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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 19.11.2014

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

Hammaslääkäri
Yleislääkärit  Erikoislääkärit

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantti)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 823 380, fax (08) 823 381
Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Liisa Karinen, gynekologiset- ja 
ultraäänitutkimukset ma 24.11. (täysi) ja ma 15.12. 

Olli Heikkilä yleislääkäri ti 2.12. ja ti 16.12. 

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2, Pudasjärvi

P. (08) 822 001, 040 524 2545
Avoinna: ma–pe 9.00–17.00,  la 22.11. liike suljettu poikkeuksellisesti

- Verenpaine, verensokeri, hemoglobiini
- CRP (tulehdusarvo), PEF (uloshengityksen 

huippuvirtaus)
- Kokonaiskolesteroli (päivä tai paastoarvo)
- Eritelty kolesteroli: (kokonaiskolesteroli, 

HDL hyväkol.+LDL huonokol.+trigly)  
(paastoarvo=ravinnotta 12 tuntia,  
korkeintaan lasi vettä)

- Kehon rasvaprosentti (ulkoinen rasva)

- Kehonkoostumusmittaus (paino, rasva%, 
lihas ja luumassa%, vesi%, sisäelinrasva, 
kehon fyysinen ikä)

- Keliakia ja helocobakteeritesti
- UUTUUS: TSH (kilpirauhas) ja 
 PSA (eturauhas) - testi

Koostumusmittaukseen tulijat 
miel. klo 11 jälkeen.

Ilman lähetettä, ilman ajanvarausta ja tulokset mukaan!
Tervetuloa testaamaan arvosi! Lisätietoja: 040 564 4390

TERVEydEnHoiTAjAn miTTAUKSET 
pe 21.11  klo 9 – 17

Myymälässä päivän 

tarjoustuotteita! 

TERVETULOA!

OMPELU- JA 
SAUMAUS-
KONEIDEN

myynti- ja huoltopäivälle

KANGAS JA 
OMPELIMO 
SARAAN

Puistotie 2 A 1 

Pe 21.11. 
klo 10-16.30

Erä ESITTELY-
KONEITA

-30%
Esittelyssä 

mukana suositut 
koulumallit

BROTHER - BERNINA
HUSQVARNA - SINGER - ELNA

Oulun 
OmpeluKone

Hallituskatu 35
040 544 1009

Torstaista 
alkaen

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

joululimppu
500 g

1,59
pss

jauhelihapuikoT
pekoni-Tuore-
juusToTäyTe

300 g

2,29
ras

punajuurisalaaTTi
400 g

1,19
ras

punainen
lenkki

500 g

2,49
pkt

saunapalvisiivu
350 g

2,79
ras

vauvan bodyT

8,90
Alkaen

26,50
Toppahaalari 80-128 cm 

39,00

meTso neulelanka 100 g

3,90
kerä

korisTeTyynyn
päälliseT

8,90Alkaen

5,90
jääkengäT

8,90

TyTTöjen Tunika

16,50

lasten ToppahousuT 130-160 cm

leggingsiT

12,30
sisusTusTyyny 50x50 cm

hyvä suomalainen
arkijuusTo

1,25 kg

5,95
kpl

joulunavajaisTen arvonnan voiTTajaT 
-lista on nähtävillä myymälässä. onnea voittajille!

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

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

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

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

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

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

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

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

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

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

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

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

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

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

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

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

Optikon 
näöntarkastus 0 €

Kahdet monitehot yhden hinnalla -kampanja jatkuu vielä!

Kampanja voimassa 
28.11. saakka.

Paljon 
kehyksiä 

kampanjan 
lisäksi 

-30% ja 
jopa 

-50%!

Moniteholasien ostajalle
työlasit kaupanpäälle!

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

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit).
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. 

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yksiteholasien ostajalle ohennetut 1.6 
linssit huippu pinnoitteilla kaupanpäälle!

(arvo 100€) Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan.

Lääkäriajat: ke 19.11., 
ke 26.11. ja ke 10.12. 

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040 821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu. Huom! Liike avoinna to 20.11. klo 9-15.30

Jouluksi kotiin

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. 0207 424 555 
• Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14, su 12-15

50v

(1774,-)

Paljon kangas- ja värivaihtoehtoja!
Myös mittojen mukaan.

Tilaukset ehtivät vielä jouluksi!

Bistro kulmasohva
1290€

Palvelemme 
sunnuntaina klo 12-15

Lakarin koululla 
130-vuotis 

juhlaviikko s. 2

Aittojärvi-Kyngäs esillä
Maisemasymposiumissa 

Helsingissä s. 3
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 

Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

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

Tämän vuoden lapsen oi-
keuksien päivänä torstai-
na 20.11. teemana on lapsen 
oikeus leikkiin. Leikki yh-
distää kaikki lapset kaikissa 
kulttuureissa. Lapsi ei leiki 
oppiakseen, vaan oppii leik-
kiessään, huomaamattaan. 
Lapsi on innokas oppimaan 
ja omaksumaan uutta. Leik-
ki rikastuttaa elämää ja tuo 
siihen jännitystä. Lapsi tar-
vitsee leikkiä kehittyäkseen. 
Kaikilla on oikeus leikkiin. 

Pudasjärven seura-
kunnan lapsityössä tee-
maa vietetään koko viik-
ko. Teemaviikko huipentuu 

Leikkiä ja lippu salkoon lapsen oikeuksien päivänä

Suomen lippu liehuu lap-
senpäivän tapahtuman 

kunniaksi. 

seurakuntakodilla vietettä-
vään lapsenpäivän tapahtu-
maan torstaina 20.11. kello 
12 - 15. Kutsumme mukaan 
lapsiperheitä ja seurakun-
nan luottamushenkilöitä. 

”Emme lopeta leikkimis-
tä sen johdosta, että vanhe-
nemme - vanhenemme kos-
ka lopetamme leikkimisen.” 
(Herbert Spencer) 

Sinikka Luokkanen

Messu seurakuntakodis-
sa su 23.11. kello 10, Jaakko 
Sääskilahti, kanttorina Han-
nele Puhakka.
Kuorot: Vox Margarita ke 
19.11. kello 18, nuorisokuoro 
to 20.11. kello 16.30, kirkko-
kuoro to 20.11. kello 18.
Kirpputori Kanttorilassa ke 
19.11. kello 10-13 
Ystävänkammari seurakun-
takodissa tiistaisin kello 12.
Lähimmäisten ilta Kanttori-
lassa ma 24.11. kello 18.
Perhekerhot: viikolla 47 ei 

perhekerhoja, tervetuloa 
lapsenpäivän tapahtumaan.
Lapsenpäivän tapahtuma  
seurakuntakodissa to 20.11. 
kello 12-15. Ruokailu, laulu- 
ja leikkihetki sekä toiminta-
pisteet. 
Satumuskari Hopeatiuku 
seurakuntakodissa perjan-
taisin, 2-3 -vuotiaiden ryhmä 
kello 9.30-10.15 ja 4-5 –vuo-
tiaiden ryhmä kello 10.30-
11.15.
Lapsiparkki seurakuntako-
din päiväkerhotiloissa per-

jantaisin kello 9.30-12. Il-
moittautumiset (08) 882 
3100. 
Joulukonsertti kirkossa su 
23.11. kello 16, Marjut Kos-
si ja Satu Seppänen, laulu ja 
Annica Nyberg, piano. Oh-
jelma 5 €.
Rauhanyhdistykset: Lähe-
tysseurat Aittojärvellä Pau-
li Puurusella ke 19.11. kello 
18, Yli-Livolla Taina ja Pert-
ti Luokkasella to 20.11. kello 
19, Sarakylän kappelissa pe 
21.11. kello 19, Hirvaskos-

kella Soili ja Paavo Kortet-
järvellä la 22.11. kello 18, 
Hetekylässä Anne ja Vesa 
Takarautiolla su 23.11. kel-
lo 12 ja seurakuntakodis-
sa su 23.11. kello 17 (Sakari 
Göös, Kalevi Sipilä).  
Kastettu: Sante Iiro Au-
kusti Ervasti, Elia Alexan-
der Sääskilahti.
Haudattu: Marina Mari 
Ristinen 94 v, Marjatta 
Hannele Laurila  58 v.

Mielenkiintoisella tavalla kirkkovuoden viimeiset sun-
nuntait ja myös adventinajan tekstit ovat yhtäältä 
täynnä odottamista ja toivoa, toisaalta uhkaa ja tu-
houtumista. Jopa koko maailman loppumista. 

Tuomisunnuntai kertoo koko maailman loppumi-
sesta ja adventin tekstit kertovat puolestaan odotuk-
sesta. Myös Maria ja Joosef joutuivat elämään monen-
laisten tunteiden, monenlaisen odottamisen tilassa. 
Yhtäältä iloa ja riemua syntyvästä lapsesta, toisaalta 
pelkoa, vainotuksi, jopa tuhotuksi joutumisesta.

Raamatun henkilöiden elämää varjostivat samat 
asiat kuin meidän. Ehkä siksi myös tekstissä toistuvat 
uhkaavat sanat: ahdistus, epätoivo, pelko. Me emme 
mielellämme kohtaisi tällaisia kuvia ja ajatuksia kes-
ken joulun valmistelun. Ollaanhan nyt virittäytymäs-
sä helliin ja rakkaudellisiin joulutunnelmiin. Toisaalta 

ahdistavien tunnelmien ja sanojen jälkeen kuulemme 
kaikkein kauneimpia sanoja: kesä, kirkkaus, vapautus.

Kirkon varhaisista ajoista alkaen Jeesuksen synty-
mä – Jumalan tulo maan päälle ihmiseksi – oli tärkeä, 
mutta vielä tärkeämpi on se, mitä kohti ollaan menos-
sa. Se, mikä ei vielä ole tapahtunut. Olemme matkalla 
todellista kesää kohti. Siitä Jesaja kirjoittaa. "Vain lyhyt 
aika enää, ja Libanonin vuoret muuttuvat hedelmätar-
haksi, ja tarhat ovat laajoja kuin metsät. Sinä päivänä 
kuurot kuulevat kirjan sanat, sokeat pääsevät synkäs-
tä pimeydestä ja heidän silmänsä näkevät. Kurjat rie-
muitsevat jälleen Herrasta ja köyhimmät iloitsevat Is-
raelin Pyhästä."

Ehkä se on niin, että Vapahtaja tulee kuin kesä: mei-
dän kuolemamme, tarkoituksettomuutemme ja syylli-
syytemme häviävät. Niiden sijaan tulee elämä, tarkoi-

tus ja anteeksianto. 
Kaikille niille, jotka pelkäävät kuolemaa, tulee elä-

mä. Niille, jotka tuntevat elämän tarkoituksettomuu-
den, löytyy tarkoitus. Kaikille niille, jotka elävät syylli-
syyden painamina, tulee anteeksianto ja vapautus. 

Nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän 
vapautuksenne on lähellä. Kristus ei ole vielä tullut. 
Mutta me iloitsemme, sillä meidän toivomme on hä-
nessä.

"Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja 
synnyttää pojan, ja hänelle annetaan ni-
meksi Immanuel se merkitsee: Jumala 
on meidän kanssamme." 

Juha Rauhala

Odotamme todellista kesää

Lakarin koululla on vie-
tetty juhlaviikkoa koulun 
130-vuotisen toiminnan kun-
niaksi, jonka merkeissä kou-
lun oppilaille on järjestet-
ty päivittäin tavallisuudesta 
poikkeavaa ohjelmaa ja jaettu 
tietoa vanhoista koulutavois-
ta ja perinteistä. Viikko-oh-
jelmaan on kuulunut muun 
muassa pukeutumista kou-
lupäiväksi vanhan ajan vaat-
teisiin ja tutustumista kou-
luruokailun kehittymiseen 
1920-luvulta näihin päiviin 
asti. Esimerkiksi maito ei ole 
aina kuulunut kouluruokai-
luun ja kouluruuan valmis-
tukseen. Köyhempinä aikoi-
na maidon sijaan käytettiin 
vettä ja tämäkin asia havain-

Lakarin koululla 130-vuotis juhlaviikko
nollistui oppilaille juhlavii-
kolle laaditussa ruokalistas-
sa. Loppuviikosta oppilaat 
pääsevät ruokalistalla jo ny-
kyaikaan, jolloin suuhun-
pantavaksi on luvassa kas 
kummaa, pizzaa ja jopa täy-
tekakkua juhlan kunniaksi.

