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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Varusmiespalvelus
nuorille tärkeä vaihe 

elämässä s. 4

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2, Pudasjärvi

P. (08) 822 001, 040 524 2545
Avoinna: 

ma–pe 9.00–17.00,
Ma 1.9. alkaen ma-pe 9.00-17.00, la 10.00-14.00 

Tervetuloa!

Tonalin
Alkuperäinen 
CLA-valmiste

19,90
(ovh. 37,85) 189,5 €/kg
150 kaps. Huipputarjous!

Aurinko D 
50 μg tai 100 μg
Vahvat D-vitamiinit

(ovh. 29,90)

50 μg 300 kaps.
100 μg 200 kaps

22,90
YLI -20%

Omegat 3-6-7-9

28,90
(ovh. 61,70) 196,6 €/kg

Huipputarjous!
Vahva Omega-3

20,90
(ovh. 30,45) 129,9 €/kg
100 kaps.

YLI -30%

Vitamar 1000

- 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)

- Keliakia ja helocobakteeritesti
- Kehon rasvaprosentti (ulkoinen rasva)
- Kehonkoostumusmittaus (paino, rasva%, 

lihas ja luumassa%, vesi%, sisäelinrasva, 
kehon fyysinen ikä)

Koostumusmittaukseen tulijat 
miel. klo 11 jälkeen.

TERVEYDENHOITAJAN MITTAUKSET pE 29.8. klo 9-17

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

Kaikki omegat yhdessä

140+60 kaps.

PALVELEMME
Tervetuloa!

Arkisin
Lauantaisin

klo 9 - 18
klo 9 - 14

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, p. (08) 821 185

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

lihamakaroni-
ja lihaperunasose-

laatikko 350-400 g

1,25
ltk

italian-, punajuuri- 
ja perunasalaatit 

400 g

1,15
ras

gotler-
makkaratanko

1 kg

6,50
kpl

1,00
tumma- ja vaalea 

lounassämpylä 
8 kpl/320 g

1,49
pss

sport täysjyvä-
ruisnäkkileipä 9 kpl/500 g

1,89
pkt

miesten
salihousut

miesten
kauluspusero

13,50

17,80
miesten
joustofarkkut

39,90
miesten
collegehousut

25,90

naisten
trikoohousut

13,90
naisten Bogo
neuletakki

49,50

naisten
pitsiBolero

36,95

jysmä
käytävänmatto

19,90
Alkaen

jysmä
kynnysmatto

6,90
jysmä

puuvillamatot

70x200

70x150 19,95
29,95

3 prk

laktoositon
kerrosviili

appelsiini, kuningatar, 185 g

0,79
pss

aito hienosokeri 1 kg

torstaista 
alkaen

torstaista 
alkaen

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

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 10.9. ke 17.9. ja ke 24.9.

Kukka- ja hoivapalvelu Natural- Klassinen hieronta
- Aromaterapeuttinen 

hieronta
- Turvehoidot

P. 0400 517554 (ajanvaraus ma ja to klo 9-10)
www.kukkahoivapalvelu.com

* 3 x 60 min. puolihieronta 105 € (norm. 120 €)

Syyskuun tarjoukset: 

Lähihoitaja, koulutettu hieroja Maria Outila

* Hemmotteleva ja hoitava 60 min jalkojen hieronta. 
Hoito sis. jalkakylvyn (jonka aikana pään ja kasvojen hieronta), 

jalkojen kuorinnan sekä jalkojen hieronnan.

40 € (norm. 45 €)
Molemmat tarjoukset voi ostaa myös lahjakorttina joka on voimassa 6 kk.

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 
93100 Pudasjärvi

P. (08) 821 620, 
HUOLTO 0440 821 620

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

Tracker 
esittelypäivä!
Perjantaina 29.8.
klo 9.30-17.00
Paikalla Trackerin 

edustaja!
Erikoistarjouksia!

Tervetuloa!
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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

Myyntineuvottelija
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
LOMALLA

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

Kurenalan koulun 
oppilaille järjestettiin 

koululaisjumalanpalvelus

Seurakuntatalolla pidet-
tiin keskiviikkona 20.8. pe-
rinteinen koululaisjumalan-
palvelus, joka oli järjestetty 
Kurenalan koulun 1.-6. luok-
kien oppilaille. Paikalla oli 
275 koululaista mukanaan 
opettajat ja kouluavustajat. 
Jumalanpalveluksen toimit-
ti seurakuntapastori Jaak-
ko Sääskilahti ja kanttorina 
toimi Keijo Piirainen. Pap-
pi Jaakko toivotti Jumalan 
varjelusta jokaisen koululai-
sen koulutyöhön ja muistut-
ti, että varjelusta tarvitaan 
myös vapaa-ajalla kotona ja 
harrastuksissa. Tilaisuudes-
sa esitettiin myös kertomus-
näytelmä, Elävä Pietari, joka 
kertoi Genesaretinjärven en-
tisestä kalastajasta. Pieta-
ria näytelmässä esitti Alpo 
Laakkonen. PK

Koulun syyslukukauden aloittaneet 275 Kurenalan koulun 1.-6. luokkien oppilasta 
opettajineen ja avustajineen kokoontuivat viime viikon keskiviikkona seurakuntata-
lolle koululaisjumalanpalvelukseen.

Koululaisjumalanpalvelustilaisuudessa esitettiin myös 
kertomusnäytelmä, Elävä Pietari, jota esitti Alpo Laak-
konen.

Lämmin kiitos
kaikille meitä
auttaneita ja tukeneille.

Raija ja Aulis Rantala
Helmi Rantala

Aurinkoinen ja lämmin kesä näyttää vaihtuvan jälleen sateiseen 
syksyyn.  Sellaista on luonnon kiertokulku; heräämistä eloon ja 
vaipumista lepoon; myös ihmiselämä on syntyä ja kuolla. Elä-
män katoavaisuus niin kukkien kuin ihmisten maailmassa on ol-
lut viikonlopun aikana ajatuksissani.

Lauantaina saatoimme haudan lepoon omaisten, sukulais-
ten ja ystävien kanssa viimeistä Livon ”teräsmummoa”. Hän oli 
saanut elää pitkän elämän Suomen itsenäistymisvuodesta asti - 
muutama vuosi jäi sadasta vaille.

Livolla näitä lähes satavuotiaita mummoja, muutama ylikin, 
on ollut useita. Heistä voi sanoa, että he ovat nähneet tuulet ja 
tuiskut, aurinkoiset ja pilviset päivät. Heidän elämänsä on ollut 
työntäyteistä varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan. Parhaat 
nuoruusvuodet ovat ajoittuneet sotiemme aikaan, jolloin nais-
ten ja miesten työt ovat olleet heidän harteillaan kotirintamal-
la. Kotitöiden lomassa he ovat kasvattaneet lapsensa, auttaneet 
toinen toistaan ja selvinneet päivästä toiseen.  

Viimeiset vuosikymmenet ja vuodet ovat olleet jo helpom-
paa aikaa oleskella kotona lasten vuorostaan heitä huolehties-
sa ja hoivatessa.

Mummoja muistellessa mietin monia asioita: mistä he saivat 
voimaa elämäänsä, mistä he iloitsivat, miksi he olivat nykykielel-
lä sanottuna niin sosiaalisia, miten heillä oli ystäville aikaa kah-
vikupposen kanssa. Uskon, että Jumala, kaikkien hyvien lahjojen 
antaja oli heidän auttajansa. Heidän elämässään toteutui Juma-
lan sana: ”Usko rakkauden kautta tekee työtä.”

Mummojen aarteena oli omakohtainen usko, joka antoi 
heille voimaa jokapäiväiseen elämään. Uskon lahjaa he halusivat 
säilyttää omanaan päästäkseen kuoleman jälkeen taivaan kotiin. 
Heidän voimanaan oli evankeliumi syntien anteeksiantamisesta 
ja anteeksiuskomisesta Jeesuksen nimessä ja veressä. 

Uskostaan he elivät ja siitä iloitsivat. Uskolleen he halusi-
vat ja saivat vahvistusta ja virvoitusta Jumalan sanan kuulosta. 
Usein heidät nähtiin tutulla paikalla kirkossa ja seuroissa.

Nyt muistelemme näitä mummoja, joiden 
matka on päättynyt. He odottavat ylösnou-
semuksen aamua haudan levossa. Jeesus sa-
noi: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka 
minuun uskoo, ei ikinä kuole.”

Arvo Niskasaari

Mummot tekivät työtä ja  
uskoivat

Messu  kirkossa su 31.8. 
kello 10.00,   Jaakko Sääski-
lahti,  Jukka Jaakkola. Gide-
onit vierailevat ja kertovat 
toiminnastaan.
Taksi seurakuntakodilta 
kello 9.30, omavastuu 5 € 
edestakainen matka.
Ruskaretki Kuusamoon ti 
9.9. Lähtö seurakuntakodil-
ta kello 8.00 ja paluu noin 
kello 19.00. Retken kohde-
ryhmänä on seurakunnan 

toimintaan tavalla tai toi-
sella osallistuvat vapaaeh-
toiset, talkoolaiset ja vas-
tuunkantajat. Omavastuu 
hinta on 20 €/hlö, sisältää 
matkat, ruokailut ja kahvit 
Kuusamon Lomakartanos-
sa.  Ilmoittautumiset ti 2.9. 
mennessä kirkkoherranvi-
rastoon (08) 882 3100.
Koillismaan rovastikunnan 
lähimmäispalvelun perus-
kurssi Hilturannan leiri-
keskuksessa 26.-28.9.2014. 
Kurssille kutsutaan osal-
listumaan erityisesti uu-
sia vapaaehtoistoiminnasta 
kiinnostuneita. Tiedustelut 
ja ilmoittautuminen 11.9. 
mennessä diakoniatyönte-
kijä Eeva Leinonen  0400 
866480.
Kuorot: Vox Margarita ke 
27.8. kello 18.00, kirkkokuo-
ro to 28.8. kello 18.00.
Perhekerhot:  Perhekerho 

