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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Hirsikartano on 
viihtyisä ja kodikas 
asuinympäristö s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 16.11.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185

Ultraveen
-kuivalle, 
atooppiselle ja 
psoriaattiselle iholle

VARATTAVISSA 
KYLÄTALKKARI

VARAUKSET: 
Antti Niemitalo 040 545 2509

antti@niemitalonjuustola.fi
Kollajanniemen Kyläyhdistys ry

- Pihatyöt 
- Raivaustyöt
- Lumityöt
- Halkohommat
- Pienet korjaustyöt 
Kipinä-Kollaja-Hetekylä alueelle

HIERONTAA
Tomi Illikainen 

opiskelijatyönä ajalla 19.-28.11.
-50 % 

normaalihinnasta.

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

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

MA 19.11.

ELOKUVA-
ILTA

Pohjantähdessä

● Klo 17.00 
THE GRINCH

-K7/4- 8€ 
● Klo 19.00 

OLAVI VIRTA
-K12/9- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

● Klo 15.00 
OMA MAA

-K12/9- 10€ 

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssit alkavat
Nettiteoria maanantaisin 

klo 17.00
Ilmoittaudu ennakkoon

Tervetuloa!

Optikon näöntarkastus 0€!

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

Lääkäriajat: ke 21.11., ke 28.11. ja ke 5.12. 

SYKSYN
 KEHYSVALIKOIMA 
PARHAIMMILLAAN

 Tuuppa valitseen 
itsellesi piristystä syksyyn 

eli uudet pirteät kehykset ja 

kaupan päälle hyvä näkö!

Lue 
lehti netistä

www.
pudasjarvilehti.fi

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

100

34 95

SADETAKKI 
TRETORN 

WINGS 
KELTAINEN

SADETAKKI 
TRETORN 

WINGS
 SININEN

KUMI-
SAAPPAAT 
TRETORN 

WINGS 
KELTAINEN

KUMI-
SAAPPAAT 
TRETORN 

WINGS 
SININEN

34 95

34 95 3495

AVAJAISET 
TOPI-TUVALLA 

Kauppatie 3 L 104 
(TOPI-torin vieressä)

Ke 21.11.2018 klo 10.00-15.00
Täytekakkukahvit ja arvontaa.

Tervetuloa!

KIRPPIS
to-pe 22.-23.11. klo 11-16.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

Vakuutukset kunnossa.

P. Outila Oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

KIIPEILEVÄ METSURI TEKEE 
PIHAPUIDEN KAATOJA.

TAIMIKONHOITOTÖITÄ, 
KEMERATUKIEN HAKU HOIDETAAN.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 18.11. kello 10, Ari 
Kokkonen,Timo Liikanen,Jukka Jaakkola. Messu on kat-
sottavissa suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisivu-
jen kautta. 

Seurakuntavaalien varsinainen äänestyspäivä  seurakun-
takodin rippikoulusalissa su 18.11. klo 11.00-20.00

Iltakirkko seurakuntakodissa ke 21.11. klo 19, Ari Kokko-
nen, Jukka Jaakkola. Iltatee.

Kuorot: Vox Margarita ma 19.11. kello 18, kirkkokuoro to 
22.11. kello 18, 

Kuljen vierellä –konsertti seurakuntakodissa ma 19.11. 
kello 13, vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5€.

Banduristien trio Orianan konsertti seurakuntakodissa 
pe 23.11. kello 19, ohjelma 10 €.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.

Perhekerhot maanantaisin kello 17-19 ja keskiviikkoisin 
kello 10-13 seurakuntakodilla.

Perheilta Hilturannan leirikeskuksessa ma 19.11. kello 
17.30. Tervetuloa askartelemaan, pelailemaan, kisailemaan 
ja nauttimaan yhdessäolosta. Tarjolla pieni iltapala. Ilmoit-
tautuminen lastenohjaajille.

Lapsiparkki maanantaisin kello 13-15 ja perjantaisin kello 
9.30-12 seurakuntakodilla.. Ilmoittautumiset lastenohjaajil-
le (ma kello 12-16, muina arkipäivinä kello 8-16) Heli Tau-
riainen 040 868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, 
Kerttu Luokkanen 040 586 1217.

Rauhanyhdistykset: Käsityöilta Sarakylässä Esa Kelahaa-
ralla pe 16.11. kello 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 18.11. 
kello 16 (Eero Illikainen, Risto Lauhikari). Myyjäisseurat 
Jongulla Raija ja Pekka Jussilalla pe 23.11. kello 19 (Urpo 
Illikainen).

Kastettu: Enni Olivia Väyrynen.

Avioliittoon vihitty: Tero Samuli Väyrynen ja Mirka Maa-
ria Pääkkö.

Haudattu: Martta Simonen 80 v, Ensio Aukusti Takkinen 
78 v, Leena Matilda Keränen 48 v. 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399 

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Ihan totta, otahan vaari! Vaari tarkoittaa 
kyllä muutakin kuin iso-isää, vaikka mo-
nilla lapsilla on vaari. Vanhassa Raamatun-
käännöksessä se on korvattu ilmaisulla 
huolehdi, siis pidä huolta.

Sunnuntaina on varsinainen seurakun-
tavaalipäivä. Jumalanpalveluksen jälkeen 
voit äänestää seurakuntatalolla ihan iltaan 
saakka. Jos haluat vaikuttaa seurakunnan 
päätöksentekoon ja toimintaan, äänestä-
minen vaaleissa on ainoa mahdollisuus. 
Voit vaaliteeman tavoin sanoa Minun kirk-
koni! Otahan vaari! Pidä huoli, että annat 
äänesi hyvälle ehdokkaallesi, jos et ole sitä 
vielä tehnyt ennakkoäänestyksessä.

Olet huomannut, että monista asioista 
pitää huolehtia. Ne pitää hoitaa ajallaan, ja 
aika suorastaan juoksee nopeaan, ei tahdo 
pysyä perässä. Joskus lienet myöhästynyt 
kuten minäkin!

Ensi sunnuntaina elämme kirkkovuo-

den viimeistä edellistä sunnuntaita, jonka 
kehotus on ”Valvokaa”. Adventin ja joulun 
aika on jo ovella, kalenterivuosi loppuu 
myös. Mukaillen voisimme sanoa, aika 
rientää - otahan vaari, huolehdi! Raama-
tussa puhutaan ajan loppumisesta, maail-
man lopusta. Opetuslapset kysyivät Jee-
sukselta Matteuksen mukaan: ”Sano meille, 
milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä 
sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta” 
(Matt. 24:3). Jeesus kertoi kysyjille merk-
kejä, mitä silloin tapahtuu ja lisäsi: ”Mut-
ta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, ei-
vät taivaan enkelit eikä edes Poika, sen tietää 
vain Isä” (Matt. 24:36).

Valvominen tarkoittaa valmiutta koh-
data Herra Jeesus kirkkaudessaan, kun 
Hän tulee yllättäen toisen kerran maan 
päälle. Heprealaiskirjeessä apostoli kehot-
taa: ”Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään huk-
kaa Jumalan armoa...”. Jeesus itse uhrasi 

elämänsä sovittamalla kaikkien ihmisten 
synnit. Omakohtainen usko syntien an-
teeksiantamuksesta, Jumalan rauhan löy-
täminen ja sen säilyttäminen ja vaalimi-
nen omassa sydämessä on valvomista ja 
valmistautumista Jeesuksen tulemiselle. 
Kaikki Jumalan armoa!

Vastauksillaan Jeesus ei halunnut ahdis-
taa ja pelotella opetuslapsiaan, vaan rak-
kaasti opastaa, että he säilyisivät Hänen 
ominaan ja saisivat Hänen kanssaan ian-
kaikkisen elämän. Vielä nyt on armon aika, 
vielä Jumalan valtakunnan evankeliumi 
kutsuu omistamaan syntien anteeksian-
tamus Vapahtajan ansion tähden. Otahan 
vaari, huolehdi, valvo!

Arvo Niskasaari

Otahan vaari

Saatoimme rakkaan
äitimme ja mummomme

Tyyne
KELAHAARAN
s. 3.11.1923
k. 24.10.2018
Kiimingin kirkkomaahan

Lentää ken voisi, juuri kuin
lintunen tuo, mieluista olisi
kohota tähtien luo.
Laulu ja soitto puhtaampi
tähdissä lie, suuri on voitto.
Luoja kun sinne mun vie.

Lapset
Lastenlapset
Lastenlastenlapset
Lastenlastenlastenlapset
Lähiomaiset

Lämmin kiitos osanotosta. Kauneimmat kiitokset 
Jaarankartanon henkilökunnalle äidin hyvästä hoidosta.

Suuret kiitokset Pudasjärven 
Sotaveteraanit ry:lle äitini 

Irja Salonpään muistamisesta 
merkkipäivänä sekä kaikille muistaneille.

Maire Schroderus

Sinut kohtasin päivinä nuoruuden.
Niin voin sanoa nyt.
Vuosia seittemänkymmentä
luonani olit uskollisesti.
Rinnallani rakennuksilla, 
soilla, pellon raivuussa, 
pirttitöillä, tiskauksissa, 
lattian laasussa, luutuuksissa. 

Johanna
Veli-Pekka, Iina-Alina, Veeti-Valtteri
Kati, Jakke, Jalmari, Oskari, Valtteri

Pois mennyt
Leipomassa, pyykillä, vaatteen 
paikkauksissa, ompelussa.
Sairaana väsyn sängyn kannelle, 
muistutit, nouse ylös!

Häpiähän on emännän maata.
Yön tunteinakin herätit.
Lapsi itkee, korvaani supatit,
kahvin keittoon muistutit. 

Salainen toiveeni oli silloin,
kävisit vieraissa,
jättäsit minut, eroaisit.
Olit vain luonani. 

Nyt olet jättänyt minut, eronnut.
Onnellisena sängyssäni loikoilen
päivälläkin, jos väsyttää.
Et enää kuiskaile, herättele.

Useinhan vielä sinut muistan, 
niin kauan olit luonani.
En kaipaa seuraasi, 
hyvä kun menit pois. 

Aili Ojala 

Syntymäpäivänä lämpimät ja rakkaat onnittelut äidille, 
mummille ja fammulle!

Kirkkomusiikkiviikkoa vie-
tetään marraskuun lopussa 
jo kuudettatoista kertaa. 