Koulun varsinaiset 
130-vuotisjuhlat pidetään 
koululla tulevana lauantai-
na 22.11., jolloin koululla on 
myös avoimien ovien päi-
vä ja vierailla on mahdolli-
suus tutustua juhlanäytte-
lyyn aamu kello yhdeksästä 
kello 12 saakka. Näyttelyssä 
pääsee tutustumaan muun 
muassa puu- ja tekstiilitöihin 
sekä pihapiirissä oleviin van-
hoihin koulurakennuksiin 

museoluokkaa myöten, jossa 
on nähtävillä vanhoja pulpet-
teja, kirjoja sekä koulutar-
vikkeita ja –välineitä. Juhlat 
alkavat Lakarin koulun ruo-
kasalissa kahvitarjoilulla kel-
lo 12. PK

Kuvassa juhlaviikolla 
ruokatauolla Ronja 
Laakkonen ja Sara 

Muikku nauttimassa 
maitoon keitettyä 

ohrapuuroa, ruokapöy-
tänä ja istuimenaan 

1920- luvun vanha kou-
lupulpetti. Normipäivästä 

poiketen tytöillä oli 
entisaikojen tyyliin sovi-

tusti mukanaan omat 
ruokajuomat ja voileivät.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

1000

Juhla Mokka 
kahvi
500 g (6,67/kg)
myös tummapaahto  
rajoitus: 1 erä/talous

Atria  
karjalanpaisti
700 g (7,13/kg) 

Atria  
broilerin 
fileeleikkeet
650-800 g (8,74-10,75/kg)

499 699rs rs

-15 % -34 % -21 %

Ilman korttia tai yksittäin 3,95 pkt (7,90/kg) Ilman korttia 7,59 rs (10,84/kg) Ilman korttia 8,95 rs (11,19-13,77/kg)

3pkt

Maanantai 24.11. klo 10 alkaen

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

Hinnat voimassa 
to-su 20.-23.11.

ellei toisin mainita.

Palvelemme: 
ma-pe 8-21
la 8-18, su 12-18

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

Varaa joulukinkkusi ajoissa. Näin varmistat juuri haluamasi kinkun.
Tarjoamme myös yrityksille helppoa lahjapalvelua: 

Anna kinkku, ruokakori tai lahjakortti henkilökunnallesi joululahjaksi.

Tarjoukset voimassa 
to-su 20.-23.11.

Perjantaina 
21.11.

* PullaPirtin 
konsulentti. 
* Niemitalon 
konsulentti.

Markkinoilla mukana myös joulupukki 
hauskuuttamassa pientä ja isompaakin väkeä.

Aittojärvi-Kyngäs esillä 
Maisemasymposiumissa Helsingissä
ProAgria Oulun ja maa- ja 
kotitalousnaisten Kalle Hell-
ström ja Taimi Mahosenaho 
sekä Aittojärven kyläseu-
ran puheenjohtaja Jaakko 
Sahuri kävivät 6.11. esitte-

Aittojärvi-Kyngäs maisemahankkeesta kertoivat Helsingin Säätytalolla 6.11. Jaakko 
Sahuri, Kalle Hellström ja Taimi Mahosenaho.

lemässä maisemiltaan val-
takunnallisesti arvokkaak-
si luokitellun Pudasjärven 
Aittojärvi-Kyngäs kylän on-
nistunutta maisemanhoidon 
yhteistyötä Helsingin sääty-

talolla. Tilaisuus oli ympä-
ristöministeriön koollekut-
suma maisemasymposium, 
jossa esiteltiin Suomen par-
haita maisemahankkeita ja 
pidettiin esitelmiä arvokkai-

den maisema-alueiden vaa-
limisesta.  

Pääpalkintoa ei Pudas-
järvelle tällä kertaa tullut, 
mutta raati kiitteli hankkeen 
laajaa yhteistyötä ja käytän-
nönläheistä otetta. Aittojär-
vi-Kyngäs maisemanhoito 
on hyvänä esimerkkinä mo-
nestakin syystä: eri tahojen 
yhteistyö, kyläyhdistyksen 
ripeä tarttuminen talkoisiin 
sekä kunnan osallistumi-
nen työllisyystyöhankkeen 
muodossa. Työssä tuotiin 
esille maisemanhoidon liit-
tymistä elinkeinotoimintaan 
muun muassa. matkailuun 
ja lammastalouteen. Toimin-
ta jatkuukin lammaslaitumi-
en ja ympäristökorvausten 
suunnittelulla. Neuvonnan 
osuutta työhön on rahoit-
tanut YmpäristöAgro- ja 
Vyyhti- hanketoiminta.   

Asiaa esitellään vielä 
maanomistajille ja kyläläi-
sille tarkoitetussa kyläseu-
ran tilaisuudessa Aittojär-
ven koululla torstaina 20.11. 
alkaen kello 18.

Taimi Mahosenaho ja 
Kalle Hellström

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

Soita 08 2377 9501

Pyydä 
tarjous ja voita
ilmAinen 

kATToremonTTi! 
ks. laaturemontti.fi

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

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

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

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

20 kpl vain 2 €
30 kpl / 3 €

50 kpl / 5 € jne.  
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Kollaja-hankkeen esteenä koskiensuojelulaki
Pohjantähdessä torstai-
na 18.11. järjestettyyn Kol-
laja-hankkeen keskustelu-

tilaisuuteen osallistui reilu 
50 kuulijaa. Tilaisuudessa 
hanketta olivat esittelemäs-

sä PVO-Vesivoima OY:n toi-
mitusjohtaja Pertti Pietinen 
ja ympäristöpäällikkö Aaro 

Kollaja-hankkeen keskustelutilaisuus kokosi Pohjantähteen reilu 50 kuulijaa.

Horsma sekä Kari Petäjäkan-
gas Rambolls Oy:stä.

Tilaisuuden puheenjoh-

tajana toiminut Pudasjärven 
yrittäjäyhdistyksen puheen-
johtaja Marko Rautio ker-
toi, että tilaisuus oli alun pe-
rin tarkoitus järjestää alueen 
yrittäjille, joita oli paikalla 
alun toistakymmentä.

-Sen verran suurta mie-
lenkiintoa herättävästä asi-
asta on kysymys, että tie-
to tilaisuudesta oli kiirinyt 
myös ympäristökuntiin ja 
osallistujia oli Kuusamosta 
asti. Tilaisuudessa käydyis-
sä keskusteluissa kannan-
otot vaihtelivat ymmärret-
tävästi puoleen ja toiseen, 
totesi Rautio illan kulusta.

Tämän hetkinen Kolla-
ja-hankesuunnitelma sisäl-
tää 45 neliökilometrin ko-

koisen tekoaltaan ja yhden 
voimalaitoksen rakentami-
sen. Hankkeen toteutuksen 
ja rakentamisen esteenä on 
kuitenkin vapaita virtave-
siä suojeleva koskiensuoje-
lulaki, jota altaan rakenta-
mista kannattavien mielestä 
tulisi muuttaa. Rakentamis-
ta vastustaville jää Kollaja-
hankkeen ympäristövaiku-
tusten arviointiselvityksen 
valmistuttua enää mahdol-
lisuus yrittää vaikuttaa kan-
sanedustajiin. Viime kädessä 
Kollaja-hankkeesta pääte-
tään eduskunnassa. Pudas-
järven kaupunginhallituk-
sen ja –valtuuston on määrä 
myös ottaa asiaan kantaa en-
sivuoden alkupuolella. PK

Yritysten 
tapahtumapäivät kiinnostavat
Perhemarketissa oli per-
jantaina 14.11. vilkas päi-
vä, kun siellä vietettiin jou-
luavajaisia tuote-esittelyjen 
sekä grillimakkara-, kahvi- 
ja joulutorttutarjoilun kera. 
Tarjoilupuolen hoitaneil-
la Suomen Punaisen Ristin 
Pudasjärven osaston va-
paaehtoisilla riitti kiirettä 
ja suolaista ja suun makeaa 
kaipaavia asiakkaita oli jo-
noksi asti.

Pertti Heikkinen kertoi 
yllättyneensä päivän vilk-
kaudesta ja kävijöitä hän 
arveli olleen noin 2000.

-Pihalla olleen kuorma-
auton talous- ja wc-pape-
rilastistakin oli myyty jo 
puolet parin ensimmäisen 
tunnin kuluessa. Päivän 
aktiivisiin ohjelmanume-
roihin kuului mahdollisuus 
koeajaa tieliikennekäyt-
töön soveltuvilla trakto-
rimönkijöillä ja tutustua 
työnäytöksenä myös ha-
lontekokoneeseen. Se että 
taajaman kahdessa yrityk-
sessä järjestettiin samana 
päivänä teemapäivät, näyt-
ti se saaneen väen hyvin 
liikkeelle, totesi Heikkinen 
mielissään.  PK

Perhemarketin joulunavauspäivänä suolaista ja suun 
makeaa kaipaavia asiakkaita oli jonoksi asti.

Päivän vilkkautta osoitti sekin, että kuorma-auton ta-
lous- ja wc-paperilastista oli myyty jo puolet parin en-
simmäisen tunnin kuluessa.

Pohjois-Suomen puukaup-
pa jäi lokakuussa 19 pro-
senttia jälkeen viimevuodes-
ta, todetaan Pohjois-Suomen 
Metsänomistajien liiton puu-
markkinakatsauksessa. Puu-
määrä oli noin 510 000 
kuutiometriä. Alkuvuoden 
etumatka edellisen vuoden 
ostomääriin nähden on nyt 
menetetty. Tammi-lokakuun 
Pohjois-Suomen puukaup-
pamäärä on viime vuoden 
tasolla. Kainuussa ja Poh-
jois-Pohjanmaalla ollaan jo 
jäljessä viime vuotisesta. 

Syksyn korjuuolosuh-
teet ovat olleet erinomaisia 
ja pakkaset ovat kovettaneet 
heikoimmatkin tiet ajokun-
toon. Ostajien puuvaran-
not ovat ajankohtaan nähden 
korkeat ja ostohalukkuus on 
jo hiipumaan päin. Varsinkin 
äärialueilla, kaukana sahois-
ta ja laitoksista on vaikeuk-
sia löytää talvileimikoille os-
tajaa. Paras kysyntä tuntuu 
tällä hetkellä olevan heti ha-

Koivukuitu- ja 
mäntyleimikoilla kysyntää

kattavissa oleville koivukuitu- 
ja mäntytukkileimikoille, mutta 
kysynnässä on edelleen paikal-
lisesti suurta vaihtelua ostajien 
varantotilanteesta riippuen. 

Pudasjärvellä  
odotellaan pakkasia
Pudasjärven mhy:n alueel-
la puukauppa on käynyt vielä 
kohtuullisesti varsinkin kelirik-
kokorjuuleimikoiden suhteen. 
Metsänomistajien myyntiha-
lukkuutta kuvaa se, että puun-
myyntisuunnitelmia on teh-
ty vuonna 2014 mhy:n alueella 
noin 9 prosenttia enemmän yk-
sityismetsistä enemmän ver-
rattuna samaan vuodenaikaan 
edellisvuonna 2013. Saaduissa 
puunostotarjouksissa on suuria 
hinta-/katkonta-/laatuvaatimu-
seroja varsinkin sahapuun koh-
dalla, joten niiden vertailu vaatii 
paneutumista asiaan.

Osaksi uudistamisleimikoi-
den puunmyyntisuunnitelmien 
tekeminen selittyy sillä, että tu-
levassa KMR laissa metsänuu-

distaminen ei ministeriöstä 
saatujen ennakkotietojen mu-
kaan olisi rahoitettava työlaji. 
Metsänomistajia kehotetaan-
kin kartoittamaan tilallaan ne 
KMR-kelpoiset uudistamis-
kohteet ja tekemään niihin 
tarvittavat suunnitelmat mitä 
pikimmin vielä voimassaole-
van KMR-lain aikana. Lisätie-
toja tästä saa mhy:stä.

Rahoituslain muutok-
sen osalta tulevia vaikutuksia 
odottaa myös osa pienpuu-
energiaa jalostava teollisuus. 
Turvekesä on ollut kohtuulli-
nen ja ylivuotinen varasto yh-
dessä tulevan lainmuutoksen 
kanssa vaikuttaa heidänkin os-
tohalukkuuteen.

Nyt odotellaan viikon-kah-
den reipasta pakkaskautta, 
jotta saataisiin kunnon pohjat 
myös märille paikoille. Sitten 
20-30 senttiä lunta, jolla saa-
daan tasoitettua epätasaiset 
talvienpohjat.

Antti Härkönen

Pienkonehuolto Keskiahol-
la oli perjantaina 14.11. 
20-vuotisen toiminnan mer-
keissä pörinäpäivä. Heti aa-
musta jo seitsemästä lähti-
en innokkaimmat asiakkaat 
odottivat, että saavat kello 
yhdeksältä ovien avaudut-
tua ilmaisen pipon tai saa-
vat ostaa 20 eurolla huppa-
rin.

-En muista koskaan ol-
leen tällaista ihmispaljoutta 
liikkeessämme 20-vuoden 
toiminnan aikana, ker-
toi tyytyväinen yrittäjä Jari 
Keskiaho.

Lisää päivän tapahtu-

Pienkonehuollossa 20-vuotis pörinät

mista ensi viikon lehdessä. 
HT, kuva yläilmoista Jari 

Moilanen pienoishelikopte-
rinsa avulla.

Kirkkomusiikkiviikon tor-
stai-illan 13.11. konsert-
ti pidettiin kirkossa ja siel-
lä esiintyi Pudasjärven 
kirkkokuoro johtajanaan 
kanttori Jukka Jaakkola. 

Pudasjärven kirkkokuoron 
konsertti kirkossa

Kirkkokuorossa esiintyi 10 mies- ja 16 naislaulajaa 
johtajanaan kanttori Jukka Jaakkola.