seurakuntakodissa ke 27.8. 
ja to 28.8. kello 10.00-13.00, 
iltaperhekerho seurakunta-
kodissa to 28.8. kello 16.30-
18.30. Perhekerho Korpisen 
kylätalossa ke 27.8.  kello 
10.00-13.00. Perhekerho Sa-
rakylän koululla päiväker-
hotilassa ke 3.9. kello 11.00-
14.00.
Lapsiparkki kokoontuu 
seurakuntakodin päiväker-
hotiloissa perjantaisin kello  
9.30-12.00 alkaen 22.8. Lap-
siparkki on tarkoitettu 1-5 
vuotiaille. Kotoa laitetaan 
mukaan välipala. Parkkiin 
otetaan kerrallaan 15 las-
ta. Ennakkoon ilmoittautu-
neita otetaan 10, ja loput 5 
paikkaa jätetään akuuttitar-
vetta varten. Ilmoittautumi-
set p. (08) 882 3100.
Satumuskari Hopeatiuku 
kokoontuu seurakuntako-
din päiväkerhotilassa per-

jantaisin alkaen 29.8. Ryh-
miä on kaksi: 2-3 vuotiaille 
kello  9.30–10.15 ja 4-5 vuo-
tiaille kello 10.30-11.15. Sa-
tumuskarista on halutessa 
mahdollista siirtyä lapsi-
parkkiin.  Lisätietoa Sinikal-
ta p. 040 5714629.
Kesäkahvila ke 27.8. kello 
12.00-14.00 kanttorilassa.
Omaishoitajat kokoontu-
vat seurakuntakeskuksen 
rippikoulusalissa ma 1.9. 
kello 11.00.
Diakoniatyö:
Ystävänkammari kokoon-
tuu seurakuntatalolla joka 
ti kello 12.00, alk. 16.9.
Tervetuloa mukaan osallis-
tumaan uudet ja vanhat!
Sauvakävely aloittaa jäl-
leen lenkkeilyt ti 16.9. Läh-
tö Liepeen väentuvalta kel-
lo 18.00. Uudet kävelystä 
kiinnostuneet tiedoksi: kä-
velemme n. tunnin lenkin 

(3-5km), jonka jälkeen 
kokoonnumme Liepeen 
väentuvalle iltakahvil-
le ja pieneen iltahartau-
teen. Ryhmään ei tarvitse 
ilmoittautua, riittää että 
tulet ajoissa paikalle. Mu-
kaan kutsutaan kaiken-
ikäisiä kävelijöitä, miehiä 
sekä naisia. Lisätietoja: 
Eeva Leinonen, diakonis-
sa puh. 0400 866 480.
Rauhanyhdistykset: 
Myyjäisseurat Ervastissa 
rauhanyhdistyksen mö-
killä la 30.8. kello 19.00 
(Simo Kinnunen), seurat 
Kurenalan ry:llä su 31.8. 
kello 17.00 (Pekka Hintik-
ka, Eero Hyytinen).
Haudattu:  Hilda Maria 
Nissi 97 v, Pauli Kinnula 
97 v,  Taimi Armiida Sii-
vikko 91 v, Lahja Annikki 
Vikström  83 v, Yrjö Kuu-
kasjärvi 74 v.



2 3nro 35PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti27.8.2014 27.8.2014nro 35

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

Hinnat voimassa 
to-su 28.-31.8.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

Hinnat voimassa to-su 28.-31.8.
ellei toisin mainita.

399
kpl

PaPrika
Punainen 
Puola

keltainen 
Puola/Hollanti

tomaatit 
Puola099

kg

100
pkt

399

 
Valio Hyvä suomalainen 
arki juusto
750 g (5,32/kg)

ja arki gouda
625 g (6,38/kg) 
rajoitus: 2 kpl/talous

 
HK 
naudan  
jauHeliHa 10 % 
600 g (6,65/kg)

SUPERTARJOUS

Tuore 
loHifilee
vakuumi  
Norja 
rajoitus: 2 pkt/talous

579
kg

ERÄ

Viennetta 
jäätelökakut
650 ml (1,54/l)
rajoitus: 2 pkt/talous

rs

049
kg

500

 
fanta 
ja sPrite
1,5 L (0,57/l) sis. pantit 1,60
rajoitus: 2 erää/talous

4 plo

Yksittäin 2,29 plo (1,26 l) sis. pantin 0,40

Tarjoukset voimassa to-su 28.-31.8.

Aito 
Hienosokeri
1 kg  
10 kg/talous

094

Perjantaina 29.8. 
Pulla Pirtin 
konsulentti 

maistattaa syksyn 
uutuuksia 
klo 10-18

pkt

Osallistu Pirkka Ralli arvontaan! 
Arvonnan voittajat (2 hlö) saavat Pirkan 

päivänä klo 13.00 kerätä pirkka tuotteita ilmaiseksi 
myymälästä niin paljon kuin ehtii 2 minuutin aikana! 

Arvontapäivä 31.8.2014

Tervetuloa Pirkan Päivän 
Munkkikahveille 

ma 1.9.2014 klo 10-18!

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Neste Pudasjärvi
Kalevi Malinen Oy
Pietarilantie, puh. (08) 822 522

ETSIMME 
vAKITuISEEN 

TYöSuhTEESEEN 
KAhvILATYöNTEKIJÄÄ. 

Vapaamuotoiset hakemukset sähköpostiin 
pasi.malinen@pp1.inet.fi, 

puh. 040 737 2671. 

Työsuorituksia

ATK-huoltoa Pudasjärvellä
Myös kotikäynnit!

Tmi Jyri Jacobson
Puh. 040 572 0899

Rakennuskonevuokraamotoiminnalle 
jatkoa uutena yrityksenä

Pudasjärvellä toimi-
van Kaappi- ja levypal-
velu Rautio Ky:n yrit-
täjä Marko Rautio on 
ostanut Pudasjärvellä lo-
pettamispäätöksen tehneen 
rakennuskonevuokraa-
mo Oulun Vuokrakoneen 
kaluston. Rautio aloittaa 
vuokraustoiminnan syys-
kuun alusta Rakennustar-
vike- ja Konevuokraamo 
Rautio Oy –yrityksenä Pu-
dasjärven teollisuusalueel-
la Teollisuustie 10:ssä. Vie-
reisessä teollisuushallissa 
sijaitsee myös Raution ko-
tien eri kalusteita valmis-
tava yritys. Yritykseltä voi 
vuokrata myös peräkärryjä. 

-Miettiessäni tuota vuok-
raamoasiaa huomasin, että 
siinä on samat asiakkaat 
kuin kalustefirmallanikin 
eli rakentajat, remontoijat, 
julkinen puoli ja rakennus-
liikkeet. Näin kummankin 
yrityksen palvelut tukevat 
toisiaan, kertoo Rautio. 

Hän kertoi saaneensa 
paljon positiivista palautet-
ta kaupan tiimoilta ja asiak-
kaat ovat olleet tyytyväisiä, 
että vuokraamon toiminta 

jatkuu Pudasjärvellä. 
-Niin vuokraamontoi-

mintaa kuin kalustepuol-
takin tullaan kehittämään 

Rakennuskonevuokraamo puolelle laajentanut yrittäjä Marko Rautio ja Oulun Vuok-
rakone Oy:n Pudasjärven toimipisteen työntekijä Sauli Roininen siirsivät vuokrat-
tavaa kalustoa Simeonintie 4:stä Kuusamontien toiselle puolelle Teollisuustie 10:n 
Raution vuokraamoyrityksen uusiin toimitiloihin.

pitkäjänteisesti ja tarjo-
taan hyvää paikallista pal-
velua pudasjärveläisille ja 
myös lähikuntien tarpei-

siin, suunnitteli Rautio. 

Heimo Turunen

NYT NIITÄ SAATIIN LISÄÄ!

S-marketin tiloissa
Mahtava Lahjaksi! Itselle iloksi! Tuuhan tutustumaan!

Vinkki! Nyt kannattaa ostaa jemmaan Jouluksi!

ROBO FISH, joka on kuin oikea kala!
vain 12,95€/kpl

LASTEN SUOSIKKI! 
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Haapalehdon Katsastus Oy
TERVETULOA 

SUOMALAISELLE 
KATSASTUSASEMALLE!
Henkilö- / pakettiautojen 

katsastus yhteensä
59€

Katsastus 44,-
Päästömittaukset 

15,-
(katsastuksen 

yhteydessä)

OBD-mittaus 0,-
(katsastuksen 

yhteydessä)
Jälkitarkastus 15,-

Avoinna ma-pe klo 8.30-17.00
Puh. 0400 164 654
Kulmatie 3, 90650 Oulu

(Shellin vieressä)
Nettiajanvaraus:

www.haapalehdonkatsastus.fi

Perjantaina 29.8. klo 9.00 alkaen 
ilmainen 5-10 min hartia/niskarentoutus, 

hieroja Timo Rapakon toimesta. 

SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTO

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Virallinen metalliromun kierrätys.

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

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)
* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet (hilti ja viimeistely)
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Olemme ostaneet Pudasjärvellä Simeonintie 4:ssä toimineen 
Oulun Rakennuskonevuokraamon kaluston ja toiminnan.  

Aloitamme ma 1.9. 
rakennuskonevuokraustoiminnan Pudasjärvellä.

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Varusmiespalvelus 
nuorille tärkeä vaihe elämässä

Seurakuntatalolla järjestet-
tiin tiistaina 26.8. vuosit-
tain järjestettävä varusmies-
palvelun kutsuntatilaisuus. 
Siihen osallistuivat kaikki 
kutsun saaneet 43 pudasjär-
veläistä nuorta miestä.

Tilaisuuteen osallistui 
Puolustusvoimien henkilös-
tön lisäksi kaupungin, seu-
rakunnan ja viranomaisten 
edustajia sekä kutsuvierai-
ta. Päivän ohjelman alkuun 
kuului Puolustusvoimien, 
Pudasjärven kaupungin, so-
taveteraanien ja seurakun-
nan edustajien sekä Poh-
jois-Suomen sotilasläänin 
komentajan tervehdyspu-
heet.