Kirkkomusiikkiviik-
ko alkaa perjantaina 23.11. 
banduristitrio Orianan kon-
sertilla seurakuntatalossa. 
Kolmikko soittaa Ukrainan 
kansallissoitinta Bandu-
raa.  Soitin muistuttaa meil-
lä käytössä olevaa konsert-
tikannelta. Trion muusikot 
myös laulavat osassa ohjel-
mistoa.

Sunnuntaina 25.11. suu-
ren suosion saanut Las-
se Heikkilän Suomalainen 
messu toteutetaan pudas-
järveläisin voimin toisen 
kerran. Konsertissa esiin-

tyvät Vox Margarita –kuo-
ro, Markku Kemppainen, 
Aira Siuruainen-Kalliola, 
Sari Turunen ja Keijo Pii-
rainen. Marko Väyrynen 
ja Tiina Inkeroinen toimi-
vat tilaisuuden juontajina.  
Messun laulut kertovat ih-
miselämästä eri aikoina 
luonnon ja toisten ihmisten 
keskellä. Laulujen taustoja 
ja Suomen kansan vaiheita 
kerrataan juontojen ja valo-
kuvien kautta.

Maanantaina 26.11. on 
kansalaisopiston oppilai-
den konsertti seurakuntata-
lolla kello 19.

Keskiviikkoiltana 28.11. 
on seurakuntatalolla hen-

gellisten toivelaulujen ilta. 
Toiveita voi esittää kirk-
koherranvirastoon, kantto-
reille tai seurakuntatalon 
aulassa olevaan laatikkoon 
25.11. mennessä

Torstaina 29.11. Saraky-
län kappelikuoro konsertoi 
ja juhlistaa samalla toimin-
tansa 20 -vuotta kestänyt-
tä taivalta. Konsertin oh-
jelmassa on lauluja kuoron 
koko historian ajalta. Kon-
sertti on Sarakylän kappe-
lissa klo 19.

Perjantaina on Ihmeelli-
nen armo – konsertti, jossa 
esiintyvät baritoni Juhani 
Alakärppä ja pianisti Juho 
Alakärppä seurakuntata-

lossa klo 19.
Kirkkomusiikkiviikon 

päätöskonsertissa sunnun-
taina 2.12. Pudasjärven kir-
kossa kello 14 esiintyvät 
Oulun kaupunginorkeste-
rin soittajista koostuva jou-
sikvartetti ja Pudasjärven 
kirkkokuoro Jukka Jaak-
kolan johdolla. Ohjelmassa 
kuullaan barokkiajan jou-
simusiikkia, osia Antonio 
Vivaldin Gloria teoksesta 
sekä adventin ajan kuoro-
lauluja.

Seurakunta tiedotus 

Pudasjärven kirkkomusiikkiviikko lähestyy
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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

Lionsklubit eri puolilla maa-
palloa ovat jo 31 vuoden 
ajan sponsoroineet lionien 
kansainvälisiä rauhanjuliste-
kilpailuita paikallisissa kou-
luissa ja nuorisoryhmissä. 
Kilpailun tarkoitus on kan-
nustaa nuoria ilmaisemaan 
näkemyksiä rauhasta. Vii-
meisen 31 vuoden aikana yli 
neljä miljoonaa lasta lähes 
sadasta maasta on osallistu-
nut kilpailuun.

Kauden 2018–2019 rau-
hanjulistekilpailun teema 
on ”Ystävälliset teot ovat 
tärkeitä”. Pudasjärvellä kil-
pailuun kutsuttiin mukaan 
nuoret, jotka ovat 11-, 12- tai 
13-vuotiaita kaikista Pudas-
järven kouluista.

Marraskuun ensimmäi-
senä päivänä oli kisatöiden 
arviointikokous Hirsikam-
puksella. Paikalla olivat tuo-
maroimassa leijonien jäsenet 
Elina Jylhänlehto, Vuokko 
Nyman, sekä Janne Moila-
nen.

Tuomarit pohtivat, mitä 
ajatuksia löytyy töiden ta-
kaa? Työt olivat rohkeita ja 
monipuolisia, Töistä löytyi 
nykyaika, ja elementit päi-
vän maailmanpolitiikasta. 
Voittajatyön löytäminen oli 
vaikeaa. Tulevana vuonna 
tuomarit toivoisivat kilpai-
lussa käytettävän vieläkin 
rohkeampaa ilmaisua, ja pe-
rusteellista sen vuotiseen ai-
heeseen perehtymistä. Voit-
tajat löytyivät kuitenkin 
pitkän pohdinnan jälkeen, 
kolme parasta joka sarjasta. 

Rauhanjulistetyöt arvi-
oidaan ensin paikallises-

ti – siis valitaan ko. koulu-
luokan paras työ. Tämä työ 
jatkaa seuraavalle tasolle. 
Piirin tasolla piirihallituksen 
jäsenet äänestävät voittajas-
ta. Tämä työ jatkaa monin-
kertaispiirin, eli Lions liiton 
arviointiin. Suomen voitta-
jatyö jatkaa vielä kansain-
väliselle tasolle päämajaan. 
Kansainvälisellä tasolla tuo-
marit taide-, rauhan-, nuo-
riso- ja koulutusyhteisöistä 
sekä tiedotusvälineistä va-
litsevat yhden pääpalkinnon 
voittajan.

Pudasjärven Lions klu-
bit kiittävät pudasjärveläisiä 
opettajia kilpailuun mukaan 
lähtemisestä, ja kiitos myös 
kaikille kilpailuun osallistu-
neille oppilaille. Rauhanju-
listekilpailu järjestetään taas 
ensi vuonna, silloin uusin ai-
hein.

Kilpailun kolme parasta 
työtä joka sarjasta, ovat näh-
tävillä kirjastossa perjantai-
hin 30.11. saakka.

Lakarin koulun 
5.-6.-luokkien voittajat: 
1.Ronja Kokko, 2. Ronja Oja-
la, 3. Nanna Penttilä. 

Sivukylien koulujen 
osallistujia oli Hirvaskos-
kelta ja Sarakylästä: 1. Hen-
na Manninen, Hirvaskoski, 
2. Thelise Nurmela Sarakylä, 
3. Sylvia Kokko Hirvaskoski. 

Hirsikampuksen 
5.-6.-luokkien palkittuina 
olivat: 1. Eetu Inkeröinen, 2. 
Siiri Ylikoski, 3. Tiina Man-
ninen. 

Janne Moilanen 

Vuokko Nyman, Janne Moilanen ja Elina Jylhänlehto esitte-
lemässä voittajatöitä.

Pudasjärvi jälleen mukana 
LC Rauhanjulistekilpailussa

Kaupunki jakoi stipendit 
toisen asteen opiskelijoille

Pudasjärven kaupunki on 
vuodesta 2011 lähtien kan-
nustanut lukion ja ammat-
tioppilaitoksen opiskelijoi-
ta myöntämällä jokaiselle 
opintonsa aloittaneelle avus-
tuksen. Avustuksen mää-
rä on 379 euroa, josta puolet 
maksetaan ensimmäisen lu-
kuvuoden syksyllä ja toinen 
puoli toisen lukuvuoden ke-
väällä. 

Stipendit jaettiin opinton-
sa Pudasjärvellä tänä syksy-
nä aloittaneelle 112:lle toisen 
asteen opiskelijalle Hirsi-
kampuksella tiistaina 13.11. 
ruusujen ja kakkukahvien 
kera.

Kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Mari Kälkäjä 
kannusti puheessaan opiske-
lijoita pitkäjänteiseen opis-

Stipendin sai 112 tänä syksynä opiskelunsa aloittanutta toisen asteen oppilasta.

Kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Mari Kälkäjä 
kannusti puheessaan opis-
kelijoita pitkäjänteiseen 
opiskeluun.

Hirsikampuksen rehtori 
Mikko Lumme kiitti kaupun-
kia opiskelijoiden tukemi-
sesta.

keluun, sillä se on avain jat-
ko-opintoihin ja työelämään, 
ja siihen stipendikin kannus-
taa. Hän nosti esiin elinikäi-
sen oppimisen merkityk-
sen nopeasti muuttuvassa 
työelämässä, jossa on jatku-
vasti opittava uusia asioita. 
Kälkäjä muistutti opiskeli-
joita pitämään huolta myös 
omasta jaksamisestaan. Ys-
tävien ja perheen tuki sekä 
harrastukset ovat tärkeitä ja 
oppilaitosten tukipalveluita 
kannattaa käyttää aina, kun 
siltä tuntuu.

Lukiolaisten puoles-
ta Hirsikampuksen rehtori 
Mikko Lumme kiitti Pudas-
järven kaupunkia opiskeli-
joiden tukemisesta. Lehto-
ri Keijo Ruonala OSAO:lta 
kiitti kaupunkia ammattiin 
opiskelevien kannustami-
sesta ja muistutti, että myös 
ammatillisista opinnoista 
on mahdollista jatkaa opin-
topolkua aina korkeakoulu-
opintoihin saakka. 

Pasi Kemppainen,  
kuvat Mikko Lumme

Kuntalaisaloite jokinäkymän 
palauttamisesta Iijoen sillalle
Pudasjärveläinen Eero 
Määttä teki 12.11. Pudas-
järven kaupungille kunta-
laisaloitteen jokinäkymän 
palauttamisesta Iijoen ylit-
tävälle sillalle poistamal-
la betoniesteet ja asentamal-
la tilalle lasi-plexi esteitä tai 
verkkoaitaa.