Ohjelmistoon kuului kuo-
rolaulua sekä viulun ja sel-
lonsoittoa pianon ja urkujen 
säestyksellä. Muutamissa 
kuorolauluissa oli mukana 
myös viulu, sello ja piano. 

Selloa soitti Mikael Säily, 
viulua Olli Heikkilä ja pia-
noa Hannele Puhakka, An-
na-Elina Jaakkola sekä Juk-
ka Jaakkola. PK



4 5nro 47PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti19.11.2014 19.11.2014nro 47

Lakarin koulun
130-vuotisjuhla 

lauantaina 22.11.2014 klo 13.00 
Lakarin koululla os. Postimiehentie 1. 

Avoimet ovet klo 9-12, jolloin voi tutustua kouluun 
ja juhlanäyttelyihin koulun eri rakennuksissa.

Tervehdysten vastaanotto juhlasalissa 
klo 12.30-13.00.

Ohjelmassa mm. puhallinorkesteri, 
oppilaitten musiikkiesityksiä ja juhlapuhe 

maaherra Eino Siuruainen.
Kahvitarjoilu klo 12-13 ruokasalissa.

Tervetuloa!
Mahdolliset huomionosoitukset koulun rahastoon 

tilinumero FI26 5360 0420 0453 72. 

Rekisteröintejä Vakuutuksia

Viitantie 7 (Sähkö-Polar) 
90900 Kiiminki

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

Avoinna ma-pe klo 9-17

KATSASTUS TARJOUS! 
Katsastuksen yhteydessä 

pesukuponki veloituksetta! 
Tällä kupongilla!

%

%

%

%

Pudasjärven apteekki jär-
jesti perjantaina 14.11. yh-
teistyössä Oulunkaaren 
kuntayhtymän sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kanssa diabe-
tes-teemapäivän. Apteekin 
farmaseutti ja diabetes-yh-
dyshenkilö Arja Moilanen 
kertoi, että diabetes-teema-
päivä järjestettiin nyt ensim-
mäisen kerran ja se osoit-
tautui erittäin suosituksi. 
Moilasen mukaan teemapäi-
vän tarkoitus oli osaltaan ma-
daltaa asiakkaiden kynnystä 
kysellä diabeteksen hoidosta, 
mikä kävi nyt kätevästi aptee-
kissa. 

Tätä varten paikalla oli 
myös terveyskeskuksen dia-
beteshoitaja Henna Muranen, 
jonka luona sai halutessaan 
käydä tekemässä verensoke-
rimittauksen. Muranen kävi 
myös asiasta kiinnostuneiden 
kanssa läpi tyypin 2 diabetek-
sen sairastumisriskin arvioin-
tilomakkeen ja antoi asiak-
kaille muun muassa taudin 
ennaltaehkäisyyn sekä hoi-

Verensokeriarvo paljastaa diabeteksen
toon liittyviä neuvoja. 

Yhtenä asiana teemapäi-
vänä oli myös jalkojen hoi-
toon liittyvät asiat, joka on 
diabetekseen sairastuneille 
erittäin tärkeä asia. Muranen 
kertoi, että hänen juttusillaan 
käyneitä kiinnosti muun mu-
assa diabetestä ennaltaehkäi-
sevät asiat, kuten liikunta ja 
ruokavalio. 

Jo eläkkeellä olevat Elsa ja 
Pekka Piri pistäytyivät dia-
beteshoitajan luona ja saivat 
häneltä arvion omasta tilan-
teestaan. Syksyllä 78 vuot-
ta täyttänyt Pekka Piri totesi 
olevansa tietoinen diabetek-
sen sairastumisen riskeistä ja 
kertoi tarkastuttaneensa ve-
rensokeriarvonsa vuosittain 
jo yli 20 vuoden ajan. Vaimo 
Elsa kertoi kuuluvansa riski-
ryhmään, koska hänellä on 
suvussa diabetekseen sairas-
tuneita. Niinpä hänellekin 
vuositarkastuksessa käymi-
nen on tärkeää. Molemmat 
olivat tietoisia siitä, että en-
naltaehkäisyn keinovalikoi-

miin kuuluvat liikunta ja so-
piva ruokavalio. Pekka Piri 
totesi, että esimerkiksi miehil-
lä ei saisi löytyä vatsan koh-
dalta liikoja kerroksia eli pai-
no pitäisi pitää kurissa.

Diabeteshoitaja Henna 
Murasen tiedossa on, että Pu-
dasjärvellä on tällä hetkellä 
noin 700 henkilöä, joiden on 
todettu sairastavan diabetes-
tä. 

-Koska ikääntyvän väes-
tön määrä kasvaa koko ajan, 
arvioidaan diabeetikkojen 
määrän myös lisääntyvän. 
Vaikka diabetekseen voi sai-
rastua nuorenakin, 2 tyy-
pin diabeteksen riski lisään-
tyy jo 40 ikävuoden jälkeen. 
Viimeistään 50 vuotta täy-
tettyään kannattaisikin käy-
dä joka vuosi mittauttamassa 
terveyskeskuksessa verenso-
keriarvonsa. Mittaustuloksis-
ta on myös ennaltaehkäisyn 
kannalta hyötyä, koska esi-
merkiksi kakkostyypin dia-
betes kehittyy yleensä hitaas-
ti. 

-Tyypillisiin sairastu-
misen ensioireisiin kuuluu 
muun muassa väsymys, jan-
otus ja lisääntynyt virtsaami-
sen tarve. On hyvä tietää, että 
2-tyypin diabetes voi tulla 
myös salakavalasti, jolloin oi-
reita ei juurikaan ole. Diabe-
teksen diagnoosin tekeminen 
käy terveysasemalla helposti. 
Asiaa aprikoivien kannattaa-
kin ottaa puhelimitse yhteyt-
tä diabeteshoitajaan, joka lait-
taa asiaa eteenpäin. Muuta ei 
tarvitse muistaa kuin, että 
diabeteshoitajan puhelinpäi-
vystysaika on arkipäivisin 
kello 8-9, totesi Muranen. 

Apteekista muistutettiin, 
henkilökunnasta löytyy kou-
lutetun diabetes-yhdyshen-
kilön lisäksi myös sydän- ja 
astmayhdyshenkilöt, jotka 
ovat saaneet lisäkoulutus-
ta kyseisiin sairauksiin liit-
tyvissä asioissa ja pystyvät 
näin hyvin palvelemaan asi-
akkaita.

Pertti Kuusisto

Vuosittain tehtäväksi suositellulla verensokeriarvon-
mittauksella varmistettiin, että Pekka Pirillä on asiat 
kunnossa.

Jo eläkkeellä olevat Elsa ja Pekka Piri pistäytyivät dia-
betes-teemapäivänä apteekissa ja kävivät diabeteshoi-
taja Henna Murasen kanssa läpi tyypin 2 diabeteksen 
sairastumisriskin arviointilomakkeen.

Reilu 30 Kurenalan ala-as-
teen oppilaan joukko vie-
raili perjantaina 14.11. K-
supermarketissa mukavan 
asian merkeissä. Kauppias 
Tommi Niskanen päätti lah-

Nalleheijastin loistaa talven hämärässä
joittaa hyvän tahdon elee-
nä koululaisten liikennetur-
vallisuuden edistämiseksi 
650 nalleheijastinta. Saatu-
aan kauppiaalta omat hei-
jastimensa koululaiset saivat 

mukaansa loput heijastimet 
jaettavaksi kaikille Pudasjär-
ven alakoulujen oppilaille, 
esikoululaisista kuudesluok-
kalaisiin asti. Oppilaiden 
mukana ollut rehtori Juha 

Pätsi kiitteli kaupungin ja si-
vistystoimen puolesta ja to-
tesi lahjoituksen tärkeäksi.

Tommi Niskanen kertoi, 
että koska syksy- ja talviaika 
on pimeimmillään sekä lii-
kenteessä vaaratilanteita on 
päivittäin, päätimme lahjoit-
taa pienimmille liikenteessä 
itsenäisesti liikkuville lapsil-
le 650 nalleheijastinta.

-Tämä tempaus on osa 
toimintaamme paikallise-
na yrityksenä ja haluamme 
osaltamme pitää yllä tur-
vallisuutta omassa kyläs-
sä. Heijastimien lahjoitus 
kuuluu osana kauppamme 
tämän vuoden vastuulli-
nen kauppa -suunnitelmaa. 
Suunnitelmaan kuuluu pai-
kallisten toimijoiden ohella 
myös ympäristö- ja työhy-

vinvointi- sekä 
yhteiskunnalli-
set asiat, selvit-
ti Niskanen. PK

Reilu 30 Kurenalan ala-asteen oppilasta opettajineen sai kauppias Tommi Niskasel-
ta vierailukutsun K-supermarkettiin. Oppilaat saivat lahjoituksena Nalle-heijastimet 
ja veivät mukanaan loput reilu 600 heijastinta jaettavaksi kaikille muille Pudasjär-
ven alakoulujen oppilaille. 

Nalleheijas-
tin turvaksi 

pimeään.
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Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-21

Rainbow
Uunijuurekset
600  g pakaste
(2,81 kg)

169pss

Fazer Oululainen
Reissumies
tosi tumma tai kaura
280 g (3,53 kg)

099pss

Pingviini
Maustetut
jäätelöt
1 litra

259pkt

Valio  A+
Jogurtit
750-1000 g
(2,78-2,09 kg)

209prk

Kotimaista
Puolikarkea
vehnäjauho
2 kg (0,47 kg)

095pss

689
Snellman porsaan
Uunifilee
maustettu n. 1,3 kg

kg 299
Atria Aasia
Mikroateriat
350 g (8,54 kg)

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

kpl

Kotimaista
Broilerin
fileesuikaleet
300-350 g (10,63-9,11 kg)319rasia

Espanjan
Klementiinit

099kg

Rainbow makea
Suippopaprika
300 g (4,63 kg)

139pkt

Rainbow Espanjan
Jäävuorisalaatti
pakattu 

199kg
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Influenssarokotukset on 
aloitettu Pudasjärvellä tois-
sa viikolla. Rokotteen voi 
käydä ottamassa ilman ajan-
varausta Terveyskeskuksen 
neuvolassa keskiviikkona 
19. marraskuuta sekä joulu-
kuussa 2. ja 10.12. Niin sa-
nottuihin riskiryhmiin kuu-
luvat saavat rokotuksen 
maksutta. Jos henkilö ei ole 
oikeutettu ilmaiseen roko-
tukseen, hän voi ostaa rokot-
teen apteekista reseptillä. 

Influenssarokotukset aloitettu
On hyvä muistaa, että 

kausi-influenssa poikkeaa 
tavallisesta flunssasta tai nu-
hakuumeesta. Influenssa on 
influenssavirusten (tyypit 
A ja B) aiheuttama äkillinen 
ylempien hengitysteiden tu-
lehdus. Kausi-influenssae-
pidemioita esiintyy joka tal-
vi, jolloin 5─15 prosenttia 
väestöstä sairastuu. Terveet 
aikuiset toipuvat taudis-
ta yleensä kotihoidossa 1─2 
viikon vuodelevolla. Van-

huksilla ja pienillä lapsil-
la sekä tiettyjä perustauteja 
sairastavilla influenssa saat-
taa johtaa jälkitauteihin (kor-
vatulehdus, keuhkokuume), 
sairaalahoitoon ja jopa kuo-
lemaan.

Miten influenssa 
tarttuu?
Influenssaan sairastunut 
henkilö erittää virusta hen-
gitysteihinsä ja voi tartut-
taa taudin toiseen henki-
löön joko pisaratartuntana 
yskiessä tai käsien välityk-
sellä niistäessä. Tauti leviää 
helposti ahtaissa tiloissa ku-
ten kouluissa, julkisissa lii-
kennevälineissä tai varus-
kunnissa. Tartunnan saanut 
henkilö voi tartuttaa päivää 
ennen oireiden alkua. Tar-
tuttavuus on suurinta 3─4 
ensimmäisen sairauspäivän 
ajan ja kestää viikon ver-
ran. Taudin itämisaika tar-
tunnasta oireiden alkuun on 
yleensä 2─3 päivää.

Mitkä ovat  
influenssan oireet?
Influenssa alkaa tyypillises-
ti nopeasti nousevalla korke-
alla kuumeella ja siihen liit-
tyy lihaskipua, päänsärkyä 
ja huonovointisuutta. Kuu-Suojaa itseäsi ja läheisiäsi influenssalta.

meen laskettua ilmaantuu 
kuivaa yskää, kurkkukipua, 
nuhaa ja nenän tukkoisuut-
ta kuten tavallisessa nuha-
kuumeessa. Lapsilla saattaa 
lisäksi esiintyä maha- ja suo-
listo-oireita.

