlöä 10 € / hlö

Käteismaksu
Varaukset 040 512 7301
www.teatteriretikka.net

Poijulan Erä ry:n
HIRVIPEIJAISET

Pintamon leirikeskuksessa 
(entinen koulu) su 27.11.2016 klo 13.

Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 
kyläläiset perheineen tervetuloa! 

Hirviporukka

PIKKUJOULU
ke 7.12.2016 Pikku-Syötteellä.

Yhteiskuljetus lähtee linja-auto asemalta klo 13 ja 
paluu noin klo 18.

Kyyti jäsenille maksuton, ruuan omavastuu 23 €.
Ei jäsenille kyyti 15 € ja ruoka 32 €.

Sitova ilmoittautuminen su 27.11.2016 mennessä
Taimi 040 530 6839         Helinä 040 821 3884

PS. Joka lahjan tuo, niin lahjan saa, arvo noin 5 €

Pudasjärven 
Reumayhdistys

Pudasjärven Nuorisoseura ry:n
SYYSKOKOUS

Koskenhovilla 
torstaina 24.11.2016 klo 20.00.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Su 20.11. klo 11  Jouni Vikström.

Su 27.11. klo 11  Pasi Markkanen.

Tiistaisin sana ja rukous klo 18.

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Pisteen Metsästysseura ry:n
HIRVIPEIJAISET

Hirviporukka

Sarakylän koululla 
su 27.11.2016 klo 11.00. 
Maanvuokraajat ja seuran jäsenet 

perheineen tervetuloa!

Ansioluettelon eli CV:n ja 
työpaikkahakemuksen laa-
timinen ei ole asiaan pe-
rehtymättömälle kovin yk-
sinkertainen asia. Pelkät 
käsitteetkin voivat olla kum-
mallisuuksia. Karhupajan 
nuoret saivat asiantuntevaa 
apua ja ohjeistusta näiden 
tärkeiden papereiden laa-
dintaan työhönvalmentaja 
Outi Karjalaiselta.

Työnhakemiseen liitty-
viä peruskysymyksiä lähes-
tyttiin uudesta näkökulmas-
ta eli jokainen mietti aluksi 

oman unelmatyönsä. Nuor-
ten unelma-ammateista po-
liisin, autonasentajan ja suu-
hygienistin ammatit otettiin 
lähempään tarkasteluun. 
Avustavien kysymysten 
kautta Karjalainen luotsa-
si nuoria työnhakijoita poh-
timaan näiden ammattien 
vaatimia valmiuksia, omia jo 
olemassa olevia tietoja ja tai-
toja, sekä kehittämistä vaati-
via seikkoja.

CV on tärkeä asiakirja 
haettaessa työpaikkaa ja sen 
laatiminen käy näppärästi, 

kun alkuperäiset koulutus-, 
kurssi-, työkokeilu- ja työ-
todistukset ovat tallessa ja 
käytössä. Nämä tiedot löy-
tyvät TE-toimiston Omat tie-
dot-sivultakin, jos tiedot on 
sinne jossain vaiheessa kir-
jattu. CV:ssä on hyödyllistä 
mainita perustietojen lisäksi 
käytössä olevat erityistaidot, 
harrastukset ja mahdolliset 
järjestö- ja luottamustoimi-
tehtävät. 

Työhakemuksen laatimi-
nen voi tuntua aluksi työ-
läältä, mutta seuraamalla 

ohjeita, tutustumalla hake-
musmalleihin ja harjoittele-
malla homma alkaa sujua. 
Persoonallinen ja napakka 
hakemus erottuu muista ha-
kemuksista työnantajan kä-
sissä. Ennen hakemuksen 
laadintaa on hyvä tutustua 
tarkalla silmällä työpaik-
kailmoituksen sisältöön, jot-
ta osaa työhakemuksessaan 
vastata ilmoituksessa esitet-
tyihin vaatimuksiin. Omien 
hyvien osaamisten ja omi-
naisuuksien esittelyssä on 
oltava rohkea, turha vaati-

mattomuus ei välttämättä 
ole hedelmällistä jatkoa aja-
tellen. Liioittelua on kuiten-
kin viisasta välttää. 

Yksilövalmentaja Soin-
tu Veivo jakoi nuorille CV:n 
ja työhakemuksen kirjalli-
set mallit ohjaten heitä tule-
maan henkilökohtaisesti te-
kemään yhdessä eteenkin 
CV:n  ja muutenkin pohti-
maan koulutukseen, työko-
keiluun ja  työnhakuun liit-
tyviä asioita.

Sointu Veivo

Työpaikanhakukoulutusta Karhupajalla

Pudasjärven Kajastus ry
Pikkujoulu yhdistyksen jäsenille 

pe 9.12. klo 16 Osviitan tiloissa (Kauralantie 3).
Jouluherkut. Ken lahjan tuo, se lahjan saa. 

Osallistumisen edellytyksenä, 
että on maksanut yhdistyksen v. 2016 jäsenmaksun.

Ennakkoilmoittautuminen pe 2.12. mennessä, 
Ari p. 044 213 8111. 

Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 
kyläläiset perheineen tervetuloa. 

Kuren Metsästysseura ry:n 
HIRVIPEIJAAT 

Su 27.11. klo 12 Kuren kylätalolla.

HirviporukkaLopussa huutokauppa!

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

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  
1 hlö 70€ 
 2 hlö 85€ 

Perjantaina 18.11.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Lauantaina 19.11.

TU
LO

SS
A:

Karaoke ja 
wintti Lippu 5 €Tanssittaa 

JORE SILTALA Tervetuloa!

Keskiviikkona 
30.11. tietokilpailu

La 3.12. ÄSSÄT
La 17.12. Nikke Ankara

PIKKUJOULUT
lauantaisin 
19.11.-10.12. 

lippu 10€

Hirvimiehet

Kivarin Erä ry:n
HIRVIPEIJAISET

la 26.11.2016 klo 13  
Rimminkankaan koululla.

Maanvuokraajat ja seuran 
jäsenet perheineen tervetuloa!
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Eläkeläiset ry:n järjestämä 
Nettitreffit Verkko ja vem-
paimet hallintaan -hanke on 
valtakunnallinen kolmevuo-
tinen hanke, jonka kustantaa 
Raha-automaattiyhdistys. 
Treffejä järjestetään koko 
maassa paikallisten eläke-
läisjärjestöjen kanssa yhdes-
sä. Petra Åhlström on hank-
keen vetäjä, hänen kauttaan 
tulee sopia järjestelyistä. Pai-
kallinen yhdistys on avain-
asemassa omalla paikkakun-
nalla käytännön järjestelyjen 
hankkimisesta. Hanke on 
tarkoitettu kaikille eläkeläi-
sille, jotka ovat kiinnostunei-
ta saamaan lisää oppia netin 
hallintaan ja sähköiseen asi-
ointiin. 

Jokilaaksojen aluejär-
jestö sai ensi kosketuksen 
jo keväällä arkistokurssil-
la Kempeleessä, kun hank-
keen koordinaattori Petra 
Ählström kävi esittelemäs-
sä hanketta. Jo tuolloin näki 
eläkeläisten innostuksen 
hanketta kohtaan. 

Pudasjärvellä opetuspäi-
vät pidettiin 14.-15.11. Poh-
jantähdessä. Paikalla oli 11 
nettitreffiläistä. Osallistuja-
määrä yllätti paikallisen yh-
distyksen, jouduttiin jopa 
rajoittamaan halukkaiden 
lukumäärää. Ei kuitenkaan 
ole mitään huolta, järjestäm-
me uudet treffit ensi vuoden 
tammikuun 18.-19. päivinä. 
Mukaan otetaan yhdellä ker-
ralla 8-15 henkilöä, jolloin 
henkilökohtainen opetus 
voidaan järjestää paremmin. 

Jokilaaksojen alueella 
kouluttajana toimii Ilpo Kä-

Nettitreffien kiinnostus 
yllätti järjestäjät

märäinen. Hänellä on hyvä 
ote asiaan. Aluksi hän kar-
toitti, mitä kurssilaiset odot-
tavat päiviltä ja mistä kurs-
silaiset haluavat enemmän 
tietoa. Hän on kouluttanut 
jo neljää yhdistystä ja uusia 
koulutuksia on tulossa.

Eeva oli hyvin tyytyväi-
nen opetuksen laatuun ja 
opettajaan. Eeva käyttää net-
tiä paljon, tekee laskuja ja sai 
opastutusta sähköisen las-
kun tekemiseen ja esimer-
kiksi roskapostin tyhjen-
täminen tuli tutuksi.  Hän 
kommentoi opettajan olleen 
selväsanainen mies. 

Sirkka taas sai laitettua 
sähköpostin toimimaan ja 
monta muuta asiaa tuli tu-
tuksi. Googlessa on paljon 
ominaisuuksia samoin Dri-
vessa, jotka eivät ole ollen-
kaan tuttuja asioita, kou-
lutuksessa näitä asioita 
avattiin. Googleen voi tal-
lentaa ryhmiä osoitteineen 
ja paljon muuta. Sirkka sai 
tyttäreltään viestin hangout-
sin kautta, joka sekin oli yllä-

Pudasjärven Nettitreffien runsas osallistujamäärä yllätti järjestäjät. Uusi kurssi järjeste-
tään tammikuussa, jonne pääsevät nyt rannalle jääneet. 

Treffipäiviltä saivat kaikki uutta tietoa; niin aloittelijat kuin 
aiemminkin nettiä käyttäneet.

Suomi 100-vuotta Pudasjär-
ven lapsikuoro kokoontui 
torstaina 10.11. ensimmäisen 
kerran yhteisiin harjoituk-
siin. Harjoituksia on valmis-
teltu eri kouluilla viikoittai-
sina kokoontumisina. Noin 
100 lasta ohjaajineen oli saa-
punut Hirsikampukselle eri 
puolilta Pudasjärveä.  