Turvallisuudesta ei Mää-
tän mielestä toimenpiteel-
lä tingitä, vaan päinvastoin 
vähennetään merkittävästi 
sillalle asennettua sillan pit-
käaikaiseen kestävyyteen ja 
lujuuteen vaikuttavaa suh-
teettoman suurta betonipor-
sailla kasvatettua painotaak-

kaa.
Määttä on laittanut aloit-

teen nettiin ja toivoo sille li-
säallekirjoittajia, joita saman 
päivän aikana olikin tullut jo 
useita. Määtän mielestä tu-
kijoita lienevät lähes kaik-
ki, jotka sillan ovat ylittäneet 
vesinäkymän ollessa va-

paammin katseltavissa; niin 
kunnan oma väki kuin sillan 
yli matkaavat ohikulkijat-
kin. Määttä kertoi myös saa-
neensa intoa aloitteen teke-
miseen, koska diesel veron 
poistamisen eduskunta-aloi-
te sai muutamassa päivässä 
yli 100 000 kannattajaa. HT

Mukavia tanssiaskelia Käylässä
Pudasjärven NS/Iijoen tans-
sijat tempaisivat ja järjestivät 
tanssimatkan Käylän Kor-
pihoville Kuusamoon. Lä-
hes kolmekymmentä vik-
keläjalkaista tanssahtelijaa 
hyppäsi Nevakiven linja-
autoon Isänpäivän aattona 
ja suuntasi kuljettaja Juhani 
Uusi-IIlikaisen kyydittämä-
nä kohti useimmalle outoa 
tanssipaikkaa. Korpihovil-
la vierailijat toivotettiin ter-

vetulleiksi juustokahvien ja 
karkkitarjoilun myötä. Heti 
kun kahvit oli nautittu, rien-
si tanssiporukka testaamaan 
varsin toimivaa tanssilattiaa 
levyltä tulevan odottelumu-
siikin tahtiin.

Illan tanssimusiikista vas-
tuussa olleen Afrikan tähti 
orkesterin ja varsin eloisan 
solistinsa Armi Tenkulan 
johdolla tanssin kuviot sai-
vat oikeat, vetävät muodot 

ja menon ja meiningin tun-
teen tanssijoiden mieliin ja 
jalkoihin. Soitetut tanssilajit 
vastasivat odotuksia, paitsi 
polkan puutetta muutamat 
harmittelivat. Mutta eihän 
yksi pieni virhe komeaa pa-
henna, päinvastoin.

Mikään yhteinen reissu 
tai matka ei maistu herkulle, 
ellei porukalla ole hyvä yh-
teishenki ja hersyvä huumo-
ri matkaeväänä. Tällä sakilla 

kaikki tämä ja moni muu-
kin hyvä asia oli enemmän 
kuin kohdallaan. Myös ar-
pajaiset matkan aikana oli-
vat hyvä ohjelmanume-
ro. Hymyn täyteinen Kiitos 
osallistuneille ja Juhani-kul-
jettajalle. Ensi kevättalvella 
sitten Naapurivaaralle vas-
taava retki.

Sointu Veivo



4 5nro 46PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti16.11.2018 16.11.2018nro 46

Likiliikunta on 
hyvinvointipalvelua 

kaikille
Hyvinvointivaliokunnan pu-
heenjohtajana minulla on 
mieluinen ja vaativa tehtävä 
seurata ja ohjeistaa yhdessä 
hyvinvointivaliokunnan jä-
senten kanssa kuntalaistem-
me hyvinvointiin liittyvien 
asioiden ennaltaehkäisevän 
toiminnan kehittämistä ja 
kehittymistä. Liikunta on 
yksi merkittävimmistä hy-
vinvoinnin ja terveyden yllä-
pitämisen muoto. Liikunnan 
myötä ihminen saa fyysi-
sen kunnon ja voiman kas-
vamisen lisäksi roiman an-
noksen henkisiä elämyksiä 
ja tervehtymistä, riemulli-
sia tunteita, ihmisten välistä 
kanssakäymistä ja kaivattua 
yhteisöllisyyttä. Sosiaali- ja 
terveysministeriö sekä ope-
tus- ja kulttuuriministeriö 
panostavat yhteistyössä ter-
veyttä edistävään liikuntaan. 
Yhteiset valtakunnalliset ter-
veyttä ja hyvinvointia liikun-
nan avulla edistävät linjauk-
set on laadittu ohjeistuksiksi 
kunnille ja muille liikunta-
toimijoille.

Näissä ohjeistuksissa suo-
sitellaan yhteiskuntaa, sen 
organisaatioita sekä päätök-
sentekijöitä kannustamaan, 
tukemaan ja ohjaamaan yk-
silöitä ja yhteisöjä liikunnal-
liseen ja terveelliseen elä-
mäntapaan. Tosi asiahan 
on, että elämäntapa, jos-
ta liikunta ja liikunnalliset 
toiminnot puuttuvat, lisää-
vät useita kansansairauksia.  
Ikääntymisen tuomat on-
gelmat ja kustannukset, työ-
elämän tuottavuuden vä-
heneminen, kilpailukyvyn 
heikkeneminen liikkumatto-
muuden takia mahdollista-
vat väestöryhmien terveys- ja 
hyvinvointieroja. Kaikenlai-
nen liikunta edesauttaa 
stressin hallintaa, antaa unel-
le ja sen saamiselle helpotus-
ta ja laatua. Jokainen meistä 
joutuu jossain vaiheessa vai-

keiden ja voimavaroja kulut-
tavien elämäntilanteiden ku-
rimukseen. Liikunnalla on 
yllättävän suuri merkitys ah-
distavan olon tai jännitysti-
lan vähentämisessä. Sään-
nöllisesti toteutettu liikunta 
antaa mukavasti voimavaro-
ja arjen vaatimuksista selviy-
tymisessä ollen iso osa hy-
vinvointiamme. Liikunnan 
harrastamisella rakennam-
me perustan terveelle elä-
mälle ja antoisille elämänta-
voille.

Kuntamme liikuntapal-
velut on käynnistänyt Liki-
liikunta-hankkeen, joka on 
oivallinen vastaus kunta-
laistemme liikuntatuokioi-
den laajaan saavuttamistar-
peeseen ja valtakunnallisiin 
ohjeistuksiin. Hankkeella 
on toteutettu ratkaisu ohja-
tun ryhmäliikunnan tarjoa-
minen pitkien välimatkojen 
päässä oleville kylille. Hank-
keen avulla tasa-arvoistetaan 
kuntalaisten liikuntapalve-
lujen saamista ja lisäämistä 
sekä Kurenalla että kylillä. 
Hankkeen vastuuhenkilön 
Heikki Heikuran mukaan 
Likiliikunta- hankkeessa on 
kehitetty uusi liikuntakon-
septi, joka mahdollistaa ryh-
mäliikunnan välittämisen 
kaupunkilaisille kaksisuun-
taisen videoyhteyden avul-
la. Hanke on osa kaupungin 
uuden strategian mukais-
ta palvelulupausta, jossa lu-
vataan tarjota asukaslähtöi-
simmät terveellisen elämän 
eväät hyvien palveluiden 
äärellä. Hankkeen kohtei-
na ovat tällä hetkellä Pauk-
kerinharjun kylätalo, Livon 
kylätalo ja Sarakylän koulu. 
Uusia kohteita otetaan hank-
keeseen mukaan. Likiliikun-
tatunneille ovat tervetulleita 
kaikki kuntalaiset. 

Sointu Veivo

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

Kun Iijoen otva -hank-
keen neuvottelukunta ko-
koontui toukokuussa 2016 
ensimmäistä kertaa, tun-
nelmat olivat epäileväiset. 
Tuleeko hanke johtamaan 
konkreettisiin toimiin Iijo-
en hyväksi? Miten keskus-
telu onnistutaan pitämään 
asiallisena, kun toimijoilla 
on eri intressit? Iijoen vesis-
tövision laadinnassa lähdet-
tiinkin liikkeelle yhteisten 
pelisääntöjen laatimisesta ja 
kuunteluharjoituksista. Pe-
lisäännöillä haluttiin var-
mistaa kaikkien osapuolten 
valta vaikuttaa ratkaisuihin 
ja vastuu etsiä niitä yhdes-
sä toisten kanssa. Yhdeksi 

tavoitteeksi asetettiin konk-
reettiset toimenpiteet Iijoen 
arvon nostamiseksi jo visio-
työn aikana. 

-Visiotyössä tärkeintä oli 
hyvän yhteishengen löytä-
minen, toisten kuuntelemi-
nen ja vuorovaikutus, tii-
vistää neuvottelukunnan 
jäsen Riina Rahkila Vyyhti II 
-hankkeesta. 

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

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

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

Vesistövision neuvotte-
lukunta toimi visiotyön kes-
keisenä areenana ja oli rat-
kaisevassa roolissa myös 
yhteistyön jatkuvuuden var-
mistamisessa hankkeen jäl-

keen. Neuvottelukuntaan oli 
koottu laaja joukko alueen 
toimijoita: kaikki jokivar-
ren kunnat, yrityksiä, viran-
omaistahoja, järjestöjä ja yh-
distyksiä. Neuvottelukunta 
jatkaa toimintaansa myös 
Otva-hankkeen päätyttyä. 

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

Pohjois-Pohjanmaa 
tiedotus

Luottamus löytyi yhdessä tekemällä 

Teatteria ja keramiikkaa 
Kansalaisopistolla
Olen toiminut lasten ja nuor-
ten teatteriohjaajana yli 25 
vuoden ajan. Kaikki sai al-
kunsa 1990-luvun lopulla, 
kun kansalaisopisto ja kult-
tuuritoimi järjestivät Juha 
Laukkasen ohjaaman nukke-
teatterikoulutuksen. Tämä 
vei minut pitkäaikaiselle te-
atteripolulle, jota olen kul-
kenut monien Pudasjärven 
lasten kanssa yhdessä. Tästä 
kurssista sain kipinän jatkaa 
nukketeatterin ohjaamis-
ta Pudasjärven kulttuuri- ja 
kansalaisopiston kurssioh-
jelmassa. 

2000-luvun alkupuo-
lella olimme mielestäm-
me tehneet nukketeatteria 
aika pitkään, joten päätim-
me opiston vastuuopettajan 
kanssa muuttaa nukketeat-
terikurssin fyysiseksi teatte-
riksi ja nukketeatterisermit 
saivat siirtyä taustalavas-
teiksi.

Parhaimpina aikoina lap-
sia on ollut kursseilla yli 20 
ja alusta alkaen mukana ol-
leet harrastajat ovat ottaneet 
uudet tulokkaat hyvin vas-
taan. Lasten rohkeus, vuo-
rovaikutus ja toisen kaverin 
huomioon ottaminen harjoi-
tuksissa sekä esityksissä oli 
keskeisintä ja oli mahtavaa 
seurata heidän valmistami-
aan esityksiä. Olen kokenut 
ohjaajana erittäin tärkeäksi 
sen, että näistä teatteri-ilmai-
sua opiskelleista lapsista ja 
nuorista kasvaisi rohkeita ja 
sanavalppaita aikuisia, joilla 
ei jää sanat suuhun vaikeis-
sakaan tilanteissa. Koen itse 
nämä nukketeatteri- ja fyy-
siset teatterikurssit erittäin 
tärkeinä lapsen kasvattajina. 
Teatteri-ilmaisu ei ole yksis-
tään hauska ajankuluttaja 
eikä viihdyttäjä, vaan todel-
la tärkeä ilmaisutaitoa kehit-
tävä ja lasta kasvattavaa te-

Kipinän koululla kokoontuvassa lasten teatteri- ilmaisukurssilla heppaleikissä Vappu, Til-
da , Salli , Sylvi ja Ruusa.