Kenelle maksuton 
influenssarokote?
Influenssarokotteen saavat 
maksutta ne, joiden terve-
ydelle influenssa aiheuttaa 
oleellisen uhan tai joiden ter-
veydelle influenssarokotuk-
sesta on merkittävää hyötyä. 
Rokote on maksuton muun 
muassa raskaana oleville 
naisille, 65 vuotta täyttäneil-
le ja 6-35 kuukauden ikäisil-
le lapsille. Maksuttomaan 
väestöryhmään kuuluvat 
myös sairautensa tai hoiton-
sa vuoksi riskiryhmiin kuu-
luvat, vakavalle influens-
salle alttiiden henkilöiden 
lähipiiri sekä varusmiespal-
velukseen astuvat miehet ja 
vapaaehtoiseen asepalve-
lukseen astuvat naiset. Näi-
hin kuuluvat myös Sosiaa-
li- ja terveydenhuollon sekä 
lääkehuollon henkilöstö, jot-
ka osallistuvat potilaiden tai 
asiakkaiden hoitoon ja huol-
toon. Lisätietoja aiheesta: 
www.kausi-influenssa.fi PK

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto on suljettu
pe 21.11.2014 kehittämispäivän vuoksi. Käy-
tössäsi on verkkopalvelut osoitteessa
www.te-palvelut.fi. 

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

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin 
luentosarja Kohti eduskuntavaaleja:

Ke 26.11. klo 18.30 Pudasjärvi
kulttuurikeskus Pohjantähti,
Teollisuustie 1. Kahvit klo 18. 

Avaus kansanedustaja Mirja Vehkaperä
Alustajina Iin kunnanjohtaja Markku Kehus 
sekä USVA-projektin asiantuntija Tauno Korpela. 
Kommentit Markku Koski,Sievi Biofuels Oy. 
Päätös piirin varapuheenjohtaja Ulla Parviainen.

Yhteistyössä MSL:n kanssa.

Energiailta

KIVUT KURIIN

E. Pajunen                                         
Dr. Of Naprapathy

Vastaanotto ma-ti 24.-25.11.
Jalkahoitola Stressipiste,  Varastotie 5.
Ajanvaraus: puh. 040 582 7548

Tuhannet potilaani ovat saaneet avun niska, rintaranka, iskias, 
migreeni, päänsärky ja monissa oudoissa kiputiloissa. Jalkojen 
pituuserojen mittaus sekä virheasentojen tutkimus - korjaus/
tukipohjalliset. 

Ilmainen jalkatutkimus.

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

Ompelupalvelu Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna: MA-PE 10 - 17
La 22.11. 10-14

Kuviolliset 
trikookankaat

Erä! Nanson 
trikoopaloja...

10 €/m 
alk.

Pandoja 
fleecekangas

7,90 €/m 

5 €/m 

Joulukankaita 

Erä! Yksivärisiä 
fleecekankaita

6,90 €/m 

alk.
Pehmeitä paketteja 

pukinkonttiin! 

Pudasjärven torille nousi 
lauantaina 14.11. ruoanlait-
tokojuja ja nuotiopaikkoja. 
Oli aika kilpailla Pudasjär-
ven kaupungin, Pudasjär-
ven Yrittäjien, Kurenalan 
kyläyhdistyksen ja Iijoki-
seudun järjestämässä kil-
pailussa Vuoden Kylinääri 
palkinnosta. Puoliltapäivil-
tä eteenpäin joukkueet teki-
vät erilaisia ruokia, joita sai 
maistella pientä maksua vas-
taan ja yleisö sai äänestää sit-
ten paras joukkue. Ruokaa 
oli tarjolla poronkäristyk-
sestä, karitsanpäävellistä ja 
leivonnaisista aina eksoot-
tisiin keittoihin Keniasta ja 
Iranista asti. Erilaisia maku-
ja olikin saapunut maiste-
lemaan mukavasti ihmisiä 
ja yhden aikaan osa ruoista 
olikin jo mennyt parempiin 
suihin. Eniten yleisön ääniä 
sai ja näin voittajaksi selvisi 
Hirvaskosken joukkue talk-

Koko kylä kokkasi torilla!
kunapuurolla, karitsan pää-
vellillä, poronkäristyksellä 
ja muusilla sekä jälkiruoka 
munkilla ja unelmatortulla. 
Joukkue saa seuraavan vuo-
den kantaa Kylinääri palkin-
toa. Toiseksi eniten sai ääniä 
Panuma ry:n joukkue ja kol-
manneksi eniten Sarakylän 
alueen kyläseuran joukkue. 
Kaikkiaan ruokaa laittoi 13 
joukkuetta, jotka kaikki sai-
vat palkinnon. Kehittämis-
johtaja Jorma Pietiläinen 
piti tapahtumaa siinä mää-
rin onnistuneena, että lupai-
li tapahtuman järjestämistä 
myös ensi vuonna. 

Tapahtuman aikana oli 
myös Kurenalan kyläyhdis-
tyksen järjestämä peräkärry-
kirppis. 

Jenni Peltoniemi, 
kuvat Jenni Peltoniemi ja 
Juha Nyman

Voittajien, eli Hirvaskosken joukkueen on helppo hy-
myillä; Marja Tiitta, Eeva Törrö, Arvo Niskasaari ja Ant-
ti Holmström. Kuvassa eivät ole mukana joukkueeseen 
kuuluneet Liisa Holmström, Aino Niskasaari ja Inkeri 
Blomster. 

Voittaja ratkaistiin yleisöäänestyksen perusteella ja ää-
nestyspisteessä olikin koko ajan vilkasta. 

Jongun kojulla tarjottiin lohirullaa ja omenaglögiä. 

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

  

Pudasjärvi

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

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

Wella ja Four Reasons 
lahjapakkaukset

19,90
(Pakkaukset sis. Shampoon ja hoitoaineen) 

JOULUN VALMISTELUUN:
lasipurkki
sis. Fazerin makeisia

10,90
koristeoksat

6,90
alkaen

metalliset
kynttilälyhdyt

3,90

kahvikuppi
kynttilällä

7,90
iso venetsian
kynttilä

5,00
pieni

5,00
6 kpl

sydänkranssit 
tontulla

13,90

kynttiläamppelit

25,95

24,90

tuikkuteline:

seinälle

35,00

pöydälle

14,90

muovinen jäälyhty

1,95
kpl

alkaen

led valoruukku
paristoilla

10,00

valopuut

alkaen

22,50

airam 
ulkovalosarjat

alkaen

8,50

led kynttilä
lahjapakkaus

12,50

9,90

3 kpl

2 kpl
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MAANANTAINA 24.11.
Pudasjärvi ABC     klo  08.00 – 10.00
Hotelli Kuusamo   klo  13.00 – 19.00 

VANHAT JA UUDET ASIAKKAAT TERVETULOA!

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

Taas on se aika vuodesta, että 
eri yhdistykset kokoontuvat 
pohtimaan omia ja yhteisiä 
asioita. Näin teki myös Kes-
kustapuolueen Kurenalan 
paikallisyhdistys viime vii-
kolla. Henkilövalinnoissa 
johtokuntaan ei isoja muu-
toksia tullut. Puheenjohta-
jana jatkaa Martti Räisänen, 
sihteerinä Onerva Ronkai-
nen, varapuheenjohtajana 
Reijo Talala ja rahastonhoi-
tajana Janne Moilanen. Pit-
kään yhdistyksen toiminnas-
sa ollut Henrik Hämäläinen 
ilmoitti, ettei enää ole käy-
tettävissä johtokuntaan.  Yh-
teistyö jatkuu kuitenkin 
politiikan parissa. Paikallis-
yhdistyksen toiminta on ol-
lut aktiivista, kokouksia on 
tähän mennessä ollut kiitet-
tävät 10. Paikallinen ja val-
takunnallinen politiikka pu-
hututtaa ja huolestuneena 
pohditaan myös uutta sosi-

Yhteistyötä yli kuntarajojen
aalipuolen myllerrystä. 

Kokousta kunnioitti läs-
näolollaan myös Pudasjärven 
Keskustan kunnallisjärjestön 
puheenjohtaja Mari Kälkäjä 
tuoden terveiset järjestötyön 
tiimoilta. Haasteita tulee riit-
tämään tänä aikana.

Vierailijana oli Taivalkos-
kelta Koillismaalaisen edus-
kuntavaaliehdokas Niilo Ke-
ränen. Kokouksessa tuli esille, 
että nyt on alettava tekemään 
yhteistyötä yli kuntarajojen. 
Vain siten voimme turvata 
alueemme hyvinvoinnin ja 
palveluiden säilyminen. Tääl-
lä pitkien etäisyyksien ja har-
vaan asuttujen kunnissa tar-
vitaan toinen toistamme. Ei 
meille mitään valmiiksi tul-
la tarjoamaan. Paikallisyh-
distys on päättänyt antaa täy-
den tuen Keräsen vaalityölle. 
Hänen elämänkatsomuk-
sensa ja arvomaailmansa on 
kohdallaan ja kokemuksensa 

Niilo Keränen kuvattuna viime kesänä Pudasjärven 
markkinoilla.

ihmisen hyvinvoinnin ja ter-
veyden turvaamiseksi on kat-
sottava suureksi eduksi. Ku-
katies voisimme saada myös 
hänen välityksellään pohjoi-

sen äänen kuulumaan Arka-
dianmäellä. 

Talven ja joulun odotuksin 
Onerva Ronkainen

Peli-illassa mestareita ja 
kannustajia kirjaston täydeltä

Peli-ilta kokosi perjantai-
na 14.11. kirjastolle 185 kä-
vijää. Illan aikana kisattiin 
kahdesta mestaruudesta, 
mutta kaikki käytössä olleet 
lauta-, kortti-, konsoli- ja tie-
tokonepelit keräsivät run-
saasti nuoria pelaajia koko 
viiden pelitunnin ajan. Peli-
päivään hankitut pelit ovat 
jatkossakin käytettävissä 
kirjastossa.

Pudasjärven Afrikan 
tähti -mestaruuden voitti 
Lakarin kakkosluokkalai-
nen, 8-vuotias Ronja Oja-
la. Loppuottelussa 12-vuo-
tiaan Iida Koivukankaan 
päihittänyt Ronja tunnus-
ti pelanneensa mestaruus-
karsinnoissa ensimmäisen 
kerran Afrikan tähteä, mut-
ta kokemusta pelistä oli kyl-
lä silti kertynyt – mestari oli 
nimittäin perheen hämmäs-
tykseksi syönyt vauvana 
Afrikan tähden!

Pudasjärven FIFA-mes-
taruudesta käytiin tiukka 
kamppailu, ja peli ratke-
si vasta jatkoajalla pari mi-
nuuttia ennen iltayhdek-
sää. Voiton vei 9-vuotias 
Otto Niemelä, joka päihitti 
11-vuotiaan Tuukka Niska-
saaren. Kisa käytiin kahden 
konsolin karsintana, ja pe-

laajien ympärillä oli koko il-
lan sankka kannustajajouk-
ko.

-Tapahtuman suosio oli 
niin suuri, että peli-ilta saa 
varmasti jatkoa, vakuutti-
vat illasta vastuussa olleet 
Jari Pekkala nuorisotoimes-
ta ja Pertti Polojärvi kirjas-

tosta. 
Pelaajien lisäksi paikalla 

oli mukavasti myös hieman 
vanhempia kannustajia, ja 
virvokkeita sai noutaa nuo-
risotoimen ylläpitämästä 
pelibaarista. Peli-ilta oli osa 
kansallista peliviikkoa. Pe-
laaminen jatkuu kirjastossa 

Afrikan tähden mestariksi kisannut Ronja Ojala (keskellä takana) sai viime hetken 
pelivinkkejä kotijoukoilta.

tulevana lauantaina, jolloin 
kirjastolla pääsee Letkeän 
lauantain hengessä testaa-
maan ohjatusti liikunnallis-
ta tanssipeliä.

Eija-Liisa Kasesniemi 

INFOTILAISUUS AITTOJÄRVI-KYNKÄÄLLÄ
to 20.11.2014, klo 18.00
Aittojärven koulu, Hiltusentie 12, Pudasjärvi
Kohderyhmä: Aittojärvi-Kynkään maanomistajat ja 
kyläläiset sekä Pudasjärven lammastalouden toimijat  
Aiheina:   
Terveiset maisemasymposiumista, maisemahoitotöiden 
jatkuminen kylällä ja lammastalouden kehittäminen 
Pudasjärvellä osana maisemanhoitoa
Yhteistyössä: ProAgria Oulun/ Maa- ja kotitalousnaisten hallinnoi-
mat hankkeet VYYHTI ja YmpäristöAgro II, Pudasjärven kaupunki ja 
Aittojärven kyläseura Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Pitopalvelua
- Muistotilaisuudet
- Perhejuhlat
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas 
Markku ja  

Hannaleena
P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

- Tuoreena- Palvina
- Hyytelönä - Jauhelihana
- Täyslihasäilykkeenä

Laakamäen kotiliha
Heikki 0400 577 433

LIHA-AUTO
Viljapossua suoraan tilalta

Myyntiauto 
Pudasjärven 

torilla 
To 20.11. klo 8-13 Lapa, etuselkä ja 

kylki 4,90 kg. 