Suomi 100- projektikuo-
ro on hanke, jossa on koottu 
Pudasjärven alueen alakou-
luikäiset kuorolaulusta kiin-
nostuneet laulajat. Kuoro 
aloitti toimintansa syys-lo-
kakuussa, tavoitteena muo-
dostaa vähintään 100 laula-

jan kuoro. Kuoro toteutetaan 
kansalaisopiston ja koulu-
jen yhteistyönä. Se sai hyvän 
vastaanoton ja 100 laulajan 
määrä ylittyi jo ensimmäisil-
lä kerroilla. Kuoro kokoon-
tuu viikoittain eri kouluilla 
ja kerran kuukaudessa jär-
jestettävissä yhteisharjoituk-
sissa. 

Toiminnan lähtökohta-
na on toteuttaa käytännös-
sä Pudasjärvellä Turun yli-
opiston kanssa yhteistyössä 
kehitettyä Tietokonerikas-
teista Integroitua Musii-
kinopetussysteemiä, koota 
yhteen koko alueen kohde-

Suomi 100-vuotta Pudasjärven lapsikuoro kokoontui torstaina 10.11. ensimmäisen kerran 
yhteisiin harjoituksiin Hirsikampuksella. Kuva Nette Saarela. 

ryhmäikäiset laulajat, sekä 
antaa lapsille kokemus suu-
ressa kuorossa laulamisesta.  

Kuoron ohjaajina toimi-
vat Pekka Viljanen (Turku), 
Seppo Kemppainen (Lakarin 
koulu), Marjut Kossi-Saarela 
(kansalaisopisto), Aira Siu-
ruainen-Kalliola (kansalais-
opisto) ja Elina Jylhänlehto 
(Sarakylän koulu). Avusta-
jina toimivat koulujen opet-
tajien lisäksi mm. Johanna 
Puolakanaho, Markku Kaar-
re, Jukka Lehto ja Reijo Kos-
si.  RK

Suomi 100-vuotta lapsikuoro koulujen ja 
kansalaisopiston yhteistyönä

tys. Sirkalla ei hiiri toiminut 
oikein hyvin, mutta patte-
rin vaihtumisen jälkeen se-
kin ongelma poistui. Näin 
tutussa piirissä uskaltaa ky-
syä asioita, jotka askarrutta-
vat mieltä. Sirkan mielestä 
myös opettaja oli erinomai-
nen, koulutuspäivät eivät 
menneet hukkaan.

Leena on käyttänyt tieto-
konetta ja sähköpostia pal-
jon, lähettänyt liitteitä ja 
käyttänyt muutenkin nettiä. 
Hänkin sai uutta tietoa netin 
käyttöön. Esimerkiksi kirjoi-
tettujen laulun sanojen sekä 
kuvien liittäminen tietoko-
neelta ”tikulle” tuli hänelle 
tutuksi. Hänelle päivät oli-
vat hyvin positiivisia. 

Treffipäiviltä saivat kaik-
ki uutta tietoa; niin aloitte-
lijat kuin aiemminkin nettiä 
käyttäneet. Kannattaa ottaa 
yhteyttä allekirjoittaneeseen 
ja ilmoittautua tammikuun 
kurssille. 

Hilkka Tihinen

Ilahduta ystävää, yhteistyökumppania, 
asiakkaita Pudasjärvi-lehdessä

JOULUTERVEHDYKSELLÄ!
Joululehdessä to 22.12.2016

Ilmoituksen koko 1x40 tai 2x40

Varaa ilmoitustilasi joululehteen hyvissä ajoin!

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

p. 040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fiKysy lisää:
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TALVI LÄHESTYY KOVAA KYYTIÄ. OSTA
KAUSARIT ENNAKKOHINTAAN 30.11. MENNESSÄ!

• Aikuisten kausikortti 185 €
• Lasten kausikortti (7–12v.) 125 €

KAUSIKORTIT 
NYT MYYNNISSÄ!

Hauskaa koko perheelle – www.pikkusyote.fi

myyntipalvelu@pikkusyote.fi tai p. 0400 377 969 / 08 815 4000

Suositut Pikku-Puikat saa jatkoa kaudelle 2017
 – tule voittamaan oma GOPRO-kamera!

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

LAADUKKAAT STAR TRADING JOULUVALOT
Tunnelmaa jokaiseen kotiin

KAIKILLA TUOTTEILLA 
VÄHINTÄÄN 2 VUODEN TAKUU!

SARA KYNTTELIKKÖ
● värit punainen ja valkoinen

3990€

HUSS STAR JOULUTÄHTI
● väri valkoinen
● halkaisija 60 cm

2990€

IDA KYNTTELIKKÖ
● värit punainen ja valkoinen

990€

46 LEDIN 
PARISTOKÄYTTÖINEN 
VALOSARJA
● malli kastepisara

1490€

125 LEDIN 
VALOSARJA
● malli kastepisara

3990€

10 NARUPALLON 
VALOSARJA
● väri valkoinen

1990€
RUNSAASTI LISÄÄ MALLEJA 

MYYMÄLÄSSÄMME! 
TULE JA IHASTU!

UUTTA