Sotaveteraanien edustaja 
Teuvo Törmänen totesi ter-
vehdyspuheessaan, että ase-
velvollisuuden suorittami-
nen on suomalaisen miehen 
velvollisuus, mutta myös 
monessa suhteessa etuoi-
keus. Varusmiespalveluk-
sessa saadaan ja omaksutaan 
koulutuksen ja harjoituksen 
ansiosta monet myöhem-
min elämän varrella tarvit-
tavat valmiudet ja elämän-
taidot, vakuutti Törmänen. 
Sotilasläänin komentaja ken-
raalimajuri Jorma Ala-Sanki-
la totesi puheessaan, että va-
rusmiespalvelus on nuorille 
tärkeä vaihe elämässä. Ko-
mentaja kannusti tulevia va-
rusmiehiä myös tekemään 
päätöksen pärjäämisestä.

Kutsunnanalaiset saivat 
päivän kuluessa monipuolis-
ta tietoa varusmiespalvelus-

ta ja sen suorittamiseen liitty-
vistä eri mahdollisuuksista. 
Parasta aikaa varusmiespal-
velustaan Kainuun prikaa-
tissa Kajaanissa suorittavat 
alikersantti Topias Välimä-
ki ja viestimies Antton Väli-
mäki kertoivat tilaisuudessa 
reilun puolen vuoden koke-
muksistaan armeijasta. Neu-
voja miehiltä löytyi muun 
muassa tärkeistä, ennen pal-
velukseen astumista ennak-
koon tehtävistä asioista ja 
myös hienoista hetkistä, mitä 
muistoihin on jo kertynyt.

Tänä vuonna tilaisuu-
teen osallistuivat vuonna 
1996 syntyneet miehet. Kut-
suntatilaisuudessa kutsu-
tut haastateltiin ja tarkas-
tettiin heidän taustatietonsa 
sekä palvelukelpoisuus, joi-
den perusteella kutsunta-
lautakunta teki päätökset 

tulevasta varusmiespalve-
lun aloituksen ajankohdasta 
ja palveluspaikasta vuoden 
2015-2017 saapumiseriin. 
Nyt painopiste oli vuoden 
2016 saapumiserissä. Kutsu-
tut kävivät tarvittaessa myös 
paikalla olleen lääkärin tar-
kastuksessa. Jotta iltapäiväl-
le asti kestävässä tilaisuudes-
sa pysyttiin virkeänä, tarjosi 
kaupunki ja seurakunta osal-
listujille kahvitukset ja ruo-
kailun.

Tilaisuudessa kerrottiin, 
että pääosalle varusmies-
palvelun suorittaville pal-
veluspaikka tulee olemaan 
Sodankylä tai Rovaniemi ja 
pienelle osalle Kajaani. Eri-
tyistehtäviin hakeutuvat 
suorittavat palvelun niihin 
erikoistuneissa varuskun-
nissa eri puolella Suomea. 
Esimerkiksi rajajääkäripal-
velu suoritetaan nykyisin ra-

javartiostossa Ivalossa. Tänä 
vuonna koko Suomessa kut-
suntatilaisuuksia pidetään 
253 eri paikkakunnalla ja nii-
hin osallistuu yhteensä noin 
32 400 nuorta. Pudasjärveläi-
nen Markus Liukko kertoi, 
että hänen tavoitteenaan on 
päästä suorittamaan asepal-
velus tammikuussa 2016 jää-
kärinä Sodankylässä ja saada 
siellä johtajakoulutus.

Vuodesta 2007 lähtien Pu-
dasjärvellä kutsuntatilaisuu-
dessa on ollut mukana Time 
Out- Aikalisä-toimintamuo-
to. Sen tarkoituksena on aut-
taa, neuvoa ja tukea nuoria 
elämän haasteissa sekä en-
naltaehkäistä syrjäytymis-
tä. Tilaisuudessa nuorilla 
oli mahdollisuus keskustel-
la koulutettujen Aikalisä-oh-
jaajien kanssa. 

Pertti Kuusisto

Kutsuntalautakunnassa käsiteltiin varusmiespalveluun liittyvät palvelukelpoisuus-
asiat. Kuvassa lautakunnan sihteeri, kutsuntaupseeri Keijo Kallunki ja puheenjoh-
taja majuri Juha Taskinen sekä kaupungin edustaja Timo Vähäkuopus käsittelemäs-
sä Eetu Ekdahlin palveluksen aloitusajankohtaa ja palveluspaikkaa.

Puolustusvoimien seurakuntatalolla järjestämään varusmiespalvelun kutsuntatilai-
suuteen osallistui 43 pudasjärveläistä nuorta miestä sekä sotaveteraanien, kaupun-
gin, seurakunnan ja viranomaisten edustajia.

Jotta iltapäivälle asti kestävässä tilaisuudessa pysyt-
tiin virkeänä, tarjosi kaupunki ja seurakunta osallistu-
jille kahvitukset ja ruokailun.

Koulutetut Time Out- Aikalisä-ohjaajat, Hanna Niska-
saari, Petra Poijula, ja Tarja Väisänen olivat kutsuntati-
laisuudessa paikalla tarjoamassa nuorille apua ja neu-
voja. 

Tervehdyksensä kutsun-
tatilaisuudessa esittä-
nyt Pohjois-Suomen so-
tilasläänin komentaja 
kenraalimajuri Jorma Ala-
Sankila totesi, että varus-
miespalvelus on nuoril-
le tärkeä vaihe elämässä. 
Komentaja kannusti tu-
levia varusmiehiä teke-
mään päätöksen pärjää-
misestä.
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OuLuN AuTOPöRSSI OY 
Veistämötie 16, Ark. 9-17 LA 10-14

P. (08) 344 134, 0400 430 910,  040 555 2227
www.oulunautoporssi.fi

Mercedes-Benz E 220 CDI BE T 7G A Avantgarde aj. 90 tkm  -12  44800€
Mercedes-Benz C 320 CDI Sedan Avantgarde aj. 154 tkm  -08  25800€
Volkswagen TOURAN 1,9TDi DSG-A aj. 105 tkm  -10  19900€
Volkswagen Passat Variant Comfortline 2,0 TDI 103 kW DSG-aut. aj. 192 tkm  -10  18700€
Opel Vivaro Combi L2H1 2,0 CDTI 84kW/114hv M6 (2900kg) aj. 186 tkm  -08  16900€
Peugeot 4007 5D 2.2 HDI 7-p aj. 168 tkm  -07  16900€
Audi A4 4D SEDAN QUATTRO 2.0T FSI AUTOMATIC aj. 154 tkm  -06  16500€
Ford FOCUS Farmari 1.6 aj. 51 tkm  -11  16500€
Audi A6 4D SEDAN QUATTRO 3.0TDI AUTOMATIC aj. 243 tkm  -05  15900€
Mitsubishi OUTLANDER 2,0 DiD Invite aj. 274 tkm  -07  15900€
Skoda OCTAVIA Sedan 1.6TDi DSG A aj. 106 tkm  -11  15900€
Ford Focus ST 2.5 T aj. 168 tkm  -06  14900€
Volvo S40 Sedan 1,6 Kinetic aj. 89 tkm  -08  14900€
Hyundai Santa Fe 5D 2.2D AUTOMATIC 4X4 aj. 233 tkm  -06  14800€
Mercedes-Benz B 150 aj. 104 tkm  -06  14500€
Audi TT COUPE 1.8T aj. 155tkm  -03  13900€
Opel Meriva 4ov 1,7CDti aj. 126 tkm  -11  13900€
Hyundai I20 4ov 1,2 Classic aj. 23 tkm  -12  12900€
Kia SPORTAGE 5D SUV 2.0CRDI 4X4 VGT EX aj. 219 tkm  -06  12900€
Skoda Superb Sedan 2.0TDi Elegance DSG-A 125kw aj. 269 tkm  -09  12900€
Volvo V70 5D STW 2.4 AUTOMATIC aj. 105 tkm  -03  12500€
BMW 316i 4D Sport aj. 118 tkm  -05  11500€
Toyota Avensis 5D STW 1.8 aj. 231 tkm  -08  10900€
Citroen C3 5D 1.4 SX Vision aj. 33 tkm  -10  9900€
Saab 9-5 4D SEDAN 2.0T AUTOMATIC aj. 165 tkm  -05  9900€
Mercedes-Benz C 270 CDI A Elegance Farmari aj. 286 tkm  -02  9700€
Nissan PRIMERA 4D WAGON 2.0 aj. 143 tkm  -06  7900€
Chrysler PT Cruiser 2,4 A4 Touring aj. 189 tkm  -06  6900€
Nissan ALMERA 4D HATCHBACK 1.8 Tekna aj. 133 tkm  -04  6900€
Volvo V70 5D STW 2.4 AUTOMATIC aj. 253 tkm  -02  6900€
Hyundai Getz 2D HATCHBACK 1.1 aj. 69 tkm  -06  5650€
Citroen JUMPER 4D 2.0HDI aj. 230 tkm  -04  4950€
Chrysler SEBRING 4D SEDAN 2.0 A aj. 147tkm  -02  4900€
Ford Focus 5D STW 1.6 Limited aj. 181 tkm  -04  4900€
Ford Focus C-MAX 4D MPV 1.8 aj. 249 tkm  -03  4900€
Yamaha FZ6S-600 aj. 20 tkm  -06  4500€
Kawasaki ZR-7S aj. 54 tkm  -03  2900€
BMW 520i A 5D TOURING aj. 349 tkm  -00  2450€
Fiat PUNTO 4D HATCHBACK 1.2 8V aj. 190 tkm  -04  1990€

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Rekisteröintejä
Kilpa-auton katsastuksia

Vakuutuksia
Kotimainen, entistä 

paikallisempi katsastus-
asema Kiimingissä.

Suomen Laatukatsastus 
Oy on toukokuusta alkaen 

Katsastus Team Oy.
Otamme edelleen vastaan 
jaettuja alennuskuponkeja.