• 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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon palvelupiste 
• Vuokrattavana kuomukärry
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Kirjaston 
VHS-nauhat uusiokäyttöön

Pudasjärven kirjasto pois-
taa VHS –nauhat vuoden 
loppuun mennessä. Pois-
tonauhat tarjotaan mak-
sutta käsityöharrastajien 
uusiokäyttöön. Kirjasto 
toivoo saavansa myös itse 
muistoksi VHS-aikakau-
desta jonkin nauhoista 
tuunatun käsityön. Seu-
raavassa Neulekahvila 
Karhunlangan kokoon-
tumisessa keskiviikko-
na 19.11. kerrotaan VHS-
käsitöistä. Näytteillä ja 
myynnissä on myös val-
miita töitä. Illassa vierai-
lee käsityöläinen Riitta 
Hämeenniemi, joka muun 
muassa kutonut video-
nauhoista tekstiilejä. Hän 
on nykyinen posiolainen 

Riitta Hämeenniemen 
valmistama VHS lauk-
ku.

yrittäjä, mutta on työsken-
nellyt aiemmin opettajana 
Pudasjärvellä. 

Kansalaisopisto on suun-
nitellut VHS-tuunaukseen 
liittyvää kurssia. 

Kirjasto on poikkeuksel-
lisesti auki tämän viikon 
keskiviikkoiltana kello 18-
20 (normaalisti menee kiin-
ni kello 16), mutta kokonaan 
suljettu torstaina 20.11. hen-
kilökunnan turvallisuus-
koulutuksen vuoksi.

Kirjasto tiedotus

Pudasjärven Sos.Dem. työ-
väenyhdistyksen syysko-
kous vietettiin sunnuntain 
16.11. Jukolan pirtissä.  Väki 
oli lähtenyt liikkeelle ja pu-
heensorinaa riitti. Koko-
uksessa hyväksyttiin uusi 
sääntömuutos, jonka mu-
kaan johtokunta valittiin 
nyt kahdeksi vuodeksi enti-

Demarit syyskokoustunnelmissa
sen yhden sijaan. Tämä an-
taa hyvää jatkuvuutta työlle. 
Puheenjohtajana jatkaa Päivi 
Pohjanvesi varapuheenjoh-
tajana Eija Ikonen. Johtokun-
taan valittiin Paula Soronen, 
Tuula Kuukasjärvi, Mika Pe-
sonen, Tapio Pohjanvesi ja 
Esa Ikonen. 

Keskusteltiin kaupungin 

asioista yleisellä tasolla ja 
päätettiin järjestää asian tii-
moilta keskustelutilaisuus 
sunnuntaina 23.11 kello 17 
alkaen kaupungintalossa. 
Näin saadaan äänestäjien 
mielipide kuuluville. Sinne 
siis kaikki tervetuloa!

Päivi Pohjanvesi

Kaamos kaatuu -tapahtu-
massa estämme kaamos-
masennuksen valolla. Ta-
pahtuma järjestetään OSAO 
Pudasjärven yksikön lähi-
pellolla ja yksikön pihara-
kennuksissa torstaina 20.11. 
kello 18.00 alkaen. Tapahtu-
massa on muun muassa ilo-
tulitus, erilaisia valoja, kah-
vila, hevosesitys, musiikkia 
livenä, tulennielentää ja pal-
jon muuta. 

Miten opiston  
osastoilla  

valmistaudutaan 
tapahtumaan

Viime viikolla lehtijutussa 
mainittiin jo matkailulinjan 

Liisa Lehto ja osittain oli säh-
köpuoleltakin juttua. 

Sähköpuolen opettaja 
Esko Sivén kertoo, että säh-
köpuolella selvitetään tilai-
suuden sähkön tarpeet ja 
huolehditaan, että tarvikkeet 
ovat paikalla ajoissa. Oppi-
laat huolehtivat liikenteen 
ohjauksesta ja sujuvuudesta 
sekä rakentavat ja purkavat 
tapahtuman sähköverkon. 
Opettajat valvovat ja ohjaa-
vat oppilaita heidän töissään 
sekä pitävät oppilaat kuris-
sa. Ennen sähköpuolella on 
pitänyt sytytellä kynttilöitä 
rinteisiin, nykyisin hommat 
ovat vähentyneet. Hyvänä 
puolena tapahtumassa näh-
dään se, että koko koulun 

yhteinen ponnistus kasvat-
taa ryhmähenkeä. Uutena 
ohjelmana haluaisin tilaisuu-
teen moottorikelkka/crossi 
–stunttitapahtuman, moot-
torisahakarsintakilpailut 
sekä moottorikelkka/mön-
kijäesittelyä ja koeajomah-
dollisuuksia.

Joona, Joonas,  
Antti ja Samuel 

Turvallisuusvastaava Han-
nu Kinnunen valmistau-
tuu tapahtumaan siten, että 
kaikki alkaa tapahtuman 
suunnittelusta, jossa laadi-
taan alueesta pohjapiirros, 
myyntikojuille järjestetään 
sammutustarpeet muun mu-

assa useita vaahtosammut-
timia ja sammutuspeitteitä, 
määritetään liikunta- ja pe-
lastusreitit alueelle sekä teh-
dään poliisille ilmoitus. 

Itse tapahtumassa val-
vomme yleistä järjestys-
tä ja pidämme huolen sii-
tä, että ohjeita noudatetaan. 
Aikaisempina vuosina ei 
ole sattunut mitään isompia 
tapaturmia, muutamia liu-
kastumisia on tapahtunut. 
Plussana tapahtumassa on, 
että on paljon yleisöä arviol-
ta 200-300 henkeä ja kaiken 
kruunaa näyttävä ilotulitus. 
Uutena ottaisin musiikkiesi-
tyksiä nykyistä enemmän ja 
lyhyet sketsit olisivat kiva 
lisä tapahtumaan.

Ville Malinen ja  
Alex Koivukangas

Kokemuksia  
kaamoksesta 

Väsyttää enemmän, kun on 
pimeä, eikä oikein jaksa teh-
dä mitään. Ärsyttää, kun va-
loisan aikana ei ehdi tehdä 
mitään ennen pimeää. Paljon 
pimeyttä, vähän valoa, vä-
syttää liikaa, sohjoa, jäätä ja 
loskaa paljon, päivittäin riit-
tävästi vesisadetta.

Prosessipuolen opetta-
ja kertoo, että valmisteluissa 
on tehtävänä soihtujen teko 

sekä itse tapahtumassa syty-
tetään ja valvotaan soihtuja. 
Järjestelyhommia ja tekemi-
siä on ennen tilaisuutta run-
saasti. 

Lasse Illikainen & 
Taneli Sarajärvi

Miten Vilma ja 
Iiris selviävät 
kaamoksesta?

Opettelevat käyttämään va-
loja ja nukkumaan riittäväs-
ti. Tekevät mukavia asioita, 
jotta tulee hyvä mieli. Käyt-
tävät hyviä kenkiä, niin los-
ka, jää ja sohjo eivät haittaa.
sateenvarjo on keksitty, niin 
ja sadevaatteet. TADAA!

Jenna Varjotie &  
Jenna Jokela

Hevospuolen 
opettaja Anna 
Airaksisen ja 

tallityön ohjaaja 
Niina Mikkosen 
haastattelua: 

Anna: Kehittelen oppilaiden 
kanssa ohjelmaa ja katson, 
että tapahtumailtana kaik-
ki sujuu suunnitellusti. He-
voset osallistuvat luultavasti 
ratsastusnäytöksellä ja he-

vosaiheisilla pienillä kilpai-
luilla, joissa on valo jossain 
muodossa mukana. Viime 
vuonna olin mukana järjes-
telyissä ja silloin oli sekä hie-
no ratsastusnäytös että mah-
tavat ilotulitukset. 

Niina: Olen viikon lo-
malla Espanjassa ja tulen 
tapahtumaa edeltävänä il-
tana takaisin, joten sen ta-
kia en osallistu tapahtuman 
järjestelyihin. Kysymyk-
seen miten hevoset reagoi-
vat ilotulitukseen vastaan, 
että hevoset viedään hyvis-
sä ajoin ennen tapahtumaa 
yöksi sisälle. Edellisvuosi-
en tapahtumat ovat olleet 
erittäin tunnelmallisia. On 
mukava, että yritetään tuo-
da syksyn pimeyteen valoa 
luonnollisin keinoin, esimer-
kiksi tulilla.

Ira, Anni-Erika ja Salla

KAAMOS KAATUU!

Kaamoksessa nokipannukahvi maistuu erinomaiselle 
– tervetuloa! Kuva J-P Sillanpää.

Valoa pimeyteen.
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Iltatapahtumat ja 
huvit Pudasjärvellä

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

MYYTÄvÄNÄ

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!Myydään Joulukuusia. Valmiik-
si kaadettuja. 5 €/kpl p. 040 
701 6698.

Myydään yhdessä toimivat 
kaasuhella uunilla ja kaasujää-
kaappi n. 100 l, 200 € yhteen-
sä, Livolla, p. 0400 445 155.

Harvia puukamina k 75, l 36, 
s 57 cm. Sromberg 2 levyinen 
liesi k 85, l 39, s 62. 3 kpl rulla-
verhoa (beige), 120 cm leveys. 
Tarjoa p. 044 082 1190.

Hotelli Iso-Syötteellä lau-
antaina 22.11. esiintyy ou-
lulainen tanssiorkesteri 
Sway. 

Pudasjärveläisille en-
tuudestaan tuttu yhtye on 
keikkaillut nykyisellä ko-
koonpanolla jo vuodesta 
2001. Orkesteri soittaa mo-
nipuolista tanssimusiikkia 
sisältäen sekä kotimaisia 
että ulkomaisia kappalei-

Iso-Syötteellä tanssiorkesteri Sway
ta. Ohjelmistosta löytyy ryt-
mejä jokaiseen makuun. Or-
kesterin soitannasta on saatu 
nauttia ravintoloiden ohel-
la myös, tanssilavoilla, juh-
latapahtumissa ja yksityisti-
laisuuksissakin.

Orkesterin työnjaosta on 
sovittu seuraavanlaisesti: 
Urpo ”Uu” Enckell kitara ja 
laulu, Petri Enckell kosket-
timet ja laulu, Jani Enckell 

rummut, Aki Enckell bas-
so ja laulu. PK

vUOKRATTAvANA

Vuokrattavana alkaen 1.12. 
2014 siisti yksiö 27m2 kes-
kustassa, kaikki palvelut 300 
m säteellä. Oma varasto sekä 
autopaikka. Vuokra 400€/kk. P. 
0400 992 999

yKSiö
 Korentojärvellä 

35 m2. 
Täysin remontoitu. 
p. 0400 512 997

VUOKRATTAVANA

TV-pöytä, tumma petsi, laa-
tikoilla ja rattailla, hinta 25 €. 
Pölynimuri Siemens 2000 W, 
myydään hintaan 25 €. P. 040 
535 5829.

Ratillinen moottorivene ”Tee se 
itse miehelle”. P. 0400 188 125.

Toyota Hilux vm. 1997. Ajettu 
235 tkm. P. 0400 252 699.

Ultimaten 9000 w ilma-vesiläm-
pöpumpun ulko- ja säätöyksik-
kö. Mukaan uudet kupariputket.
P. 040 506 6417.

Teen kotisiivouksia 
asiakkaiden toiveiden mukaan: 

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

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

Teemme myös pieniä lumitöitä.

Soita klo 18 jälkeen 044 971 9161 Minda

KOTISIIVOUSTA

Joulukonsertissa tutut  
esiintyjät Pudasjärven kirkossa
Pudasjärven kirkossa järjes-
tetään tulevana sunnuntaina 
23.11. kello 16 jouluinen kon-
sertti, jossa esiintyjinä ovat 
pudasjärveläisille tutut lau-
lajat Satu Seppänen ja Marjut 
Kossi. Säestäjänä ja solistina 
esiintyy myös tänä syksynä 
kansalaisopiston opettaja-
na aloittanut pianisti Annica 
Nyberg.

Satu Seppänen on kotoi-
sin Pudasjärveltä, jossa Satu 
muistetaan ahkerana ja suo-
sittuna esiintyjänä. Opiske-
lun ja työn myötä Satu siirtyi 
pois paikkakunnalta, mutta 
siteet paikkakuntaan ovat säi-
lyneet vanhempien ja tuttavi-
en kautta. Musiikki on ollut 
aina lähellä hänen sydäntään 
ja kun nyt on jäänyt enem-
män aikaa sille, on siitä tullut 
yhä tärkeämpi osa hänen elä-
määnsä.

-Pitkäaikaisena haaveena 
on ollut konsertti, joka tänä 
vuonna toteutuu yhteiskon-
serttina Joulukonsertin muo-
dossa. Laulan konsertissa 
lauluja, jotka ovat minulle it-
selleni merkityksellisiä. Mu-
kana on klassikoita ja hieman 
uudempiakin joululauluja.

Marjut Kossi on opiskellut 
laulua Oulun konservatoriol-
la vuosina 1996 - 2003 ja val-

mistunut laulunopettajaksi 
Jyväskylän ammattikorkea-
koulusta vuonna 2008. Marjut 
suoritti varhaisiänmusiikki-
kasvatuksen ja luovan tanssin 
erikoistumisopinnot Jyväsky-
län ammattikorkeakoulussa 
vuonna 2013. Vaikka Marju-
tin pääaineena on ollut klas-
sinen laulu, viime vuosina 
hän on ottanut laulutunteja 
myös rytmimusiikin puolen 
laulunopettajilta. Tällä het-
kellä Marjut toimii päätoimi-
sena laulunopettajana Ääne-
kosken kansalaisopistolla ja 
päätoimisena musiikkileikki-
koulunopettajana Viitasaaren 
alueen musiikkiopistossa.