Hirvaskosken lasten nukketeatterikurssilla näytelmän kul-
kua pohtimassa Oona, Sini, Sanna ja Viivi. 

kemistä.
Nukketeatteria voidaan 

käyttää apuvälineenä mo-
nissa eri tilanteissa. Sen 
avulla voidaan helpottaa eri-
laisten asioiden oppimista, 
lapsi voi harjaannuttaa käsi-
ään ja kehittää kielellistä il-
maisuaan monin eri tavoin. 
Leikkiessään ja esittäessään 
nukeilla lapsi voi unohtaa 
oman pelokkaan minänsä ja 
omaksua uuden roolin. Tä-
ten lapselle kehittyy esiinty-
mistottumusta. Se vapauttaa 
helposti aratkin lapset puhu-
maan. Samalla nukketeatteri 
antaa lapselle mahdollisuu-
den sosiaaliseen sopeutumi-
seen ryhmässä. Se opettaa 
kuuntelemaan, mitä toisella 
on sanottavana, lisää mieli-
kuvituksen luovaa toteutta-
mista ja ideoiden kehittelyä 
ryhmässä. Oman tunteiden 
ilmaisu onnistuu hyvin nuk-
kejen avulla. Nukketeatterin 
avulla voidaan käsitellä eri-
laisia tunnetiloja, kohdata ja 
ratkaista vaikeitakin asioita. 
Samoin sen avulla voidaan 
käsitellä erilaisia kulttuure-

ja, ajanjaksoja ja elämänvai-
heita. 

Lastenteatterikursseja ko-
koontuu Kipinän koulul-
la, Hirvaskosken koululla 
sekä Osviitassa erityisryh-
mien komediateatterikurs-
si, jossa syksyn kuluessa on 
ollut useita esityksiä ja par-

haillaan harjoitellaan joulu-
näytelmää, jolle on myös jo 
esitysvarauksia. Erityisryh-
mien keramiikkakurssi ko-
koontuu kansalaisopistolla. 
Kursseille mahtuu vielä uu-
sia harrastajia. 

Kaarina Nevanperä

Pohjois-Pohjanmaan Si-
nisten ry:n syyskokouk-
sessa lauantaina 10.11. 
Oulussa valittiin Pohjois-
Pohjanmaan Sinisten ry:n 
puheenjohtajaksi Pirkko 
Mattila Muhokselta. Hal-
lituksen jäseniksi valittiin 
Petri Holm, Petteri Juka, 
Vaili Jämsä-Uusitalo, Jari 
Pirinen, Anne Snellman., 
Riku Syrjälä ja Jarmo Vii-
nala.

Pohjois-Pohjanmaan 
Sinisten ensimmäisiksi 
eduskuntavaaliehdokkaik-
si valittiin opintoasiansih-
teeri Vaili Jämsä-Uusitalo 

Oulusta, lähihoitaja Marko 
Lipponen Sotkamosta, so-
siaali- ja terveysministeri 
Pirkko Mattila Muhoksel-
ta, FM tohtorikoulutettava 
Marja Nousiainen Oulusta 
ja maanviljelijä Jarmo Vii-
nala Haapavedeltä.

Pohjois-Pohjanmaan si-
niset haluavat Suomen ta-
louden jatkavan kasvu-
aan ja Pohjois-Suomen 
säilyvän elinvoimaisena. 
Työpaikat tulee turvat-
ta ja pyrkiä lisäämään nii-
tä määrätietoisesti. Lisäksi 
koulutus ja hoiva tulee tur-
vata kaikille tarvitsijoille.

Pirkko Mattila Sinisten 
puheenjohtajaksi
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Luottamus löytyi yhdessä tekemällä 

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

PERJANTA-LAUANTAI
16.-17.11.

MAANANTAI-TORSTAI
19.-22.11.

199

499

100

269

995
kg

799
pkt

pkt

199249 149
ras

129
ras kg

499

699

399

159

129
pkt

599

499
kg

699
kg

100
kpl

raj. erä

995
kg

Porsaan
KYLJYKSET

Irto
KARJALAN-
PAISTI

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

595
kg 499

kg

500

895
kg

Naudan 
luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

Kananpojan
FILEESUIKALE
300 g
hunaja 
tai 
mango 1090

kg

249

2 pkt/talous

299
pkt

450 249
ras

Fanta
VIRVOITUS-

JUOMAT
1,5 l, sis. pantit

2 kg/
talous

2 kalaa/talous

Angelino
LUUMU
500 g, Italia

kpl

pkt

169
pss

239

kg

pkt

pkt

pkt

pkt

prk

1195
kg

kg

199
pkt

389
kg

tai PALANA 4,89 kg

HK
PIKNIKPAISTI
n. 1.5 kg

pss

5990

2990

4250 2490

1550

2 pkt/talous

MA-TI 19.-20.11.             KE-TO 21.-22.11.

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

RAUTAOSASTOLTA

Valio
VOI 500 g
normaali-
suolainen

Tuore Norjan
LOHI
1-2 kg
kokonainen

Kananpojan
FILEEPIHVI

1 kg, 
hunajamarinoitu

PE-T0 16.-22.11.

Flora
MARGARIINIT

400 g

KLEMENTIINI
Espanja

PullaPirtti
HILLO-
MUNKKKI
8 kpl/560 g

Korpela 
JOULU-
KINKKUVIIPALE 
500 g

Suomalainen
TUORE-
KURKKU

SUKLAA-
JOULU-

KALENTERI

TEKSTIILIOSASTOLTA

Vaasan
MAALAIS-, 
MONIVILJA- tai 
KAURAVIIPALEET 
500-520 g

Kuuma grilli
BROILERI
raakapaino 
n. 1,4 kg

HK
SAUNAPALVI-

KINKKU
300 g

HK
SININEN
LENKKI
580 g

HK
PULLAT JA MUUSIT, 

KEBAB&RIISI tai 
LIHAPULLAPASTA 

470-500 g

Tumma tai 
vihreä

RYPÄLE-
RASIA 500 g 

Brasilia

Atria
KAISER-
WURSTI 
palana

kpl

2 ras

Pingviini
VANILJAKERMA-
JÄÄTELÖ 1 l

IRTO-
KARKIT

MyllynParas
TORTTU-
TAIKINA
1 kg

PullaPirtti
RUISPALAT
9 kpl/500 g

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana ja siivuina

2 plo

Kotimainen 
Viljaporsaan
JOULUKINKKU
pakaste, n- 10 kg/kpl

8990

Nitecore HC30 
OTSALAMPPU
1000 lumens

69,- 495

Airam
YÖVALO 
pistorasiaan 
hämäräkytkimellä 

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-

KAASU-
LÄMMITIN
4,2 kW

Prego
TUHKAIMURI  
1200 W

3995

Lämmin 
tekninen
MICROFLEECE 
VÄLIASU

1990

AVAIMENTEKO, MYÖS 

MUSTAPÄINEN JA 

LUKKOTARVIKKEET

PE 16.11.                  LA 17.11.

HK Viljaporsaan 
LIHASUIKALE
400 g
kerma-
pippuri

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA
rasvaa 
max 10% 795

kg

Atria 
KYPSÄ
PIKKUKINKU
1 kg

Otamme vastaan
JOULUKINKKU VARAUKSIA

1000 lumen
OTSALAMPPU
Promaster 
- ladattava akku
- portaaton zoomaus

3890

Valio
ARKI-
JOGURTTI 
1 kg

KENKÄOSASTOLTA
Miesten
nahkainen
TALVINILKKURI
nauhalla

ERILAISIA

KUOMA

TALVIKENKIÄ

Naisten
TUNIKA
neulos

Naisten 
kuminauha-
vyötäröiset
HOUSUT
joustavat, siistit
koot: S-3XL

Naisten
JEGGINGSIT

Miesten
FLANELLIPAITA
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Puurunen
Terttu
Apteekkari

Soronen
Paula
ravintolapäällikkö

TOIMIVA SEURAKUNTA - LÄHELLÄ IHMISTÄ 
ehdokkaamme seurakuntavaaleissa 

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

Ekdahl
Aune
Yrittäjä/eläkeläinen

Fali
Sirkku
Sairaanhoitaja

Inget
Irma
Opettaja/eläkeläinen

Ikonen
Eija
Myyjä/eläkeläinen

Kinnunen
Pekka
Liikunnanohjaaja

Ollila
Alpo
rakennusmies

Pohjanvesi
Tapio
eläkeläinen

Ruokangas
Mauno
sahatyöntekijä

Stenius
Kari
Osastonhoitaja, Kenttälääkinnän 
suunnittelija. Eläkeläinen

2 3 4 6 7

8 9 10 11 12 13

14 15 17

Pudasjärven 
Seurakunta

5

16

SEURAKUNTAVAALIT.FI
Ennakkoäänestys 6.-10.11.2018.  Vaalipäivä 18.11.2018

Kipinä
Suvi
Koulukuraattori

Pohjanvesi
Päivi
Ohjaaja

Honkanen
Erkki
Kirvesmies/eläkeläinen

Asikkala
Aino-Kaisa
Eläkeläinen

Blomqvist
Håkan
Eläkeläinen

Hirsikartano on viihtyisä ja kodikas asuinympäristö
Pudasjärven Hirsikarta-
no on toiminut 54 ikäih-
misen kotina joulukuusta 
2016. Kauppatien varrella, 
Iijoen etelärannalla, sijaitse-
vassa yksikerroksisessa ra-
kennuksessa on useita sii-
piä, jossa talon sydämenä 
ovat asukkaiden yhteiset ti-
lat; talosauna, kuntosali ja 
kuksa-tila. Hirsirakennuk-
sen massiivista ilmettä ke-
ventävät yhteisten tilojen 
suuret Kauppatielle ja Iijoel-
le avautuvat lasipinnat sekä 
pääsisäänkäynnin ja asuin-
solujen oleskelutilojen jul-
kisivupinnan värillinen lau-
taverhous. Piha-alueelle on 
sijoitettu oleskelukalusteita, 
yhteinen grillikatos, moni-
puolisia istutuksia ja erilai-
sia kulkureittejä.