Viitantie 7 (Sähkö-Polar)
90900 Kiiminki

Puh. (08) 220062, fax (08) 8169 700
Avoinna ma-pe klo 9-17

Sienipäivä 6.9.
Syötteen luontokeskuksella

OHJELMASSA:
Sieniluento, -värjäystä, 
-näyttely ja –neuvontaa 
luontokeskuksella

Sieniretkelle ilmoittautuminen 
Tiina Salonpäälle 3.9. mennes-
sä puh. 0400 289 330 tai 
pudasjärvi@4h.fi, max. 30 hlö. 

Lapsille sieniaiheista 
puuhastelua koko päivän!

Syötteen luontokeskus, 
Erätie 1, 93280 Syöte, 

puh. 040 583 1608 
tai netistä: 

www.luontoon.fi/syote

Luontokeskuksella
Siruka 

Eräpalveluiden 
lounas klo 11-15. 

Puhelin: 040 8266 431, 040 5088 490
Sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

KANSALAISOPISTON OPINTO-OPAS 2014-2015
julkaistaan syyskuun puolivälissä verkossa.   

Painettu ohjelma jaetaan joka talouteen. 
Lukuvuoden 2014 - 2015 opetus alkaa pääsääntöisesti viikolla 

39 eli ma 22.9.2014 alkaen. 
Taiteen perusopetus ja joitakin yksittäisiä kursseja käynnistyy jo 

15.9.2014 alkavalla viikolla. 
Avoimen yliopiston opintoja on alkamassa jo syyskuun 

alussa, mutta kaikki löytyvät tallenteina myöhemmin opintoihin 
ilmoittautuneille opiskelijoille asianomaisten yliopistojen 

verkkosivuilta.

MuSIIKKIIN ILMOITTAuTuMINEN syksyllä 2014
•  TAITEEN PERuSOPETuKSESSA jatkavat opiskelijat: il-

moittautuminen ma 8.9.2014 ja ti 9.9.2014. Lisätiedot: puh. 0400-646 
132/Reijo Kossi

• Kansalaisopiston PIANORYhMIIN ilmoittautuminen ma 
15.9.2014 klo 16 -18 kansalaisopiston 1- rakennuksessa Neuvokissa. 
Puh. Reijo Kossi 0400-646 132. 

• Kurenalan koululla pidettävään pianoryhmään ilmoittautumi-
nen Kurenalan koululla ma 15.9.2014 klo 14 -15/Lasse Aaltonen

• Lakarin koululla pidettävään pianoryhmään ilmoittautuminen 
ti 16.9.2014 klo 14 -15 Lakarin koululla Kemppaisen luokassa.

LASTEN JA NuORTEN 
NÄYTELMÄPIIRIN SYYSLEIRI 
5.-6.9.2014 Salikissa. Leiri alkaa pe klo 17 ja päättyy la klo 16. 
Ohjaajina toimivat Kaarina Nevanperä ja Marja-Liisa väyrynen. 
Osallistumismaksu 27 €.

TEhOKÄvELYTAPAhTuMA sunnuntaina 31.8.2014 klo 
18 -19 Jyrkkäkoski Camping.  Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Kaikille vapaa pääsy. Tervetuloa mukaan!

AvOIN YLIOPISTO-OPETuS 2014-2015
Avoimessa yliopistossa voi opiskella oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan
• oppiaineiden opintokokonaisuuksia (perusopinnot, aineopinnot)
• monitieteisiä opintokokonaisuuksia
• yksittäisiä opintojaksoja ja kursseja
• kieli- ja viestintäopintoja.
Talvi- ja kesäkautiseen avoimeen yliopisto-opetukseen voi hakeutua kuka 
tahansa pohjakoulutuksesta riippumatta. Opiskelija voi ilmoittautua suorit-
tamaan joko opintokokonaisuutta tai yksittäisiä opintojaksoja. Eri aineiden 
opintokokonaisuudet (25 op) ovat joustavia monimuoto- ja verkko-opinto-
ja ja niitä voi suorittaa sekä lähiopintoina että etä-/verkko-opintoina yhteis-
työoppilaitosten kanssa. 
Mikäli tarjolla olevat opinnot kiinnostavat, ota yhteyttä kansalaisopistolle 
mahdollisimman pian sähköpostilla kansalaisopisto(at)pudasjarvi.fi.
Opinnot alkavat yleensä aikaisemmin kuin normaali kansalaisopiston luku-
vuosi käynnistyy. Mutta mukaan pääsee ilmoittautumisajan päättymisen ja 
opintojen alkamisen jälkeen yliopiston sallimin ehdoin. Ilmoittautumisen jäl-

keen opiskelija saa tunnukset avoimen yliopiston verkkoon, jossa voi tehdä 
tehtäviä ja kuunnella luentoja itsenäisesti omalla ajalla.  
Oppiainesisällöistä ja aikatauluista löytyy tarkempia tietoja ao. yliopistojen 
www-sivuilta. Perusopinnot alkavat yleensä syyskuun alkupuolella ja päätty-
vät seuraavana keväänä. Perusopintojen hinnat ovat 400-450 euroa, maksu 
kahdessa erässä, yksittäisen opintojakson hinta 80-90 euroa.
Kieliopinnot ja muut lyhyemmät opintojaksot toteutetaan yleensä lähiopin-
toina tai niihin perustetaan tarpeen mukaan opintopiiri. Jotkut erillisistä 
opintojaksoista voidaan toteuttaa verkkomuotoisesti ilman lähiluentoja acp- 
ja optima- tai moodle-oppimisympäristössä. Verkko-opinnot eivät ole paik-
kakuntaan sidottuja ja luentoja voi kuunnella omalla koneella, mikä edellyt-
tää ilmoittautumista ensin kansalaisopistolle ja sitten yliopistolle sekä myös 
osallistumismaksujen maksamista. Esim. Oulun yliopiston avoimeen yliopis-
toon päästäkseen jokaisen opiskelijan on ilmoittauduttava myös uuden ILPA 
-järjestelmän kautta saadakseen opinto-oikeuden ja voidakseen suorittaa 
opintojaksoja. Kurssitutor tukee opintotehtävien tekemistä verkossa.
Avoin yliopisto. Lisätietoja kaikkien yliopistojen ja yhteistyöpaikkakuntien 
opinnoista verkkosivuilta: www.avoinyliopisto.fi

Pudasjärven kansalaisopisto toimii yhtenä yhteistyöoppilaitoksena ja sen 
kautta on mahdollisuus suorittaa seuraavia opintokokonaisuuksia tai yksit-
täisiä opintojaksoja. Yksittäiset opintojaksot toteutetaan, mikäli niihin ilmoit-
tautuu riittävä määrä opiskelijoita.

OuLuN YLIOPISTON opintovaatimusten mukaiset opinnot. 
Lisätietoja verkkosivuilta www.oulu.fi/avoinyliopisto

• Kasvatustiede perusopinnot 25 op, monimuoto - opinnot - 
ayA250504

• Psykologian perusopinnot 25 op - A250603
• Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op- avA255102
• Tuotantotalous 25 op - ayA440190
• Johdatus tähtitieteeseen 3 op - ay765103P, kevät 2015
• Arabian peruskurssi 5 op - ay905060Y, kevät 2015, siirtynyt 

edell. lukuvuodelta, käynnistetään, mikäli opiskelijoita il-
moittautuu riittävästi syksyn aikana

TuRuN YLIOPISTON opintovaatimusten mukaiset opinnot. 
Lisätietoja verkkosivuilta www.utu.fi/avoin

• Gerontologian perusopinnot 25 op, syksy 2014 - syksy 2015
• Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 3 op, monimuoto 

-opinnot
• Sosiaalipediatria 2 op - AvOLA012
• Psyykkiset traumat 3 op - MEDv20146
• Johdatus kirjoittamiseen/Luovan kirjoittamisen opintojen 

jakso 5 op -LuKI001
• hyvinvointia ja terveyttä valokuvista 3 op - MEDv2044, 
 kevät 2015
• Johdatus oikeustieteeseen 3 op, kevät 2015

LAPIN YLIOPISTON opintovaatimusten mukaiset opintojaksot.
Lisätietoja sähköpostiosoitteesta avoin@ulapland.fi

• Englannin yleisopintojaksot: Oral Skills, Reading Compre-
hension ja Writing, 3 op/kokonaisuus, kevät 2015.

 Järjestämislupaa on anottu ja jotta opintojaksot käynnisty-
vät ja sovitaan tarkemmin, on opiskelijoita ilmoittauduttava 
ennakkoon riittävästi jokaiselle jaksolle syksyn aikana.

PuDASJÄRvEN KANSALAISOPISTO TIEDOTTAA

Sinua kutsutaan

Koillismaan rovastikunnan

LÄHIMMÄISPALVELUN 
PERUSKURSSILLE

26. -28.9.2014 (pe-su)
Pudasjärven Hilturantaan

Kurssin suorittaminen ei velvoita osallistumista 
vapaaehtoistoimintaan.

Tiedustelut sekä ilmoittautumiset 11.9. mennessä 
Pudasjärven seurakuntaan

diakonissa Eeva Leinoselle puh. 0400 866 480.

TULE MUKAAN – SINUA TARVITAAN!

Gummi käryää lauantaina lentokentällä

Ensi lauantaina 30.8. lentokentällä pidettäviä JM-kisoja olivat valmistelemassa al-
kuviikosta Pudasjärven autourheiluväestä Janne ja Timo Roininen, Oulun Mootto-
riurheilijoista Seppo Vainikainen ja kilpailutapahtuman johtaja Sanna Simontaival, 
Taivalkosken Moottorikerhosta Tiina Malinen ja Teppo Niskasaari sekä kilpailun joh-
taja Hannu Häkämies Oulun moottoriurheilijoista. Edessä tulevaisuuden autourhei-
lun harrastajat Ella ja Leevi Simontaival. 

Pitkästä aikaa Pudasjärvellä 
saadaan taas nauttia jokamies-
luokan peltien kolistelusta, 
kun Oulun Moottoriurheilijat 
järjestävät lauantaina 30.8. ki-
sat lentokentällä. Kapinat al-
kavat kello 11 etuveto/kar-
daani luokalla. Sen jälkeen 
estradille astelevat naiset, pa-
pat, yleinen ja viimeisenä 
nuorten luokka. Kisaan odote-
taan noin sataa osallistujaa. Li-
put ovat 7 euroa ja alle 12-vuo-
tiaat pääsevät ilmaiseksi. 