-Olen haaveillut vuo-
sia omasta joulukonsertista-
ni, joka toteutui Pudasjärvel-
lä useita vuosia sitten. Tänä 
vuonna joulukonsertti to-
teutuu yhteiskonsertin muo-
dossa, ja ensimmäistä ker-
taa pääsen konsertoimaan 
Pudasjärven kirkkoon. Olen 
valinnut tähän konserttiin 
laulettavaksi minua puhutte-
levia lauluja. Toivon että va-
litsemani laulut puhuttelevat 
myös teitä ja saavat joulu-
tunnelman nousemaan sydä-
miinne!

Annica Nyberg on kotoi-
sin Pietarsaaresta, missä hän 

7-vuotiaana 
aloitti pianon-
soiton opin-
tonsa. Vuonna 
2003 hän val-
mistui musiik-
kipedagogiksi 
Pietarsaares-
ta. Annica 
on osallistu-
nut useisiin 
pianonsoi-
ton mestari-
kursseihin, esi-
merkiksi Irena 
Sijalowa-Wo-
gelin, Jerzy St-
ryniakin, Seppo Saloviuksen 
ja Liisa Pohjolan kursseille 
sekä Yaara Talin ja Andreas 
Groethuysenin pianoduo-
kurssille. Vuonna 2007 hän 
osallistui Nordic V Kokkola 
lied-kilpailuun Ronnie Karls-
sonin kanssa. Annica val-
mistui aikuisopinnoista sekä 
erikoistumisopinnoista ke-
väällä 2009, Oulun seudun 
ammattikorkeakoulusta. Täl-
lä hetkellä Annica toimii pia-
nonsoitonopettajana Oulun 
konservatoriossa, sekä suo-
rittaa samalla maisterinopin-
not Piteån musiikkikorkea-
koulussa (LTU), Ruotsissa.

Reijo Kossi

Johanna Kurkelan Joulun 
lauluja konsertti kirkossa
Kuluvan vuoden suurim-
maksi osaksi keikkataukoa 
viettänyt laulaja Johanna 
Kurkela tekee marras-jou-
lukuussa mittavan 18 kirk-
kokonserttia kattavan jou-
lukiertueen, joka levittäytyy 
Helsingistä aina Kiteelle 
saakka. Pudasjärvellä kon-
sertti on tiistaina 25.11. kel-
lo 19. Pudasjärven kirkossa. 

Jouluisia lauluja yhdessä 
Johannan kanssa kiertueel-
la esittävät Tomi Aholainen 
piano, Osmo Ikonen ja Kas-
peri Kallio koskettimet sekä 
Tero Siitonen basso.

- Rakastan taikatalvia, re-
vontulia ja pakkasta, lumen 
narskuntaa kenkien alla. Mi-
nulle joulunaika on kuin tur-
vaisa kodinlämpö ja rauha 
kaiken kylmän keskellä. Mi-
nun jouluni saapuu yhdes-
sä ensilumen kanssa ja kes-
tää aina aaton aluspäiville 
saakka. Se on täynnä onnea 

ja kiitollisuutta kuluneesta 
vuodesta, kiitosta kaikista 
upeista seikkailuista ja rak-
kaista seikkailutovereista, 
joita olen saanut kohdata ja 
kokea, avaa Johanna omaa 
suhdettaan jouluun.

Viime jouluna julkaistu 
Joulun lauluja -albumin on 

Laulaja Johanna Kurkelan koko maan kattava joulu-
konserttikiertue ulottuu myös Pudasjärvelle.

tuottanut Jurek Reunamäki. 
Hän toimi tuottajana myös 
vuonna 2012 julkaistulla Su-
denmorsian-albumilla. Sekä 
Johannan Sudenmorsian- 
että Joulun lauluja -albumit 
ovat myyneet kultaa.

Mikko Toiviainen

KAUPPiSPOiKiEN 
MyyMäläAUTO

Ei KUlJE KE 19.11. 
huolto- ja korjaustöiden vuoksi. 

KAUPPiSPOJAT Oy
Haisuvaarantie 41, 93277 Iinattijärvi  

puh. 0400 298895, varasto 040 7492826

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI 

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.

Inbody 720 kehonkoos-
tumus analyysi on mah-
dollista saada kaikille 
lauantaina 22.11. yhtenä 
ohjelmana Letkeä lauan-
tain tapahtumissa, jotka pi-
detään Tuomas Sammel-
vuo salilla, Puikkarissa ja 
kirjastossa. 

Kävin itse mittauk-
sessa, joka kertoo koko 
kehon koostumuksen, 

Kehonkoostumusmittauksessa 
kannattaa käydä

ravitsemustilan, lihas-rasva-
diagnoosin, painodiagnoo-
sin ja lihastasapainon. 

Olen kiitollinen testistä. 
Siinä sain tietää kaikki mitä 
on hyvin ja missä pitää ”pa-
rantaa tapoja”, vahvistaa li-
haksia ynnä muuta. 

Tällä kirjoituksella halu-
an innostaa menemään tes-
taukseen, joka vie pitkälle 
omaa hyvinvointia. Kiitos 

vapaa-aikaohjaaja Sampo 
Laakkoselle testauksen jär-
jestämisestä kaikille haluk-
kaille.

Olen iloinen, 
että sain olla testissä 
– suosittelen kaikille!

Kerttu Simu
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Pudasjärven seurakunnan 
12. kirkkomusiikkiviikko 
päättyi maanantaina 17.11. 
hienoon Suomen Kanttori-
kuoron, CCF:n, konserttiin 
Pudasjärven tunnelmallises-
sa vanhassa kirkossa. Noin 
tunnin kestäneen konsertin 
aikana kuulimme perinteisiä 
hengellisiä lauluja sekä uu-
sia sovituksia vanhoista vir-
sistä. Lisäksi ohjelmistossa 
oli uudempaa suomalaista 
ja kansainvälistä hengellistä 
kuoromusiikkia, josta yleisö 
sai nauttia. 

Konsertti alkoi kuoron 

Kirkkomusiikkiviikko päättyi upeaan konserttiin
laulaessa yläparvelta ensin 
ilman säestystä yhden ja toi-
sen urkuri Riikka Haapamä-
en säestyksellä. Sen jälkeen 
kuoro siirtyi kirkon etu-
osaan esittäen pääosan oh-
jelmistostaan. Kuoron johta-
ja Kari Turunen kertoi myös 
ohjelmiston sisällöstä sekä 
siitä, että kuoron koostumus 
vaihteli sitä mukaa ketä oli 
käytettävissä. Alun perin-
hän vuonna 1948 perustet-
tu kuoro oli mieskuoro. Nai-
set tulivat mukaan vuonna 
2007. Heitä olikin nyt muka-
na enemmistö laulajista. 

Kirkkomusiikkiviikon toi-
sessa keskiviikkona 12.11. 
Sarakylän kappelissa pide-
tyssä tilaisuudessa esiintyi-
vät Sarakylän kappelikuo-
ro ja Vox Margarita kuoro 
kanttori Keijo Piiraisen joh-
dolla. Tilaisuudessa oli ylei-
söä noin 70 henkilöä, joukos-
sa oli runsaasti myös nuoren 
polven edustajia ja lapsiper-
heitä. 

Iivari Jurmu

Sarakylässä kirkkomusiikkiviikon konsertti

Kirkkomusiikin ammat-
tilaisten osaaminen kuului 
ja näkyi koko skaalallaan. 
Saimme kuulla tuttuja ja vä-
hän tuntemattomampia sä-
vellyksiä ja ohjelmisto oli-
kin mukava sekoitus tuttua 
ja uutta. 

Kanttori Jukka Jaakko-
la kiitteli lopuksi loistavasta 
ja mieliinpainuvasta konser-
tista. Hänen mukaansa tä-
mänkertainen kirkkomusiik-
kiviikko onnistui mainiosti 
niin ohjelmiston monipuoli-
suuden, laadun kuin yleisön 
kiinnostuksenkin suhteen. 

Tärkeäähän on, että musiik-
kitarjonta myös kohtaa kuu-
lijansa. Siihen voi olla nyt 
tyytyväinen. 

Kuoron jäsenenä toimi-
va kanttori Keijo Piirainen 
kertoi, että kuoron seuraa-
vat esiintymiset ovat tam-
mikuussa Lappeenrannas-
sa sekä maaliskuussa parilla 
paikkakunnalla toteutetaan 
Bachin Johannes-passio.

Markku Kemppainen Kuoron johtaja Kari Turu-
nen kertoi kuoron ohjel-
mistosta.

Kanttori Jukka Jaakkola 
avasi konsertin ja toivotti 
yleisön tervetulleeksi.

Suomen Kanttorikuoro esiintymässä Pudasjärven kirkossa, johtajanaan Kari Turu-
nen. 

Kirkkomusiikkiviikon päätöskonsertin yleisöä Pudasjärven kirkossa.

Sarakylän kappelikuoron esityksessä selloa soitti Vil-
helmiina Heikkilä ja urkuja Hannele Puhakka. Eturi-
vissä Irene Kortesalmi, Lilli Vähäkuopus ja Seija Tuo-
minen, takarivissä Anneli Kontio, Katja Särkelä ja 
Marja-Leena Suoranta. Vox Margarita –kuoro esiintymässä Sarakylän kappelissa. 

Samin pienkone

info@saminpienkone.com
Ratamotie 46, 90800 Oulu

P. 040 183 5100

Huollamme melkein kaiken 
mikä pärisee

Moottorikelkat, mönkijät, lumilingot, 
mopot yms. pienkoneet.

Varaosat ja renkaat 
kaikkiin koneisiin, mitä huollamme.

Kysy myös isommista 
remonteista tarjous.

Remontit ja huollot myös 
viikonloppuisin.

Myös kuljetuspalvelu.

www.saminpienkone.com

Persoonallisia pastellipiirroksia ja sarjakuvia
Sarakylän Ruuhensuolla pie-
nessä mökissään asusteleva 
nuori mies, Turo Granlund 
on tuonut Pohjantähteen ylei-
sön nähtäville persoonallisia 
kättensä töitä, pastellipiirrok-
sia ja sarjakuvia. Yhteistyössä 
kaupungin kulttuuripalvelu-
jen kanssa marraskuun alus-
sa pystytetty näyttely on esil-
lä 26.11. saakka. 

Granlund kertoo tekevän-
sä sekalaisia taidejuttuja har-
rastuksenaan. Enimmäkseen 
hän piirtää sarjakuvia, mutta 
niiden oheistuotteena on syn-
tynyt myös tauluja. 

-Puutöitäkin olen tehnyt 
jonkin verran ja uusimpa-
na juttuna olen alkanut neu-
la-huovuttamaan erikoisia 
heppihemmoiksi kutsumia-
ni hahmoja. Sarjakuvien piir-
täminen on suurin mielen-
kiintoni kohde ja vaihtelevan 
mittaisia tarinoita olenkin 
saanut tehtyä valmiiksi kym-
menittäin. Kolmesta eri sar-

jakuvaseikkailusta on otettu 
myös oikea omakustannepai-
nos. Sarjakuvat joita teen on, 
"Matti Mutun mokailut", jos-
sa seikkailee kalaihminena-
varuusolio ja hänen normaa-
li ihmisystävänsä Retkimies. 
Kuten nimestäkin käy ilmi, 
hän on erämies kuten Matti 
Mutukin. 

-En ole saanut minkään-
laista oikeaa taideoppia, 
vaan oman innokkuuden ja 
luomisvimman seuraukse-
na on tullut tehtyä monen-
laisia taidejuttuja. Näyttelyy-
ni sain idean viime jouluna, 
kun mietin, miten saisin sar-
jakuviani enemmän esille. Sil-
loin aloin tekemään pastelli-
piirustuksia, joita syntyikin 
runsaasti. Nykyiseen näytte-
lyyn valitsin 20 vähiten huo-
noa työtä. Keväällä väkertelin 
puusta erilaisia miniatyyri-
koristeita alun perin omaan 
kirjahyllyyn, mutta kelpuu-
tin lopulta nekin näyttelyrek-

Kuvan piirroksissa on tekijän Turo Granlundin mukaan 
nähtävillä yltäkylläistä naivistista värisloistoa.
visiitaksi. Huovutustöitä olin 
jo aiemminkin tehnyt, mut-
ta vasta tänä syksynä synty-
neet tyttöhahmot olivat niin 
omituisia, että halusin tuoda 
nekin nähtäville, kertoo te-
kijä ensimmäisen näyttelyn-
sä syntyvaiheista. Granlund 
muistuttaa, että hänen taiteen 

tuotoksia voivat halukkaat 
myös ostaa. Esimerkiksi useat 
piirrostyöt ovat tekijän mie-
lestä keräilyharvinaisuuksia, 
koska niitä ei painateta yksit-
täin enää enempää. Tekijään 
voi ottaa yhteyttä puhelimitse 
tai sähköpostilla (turovaleri@
gmail.com). PK
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT

MAANRAKENNUSTA

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

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

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

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

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

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

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

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

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

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

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

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOlTA löyTyy!
-  Ultrapoint- ja  

gps tutkat
- HoUKUTTElU  

KUVAT  
poistohinnoin

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

pUVUT
-  RETKEILY  

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

alk. 10kpl/20€

-  akkulämmitteiset 
HANsKAT jA LIIVIT

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

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

moottoriöljy 5w-40  
4€/l omaan astiaan

-  FiTdog EnERgiA  
TAnKKAUS jA 

 PAlAUTUS 
 jUomAT

Kylän halvimmat KOIRAN RUUAT 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua.