Asukkaiden ikäjakauma 
on 71-95 vuotta. Suuri osa 
on 80-vuotta täyttäneitä. 

Toiminnasta vastaa ny-
kyisin Oulunkaaren kun-
tayhtymä. Tavoitteena on, 
että vanhuksilla pysyi-
si oma toiminnallisuus ja 
toimintakyky mahdolli-
simman pitkään. Asukkai-
ta autetaan, että he pääse-
vät huoneistaan yhteisiin 
tiloihin muiden asukkaiden 
kanssa vuorovaikutukseen. 

-Tulossa oleva SOTE uu-
distus luultavasti tulee vai-
kuttamaan jollain lailla 
toimintaan. Pyrimme kui-

Irja Puurunen asettelee jäkälää Riitta Korteniemen opas-
tuksella.

Taimi Puurunen osallistuu 
aktiivisesti askarteluhetkiin.

Vanhuksilla on mukava istua ja katsella ikkunasta avautu-
vaa Iijokea.

YIT lahjoitti asukkaiden ja henkilökunnan iloksi taulun, 
joka kuvaa heinäpeltoa poutaisena päivänä.Henkilökunta on koristellut 

talon kotoisaksi ja viihtyi-
säksi.

tenkin jatkossakin olemaan 
kilpailukykyinen ja osaava 
yksikkö. Aika näyttää mitä 
tulevaisuus tuo tullessaan, 
kertoo vastaava hoitaja Riit-
ta Korteniemi.

Asukkaiden ja hen-
kilökunnan turvallisuu-
desta huolehditaan, jossa 
merkeissä oli yhteinen hä-
täpoistumisharjoitus vuo-
si sitten syksyllä. Harjoi-
tuksessa oli ajateltu olleen 
tulipalo yhdessä solussa. 
Hyvin sujuneessa harjoituk-
sessa asukkaat evakuoitiin 
henkilökunnan avustuk-
sella ripeästi rakennukses-
ta ulos. 

Henkilökunta on suun-
nitellut toiminnallista ohjel-
maa vanhuksille. Yhdessä 
askarrellaan, pelataan bin-

goa, lauletaan ja vanhusten 
ilona vieraileva Diana-koi-
ra kerää rapsutuksia. Van-
hukset muistelevat samal-
la omia kotieläimiään. Koira 
tuo paljon iloa ja onnellisuu-
den tunnetta vanhusten kes-
kuuteen. Itsenäisyyspäivä-
nä Pudasjärven mieslaulajat 
tulevat laulamaan. Myös 
joulujuhla järjestetään.

Kesäkuussa 2018 Hirsi-
kartanossa järjestettiin ke-
säjuhlat, jossa rakennustöi-
hin osallistunut YIT lahjoitti 
Kuksa-tilaan taulun. Siinä 
lentelevät pääskyset heinä-
pellon yllä poutaisena päi-
vänä. Yhteisissä kahvihet-
kissä taulu tuo mieleen 
monille tutun heinäpellon ja 

heinätyöt.

Anna-Riikka Huhta
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KIRKKO KESKELLÄ ARKEA 
ehdokkaamme seurakuntavaaleissa 
Haluamme olla rakentamassa elämänuskoa ja toivoa välittävää kirkkoa. 

Tule mukaan työhön äänestämällä seurakuntavaaleissa! 

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

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

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

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

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

Ahonen
Eija
Lähihoitaja

Ahonen
Esko
Lehtori

Alatalo
Jorma
Metsätalousteknikko

Alahäivälä
Kirsi
Luokanopettaja

Loukusa
Vuokko
Arkistosihteeri

Piri
Jouni
Hankintapäällikkö

Lantto
Marja
Maatalousyrittäjä

Niemitalo
Antti
Yrittäjä

Pääkkö
Mirka
Maatalousyrittäjä, tradenomi

Vainio
Taina
Maatilan emäntä

Veivo 
Sointu
Hallintotieteen ja kasvatustieteen maisteri

36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47

Pudasjärven 
Seurakunta

48

SEURAKUNTAVAALIT.FI
Ennakkoäänestys 6.-10.11.2018. 

Vaalipäivä 18.11.2018

49
Särkelä
Katja
Vastaanottovirkailija

Koivula
Marko
Toiminnanjohtaja, tapahtumajärjestäjä

Kouva
Elmi
Terveydenhoitaja, eläkeläinen

Puurunen
Oili
Akateeminen sihteeri

Puhakka
Suvi
Kotiäiti, yo

Nikula
Veli
Eläkeläinen

Jaakkola 
Anna-Maaria
Insinööri (AMK)

KRISTILLISTEN PERUSARVOJEN PUOLESTA 
ehdokkaamme seurakuntavaaleissa 

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

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

Kesti
Mervi 
Lasten- ja nuorten erityisohjaaja

Kärki
Kari
Hieroja

Luokkanen 
Eevaleena
KK, lastentarhanopettaja

Lyytikäinen
Timo 
Yrittäjä

Nurmela
Sirpa 
Keittiöapulainen

Perttu
Seija
Eläkeläinen, sairaanhoitaja

Puhakka
Hannele
Suuhygienisti, kanttori

Seppälä
Jouni 
Maanviljelijä

Vengasaho
Jouni
Sahatyöntekijä

Viljamaa
Mirja
Yrittäjä

Niskasaari
Juho
Eläkeläinen

18 21 23 24

25 27 28 30

33

19 22

31

Pudasjärven 
Seurakunta

32

26 29

20

34 SEURAKUNTAVAALIT.FI
Ennakkoäänestys 6.-10.11.2018. 

Vaalipäivä 18.11.2018

Koivukangas
Jouni 
Rakennusmies

Lauhikari
Riina
opiskelija

Ylikoski
Eija
Varastonhoitaja, perheenäiti

35
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

METALLIROMUN KERÄYS

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

Vaativaa kuntoutusta ja valmennusta

PALVELU-
HAKEMIS-

TOSTA
EDULLISTA  
ILMOITUS-

TILAA! 

TYÖSUORITUKSIA

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

LAKIPALVELUJA

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

VARAOSAT

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

Maksamme reilun korvauksen 
yli 1000 kilon eristä. 

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

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

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi, 
päivittäiset 010 257 1905

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

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

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

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

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901
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LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

NUOHOUSPALVELUT

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

VUOKRATTAVANA

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

MYYDÄÄN 2h+k 
3 krs, 58,5 m2, 

Naamangantiellä. 
Hyväkuntoinen, kalustettuna, 

vähän asuttu, kylpyhuone 
remontoitu, heti vapaa. 

P. 0400 944 615.

Suojakujalla saunallinen kak-
sio 60 m2. Vuokra 550€/kk + 
sähkö. Vesimaksu ja autopaik-
ka sis. vuokraan. Heti vapaa. P. 
050 438 8924.

MYYDÄÄN

PUDAS-
TORI

Jupiter ja Tunturi merkkiset 
”mummo” mallin polkupyö-
rät, koko 28”. P. 040 504 2814.

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Tekemisen meininkiä OSAO:lla avoimien ovien päivinä
Avoimissa Ovissa oli viime 
viikolla OSAOn Pudasjärven 
yksikössä tekemisen meinin-
ki, kun 150 ammatilliseen 
koulutukseen tutustujan li-
säksi käytiin yläkoululaisille 
tarkoitettu Taitaja9-paikal-
liskilpailu ja joukossa seik-
kaili ja kuvasi videotaan 
myös tubettaja ToppeV.  Ta-
pahtumassa esiteltiin Pudas-
järven yksikössä ensi vuon-
na käynnistyviä koulutuksia 
sekä ammatillista koulutusta 
yleensä. 

Avoimet ovet
Kaksipäiväisissä avoimissa 
ovissa vieraili 150 pudasjär-
veläistä, ranualaista, posio-
laista ja oululaista yhdeksäs-
luokkalaista sekä muutamia 
vanhempia vierasta. OSA-
On opiskelijat opettajineen 
esittelivät osastoillaan käy-
tännönläheisesti lähihoitaja-, 
sahaprosessinhoitaja- sekä 
sähköasentajakoulutuk-
sia. Näihin tutkintoihin ha-
kevat yhteishaussa 19.2.–
12.3.2019 peruskoulunsa tai 
lukion päättävät sekä jatku-
vassa haussa samaan aikaan 
myös muut hakijat. Jos ha-
luaa kerrata opiskelutaitoja, 
harkita suoritettavaa tutkin-
toa tai parantaa peruskou-
lun numeroita, voi hakeutua 
ammatilliseen koulutukseen 
valmentavaan koulutukseen 
ennen tutkinnon suoritta-
mista. Hakuaika tähän Val-
maan on touko-heinäkuus-
sa. 

Aina kun opiskelu on it-
selle ajankohtaista, kannat-
taa yksiköstä kysyä vapaita 

opiskelupaikkoja. Mainittu-
jen tutkintojen lisäksi voi ky-
syä mahdollisuutta hakeutua 
merkonomi- tai matkailu-
palvelujen tuottajaopintoi-
hin, jos aiempaa osaamista 
alalta on riittävästi. 

-Kaikissa OSAO Pudas-
järven yksikössä vuonna 
2019 alkavissa tutkinnois-
sa työllistymisen näkymät 
ovat erittäin hyvät. Alueen 
puuteollisuuden yrityksissä 
on työntekijöitä eläköitymis-
sä ja uusia palkataan tilal-
le. Sähköasentajat työllisty-
vät lähialueille, mutta myös 
Pohjois-Norjaan ja -Ruot-
siin heitä houkutellaan ak-
tiivisesti töihin, sanoo opin-
topäällikkö Kaisu Möttönen.

Lähihoitajia koulutetaan 
jälleen, kun edellinen ryhmä 
käynnistyi vasta kaksi vuot-
ta sitten. Lähihoitajien opet-
taja Merja Kokko täydentää, 

että on hienoa, kun työelä-
mä on tarjonnut opiskeli-
joille hyviä paikkoja, joissa 
he saavat harjoitella oppilai-
toksessa opittuja asioita käy-
tännössä koulutus- tai op-
pisopimuksella ja näyttää 
osaamisensa.