Tervetuloa kaikki nauttimaan 
vauhdikkaasta iltapäivästä!

Jani Vähäkangas
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Enemmän kuin edullinen

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

Rainbow
Savukirjolohifilee
n. 700 g

795 1490
kg

Saarioinen
Pihvi- tai kana-
hampurilainen
150 g kastikkeella (9,27 kg)

Ingman Creamy
Jäätelöt
0,85 l (5,05 kg)
Ei laktoosittomat.

Kurkelan
Kaurarieskaset
430 g (6,26 kg)

139kpl 429kpl 269pss

Kotivara
Venäläinen 
meetwursti
450 g (11,09 kg)

Voimassa 4.1. alkaen
Karhu
Olut 20-pack
0,33l tlk (3,27 l)

ArlaIngman
Maustetut jogurtit
200 g (1,95 kg)

499pkt 2460 039prk

HK
Viljaporsaan pihvifilee
marinoitu
n. 550–650 g

179
kg

Rainbow
Broilerin marinoitu 
koipireisi
n. 1,1 kg

Kreikka, Italia
Rypälerasia, vihreä
500 g (2,38 kg)

119ras

Tuoretorin tuotteet voimassa 2.9. asti.

Costa Rica
Banaani

Omena Paula Red

099kg

099kg

kg

pack

kg
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Lumiliikunnan ammattilaisena vuoden ympäri
Terveisiä eteläisen pallon-
puoliskon talvesta! Talvi 
täällä, Uuden-Seelannin 
Eteläsaarella, on tosin hie-
man muuta mihin on Iso-
Syötteellä totuttu. Maise-
mat eivät peity lumeen, 
mutta aurinko paistaa lä-
hes joka päivä. Talot on 
rakennettu kesäkäyttöön, 
eikä niissä ole eristystä 
saatikka keskuslämmitys-
tä. Nukkumaan mennessä 
voi onneksi kytkeä pääl-
le sähköllä toimivan läm-
pöpeiton! Auton ikkunat 
vaativat skrapausta muu-
taman kerran viikossa ja 
kesärenkaisiin viritetään 
ketjut, jos tielle on yön ai-
kana satanut lunta.  Pai-
kalliset pukevat untuva-
takin kaveriksi shortsit, 
jos aamu on aurinkoinen, 
huolimatta siitä onko mit-
tari pakkasen puolella vai 
ei. 

Uuden-Seelannin tal-
vi on pohjoisen vastaa-
vaa lyhyempi, laskette-
lukausi kestää kesäkuun 
lopulta lokakuun alkuun. 
Kun kausi Iso-Syötteel-
lä vapun tienoilla loppuu, 
väliin jää kuusi viikkoa 
ennen muuttoa pallon toi-
selle puoliskolle. Kahdek-

san perättäisen talveni väliin 
on mahtunut joka vuosi siis 
myös mukavan pitkä loma. 
Kuten meilläkin, myös tääl-
lä on talven tuloa mahdo-
ton ennustaa. Ensimmäise-
nä kautenani, neljä vuotta 
sitten, lähialueen hiihtokes-
kusten avaamista joudut-
tiinkin lykkäämään pitkäl-
le heinäkuun puolelle lumen 
puutteen vuoksi. Tänä vuon-
na kausi Cardronan hiihto-
keskuksessa alkoi kuitenkin 
ajallaan.

Cardrona on yksi Uuden-
Seelannin isoimmista lasket-
telukeskuksista vierailijoilla 
mitattuna. Sen ala-asema on 
1600 metrin- ja huippu 1900 
metrin korkeudessa meren-
pinnasta, ei siis varsinaisesti 
kovasti kotitunturia isompi! 
Läheisestä Wanakan kylästä 
on 40 minuutin matka kes-
kukseen, josta viimeinen 13 
kilometriä on kiemuraista 
vuoritietä. Vasemman puo-
leiseen liikenteeseen ja hur-
jiin pudotuksiin yhdistetty 
serpentiinireitti takaa jän-
nittävän alun jokaiseen päi-
vään. Ylhäällä Cardronassa 
ei ole mainittavaa majoitus-
ta, joten kaikki, sekä asiak-
kaat että työntekijät, taittavat 
matkan kahdesti päivässä. 

Heinäkuu on koululaisten 
loma-aikaa, sekä täällä että 
naapurimaa Australiassa ja 
silloin vuorelle nousee noin 
600 henkilöautoa ja yli 5500 
vierasta päivässä. 

Vaikka Uusi Seelanti on 
kaukana kaikesta, talvi koh-
talaisen lyhyt ja työpäivät 
pitkiä, Cardronan hiihto-
keskus vetää lumiliikunnan 
ammattilaisia voimakkaasti 
puoleensa. Keskuksessa on 
töissä noin 150 hiihdonopet-
tajaa ja 350 muuta henkilö-
kunnan jäsentä. Opettajis-
ta ainoastaan parikymmentä 
on ”Kiweja” eli kotoisin Uu-
desta Seelannista. Muut tu-
levat ympäri maailmaa; 
Keski- ja Etelä-Euroopas-
ta, Venäjältä, Yhdysvallois-
ta, Kanadasta, Englannista ja 
Australiasta. Suurin osa pa-
laa vuosi toisensa jälkeen ja 
yli 500 uuden hakijan jou-
kosta palkattiinkin tälle kau-
delle vain 40 uutta opettajaa. 

Suomessa työskentely 
hiihtokouluissa tai erilaisis-
sa lumiliikunnan valmen-
nus- ja koulutustehtävissä 
mielletään usein väliaikai-
seksi huvitteluksi. Cardro-
nassa tapaa kuitenkin opet-
tajia jotka ovat matkustaneet 
talven perässä ympäri maa-

ilmaa jopa yli viisikymmen-
tä kautta! He ovat nähneet 
paljon vaivaa kouluttautu-
essaan yhä pätevämmiksi 
ammatissaan ja kerätessään 
omaa asiakaskuntaansa. 
Heille tärkeintä on selvästi 
yhä hauskanpito ja rakkaus 
lajiin. Sama on oma tarkoi-
tukseni, tutustuttaa ihmiset 
maailman parhaaseen har-
rastukseen ja saada heidät 
rakastumaan siihen, sekä 
täällä että kotona Iso-Syöt-
teellä.

Aurinkoista ja lämmin-
tä kesän jatkoa sinne Pohjo-
laan, täällä valmistaudutaan 
huomiseen puuteripäivään!

Mikko Terentjeff
Kirjoittaja on hiihtokeskus Iso-
Syötteen hiihtokoulun johtaja

Hiihtokeskus Iso-Syötteen hiihtokoulun johtaja Mikko 
Terentjeff viettää Suomen kesän ja syksyn ajan hiihto-
koulun opettajana Uuden-Seelannin Eteläsaarella. 

Suomen kesän ja syksyn ajan Uudessa-Seelannissa on talvi, tosin lyhyempi kuin Suomen talvi. Kuvat on otettu heinäkuussa 2014. 

Hyvää mieltä ja piristystä arkeen
Pudasjärven kaupungin pal-
veluja täydentää uusi, ke-
väällä aloitettu HoivaFooru-
mi, jossa työskentelee tällä 
hetkellä kolme työntekijää. 
Ensimmäisenä työn Hoiva-
Foorumin palveluavustajana 
aloittanut Hilkka Väisänen 
kertoo kiertäneensä muun 
muassa vanhusten kodeissa 
ja Valokissa. Kiireinen hän 
ei myönnä olevansa, vaan 
varaa asiakaskäynnille kah-
desta kolmeen tuntia. Siinä 
ajassa ehtii jo tehdä monen-
laista ja seurustellakin hy-
vän aikaa. Hilkka korostaa, 
että tärkeä osa HoivaFoo-
rumin työtä on tuoda asiak-
kaille hyvää mieltä ja piris-
tystä arkeen.

Työssä saa olla niin ”reke-
nä kuin kelkkana”. Työhön 
voi kuulua muun muassa 
asiakkaan kanssa askartelua, 
laulamista, lehtien ääneen 
lukemista, jutustelua, pien-
tä siistimistä kuten järjeste-
lyä tai tiskausta, leipomista 
yhdessä tai asiakkaan käyt-
tämistä jalkaisin asioilla. Ul-

koilua muuten vaan tai muu-
takin mieleen juolahtavaa 
voidaan yhdessä asiakkaan 
kanssa touhuta. HoivaFoo-
rumin palveluavustajat ei-
vät saa ohjeistuksen mukaan 
tehdä kotisiivousta tai hoito-
työtä. Työhön ei siis kuulu 
siivoaminen, hoitotoimenpi-
teet, lääkkeiden jakaminen 
tai muut sellaiset työt, jotka 
vaativat erityisosaamista tai 
joita siivouspalveluyrittäjät 
tarjoavat asiakkaille.

HoivaFoorumin palve-
lut ovat ensisijaisesti asiak-
kaan arjen jaksamista ja vir-
kistymistä tukevia, kaikille 
pudasjärveläisille avoimia. 
Näin myös kotiäidit voivat 
saada lyhytaikaista lasten-
hoitoapua tai omaishoita-
ja pääsee asioilleen rauhas-
sa. Kaikille avoin palvelu 
on myös maksutonta. Hoi-
vaFoorumiin saa yhteyden 
piipahtamalla tai ottamal-
la yhteyttä PudisFoorumiiin 
Kauppatie 4.

Hanne Vähäkuopus

Ensimmäisenä työn Hoi-
vaFoorumin palveluavus-
tajana aloittanut Hilkka 
Väisänen.

Haapalehdon Katsastus Oy 
Oulussa tarjoaa kevyen- ja 
raskaankaluston määräai-
kaiskatsastuksia, sekä ajo-
neuvojen rekisteröintipalve-
luja. Maaliskuussa vuonna 
2010 aloitettu toiminta on 
pyörinyt nyt reilut neljä 
vuotta Pudasjärvellä asuvan 
Arto Ylilehdon ja tyttären 
Tiinan perustamana perhe-
yrityksenä, jossa työskente-
lee myös tytär Marika ja Tii-
nan mies Ari. Pirjo-vaimo 
hoitelee oman työnsä lisäksi 

Rattaat pyörivät Haapalehdon 
katsastusasemalla

aseman kaikenlaisia käytän-
nön asioita. 