Hau hau kanariisi 17 kg
4 säkkiä 100 € 

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOiTUSTA
KOKOUSTilOJA
JUHlATilOJA

●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6
●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

   
p. 040 1951 732  

PAINOPALVELUITA

PAINOPALVELU PUURUNEN
Jukolantie 4

Järkilahjat pukinkonttiin! 

NIMIKOIDUT:
*kylpypyyhkeet
*laudeliinat
*toilettilaukut

*reput, kassit
*kännykkäpussit
*pikkuväen lompakot  

TERVETULOA!

Jätä tilaus nyt, saat valita
haluamasi väriyhdistelmät
maahantuojan kuvastosta!

ps. alakerran KIRPPUTORILLA 
paljon käytettyä ja uutta tavaraa!!

Jätä tilaus nyt, saat valita
haluamasi väriyhdistelmät
maahantuojan kuvastosta!

PAINOPALVELUSSA UUSI
PAINOMENETELMÄ:

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

...sekä 
    tutut, suositut joululahjat

av. ma-pe 10-17

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

* Lukkojen sarja-
muutokset

 ja -asennukset, 
aukaisut

* Avainpalvelu
* Myösvarmuuslu-

kot asennettuna

Kaupunginhallitus kä-
sitteli tiistaina 18.11. pi-
tämässään kokouksessa 
erityisryhmille rakennet-
tavien rivitaloasuntojen 
tonttien luovutusehtoja.  
Erityisryhmien asuntoja 
varten on varattu rivita-
lotontit Kauppatien var-
relta sekä Kauppatien ja 
Kauralantien risteykses-
tä. Rakentamisen toteut-
taa Pudasjärven Vuokra-

Törrön- ja Riekinkankaalla puukauppoja
talot Oy.

Päätösesityksen mu-
kaan asuntojen luovutus-
ehtoina myyntihinta oli-
si 5,75 euroa neliömetriltä 
ja tonteilla olisi myös vuok-
rausmahdollisuus vuosi-
vuokrana 0,46 euroa neliö-
metriltä. Vuokran tasona 
on käytetty kahdeksan pro-
senttia myyntihinnasta vuo-
dessa. Vuosivuokra, samoin 
kuin kauppahinta, mikä-

li vuokralainen lunastaa 
vuokratontin vuokra-ajan 
kuluessa, on sidottu elinkus-
tannusindeksiin. 

Pudasjärven Metsähoi-
toyhdistys on pyytänyt 
puumarkkinat.fi –palvelun 
kautta tarjoukset Törrön-
kankaan ja Riekinkankaan 
hakkuista. Kaupunginhal-
litus on hyväksynyt aluei-
den hakkuusuunnitelmat 
19.11.2013. Päätösesityksen 

mukaan hyväksyttäisiin Sto-
ra Enso Oyj:n tarjous noin 50 
000 euroa. Tarjouskilpailus-
sa tarjousten väliset erot oli-
vat hyvin pieniä. 

Kaupungin omana toi-
mintana harjoittaman kau-
kolämpötoiminnan yhtiöit-
tämisasia on edennyt siten, 
että kokouksen päätösesi-
tyksen mukaisesti perus-
tettaisiin kaupungin 100 
prosenttisesti omistama Pu-

dasjärven Lämpö Oy:n ni-
minen yhtiö. Kaukoläm-
pötoiminta luovutettaisiin 
yhtiölle vuoden vaihteessa. 
Käsiteltävänä oli myös yh-
tiön perustamissopimuksen 
ja yhtiöjärjestyksen hyväk-
syminen. Esityksen mukaan 
yhtiön hallitukseen tuli-
si viisi varsinaista jäsentä, 
joista kaksi kaupungin vir-
kamiestä, kaupunginjohta-
ja Tomi Timonen ja vs. tek-

ninen johtaja Eero Talala. 
Yhtiön toimitusjohtajan 
valitsisi hallitus. Henki-
löstön osalta noudatetaan 
liikkeenluovutuksen pe-
riaatteita, jolloin henki-
löstö siirtyy yhtiössä vas-
taaviin tehtäviin. Yhtiön 
toimialana on kaukoläm-
mön tuotanto ja jakelu. Li-
säksi yhtiö voisi harjoittaa 
muuta liiketoimintaa. PK
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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!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh. 040 548 7169 

Tervetuloa!

Su 23.11. klo 11 Aila Pyörälä ja tiimi
Su 30.11. klo 11 Jouni Vikström ym

Sana ja rukous tiistaisin klo 18. 

Varaa majoitus hotellista tai mökistä
Hotelli Iso-Syöte puh. 020 147 64000
Online varaukset:
www.hotelli-isosyote.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Varaa nyt myös 

pikkujoulu!

La 22.11. 
Tanssiorkesteri Sway

Pe-la 28.-29.11. 
Tanssiorkesteri Romeot

Pe 5.12. 
Tanssiorkesteri Nelituuli

Johanna Kurkela

Joulun Lauluja
25.11 Pudasjärven
Kirkko  klo 19:00

R-Kioskit: tapahtumanumero 108099

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

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

Ennakkomyynti:
www.lippu.fi / 0600 900 900

1,98 EUR/MIN + PVM
R-Kioskit

Joulukonsertti
Pudasjärven kirkko

su 23.11.2014 klo 16.00

Marjut Kossi
laulu 

Ohjelmamaksu 5 €

Annica Nyberg, piano

Satu Seppänen
laulu

Järj. Pudasjärven kansalaisopiston opistolaiskunta, 
Pudasjärven seurakunta

KINKKU-
BINGO

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8)

sunnuntaina 23.11. klo 18.00
Pääpalkintona 10 kg:n kinkku. 

Tervetuloa! 
Järj. Taku

Syötteen lumoa - Martti Määtän akvarelleja 2.11.–27.2.2015 ke-su 
klo 10-16. Syötteen luontokeskuksessa on mahdollisuus tutustua Martti 
Määtän akvarellinäyttelyyn ”Syötteen lumoa”.
Matti Muju - Turo Granlundin pastellipiirroksia ja sarjakuvia
4.11.-26.11. ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Kulttuurikeskus 
Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin edestä.
Pudasjärven Ommaiskahvila to 20.11. klo 13-15. Tietoa, tukea ja toi-
mintaa kaikille omaisistaan huolehtiville. Kahvilassa jouluista tunnelmaa. 
Seurakuntakeskus, Varsitie 12.
Osviitan Joulumyyjäiset to 20. 11. klo 9-14. Työkeskus, Kauralantie 3.
Kaamos kaatuu! to 20.11. klo 18 Jyrkkäkoskella. Kaamos kaatuu! -ta-
pahtuma on koko perheen ohjelmallinen ilta ulkona tulien loisteessa. Tänä 
vuonna vietämme 10-vuotisjuhlaa! 
Päivä paloasemalla la 22.11. klo 10-14 Päivä Paloasemalla avaa valta-
kunnallisen Paloturvallisuusviikon koko perheen tapahtuma. Pudasjärven 
paloasema, Kauppatie 12.
Lakarin koulun 130-vuotisjuhla la 22.11. avoimet ovet klo 9-12. Juhla 
klo 13.  Lakarin koulu, Postimiehentie 2.
Letkeä lauantai la 22.11. klo 10-15. Luvassa on mm. vesijuoksua, InBody-
mittaus, soppatykkimuonitus ja kirjaston ohjatut lounastanssit klo 11-12. 
Puikkari, Tuomas Sammelvuo -sali ja kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Aikalisä-teemailta: Asuminen la 22.11. klo 18-23. Pudasjärven kaupun-
gin nuorisopalvelujen järjestämä Aikalisä-teemailta, johon ovat tervetulleet 
kaikki varusmies-ja siviilipalvelukseen valmistautuvat nuoret miehet. Nuo-
risokahvila, Tuulimyllyntie 4.
Joulukonsertti Pudasjärven kirkossa su 23.11. klo 16.
Alakoulujen salibandyn kaupunginmestaruusturnaus ti 25.11. klo 
9-15 Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Iso-Syötteellä itsenäisyyspäivän soihtulasku la 6.12.
Vaarametsien joulu Syötteen luontokeskuksella la 6.12.  Syötteen 
luontokeskuksella virittäydytään itsenäisyyspäivän sekä joulun juhlatunnel-
miin.
Elokuvailta Pohjantähdessä su 7.12. klo 14-20.  Klo 14 Nuija ja tosi 
nuija kaks. Klo 16 Nightmare 2 - Painajainen jatkuu. Klo 18 Nälkäpeli - Mat-
kijanärhi, osa 1. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta pikkujoulun merkeissä 
Raili Juttulalla ti 9.12. klo 19.
Koillismaan alakoulujen salibandyn mestaruusturnaus to 11.12. 
klo 9-15 Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Joulumyyjäiset la 13.12. klo 9-14.  Tuomas Sammelvuo -salissa.
Vaarametsien joulu Syötteen luontokeskuksella la 13.12. Klo 11-14 
luontokeskuksen laavulla on glögi- ja piparitarjoilu.  Söpöt valjakkohuskyt 
ovat tavattavissa klo 12-14. Luontokeskus on avoinna keskiviikosta sunnun-
taihin klo 10–16.

Pudasjärven 
JHl 330 ry:n 

PiKKUJOUlU 
Ravintola Kurenkoskessa

la 6.12.2014 klo 19.00 alkaen. 
Osallistumismaksu jäseneltä 5 € ja seuralaiselta 38 €, 

sisältäen jouluaterian ja ohjelmamaksun.
Ilmoittautuminen ja ruokavaliot 

Sepolle p. 040 549 2067 tekstiviestillä.
Maksu yhdistyksen tilille FI96 5360 0450 1375 86, 

ti 25.11. mennessä.
Muista merkitä tiedot kenttään kaikkien osallistujien nimet.   

Tervetuloa juhlaan!  
Hallitus

Pudasjärven Urheilijat  
voimistelujaosto
Päivitystä MIXJUMPPAAN!
Ti 25.11. Ei ole mix- jumppaa.
Ti 2.12. Virtasen Katrin ChiBall-tunti. Oma alusta mukaan!

PuU Uimajaosto
Uinti- ja pellehyppykisat Puikkarissa su 23.11 klo 18. alkaen.
Ilmoittautuminen paikan päällä ja osallistuminen maksutonta.
Kaikki osallistujat palkitaan.
Tervetuloa!

P
U

U

1945

50-v.

Johtokunta

Sarakylän 
Metsästysseura ry:n
HiRViPEiJAAT/ 

50-VUOTiSJUHlA
su 23.11.2014 Sarakylän koululla.
Juhla alkaa klo 11.00 ja juhlan jälkeen ruokailu, 

tarjoilu loppuu klo 13.30.
Lopuksi hirvenlihahuutokauppa.
Tervetuloa maanvuokraajat, 

seuran jäsenet ja kyläläiset perheineen. 

Pudasjärven AKT osasto 127:n
JOULURUOKAILU

Jukolan Pirtissä 
lauantaina 13.12.2014 klo 18.00

Ilmoittautumiset: Esalle puh. 040 506 4943 
perjantaihin 5.12. mennessä.

Tervetuloa jäsenet 
kamun kanssa mukaan.

Johtokunta

Joulu on kohta ovella…
Joten on aika merkitä kalenteriin 

MTK Pudasjärven 
pikkuJoulu Ja 
puuroJuhla!

Tänä vuonna pikkujoulu järjestetään 
pe 5.12.2014 alkaen n. klo 19.30

Hotelli Iso-Syötteellä. 
Ilmoittautumiset pe 28.11. mennessä

puh. 040 596 6198 (mielellään tekstiviesti) tai 
maija.puhakka@luukku.com

Omavastuuosuus on 15 €/hlö jäseniltä ja 34 € 
ei-jäseniltä. Omavastuu maksetaan paikanpäällä.

koko perheen 
puuroJuhla 

MTK-Pudasjärven jäsenille 
perheineen on 

Hilturannan leirikeskuksessa 
la 13.12.2014 alkaen klo 12. 

Tiedossa jouluista ohjelmaa ja tietenkin joulupuuroa!
Ei maksua. Tervetuloa! 

Ilm. ke 10.12. mennessä puh. 040 596 6198 
(miel. tekstiviesti) tai maija.puhakka@luukku.com

Keskiviikkona 19.11.
Tietovisa alkaen klo 19 vetäjänä Marko Koivula

Perjantaina 21.11.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

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

Lauantaina 22.11.