Kokko kertoo kysyneen-
sä avoimissa ovissa Ranuan 
yläasteen 9:n luokan opiske-
lijoilta, moniko jo tietää, mi-
hin yhteishaussa ensi helmi-
maaliskuussa hakee. Heistä 
noin puolet nosti kätensä. 
Tilanne vaikuttaa tässä vai-
heessa vuotta ihan hyvältä. 

Taitaja9- 
paikalliskilpailut
Taitaja9-kilpailuissa Pudas-
järven ja Ranuan yläkou-
lulaiset mittelivät amma-
tillisiin aloihin liittyvissä 
tehtävissä 11 joukkueen voi-

Sähköalan Taitaja9-tehtävässä tunnistettiin sähköalan työ-
kaluja ja tarvikkeita.

Ranuan yläasteelta liikunnan ja terveystiedon lehtori Ma-
rita Erkkilä-Ukkola sekä 9 luokan oppilaat Venla Niemelä, 
Saana Mäntyjärvi ja Milla Sahranta tutustumassa puupuo-
len opiskeluun, josta Venla oli kiinnostunut. Saanaa kiin-
nosti matkailu ja Millaa sosiaali- ja terveysopinnot. 

min. Joukkue muodostui 
kolmesta yläkoulun opiske-
lijasta. Tehtävinä oli raken-
taa hirsinen pienoislaavu, 
tunnistaa sähköalan työka-
luja ja komponentteja, rat-
kaista prosenttilaskua vaa-
tiva asiakastehtävä sekä 
kelata pyörätuolille tehty 
rata etu- ja takaperin. Tavoit-
teena oli oikein tehty suori-
tus mahdollisimman lyhyes-
sä ajassa luovan ja rohkean 
tiimityön lisäksi. 

Hirsikampuksen opin-
to-ohjaaja Markku Rajala 
kannusti joukkuettaan lu-
pautumalla ajamaan Tai-
taja9-finaalissa palkintona 
olevan sähköskootterin Jo-
ensuusta Pudasjärvelle, jos 
joukkue etenisi valtakunnan 
kilpailuun ja sen voittaisi. 

Tällä kertaa voiton vei 
Ranuan Hillomunkit-nimi-
nen joukkue, johon kuulu-

vat Eevi Kaikkonen, Iita Sa-
rajärvi ja Konsta Rautakoski. 
He jatkavat Ouluun Taita-
ja9-aluekilpailuun, joka pi-
detään 27.1.2019. Nähtä-
väksi jää pääseekö joukkue 
edelleen toukokuussa Joen-
suussa järjestettävään finaa-
liin kisaamaan sähköskoot-
terin voitosta.  

Tubettaja ToppeV
Oman mielenkiinnon Avoi-
miin oviin toi yleisön seas-
sa kameroineen liikkunut ja 
haastatteluja tehnyt nuori 
mies tubettaja ToppeV. Mie-
lenkiinnolla jäämme odot-
tamaan, millainen videon 
hän julkaisee vierailustaan 
OSAO Pudasjärven yksikös-
sä. 

OSAO tiedotus, 
kuvat Heimo Turunen

 järjestää 
TUNNELMAUINNIN 

aikuisille 
Puikkarissa 

pe 23.11. 
klo 17.30- 19. 

OpeKynttilöitä, musiikkia, 
tuoksusaunat ja 

mahdollisuus osallistua 
ensimmäistä kertaa 

vesijoogaan. 
Tervetuloa! 

PuU:n  
UINTI-
JAOSTO
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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!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

”Pohjois-pohjanmaan ja koillismaan luontoa” ja ”luonnosta voimaa” -näytte-
lyt syötteen luontokeskuksessa 11.9.-30.11.  ti-pe klo 10-16. Syötteen luontokeskus, 
Erätie 1.
Veistoksia - Virpi Kanto ja Tapani Kokko ti 16.11-2.12. Taidehuone Pohjantähti, Teol-
lisuustie 1. Avoinna: ma-ke klo 14-20, la-su klo 13-17, to-pe suljettu.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
EU-ruokapakettien jako pe 16. 11. klo 9, Suojalinna, Urheilutie 2. Työpetari ry jakaa 
EU-ruokapaketteja.
Joululauluja lauletaan yhdessä su 18.11 klo 16-17.30 Osviitassa. Kahvitarjoilu.
Bingo Koskenhovilla su 18.11. klo 18.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 19.11. klo 15 Oma maa. Klo 17.00 The Grinch. Klo 
19.00 Olavi Virta. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.

PUDASJARVI.FI

APURAHALLA PALKITTAVAT  
URHEILIJAT JA LIIKUNTATEOT
Kaupungin liikuntapalvelut pyytää esityksiä apu-
rahalla palkittavista urheilijoista ja positiivisista 
liikuntateoista. Esitykset 30.11.2018 mennessä säh-
köpostilla ismo.miettinen@pudasjarvi.fi. 
Lisätietoja saa liikuntapalveluista:  
ismo.miettinen@pudasjarvi.fi / 040 621 1889.

Liikuntapalvelut

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus on tehnyt aluehallinvirastolle ympäristönsuojelu-
lain 89 §:n 2 momentin mukaisen aloitteen Pudasjärven 
kaupungissa sijaitsevan Turveruukki Oy:n Pukasuon tur-
vetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamiseksi (Dnro 
PSAVI/1402/2017). Kuulutus ja asiakirjat ovat sähköisesti 
nähtävänä Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelupis-
teessä (Varsitie 7) 16.11.–17.12.2018 ja aluehallintoviras-
ton asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu) sekä 
www-sivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Oh-
jeet muistutusten ja mielipiteiden antamiseen ilmenevät 
kuulutuksesta.

ILMOITUS 
YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 
MUKAISESTA HAKEMUKSESTA

Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

LUENNON
KILPIRAUHASSAIRAUKSISTA

järjestää 
lauantaina 24.11. klo 15.00

Pudasjärven kaupungintalolla, Varsitie 7.
luennoitsijana LL Ulla Slama.

Tervetuloa!

PIKKUJOULU
Ravintola Meritassa 

tiistaina 4.12.2018 klo 15
jouluruuan ja rupattelun merkeissä.

Jäsenhinta 15 €. Ei-jäsen 31 €.
Sitovat ilmoittautumiset Taimille 

numeroon 040 530 6839 su 25.11. mennessä.  
”joka lahjan tuo, myös lahjan saa!”

Ps. ke 2.1.2019 aloitamme kevätkauden srk klo 14.
Lämpimästi tervetuloa!

Pudasjärven 
Reumayhdistyksen

Koskenhovilla su 18.11.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  

AVOIN TILAISUUS 
KYLÄYHDISTYS -TOIMINNASTA 
Siuruan Työväentalolla, Moskovassa, 

la 24.11.2018 klo 12-15
Puhujana kokemusasiantuntija 

Anni-Inkeri Törmänen.
Aiheina: Tapahtumat ja järjestötoiminta, 

investoinnit, vesistöhankkeet ja 
työllistäminen.

Tilaisuus on maksuton,  
kaikki lämpimästi tervetulleita! Siuruan Kylät ry

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Aukioloajat: 
• ma 14-20 • ti suljettu • ke 14-01 • to 14-20 • pe 15-04 

• la 17.11.  klo 15-04 • su 18.11. klo 15-00

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

La 17.11.

Tervetuloa!

HUOM! HUOM! 

Lippu 10 €, sis. ep.

JORE 
SILTALA 

VARAA PIKKUJOULUSI 30.11. tai 8.12.2018
Pyydä pikkujoulutarjous: info@kurenkoski.fi

Pe 30.11.

La 8.12.

HARRI & 
CORONET

ÄSSÄT

PUDASJÄRVEN MAA- JA
KOTITALOUSNAISET 80-vkaikille juhliimme osallistuneille, sekä

lahjoituksin yhdistystämme muistaneille.
Kiitoksen ansaitsevat myös kaikki 

yhteistyökumppanimme.

KIITOS 
juhli 80-vuotista taivaltaan 28.10.2018. 

Hallitus

Liepeessä su 2.12.2018 klo 13.00.

Tervetuloa!

Pudasjärven Maa- ja 
kotitalousnaisten  

JOULURUOKAILU
Aterian hinta jäsenet 10 €, ei jäsenet 26.90 €.

Huom! ”uusi ja raikas ateriakokonaisuus”.
Sitovat ilmoittautumiset pe 23.11. mennessä. 

Raijalle 044 238 0982, Mailalle 045 120 8750.
”Ken lahjan tuo, hän lahjan saa”.

Pintamon 
Metsästysseura ry:n 

HIRVIPEIJAISET

Hirviseurue
Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 
kylän väki perheineen tervetuloa!

la 1.12. klo 11-14 
Pintamon Leirikeskuksessa.

PUDASJÄRVEN YHDISTYS RY
ELÄKELÄISTEN 

SOKKORETKI/OSTOSMATKA
la 24.11.2018. Lähtö klo 9.00 linja-autoasemalta 

ja paluu klo n. 18.00. 
Hinta 21 €/jäsen jos lähtijöitä 48. Hinta 30 €/jäsen 

jos lähtijöitä 30. Jos lähtijöitä alle 30 matka tehdään 
myöhemmin keväällä. Ilmoittautumiset ma 19.11.2018 

mennessä Håkanille p. 040 077 2126.

ELÄKELIITON PIKKUJOULUA
 vietetään perjantaina 14.12.2018 

Iinattijärven Koivukartanossa. 
Lähtö klo 13.00 linja-autoasemalta 

(ruokailu klo 14.00) ja paluu noin klo 18.00. 
Hinta 25 €/jäsen. 

Ilmoittautumiset to 29.11.18 mennessä 
Heleena p. 044 275 7050 tai Kyllikki p. 0400 290 756.

Suomen Keskusta r.p. Pudasjärven kunnallisjärjestö

Lämpimästi tervetuloa!

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön

SYYSKOKOUS
su 25.11. klo 13.00 kaupungintalolla.

Käsitellään sääntömääräiset asiat ja 
käydään keskustelu eduskuntavaaleista. 

Aloitamme kahvitarjoilulla klo 12.30. 

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN
4H+keittiö 99 m2 

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

Vuokra 890 € kk, myyntihinta 45 000 €.
P. 040 809 2120.