Kuluneena kesänä jouk-
koon liittyi myös poika 
Matti, joka valmistuu pian 
ensimmäisten joukossa Suo-
messa asentajapohjaiseksi 
katsastajaksi. Hyvänä lisänä 
töissä on vielä Matin tyttöka-
veri Minna. Muita työnteki-
jöitä on tällä hetkellä kaksi, 
Tapio Heikkinen ja Heikki 
Kotka, jotka toimivat katsas-
tajina. Heidätkin kyllä lue-
taan jo perheeseen.

Yrityksen suunnitelmissa 
on ottaa toimintaan mukaan 
myös muutoskatsastukset 
kevyenliikenteen kalustoon. 
Pudasjärveläisenä Arto Kes-
kitalo haluaa välittää ko-
tipitäjän ihmisille suuret 
kiitokset Haapalehdon kat-
sastusaseman palveluiden 
käytöstä ja kannatuksesta. 
Hän toivoo yhteistyön jatku-
van edelleen. 

Jenni Peltoniemi

Haapalehdon  
katsastusaseman 

henkilökunta 
Marika, Tapio, 

Heikki, Ari, Arto, 
Matti, Minna.  

Kuvasta puuttuu  
Pirjo ja äitiyslomalla 

oleva Tiina.
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Anders ja Kaisa Wikströmin suku on perustamassa sukuseuraa
- Anders Wikström ja Kaisa 
Magdaleena Riström muut-
ti kahden poikansa kanssa 
Ruotsista Råneån pitäjästä 

Martti Virrankari katselee mielellään sukutietoja Kesä-
sestä maailmalle -kirjasta. Kirjan mukaan Wikströmien 
sukuun kuuluvia oli jo viitisen vuotta sitten yli 5 000 
henkilöä. 

vuonna 1848 Hirvaskoskel-
le, jossa perhekunta asui 
Korentojärven rannalla Ke-
säsen torpassa, kertoi Wik-

strömiin sukuun kuuluva 
Martti Virrankari. 

Anders Wikström työs-
kenteli Hirvaskoskella Ti-
mosen rautaruukissa va-
saraseppämestarina. Kaisa 
Magdalena synnytti kahdek-
san lasta, joista kuusi varttui 
jatkamaan Wikströmin su-
kua. Jälkeläisiä on asunut ja 
asuu edelleen Hirvaskosken 
lisäksi monella muulla Pu-
dasjärven kylällä sekä Tai-
valkoskella ja Puolangalla. 
Sukua asuu myös monissa 
Euroopan maissa sekä hyvin 
paljon Amerikassa, jonne su-
kua siirtyi yli 20 henkilöä ai-
kavälillä 1880 - 1905. 

Wikströmit ovat suku-
rakkaita ja pitävät yhteyt-
tä toisiinsa. Sukutapaamisia 
on ollut niin Suomessa kuin 
Amerikassa.

Viimeisin sukupalave-
ri oli parisen viikkoa sitten 
Suolijärven Suoperässä, jos-
sa oli mukana pudasjärve-
läiset Arvo Niskasaari, Vesa 
Holmström, Arto Vikström 
ja Marjatta Ekholm. 

-Päätimme ruveta järjes-
tämään Anders Wikströmin 
jälkeläisten sukuseuran pe-
rustamiskokousta, joka pi-
detään syyskuun ensimmäi-

senä sunnuntaina 7.9. Päivä 
alkaa jumalanpalveluksella 
Pudasjärven seurakuntakes-
kuksessa jatkuen ruokailun 
jälkeen suvun perustamisko-
kouksella samassa paikassa, 
kertoi Martti Virrankari.

Sukukunta laajenee  
Anders ja Kaisa Wikströmin 
lapsista Amerikkaan men-
neen Katarina Josefinan jäl-
kikasvusta puhutaan puoliso 
Jacob Laukan mukaan Lau-
kan haarana. Frederika seu-
rasi sisartaan ja muutti Ame-
rikkaan puolisonsa Sakari 
Niemelän kanssa ja heidän 
perillisensä kuuluvat Nieme-
län haaraan. 

Pojista Johan Peter perus-
ti perheensä Hirvasjärven 
rannalle Penttilän torppaan. 
Hän ehti olla naimisissa kol-
me kertaa ja lapsia syntyi yh-
teensä 13. Johan Peterin jäl-
kikasvusta kolme poikaa ja 
yksi tytär muuttivat Amerik-
kaan ja kaksi tytärtä Taival-
koskelle. Johan Peterin jälki-
kasvua kutsutaan Penttilän 
haaraksi. 

Andersin toiseksi vanhin 
poika Nils August asui per-
heineen Komilan torpassa 
Hirvaskoskella. Hän oli nai-

misissa kaksi kertaa. Perhe-
kunta kasvoi kaikkiaan yh-
deksällä lapsella, joista viisi 
muutti Amerikkaan. Pojista 
Juho (Janne) asettui asumaan 
Suolijärvelle ja Sakari Siivik-
koon. Niilo Aukustin jälke-
läiset kuuluvat Komilan haa-
raan. 

Andersin pojista Karl 
Magnus avioitui Iinattijärvel-
le ja perusti perheensä Kent-
tälään. Perhe kasvoi yhdek-
sällä lapsella, joista poika ja 
kaksi tytärtä muuttivat Ame-
rikkaan. Karlin jälkeläisistä 
suuri osa perusti perheensä 
Iinattijärvelle, Poijulaan, Hir-
vaskoskelle ja muualle Pu-
dasjärveä. Heistä käytetään 
nimitystä Kenttälän haara. 

Nuorin Andersin pojis-
ta Frans Oskar jäi asumaan 
kotitilalleen Kesäseen ja per-
heeseen syntyi seitsemän 
lasta. Frans Wikströmin pe-
rillisiä kutsutaan Kesäsen 
haaraksi.    

Amerikan Wikströmit 
ovat käyneet sukunsa syn-
tysijoilla Pudasjärvellä usei-
ta kertoja. Viimeisen 2006 
olleen sukukokoontumisen 
aikana he vierailivat myös 
Suolijärvellä Mäkelässä tava-
ten samalla suolijärvisiä su-
kulaisiaan.

Wikström muuttui 
Virrankariksi
Suolijärvelle Mäkelän taloon 
vuonna 1915 muuttaneen Jan-
ne Wikströmin jälkikasvu 
kuuluu Komilan haaraan. 

- Ukkini Janne Wikström 
halusi suomentaa sukunimen-
sä Virrankariksi, koska nimi 
tuotti ongelmia suolijärveläis-
ten suussa, Martti Virranka-
ri tiesi kertoa nimimuutoksen 
syystä.

Janne oli miettinyt nimieh-
dotusta aikansa ja päätynyt 
Virrankari nimeen. Nimi juon-
tuu Mäkelän lähellä olevasta 
virrasta ja joessa olevasta ka-
rista. Nimi muutettiin 1935.

Martti Virrankari on hyvin 
kiinnostunut suvustaan. Hän 
on aina ollut mukana Wikströ-
mien sukutapaamisissa, jos 
suinkin on päässyt mukaan. 
Suvun vaiheita Martti katselee 
usein 2008 ilmestyneestä Han-
nu Rourun kirjasta Kesäsestä 
maailmalle. Suolijärvellä Antti 
Wikströmin jälkeläisiä on Mä-
kelän, Kotikummun, Manni-
lan ja Puistolan jälkikasvussa. 
Kolmannen polven Virranka-
reja on maailmalla ainakin 111 
henkilön verran puhumatta-
kaan heidän perillisistään. RR

Arttu Salmela sain ongella 
11.6. Siuruanjoesta Ala-Siu-
rualta 31 cm:n ahvenen. Ka-
lan paino jäi arvoitukseksi, 
kun punnitseminen unohtui, 
joka vanhempiakin harmit-
taa jälkikäteen.

Lasten 
kalakilpailuun 
suuri ahven

Lasten kalakilpailu

Kamulan Eetun virve-
liin tarttui Kivarinjärvestä 
11.6.2014 iso hauki. Serkku-
jensa Ollin ja Ossin avustuk-
sella hauki saatiin rantaan 
ja hengiltä pois. Hauella oli 
mittaa 90 cm ja painoa 4.5 
kg. Kuvassa Eetu ja Olli saa-
liinsa kanssa.

Pari päivää myöhemmin 
13.6. kalamiehiä onnisti uu-
delleen samalla järvellä ja 
nyt saaliina oli 80 cm pitkä 
ja 3.2 kg painava hauki. Ku-
vassa saaliin kanssa serkuk-
set Eetu ja Ossi. 

Kuvat Ulla Rissanen

Lukijan kynästä

Ruusuja ja risuja
Iso kimppu ruusuja Kutilan kuljettajalle, joka osaa ajaa 
varovaisesti sekä ottaa huomioon pienet ja isot jalankul-
kijat esimerkillisesti. Kottikärryllinen risuja hurjastelijoil-
le, joita pienet koululaiset ovat joutuneet väistelemään!

Äidit Lakarilta

L-piirin leijonien kuvernöö-
rigolf pelattiin sunnuntai-
na 24.8. kauniilla Kuusamon 
golfkentällä. Marko Rauti-
on ja Risto Poroputaan huip-
pusuorituksilla oli Pudas-
järvelle tuomisina palkinnot 
B-sarjan 1. (Marko) ja 2. (Ris-
to), paras pistebogey-tu-
los kiertopalkinto (Marko) 
sekä ylivoimaisesti saavutet-
tu joukkuemestaruus kierto-
palkinto. Koska joukkueen 
tulokseen laskettiin kunkin 
klubin kaksi parasta pelaa-
jaa, Aki Niemitalolle ja Mika 
Pesoselle jäi joukkuehenges-
tä huolehtiminen ja parras-
valoissa paistattelu. 