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
Wintissä: klo 24-03.30  DJ LEILA

Lippu 5€ sis. ep

TULOSSA:  la 29.11. Marko Juhani Group, la 6.12. Ässät

KURENKOSKi

TERVETUloA ViiHTymÄÄn 
TAPAHTUmiEn KESKiPiSTEESEEn

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

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

HOTELLI-RAVINTOLA

VIRIKEPÄIVÄ 
Jaalanka, Jaalangan pirtti

ppa 1 Koivulampi 93899 Pudasjärvi.
Pe 21.11. klo 12.00  

Aiheena: Vieraana muistihoitaja Helena Kokko. 
Tervetuloa!          Livokas ry
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SyySKOKOUS 
lauantaina 29.11.2014 klo 18 

Aten kotakahvila Kelosyötteentie 9 Syöte. 
Esillä sääntömääräiset asiat.

Syyskokouksen jälkeen klo 19.30 on 
Hotelli Iso-Syötteellä 

PiKKUJOUlU 
jossa palkitaan Pudasjärven Vuoden Yrittäjä.

Ken lahjan tuo, hän lahjan saa.
Pikkujoulua vietetään yhdessä T

aivalkosken Yrittäjien kanssa. 
Yhteiskyyti lähtee S-marketin vierestä klo 17, 
paluu pikkujoulun jälkeen yhteisesti sovitusti.  

Ilmoittautumiset la 22.11. mennessä 
pudasjarven@yrittajat.fi tai 

p. 0400 375 557 Jaana, 050 501 9090 Marko. 
Mainittava, osallistuuko yhteiskyytiin. 

Tervetuloa!

Pudasjärven Yrittäjät ry:n

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

KURENALAN KAUPPAPAIKAN 
SUUNNITTELUUN LIITTYVÄ 

YLEISöTILAISUUS
Pudasjärven kaupunki on ryhtynyt laatimaan yleissuunnitelmaa 
Kurenalan taajaman kaupallisten olosuhteiden parantamiseksi. 
Suunnittelun tavoitteena on parantaa taajaman houkuttelevuutta 
ja saavutettavuutta. Suunnittelun haasteena on sijoittaa houkutte-
levia yrityksiä taajamaan siten, että se edesauttaa samalla paikallis-
ten pienempien yritysten menestymistä.
Suunnitteluun liittyen järjestetään kaikille kiinnostuneille tarkoi-
tettu avoin yleisötilaisuus keskiviikkona 19.11.2014 klo 
18.00, kaupungintalolla, kokoustila Otavassa. 
Tilaisuuden tarkoituksena on varata osallisille mahdollisuus osal-
listua suunnit-teluun ja esittää mielipiteitä asiasta. Tilaisuudessa 
esitellään ohjausryhmän johdolla laadittuja vaihtoehtoisia raken-
nemalleja ja havainnekuvia. 
Tervetuloa!

Pudasjärvellä 11.11.2014

Ohjausryhmä

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry:n 

sääntömääräinen 
syyskokous 

pidetään  torstaina 27.11.-14 klo 19 
Ravintola Kurenkoskessa. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hallitus. 

Tervetuloa! Tervetuloa asiasta kiinnostuneet!

Pudasjärven Sos.dem. 
työväenyhdistys ry järjestää 

KESKUSTElUTilAiSUUdEN 
KAUPUNgiN 

AJANKOHTAiSiSTA ASiOiSTA
su 23.11.2014 klo 17 alkaen 
kaupungintalon kahviossa.

Pudasjärven Kyläneuvoston 
KOKOUS

to 27.11. klo 18 Suojalinnalla, 
os. Urheilutie 2.

Kaikille avoimeen tilaisuuteen kutsutaan 
edustajia kaikilta Pudasjärven kyliltä, 

kunnan johtavista viranhaltijoista sekä 
luottamushenkilöistä. Kaikkien kylien mukanaolo olisi 
erittäin suotavaa, vaikka useamman henkilön voimin.

Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
Tervetuloa!

Tilaisuuden järjestäjänä Kurenalan kyläyhdistys ry

Pudasjärven lukiosta saa valkolakin 
syksyllä 2014 kaksi ylioppilasta 
Inka Kipinä ja Laura Ojala.

Syksyn ylioppilaita

Onnittelemme!

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 
VKK-Media Oy Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKeNLAISeT sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme

puh. 0400 385 281            vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi             www.pudasjarvi-lehti.fi

• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut

Marraskuun kesselikirje
Kerronpa Kepan mummon katosta. Lähdimme Seppo Huitsin 
kanssa vasta illan suussa matkalle ja tiesimme olevamme mel-
ko myöhään Kalevalassa, jonne suunnittelimme yöpyä. Karjalan 
puolella soittelin eri tahoille ja järjestelin matkaamme. Tollonjo-
elle veimme Salmelan perheen lahjoittaman sängyn. Ilmari ja Vie-
no olivat laittaneet parempaa päälle, kun tulivat meitä vastaan. 

Vuokkiniemeltä saatiin lastenvaatelahjoitus Tanjalta ja Aleksil-
ta. Kaupan varastosta Seppo nosteli 10 huoparullaa autoon. Mat-
kamme jatkui Kalevalaa kohti. 

- Onneksi Galina lupasi ottaa meidät yöksi, sanoin Sepolle. 
-Teiltä menee tuntia kolme, ennen kuin olette täällä, kun te 

ette aja niin ruttoon, arveli Galina. Vuonnisen kylä oli pimeä. Suo-
pöllö lensi ohitsemme. Kello oli jo yli puolenyön. 

-Tämä kitara on lahja Iljalle, kirjoitin paperille. 
-Vien ulkovessaan, sieltä ainakin löytävät. Kukaan ei sieltä vie 

kitaraa yön aikana, sanoin Sepolle. Lähdin astelemaan kapeaa pol-
kua pitkin. Yhtäkkiä ko. Ilja seisoi edessäni pimeässä yössä? Äidin 
pirtti häämötti kuun valossa ja sumu nousi maasta. Uskomatonta! 
Juuri tälle miehelle piti antaa tämä kitara, jota hän oli pyytänyt jo 
pari vuotta sitten. Tämä lahjoitus tuli Liikasen Pentiltä. 

– Mistä se Ilja siihen pamahti? Seisoi vain siinä pimeässä yös-
sä? Uskomaton juttu! Jatkoimme ihmetyksen vallassa eteenpäin. 
Kohta ohitimme suomalaisten ja venäläisten sota-aikojen kuului-
sat Kiskis-kukkulat.

Joskus puoli kahden aikaan oltiin perillä. Jostakin syystä kyl-
mälaukun johto oli sulanut tupakansytyttimeen? Galina ja Anatoli 
valvoivat, vaikka olin sanonut, että jättäkää ovi vain auki, niin me-
nemme nukkumaan. Lihamakaronia ja tsaijua yöpalaksi! 

- Pikkupoikana kaiket päivät oltiin Kiskis-kukkuloilla. Löydet-
tiin patruunoita, kranaatteja.. reppukaupalla. Neljä poikaa kuoli, 
kun laittoivat ropivoon miinan. Olin 2 kilometrin päässä kylässä, 
niin minulta putosi halkokuorma käsistä sen räjähdyksen voimas-
ta. Eräät löysivät uuden saksalaisen kiväärin. Meillä oli siihen laa-
tikollinen patruunoita. Jotkut miehet löysivät rajan pinnasta ve-
näläisen lentokoneen. Vielä 1960-62 maastosta löytyi sotilaiden 
ruumiita, luut vain näkyivät. Taskuista löytyi rahaa. Oli suomalais-
ta ja venäläistä rahaa, selitti Anatoli meille.

Seppo jatkoi pakinoita Anatolin kanssa aamulla. Galina kertoi 
vedenkannosta pirttiin. 

– Vesiauto tuo vettä kolme kertaa viikossa. 
Hän kaatoi suuresta hinkistä vettä ämpäriin. Taivas oli pilvessä 

ja vettä tihuutti. Kalevalan Woodin sahalta ostimme lautatavaraa. 
Ystävämme Reino oli soitellut sahalle. 

- Jättäkää tavaraa suomalaisille sivuun. 69 lautaa ja kaksi lank-

kua pakkasimme mukaan. Kepalla pidimme sadetta Nadjan luona. 
Käväisimme naapurin Veronika-tytön luona. 

– Tässä on lahjan Malisen ystäväperheelle. Sade alkoi helpot-
taa iltapäivästä. Aloittelimme heti Valja-mummolle kattoremontin 
tekoa. Muutaman tunnin saimme tehtyä, mutta sitten alkoi ropista 
niin, että oli turvallisuussyistä lopetettava. Odottelimme kylyn läm-
penemistä läpimärkinä. Joimme tsaijua keittiössä ja katselimme, kun 
katosta vuoti vettä viidestä-kuudesta eri kohdasta. Ämpärit mum-
molta loppuivat, sillä vettä tuli muualtakin. 

– Miten Valja on voinut tässä asua? 
Illan aikana tutustuttiin kylän kulttuurijohtajaan Tanjaan. Lupa-

simme ensi vuodeksi apua esiintymisasujen kankaiden ostoa varten. 
Kävimme parissa muussakin kodissa. Nadja kertoi kylän työmah-
dollisuuksista ja väkimäärästä (340). Seuraava päivä menikin aamu-
yhdeksästä iltayhdeksään katolla. Päivän aikana Nadja kutsui mei-
dät syömään ja kävi välillä kyselemässä, miten menee? Hyvin saatiin 
huovat ja laudat katolle. Ei ole ollut ihme, että vesi oli tippunut keit-
tiöön. Edelliset korjaajat olivat laittaneet huovat juuri niin, että vesi 
oikein juoksi kattorakenteisiin! Päivän aikana Galina-tytär siivoili 
sintsin varastosta kaatopaikalle menevät moskat. 

- Älkää rukkia ja hiilisilitysrautaa laittako hukkaan, ne ovat ar-
vokkaita. 

Lounaan jälkeen purimme sintsin (eteisen) kattoa. Oli se todella 
huonossa kunnossa. Oli multaa, tiilenpaloja, puun taimia, lahonneita 
lautoja, homeisia huopia... Laudat murenivat käsiin niitä irrotellessa. 
Ihan hirveää. Miten katto voi ollakin näin huono? Piti purkaa ihan al-
kutekijöihinsä. Riittävätkö laudat? No, täytyy keksiä jotain. 

– Vetäse moottorisahalla tuo sintsi puoliksi. Valja antoi siihen 
luvan. Mietti kylläkin vähän aikaa. Sintsi romahti siististi kasaan ja 
saimme siitä paljon käyttökelpoista rakennusmateriaalia. Sepon 
kanssa tehtiin uusi alapohja sintsiin. Laitettiin kaksinkertainen huo-
pa. Korjattiin pikkusintsi, joka roikkui uhkaavan näköisenä. Sopivaa 
lankkua saatiin kaadetusta sintsistä. Tarkoille meni lautatavara kans-
sa. Tekemämme tikkaatkin purettiin ja laitettiin sintsin alapohjaan 
tueksi.  Melkoista hyödyntämistä. Naulatkin riittivät juuri, kun otet-
tiin laudoista venäläisiä nauloja uusiokäyttöön. Valja kiitteli tyytyväi-
senä ja sanoi, että Jumala häntä auttoi. 

– Nyt ei tarvitse enää pelätä, että katto romahtaa. 
Valja pyyteli anteeksi, kun ei ollut laittaa meille pöytää eli ruokaa. 
– Ei se mitään, juodaan joskus tsaijut. 

Kesseliterveisin 
Ape Nieminen 

Katto korjattuna ja remonttikin loppusuoralla.

Valjan katto ennen korjaamista.

Valja mummon 
peukut. 
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KAAMOS KAATUU 
halon teolla! 

Esittelemme halonteko näytöksessä 
maanantaina 24.11.2014 klo 10-15  

Hakki Pilke Falcon klapikone 
UUTUUDEN!

Hakki Pilke Falcon on tuoteperheen uusin kone. 
Ominaisuuksiltaan kone vastaa pääosin, 

huippusuosittua Hakki Pilke 37 - klapikonetta. 
Halkaisunopeudeltaan kone on kokoluokassaan ylivoimaisesti markkinoiden nopein. 

Hydraulisten toimintojensa (saha ja kuljettimet) ansiosta 
koneessa ei ole lainkaan kiilahihnoja. 

TErvETUlOA!

Pannu 
kuumana

 koko päivän!

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856
Tuotantietie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260

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

Tuotantotie 1, Pudasjärvi. Puh.  020 752 8260

www.k-maatalous.fi

K-MAATAlOUS PUdASJäRVi

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
nttu 

    

10. KAAMOS  KAATUU 
  To 20.11.2014 klo 18.00 OSAO Jyrkkäkoskentie 18 

ammattiopiston ympäristö, tulet opastavat perille 
Ilmainen kuljetus klo 17.45 linja-autoasemalta,  

paluu ilotulituksen jälkeen n. klo 20.15  
      
 

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

Lisätiedot: Liisa Lehto 040 – 512 1304 

     OHJELMASSA: 

 HEVOSESITYS klo 18.15 

 MUSIIKKIA 

 KILPAILUJA 

 ONGINTAA 

 VELHO 

 MAKKARAA  

 LÄTTYJÄ 

 MOOTTORIKELKKA-ESITTELY 

 

 ILOTULITUS klo 20.00! 

 
 

 

 

Kuva Juha Nyman 