Kuren Metsästysseura ry:n
HIRVIPEIJAISET

su 25.11.2018 klo 12 Kuren kylätalolla.
Maanvuokraajat, 

seuran jäsenet ja kyläläiset 
perheinen tervetuloa! Hirviporukka

keskiviikkona 21.11.2018 
Ravintola Merita klo 17.30. 

Aluetoimitsija paikalla. Toimintasuunnitelma 2018.Talousarvio 
2018. Kokouksen alussa ruokailu. Ilmoita osallistumisesi ja 
mahd. ruoka-allergiasi Reijalle tekstiviestillä p. 040 729 8183.

Osallistuneiden kesken lahjakortti arvonta.
Jäsenet tervetuloa!

Pudasjärven JHL ry os. 330
SYYSKOKOUS

Hallitus

JHL 330 Hallitus

PUDASJÄRVEN JHL 330 RY:N 

Liepeen pappilassa la 8.12.2018 klo 12-14. 
Ohjelmassa mm. Tiernapojat ja Joulupukin vierailu. 

Ken lahjan tuo hän lahjan saa (arvo n. 5€)
Ilmoittautumiset Reijalle p. 040 729 8183, 

ma 3.12. mennessä.
Jäsenet perheineen 

lämpimästi tervetuloa juhlaan!  

KOKO PERHEEN 
PUUROJUHLA 
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Pudasjärven kaupunginhalli-
tus kokoontui tiistaina 13.11. 

Pudasjärven vuokrata-
lot Oy on valmistellut uusien 
asuinvuokratalojen rakenta-
mista kaupungintalon lähei-
syyteen Kauppatielle ja Oi-
kopolulle. Suunnitelmissa 
on rakentaa alueelle neliker-
roksisia hirsitaloja. Asema-
kaavan muutostarve koskee 
Kurenalan eteläisen osan ase-
makaavan kortteleita 12 ja 14 
sekä niihin liittyvää puisto-
aluetta. Päätettiin laittaa vi-
reille tarvittava kaavamuutos. 

Kaavaluonnokseen Rim-
mintien – Varsitien risteysalu-
etta on muutettu. Risteykseen 
on osoitettu kiertoliittymä ja 
liikekortteli on muutettu puis-
toksi. Pilliahontien ja uuden 
Varsitien yhteyden linjauksia 
on tarkistettu. Puistotien ka-
tualue on palautettu takaisin 
ja Jukolantie osoitetaan yksi-
suuntaisena autoliikenteelle 
Varsitien suunnasta. Valtatien 
liikennealuetta on tarkennettu 
kiertoliittymän kohdalla. Pää-
tettiin asettaa kaavaehdotus 
nähtäville ja pyytää tarvitta-

vat lausunnot.  
Kaavaehdotusvaiheen 

jälkeen on Kurenalan uu-
sien liikennejärjestelyjen ja 
sen ympäristön maankäytön 
suunnittelussa tehty ratkai-
suja, jotka aiheuttavat kaa-
vaehdotukseen merkittäviä 
muutoksia. Samoin muutos-
tarvetta ovat aiheuttaneet Ni-
vankankaan alueen maanhan-
kinnat ja suunnittelualueen 
tarkentuminen sekä muut 
pienemmät muutokset suun-
nittelualueella. Kokoukseen 
kaupunginjohtaja toi esityk-
sen, jossa päätettiin Maire ja 
Ilpo Mäen muistutuksen joh-
dosta siirtää rakennusalue yh-
tymään tilan rajaan. Merkit-
tävistä muutoksista johtuen 
on kaavan laatija laatinut uu-
den 7.11.2018 päivätyn kaa-
vaehdotuksen. Päätettiin aset-
taa kaavaehdotus nähtäville ja 
pyytää tarvittavat lausunnot.  

Syötteen Lumiareena 
ja kaupungintalon  
AV-urakka 
Kuluvan vuoden investointi-

ohjelmassa on varattu määrä-
raha Lumiareenan rakennus-
työn aloittamiseen Syötteelle. 
Lapti Oy on antanut KVR-
urakkatarjouksen, josta on 
käyty selontekoneuvottelu 
7.11. Neuvottelun perusteel-
la päätettiin hyväksyä maa-
lämpöjärjestelmän hyvitys-
hinnaksi 220 000 euroa sekä 
hyväksyä KVR-urakkahin-
nan 3 497 700 euroa, jossa on 
huomioitu jo aikaisemmin 
hyväksytty maarakennustöi-
den osuus ja maalämpöjärjes-
telmän pois jäämisen osuus. 
Kaupunginhallitus päätti an-
taa töiden aloitusluvan.

Kaupungin toimesta on 
kilpailutettu tarjouspyyn-
nöllä AV-urakka kaupun-
gintalon käyttöön. Urakkaan 
kuuluu valtuustosalin äänen-
toiston sekä esitystekniikan 
uusinta. Kaikkiin kokousti-
loihin asennetaan uudet pro-
jektorit ja osaan tiloista täy-
dennetään esitystekniikkaa. 
Kaupungintalon aulaan lisä-
tään yksi info-TV piste. Pää-
tettiin hankkia AV-urakka 
Electro Waves Oy:ltä. 

Syötteen vesi- ja viemäri-
laitoksen taksojen tarkistus-
ta on valmisteltu teknisissä 
palveluissa. Talousarvio vuo-
delle 2019 on laadittu siten, 
että Syötteen vesi- ja viemä-
rilaitoksen liittymis- ja käyt-
tömaksut sekä muut maksut 
pysyisivät nykyisellään, mut-
ta perusmaksuja korotettai-
siin kaksi prosenttia. Päätet-
tiin hyväksyä Syötteen vesi 
-ja viemärilaitoksen taksat 
1.1.2019 alkaen. 

Työllistämis- ja  
henkilöstöpäällikön 
virat perustetaan
Työllistämispalveluiden ve-
täjän, työllisyyspäällikön vir-
ka ei sisältyy nykyisen eikä 
päivitetyn hallintosäännön 
mukaan kaupunginhallituk-
sen valitsemiin virkoihin. 
Työllisyyspäällikön virka si-
joittuu hallintotoiminnan 
työllistymispalveluihin ja vi-
ranhaltija toimii tulosyksikön 
esimiehenä. Viran kelpoi-
suusvaatimuksena on sovel-
tuva korkeakoulututkinto. 

Päätettiin perustaa työllis-
tämispäällikön virka alkaen 
1.1.2019, jos valtuusto hyväk-
syy organisaatiomuutoksen. 

Henkilöstöpäällikön vi-
ran kelpoisuusehdot ovat 
soveltuva korkeakoulutut-
kinto, aiempi kokemus hen-
kilöstöhallinnon tehtävistä 
sekä esimiestehtävistä. Eduk-
si luetaan hyvät yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaidot, työko-
kemus kunta-alalta ja hyvä 
perehtyneisyys kunnallisiin 
virka- ja työehtosopimuksiin 
sekä osoitettu kyky neuvotte-
lutaidoista. Päätettiin perus-
taa henkilöstöpäällikön virka 
1.1.2019 alkaen sekä käyn-
nistää viran täyttöprosessi, 
mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy organisaatiomuu-
toksen.

Työterveyshuolto ja 
oikaisuvaatimukset
Päätettiin esittää, että kau-
punginvaltuusto hyväksyy 
Oulunkaaren Työterveys 
Oy -nimisen yhtiön perusta-
missopimuksen, yhtiöjärjes-

tyksen ja osakassopimuksen 
sekä valtuuttaa kaupungin-
johtajan sopimaan niihin 
tarvittaessa vähäisiä muu-
toksia. Kaupunginhallitus ni-
mesi tässä vaiheessa edusta-
jakseen yhtiön hallitukseen 
Sointu Veivon ja Vesa Riekin 
ehdollisena, jos kaupungin-
valtuusto hyväksyy kokouk-
sessaan Oulunkaaren Työ-
terveys Oy:n perustamisen ja 
Työterveyshuollon liiketoi-
minnan siirtämisen. 

Pudasjärven  
Kehitys Oy
Pudasjärven kaupunki on pe-
rustanut elinkeinojen kehittä-
misen tukemiseksi kehitysyh-
tiön, nimeltään Pudasjärven 
Kehitys Oy. Hallitus hyväk-
syi päivitetyn Pudasjärven 
kaupungin ja Pudasjärven 
Kehitys Oy:n välisen yhteis-
työsopimuksen ja määrära-
han.

Kaupunki laittoi vireille kaavamuutoksia

Runsaasti juhlavieraita 50-vuotisjuhlapeijaisissa Ala-Siurualla

Ala-Siuruan metsästysseuran 
50-vuotissynttäreitä vietettiin 
lauantaina 3.11. Siuruan työ-
väentalolla Moskovassa. Juh-
lapäivä alkoi juhlapeijaisilla. 
Päivän aikana kävi Käristyk-
sellä ja kakkukahvilla juh-
lavieraita noin 200 henkeä. 
Ruokajono ulottui poikkeuk-
sellisesti ulos saakka. 

Peijaisten aluksi seuran 
puheenjohtaja Lassi Määttä 
kertoi tervetulo- ja kiitospu-
heessaan tänä vuonna olevan 
18 hirven kaatolupaa. Seural-
la on noin 250 jäsentä. Met-
sästettävää pinta-alaa on noin 
13 000 hehtaaria. Seura pi-
tää aktiivisella otteella netti-
sivuja, joissa on tietoa seuran 
toiminnasta ja muun muassa 
monipuolinen kuvakokoelma 
vuosien varrelta.  

Seuran historiikkiin saat-
toi tutustua pöytiin jaetus-
ta paperista. Arvonnassa oli 
palkintoina 300 euron lahja-
kortti, hirven paisti, Maki-
ta akkukone, lumilautoja ja 

50-vuotisjuhla peijaisiin osallistui noin 200 henkeä.

Seuran aktiivitoimijoita muistettiin viirillä; Aaro Mertala, Veikko Jaakola, Juha Järvenpää, 
Esa Ikonen, Esko Törrö, Kalevi Taivaloja, Raimo Hepola ja Heino Körkkö, jonka puolesta 
viirin otti vastaan Soili Aspegren. Perustajajäseniä ovat Raimo Hepola ja Heino Körkkö, 
muut pitkäaikaisia aktiivitoimijoita johtokunnassa.

Ruokajono ulottui ajoittain ulos saakka.
Illalla oli 50-vuotisjuhlatanssit, jossa esiintyi Sari Koivikko 
ja Kuunhopea.