Myös LC Pudasjärvi Hili-
mat olivat edustettuna Maa-
rit Ihmeen ja Jari Jussilan 
voimin. Maarit toi Pudasjär-

Leijonien kuvernöörigolfista 
joukkuekisan voitto

Kuvernöörigolf -kisan voittajajoukkue LC Pudasjärvi Aki Niemitalo, Risto Poropu-
das, Marko Rautio ja Mika Pesonen.

velle vielä naisten sarjan pi-
sin draivi palkinnon. Ensi 
kesänä kuvernöörigolfin 

nimi muuttuu L-piirin mes-
taruuskilpailuksi ja se järjes-
tetään Rovaniemellä Arctic 

Golfilla. 

Aki Niemitalo

Syksyn Muistikahvilakiertue py-
sähtyy Pudasjärvellä torstaina 
28.8. kello 14-16 S-marketin pi-
halla. Muistibussi pysähtyy useil-
la eri paikkakunnilla reilun vii-
kon aikana. Pohjois-Pohjanmaan 
Muistiluotsin ja Oulun Seudun 
Muistiyhdistyksen henkilökunta 
kertoo tärkeää muistitietoa ih-
misille kahvittelujen kera. Bussis-
sa jaetaan myös asiantuntijatie-
toa muistista, muistisairauksista 
sekä niihin liittyvistä asioista.

Monia ihmisiä huolestuttaa 
oman muistin heikkeneminen. 
Tyypillisiä muistisairauden oirei-
ta ovat lähimuistin heikkenemi-

nen, jolloin sovittujen asioiden 
muistaminen unohtuu, uusia asi-
oita on vaikeaa oppia ja käyttäy-
tyminen muuttuu. Muistin on-
gelmia voi ilmetä terveilläkin, 
jolloin kyseessä ei ole muistisai-
raus vaan esimerkiksi masennus, 
stressi, unettomuus tai liian kii-
reinen elämäntapa.

Noin 250 000 suomalaisel-
la on muistiin liittyviä ongelmia 
ja noin 130 000 sairastaa jotain 
muistisairautta. Määrä kasvaa ta-
saisesti. Työikäisiä, alle 65- vuoti-
aita muistisairaita on Suomessa 
noin 7000. Vuosittain etenevän 
muistisairauden diagnoosin saa 

yli 13 000 suomalaista. Jos jokai-
sella muistisairaalla on neljä lä-
heistä ihmistä, sairaus koskettaa 
jo yli puolta miljoonaa suoma-
laista.

Muistikahvilakiertueen tar-
koituksena on jalkautua eri-
puolille maakuntaa, jotta tavoit-
taisimme suuremman joukon 
ihmisiä. Henkilökuntaan kuuluu 
sosiaali- ja terveysalan ammat-
tilaisista, joiden kanssa on mah-
dollista keskustella muistiin liit-
tyvistä asioista. 

Uutena toimintana Pudas-
järvellä aloittaa ohjattu ryhmä 
henkilöille, joilla on todettu jo-

kin muistisairaus. Ryhmä toi-
mii samaan aikaan omaishoita-
jaryhmän aikana, jolloin ryhmiin 
voi tulla yhdessä omaisen kans-
sa. Ryhmissä on omaa ohjattua 
ohjelmaa. Tällä uudella muisti-
sairaille tarkoitetulla ryhmätoi-
minnalla tuetaan myös muistisai-
raiden omaisten jaksamista, että 
he pääsevät mukaan vertaisryh-
mätoimintaan. Ryhmät alkavat 
maanantaina 1.9. kello 11-12.30 
Pudasjärven seurakuntakeskuk-
sessa. Tervetuloa!

Minna Kaltio, 
muistiluotsiohjaaja

Muistikahvilakiertue pysähtyy Pudasjärvellä
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Koululaiset tutustuivat 
Penttilän kotimuseoon

Hirvaskosken koulun 
5-6 luokkalaiset kävivät 
21.8.2014 Penttilän kotimu-
seossa. Yrjö Vikström esitteli 
meille päärakennuksen, ruo-
ka-aitan, tallin, vaatepuodin, 
mankelipuodin ja rekiliiterin 
ja paljon muuta. Yrjö kertoi 
millaista Penttilässä oli yli 
100 vuotta sitten. Hän kertoi 
esineistä mukavia tarinoi-
ta. Ihmiset ovat olleet ennen 
kekseliäitä ja taitavia teke-
mään kaikenlaista kotona 
itse. Tässä on tarinaa muu-
tamista esineistä oppilai-
den kertomana. Kiitos Yrjöl-
le esittelystä ja siitä, että on 
laittanut esineet talteen.

Jukka Lehto ja oppilaat

Kahvinkeitto  
ennen vanhaan
Aluksi raa’at kahvipavut 
ruskistettiin rännärillä. Rän-
näri laitettiin uunin päälle 
tai nuotioon. Sen jälkeen pa-
vut jauhettiin myllyllä hie-
noksi. Valmis jauho laitettiin 
peltipurkkiin. Sitten kahvi 
keitettiin. Pannut tehtiin ku-
parista. Kun pannut menivät 
huonoksi, ne piti tinata uu-
delleen. Penttilän museossa 
on paljon erikokoisia kahvi-
pannuja. Isoa kahvipannua 
tarvittiin, kun uittomiehet 
kävivät Penttilässä kahvilla. 
He muistivat viimekerras-
ta kahvin hinnan. Uittomie-
het käänsivät kupin ja lait-
toivat rahan kupin toiselle 
puolelle.

Mervi Alatalo ja 
Aliina Ojala

Kalastaminen  
tuohustamalla
Tuohusparila laitettiin ve-
neen keulaan. Siihen katkot-
tiin tervaisia juurakoita. Ne 
ladottiin pinoon ja sytytet-
tiin palamaan. Tulen avulla 
näki järveen. Sitten kun nä-
kyi kaloja, pistettiin atrai-
mella kalaa ja otettiin se ylös. 
Sillä tavalla kalastettiin koko 
yö. Joskus lähti paljon hau-
kia. Penttilän atrain on teh-
ty Hirvaskosken rautaruu-
kin raudasta. Se on taitavaa 
työtä.

Elias Iinatti ja 
Teemu Vähäkuopus

Leipäpisteli
Leipäpistelillä tehtiin taiki-
nasta leivottuihin leipiin rei-
kiä. Reikienlaiton jälkeen 
leivät laitettiin uuniin pais-
tumaan. Leivät otettiin uu-
nista pois pelekalla. Leivät 
laitettiin riviin ja puhdis-
tetulla sorsan siivellä pyy-
hittiin jauhot pois leipien 
päältä. Leivät laitettiin kui-
vamaan tankoon, jos niistä 
haluttiin kuivia leipiä eli ra-
tuleipiä. Ratuleivät vietiin 
puojiin ja ruoka-aikana lei-
vät haettiin puojista.

Riikka Lehtola ja 
Noomi Ervasti

Pahkakuppi
Penttilän jonkin rakennuk-
sen portaiden alta löytyi 
kerran vanha pahkakup-
pi. Yrjö kertoi näin: ”Minä-
hä olin purkamassa portai-
ta, semmosia lahoja portaita, 
niin katon että mikä se tuos-
sa möllöttää ja potkasin sitä 
ja sitte huomasin, että kup-
pihan se on. Ja voi mahoton, 
kun se vuosiluku näky. Tä-
mähän se vanha on!” Löy-
detty pahkakuppi on van-
hin esine museossa. Siinä 
on vuosiluku 1806 ja jotakin 
puumerkkejä. Pahkakuppi 
on nyt 208 vuotta vanha.

Julia Ylitalo ja 
Veera Tuohimaa

Panosvyö
Penttilässä yhdessä aitassa 
oli paljon miesten tavaroita. 
Siellä oli kotona tehty nah-
kainen panosvyö. Penttilän 
vanha isäntä, joka oli myös 
Yrjö Vikström, oli tehnyt 
itse panoksia. Oravametille 
ja lintumetille piti olla kum-
mallekin omat panokset.

Matias Timonen ja  
Matti Bwana

Viikate
Viikatteella niitettiin luon-
nonniityt, ojanvarret ja sa-
ranpäät.

Kun ennen oli väki heinä-
pelloilla, alkoi kuulua kling-
klang kling-klang- ääntä, 
koska isännät hioivat viikat-
teita. Tämän viikatteen on 
takonut maaseppä. Varren 
on tehnyt Niku-Essa.

Reino Vääräniemi ja 
Iiro-Ilari Kosamo

Vinttikaivo
Penttilässä on pihalla vintti-
kaivo. Ennen joka päivä tar-
vittiin aika monta saavillista 
vettä ja kaivostahan sitä sai. 
Vinttikaivossa on pitkä var-
si ja sen toinen pää on pai-
nava. Kun sankon puottaa 
kaivoon, niin se nousee ke-
vyesti ylös.

Jukka Ervasti ja 
Antti Vikström

Öljylamppu
Penttilästä löytyi vanha öljy-
lamppu. Kun Yrjö tutki lam-
pun pohjaa, hän totesi, ettei 
ollut ennen miettinyt lam-
pun ikää. Hän arvioi, että 
lamppu on 1800-luvulta. 
Keskellä lamppua on reikä, 
josta sydän nousee. Lampus-
sa on säätövipu, jottei lamp-
pu ala savuamaan. Lampus-
sa on myös reikä, johon öljy 
laitetaan. Lampun lasikupu 
on mennyt rikki. ”Siinä oli 
oikein pitkä lasikupu”, ker-
toi Yrjö.