Juha Järvenpää luovutti 300 euron arpajaislahjakortin on-
nelliselle voittajalle Eija Ahoselle.

Puheenjohtaja Lassi Määt-
tä käveli tottuneesti lavalla 
avauspuheen aikana. 

muita pienempiä palkintoja. 
Huutokaupassa, jossa Juha 
Järvenpää toimi meklarina, 
huudettiin hirvenlihaa, kä-
risteenä, raakapakasteena ja 
savustettuna. Hinnat nousi-
vat kohdilleen ja välillä jopa 
ylikin. Seura palkitsi viirillä 
seuran perustaja- ja pitkäai-
kaisaktiivia jäseniä. Viirien ja-
kajina toimivat puheenjohtaja 
Lassi Määttä ja sihteeri Aaro 
Mertala, joka yllättyi suuresti 
ja jopa häkeltyi, kun viiri jaet-
tiin myös hänelle. Jakopäätös 
oli saatu Aarolta pidettyä sa-
lassa. 

Illalla seura järjesti ilmai-
set tanssit työväentalolla. 
Esiintyjänä oli Sari Koivikko 
ja Kuunhopea yhtye. Ilmai-
siin tansseihin osallistui sa-
takunta henkeä. Tanssikan-
sa kiitteli metsästysseuraa ja 
esiintyjää hyvistä tansseista. 

Kaatolupia jopa 60 
Ala-Siuruan metsästysseu-
ran perustava kokous pidet-

tiin huhtikuussa 1968 Vilho 
Jaakolan talossa. Perustajäse-
niä olivat Kalle Määttä, Veli 
Nyman, Raimo Hepola ja 
Matti Taivaloja. Seura katsot-
tiin tarpeelliseksi perustaa, 
sillä näin pystyttäisiin valvo-
maan yksityismailla tapah-
tuvaa metsästystä, joka oli 
lisääntynyt ulkopaikkakun-
nista tulevista metsästäjistä. 
Maanomistajat suhtautuivat 
myönteisesti vuokraussopi-
muksiin. Ensimmäisessä ko-
kouksessa haettiin yhden hir-
ven kaatolupaa Litojoen ja 
Korpijoen väliseen maastoon 
sekä neljän hirven lupaa Li-
tojoen ja Yli-Iin pitäjänrajan 
väliseen maastoon. Metsäs-
tys oli seuran perustamisen 
jälkeen 15-vuoden ajan hirvi-
metsästys painotteiden.  

Metsästysmaja ja hirven-

lihan käsittelytilat tehtiin tal-
koilla vuonna 1987 Korpijo-
en Kilikkulaan. Puutavara 
saatiin lahjoituksena maan-
omistajilta. Kylmiö hankittiin 
vuonna 2006, grillikota vuon-
na 2011 ja halkovaja rakennet-
tiin vuotta myöhemmin. Gril-
likotaa voivat jäsenet käyttää 
ympäri vuoden. 

Suurin hirvien kaatolupa-
määrä 60 (40 aikuista ja 40 va-
saa) oli vuonna 2010. 

Seuran toimintaan kuu-
luu myös pienriistan metsäs-

tys muun muassa metsäkana-
linnut, jänikset ja pienpedot 
sekä kenneltoimintaa. Vieras-
lupia myydään, jos pienriista-
kiintiöt antavat siihen mah-
dollisuuden.

Metsästysseura kiittää 
mukana olleita Pudasjärven 
yrityksiä tuesta, sekä kaikkia 
juhlapäivän aikana käyneitä 
vieraita. Teitte päivästä ja il-
lasta onnistuneen!

Heimo Turunen,  
kuvat Pertti Jaakola 
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LUONTOON
KESÄTÖIHIN

Nuori, haluaisitko ansaita ensi kesänä rahaa 
keräämällä luonnon kasveja, marjoja tai sieniä?

Tapahtuma on tarkoitettu 
kaikenikäisille lapsille ja 

nuorille. Myös vanhemmat
ja muut aikuiset ovat 
tervetulleita mukaan.

Järjestäjä: Villiruuan saatavuuden kehittäminen Koillismaalla -hanke (Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto AIKO -rahoituksella).

Tapahtumassa paikalliset 
luonnontuotteiden ostajat ja 
keruutuoteneuvojat kertovat 

luonnontuotteiden keräämisestä 
ja myymisestä sekä tulevista 

poimijakoulutuksista.

KESKIVIIKKONA
21.11. KLO 16–18
HIRSIKAMPUKSELLA

(Nyynäjäntie 5)
TARJOLLA

VILLIRUOKAMAISTIAISIA

MYYMÄLÄMALLEJA ALE–HINNOIN!

HUONEKALULIIKE 

HEIKKILÄ OY

Loput 
KESÄKALUSTEET 

ALE-hinnoin

VUOTTA
56

1962
2018

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

 www.huonekaluliikeheikkila.fi

JOULUKSI KOTIIN

VIIDEN TÄHDEN
 

Mattohuolto

Mattopesulan
palvelupiste

Huonekalujen kasaus ja kuljetus veloituksetta!Koroton 
maksuaika

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

Aktiiviraha/
Handelsbanken Rahoitus

ovh. 50€25€

Rullapatja
80x200x10 cm

ovh. 59€49€

Inari vuodesohva
3-ist. 204 cm
vuodekoko 130x188cm

ovh. 1413€886€

Joulutähdet
alkaen
45 cm

8€

770€
ovh. 1170€

75 cm

10€

Unette Luxus 
tyyny+peitto

ovh. 74€62€

Lankkupöytä
90x200 cm ja 
6 kpl pinnatuoli

799€
YHTEENSÄ

Laine ruokailuryhmä 
pöytä 170x90 cm ja 6 kpl tuoli

YHTEENSÄ

799€

Lotta 
mekanismituoli
- pyörii ja keinuu
- avattava jalkarahi
- Cedric kankaalla: 
  harmaa ja musta

Stemma 
tyyny+peitto

Yhdenvertaisuuden teemoja 
käsitellyt Kivapuhe -hanke on 
noin kahden vuoden toiminta-
kauden jälkeen tiensä päässä 
ja peruskoululaisille järjestet-
täviä päätöstapahtumia oli Pu-
dasjärvellä kaksin kappalein. 

Perjantaina 2.11. oli ensim-
mäisenä tapahtumana ”Molli 
ja Kumma” -lastenteatteriesi-
tys. Se oli suunnattu pienille, 
0. - 3. luokkalaisille koululaisil-
le ja sitä oli Tuomas Sammel-
vuo -salissa seuraamassa lähes 
400 pientä koululaista opettaji-
neen ja avustajineen. Lastente-
atteri Kurnuttava Sammakko 
kertoo Molli ja Kumma -esi-
tyksellään ystävyydestä ja eri-
laisuudesta. Siinä pohditaan 
pelkoja, rohkeutta, kuvitelmia 
ja ennakkoluuloja. 

Kivapuhe-hanke järjesti ta-
pahtumiin kuljetukset sivuky-
lien kouluilta, joka on osoitus 
yhdenvertaisuudesta ja mah-
dollisuudesta päästä osallisek-
si erilaisiin tapahtumiin väli-
matkoista huolimatta.

Toinen Kivapuhe-hank-
keen päätöstapahtuma oli 
torstaina 15.11., jossa puhuja-
vierailijaksi saapui James Ni-
kander alias Musta Barbaari. 
Tapahtumapaikkana oli Hir-
sikampuksen sali, missä ala-
koululaiset 4. - 6. -luokkalai-
set olivat ensin kello 10 alkaen 
ja yläkoulun sekä lukion op-
pilaat kello 12.15 alkaen. Ni-
kander ei luennoinut, vaan 
esiintyminen rakennettiin op-

James Nikander vieraili  
Pudasjärvellä

pilaiden kysymysten pohjalta, 
joita kukin luokka sai pohtia 
valmiiksi omassa ryhmässään 
ja kysymyksiä esitti oppilas-
pari. Ajan rajallisuuden vuok-
si kaikkia kysymyksiä ei luon-
nollisestikaan voitu esittää, 
mutta järjestäjät pyrkivät va-
litsemaan ainakin yhden kysy-
myksen jokaista koululuokkaa 
kohden. Sen vuoksi Kivapu-
he -hanke oli pyytänyt koulu-
jen opettajia lähettämään luok-
kansa kysymykset etukäteen 
seulottavaksi hankkeen vetä-
jälle. 

Kysymysten aiheet liittyi-
vät tämän päivän teemoihin 
kuten kiusaamiseen, syrjin-
tään, pelkotiloihin, suvaitse-
vaisuuteen, ennakkoluuloihin, 
hyviin elämäntapoihin, rasis-
miin, tasa-arvoon sekä yhden-
vertaisuuteen. Kysyttiin myös 
Jamesin omia kokemuksia eri-
laisuudesta, musiikista, you-
tubesta, esiintymisistä ym. Ti-
laisuus oli rento ja salin väki 

kuunteli tarkkaavaisena, kun 
James kertoi tapahtumista Sel-
viytyjät Suomi ja Ford Boyard 
Suomi tosi-tv-sarjoissa.

Jamesilla on omakohtai-
sia kokemuksia erilaisuudes-
ta. Nykyisin hän on Suomen 
tunnetuimpia tasa-arvon ja su-
vaitsevaisuuden sanansaatta-
jia, joka liputtaa terveiden elä-
mäntapojen puolesta.

Oppilaat toimivat tapahtu-
massa haastattelijoina, jonka 
päätteeksi Jamesille tehtiin ns. 
sana-assosiaatiohaaste, jossa 
hänen piti vastata mitä kysei-
sestä sanasta tulee ensin mie-
leen. Tähän valikoitui jokaisel-
ta luokalta yksi, hyvän maun 
mukainen sana tai käsite. Tu-
kioppilasnuoret olivat suunni-
telleet päivän yhteyteen myös 
hankkeen teemoihin sopivia 
tempauksia Hirsikampuksella 
toteutettaviksi.

Kivapuhe-hanke toivoo 
saavansa esityksien jälkeen 
oppilaitten ajatuksia ja palau-
tetta vierailuista.

Terttu Salmi

Molli ja Pikku-Sisu posee-
raavat Kivapuhe-tarrat tas-
suissansa. 

James Nikander vieraili Hir-
sikampuksella.