Essi-Roosa Juurikka ja 
Lyydia Putula

Vesikasvien niittonäytös ja Oivangin kosteikkoon tutustuminen  
lauantaina 6.9.2014 Kuusamossa

VYYHTI-hankkeen retkellä seurataan vesikasvien niittoa Määttälänvaaralla, Kuusamon kau-
pungin kalustolla (vene, niittolaite, keräävät ponttoonit). Näytöksen aikana kahvi- ja makkara-
tarjoilu. Iltapäivällä tutustutaan Oivangin kosteikkoon ja nautitaan voileipäkahvit.  
Retkelle lähtee kuljetus Oulun linja-autoasemalta klo 7.30. Matkan varrelta pääsee kyytiin esim.  
Pudasjärven ja Taivalkosken ABC-asemilta (tai muu sovittu paikka). Lähtö paluumatkalle noin 
klo15.00. Oulussa pyrimme olemaan viim. klo 19.  
Ilmoittaudu 29.8. mennessä: saara.ilkka@proagria.fi / 0400 912496
Järjestäjä: ProAgria Oulun/Oulun Maa- ja kotitalousnaisten/Oulun Kalatalouskeskuksen  
VYYHTI-hanke
Tulossa myös tutustumisretki Jäälinjärven valuma-alueella toteutettuihin vesiensuojeluratkai-
suihin 27.9. klo 10-15. Yhteiskuljetusmahdollisuus Pudasjärveltä. Lisätiedot: 
www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhti_ajankohtaista/

   SyySmarkkinoille ja 
kansallisiin kenttäratsastuskisoihin

Toivotamme 
sinut tervetulleeksi

Lue lisää valmistautumisesta 
Pudasjärvi-lehdestä 27.8.2014

Tiedustelut:
Juha-Pekka Sillanpää puh. 0400 688 440

toimisto ja paikkavaraukset puh. 010 272 3775 

ammattioppilaitokselle (Jyrkkäkoskentie 18) Lauantaina 13.9.2014 

Tapahtumia 

aamusta iltaan! 

KIRPPIS

to-pe 28.-29.8. klo 10-17. 

Körkön entisellä leipomolla 
Lukiontie 1

Tervetuloa!

Nyt myös 

paljon vaatteita 

1 €/kpl 

MAANATAINA 1.9.
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
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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/ostoilmoitus on maksullinen, 15 €) Pudastori on  tarkoi-
tettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa 
varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: leh-
ti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 
1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 18,60 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus 
on 18,60 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

VUOKRATAAN

Halutaan vuokrata rivitalokak-
sio tai okt Kurenalta tai n. 20 
km keskustasta.  P. 040 935 
2000.
Halutaan vuokrata kolmio tai 
neliö Pudasjärven keskustasta. 
P. 040 588 9754.

MYYTÄVÄNÄ

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

Hotelli-ravintola Kurenkoskessa 
rocktrio Back Up Band
Hotelli-ravintola Kuren-
koskessa esiintyy lauantai-
na 30.8. Oulun seudun soit-
tajista koostuva rocktrio, 

Oulun seudun soittajista koostuvan rocktrion, Back 
Up Bandin soittajien sydäntä lähellä on ”Vanha kun-
non rock”. Keikalla on luvassa rockcovereita ja hittibii-
sejä monelta eri vuosikymmeneltä.

Back Up Band. Bändi on 
tottunut esiintyjä pubeis-
sa ja ravintoloissa sekä eri-
laisuuksissa tilaisuuksissa. 

Bändin musiikilla on usei-
ta erilaisia vaikutteita ja vai-
kuttajia. Muusikot kertovat 
”Vanha kunnon rockin” ole-
van lähellä heidän sydän-
tään; Claptonista Gary Moo-
reen, Creamista CCR:ään, 
Led Zeppelinistä AC/DC:n 
ja Joplinista Alanis Moris-
setteen. Myöskään ei sovi 
unohtaa hittibiisejä monel-
ta eri vuosikymmeneltä ja 
tähdiltä, kuten Kravitz, Bon 
Jovi, Metallica tai Aerosmith. 
Rockcoverit ovat tunnettu-
ja, ne saavat kansan hyvään 
fiilikseen sekä tanssilattialle! 
Bändin jäsenet Visa, Anne ja 
Raimo toivottavat rockin ys-
tävät tervetulleeksi keikalle 
nauttimaan musiikin iloista 
heidän kanssaan. PK

Rivitalokaksio jokinäkymällä. P. 
044 993 1210 iltaisin.

Omakotitalo Jonguntieltä. Oh, 
3 mh, k, th, kph, s, khh, 2 wc, et 
ja tk, kylmä autotalli ja varasto, 
yht. 125 m2. 3400 m2 tontti joen 
puolelta. P. 040 757 7399.

Omakotitalo Olkitie Pudasjärvi. 
Keittiö, olohuone, 3 makuuhuo-
netta, takkahuone, kodinhoi-
tohuone, saunatilat 120 m2 + 
autotalli ja varasto. P. 040 512 
5797.

Myydään Lato. P. 0400 188 
125.

Lasikuitusoutuvene airoineen, 
uusi (2 vk käytetty), hinta 590€ 
sekä uusi 4-tahtiperämootto-
ri Sea King, ajettu 5 h, hinta 
390€. P. 044 080 0281. Hyvää keliä toivotaan 

kenttäkisoihin ja syysmarkkinoille

Teen kotisiivouksia 
asiakkaiden toiveiden mukaan: 

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

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

Asiakas maksaa vain työn tuloksesta, 10 €/tunti.

Soita klo 18 jälkeen 044 971 9161 Minda

KOTISIIVOUSTA

Pyri välttämään 
yhteentörmäys!

25€/pkt, 
sisältää lähetyskulut.

Isommat erät 
tarjoushinnalla.

www.hirvipilli.fi
puh. 050 347 0882

Myytävänä Hirvipillit!

OSTETAAN
Sekatotuinen, keskikokoinen 
koiranpentu. Mieluimmin nart-
tu. P. 040 838 1803.

Opel Astra 1,6 l, Eco Comfort, 
vm -01, vain 165 tkm, p. 040 
504 9842.

Mopo Peugeot xps-10 aj. 5400 
km 2 renkaat Hammasr.ket ym. 
uudet H. 1500 €/tarjous P. 040 
512 5797.

Kevytmoottoripyörä Yamaha 
WR125X + ajopuku ja kypärä, 
aj. n. 6600 km. H. 4400 €/tarjo-
us. P. 040 512 5797.

Myydään tarpeettomana edul-
lisesti Renault Laguna farmari 
2l bensa vm. 97-98. Vasta kat-
sastettu, ajoaikaa 9/15. Siisti 
sisältä, siisti päältä, ei ruostet-
ta. Auto Pudasjärven keskus-
tassa. Soita ja tee tarjous! (tar-
jouksessa olevan polkupyörän 
hinnalla). p. 044 503 0134.

Myydään viisihaarainen pui-
nen kattokruunu, tummaa 
puuta. 2 kpl sälekaihtimia koko 
102x102. Sälekaihtimet punai-
set. P. 040 761 6742.

• 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

OSAO Pudasjärven yksi-
kön hevospuoli valmistau-
tuu kansallisiin kenttäki-
soihin ja markkinoihin 13. 
– 14.9. Hevostalouden talli-
työnohjaaja Raimo Hyväri-
nen kertoo, että työskentely 
hevosten parissa on raskas-
ta, mutta mukavaa ja moni-
puolista. Raimo myös kehuu 
oppimisympäristöä todella 
hyväksi. Hänen mielestään 
oppilaat ovat olleet motivoi-
tuneita ja kesän jälkeen intoa 
täynnä. Alalla on työpaikka-
vaihtoehtoja, mutta ei var-
muudella työpaikkaa. Opis-
kelupaikkoja alalla löytyy, 
joten kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä suoraan yksi-
kön toimistoon. 

Kysyimme oppilailta 
minkälaista alalla on ollut, 
vastauksena saimme, että 
raskasta. Hevosten ruokin-
ta, puhtaan veden huoleh-
timinen, karsinan siivous, 
yleinen siisteys, tarhaus ja 
hevosten hyvinvoinnin var-
mistaminen lukeutuvat op-
pilaiden askareisiin. Syys-
markkinoilla hevospuoli 
esittelee alaa hieman, kan-
sallisiin kenttäkisoihin kes-
kitytään enemmän. 

Markkinoille oppilaat 
toivovat toimijoita paikal-
le pihamyyntiin ja peräkär-
rykirppikseen sekä nuo-
ria tulemaan vanhempineen 
yleensä vain tutustumaan 
yksikön toimintaan, hyvää 
keliä kenttäkisoihin ja kai-
kille kävijöille mukavaa ta-
pahtumaa, vaikkapa mark-
kinoiden musiikkiannin 
puitteissa. Markkinamusiik-
kia tänä vuonna loihtivat 
mm. yksikön omat opiske-
lijat Kati Poijula ja Sara Ke-
säniemi. Vieraileva tähti on 
Pudasjärven kaupunginval-
tuutettu Kari Tykkyläinen 
alias Tykylevits. 

Koulutusjohtaja  
valmiina markkinoille
Haastattelimme myös 
OSAO Pudasjärven yksi-
kön koulutusjohtajaa Kei-
jo Kaukkoa, joka on opetta-

jien esimies ja vastaa omalta 
osaltaan koulun toiminnas-
ta. Keijo on kotoisin Uudes-
takaupungista, mutta muut-
ti Ouluun ja on asunut siellä 
lähes koko elämänsä. Hän 
aloitti työt Pudasjärvellä 
2011 tammikuussa, hänellä 
on teknikkotutkinto ja hän 
on amk-insinööri, yamk-in-
sinööri ja ammatillinen opet-
taja. Esitimme kysymyksen 
koulun työskentelyilmapii-
ristä, johon hän vastasi, että 
yksikössä on hyvä ilmapii-
ri, opiskelijat ja henkilökun-
ta ovat mukavia. 

Teksti ja kuvat: 
Patrik Vesteri, Ville Lehto 
ja Teemu Puurunen

Hivutussuojat kiinni ja radalle!

Juokse sinä humma, kun tuo taivo on niin ….

Koulutusjohtaja Keijo 
Kaukko työhuoneessaan.

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Peräkärrykirppis vielä kerran
Kurenalan kyläyhdistyksen jär-
jestämä elokuun peräkärrykirp-
pis torilla oli lauantaina 23.8. 
Torilla oli 38 myyjää. Ohjelmaa 
olivat järjestäneet mm. Kan-
salaisopiston Rentukka kuo-
ro, joka suunnittelee äänitteen 
julkaisemista syyskuussa. Hilk-
ka Liikanen lausui omia tekemi-
ään runoja mm. Ihana isänmaa. 
Laulua esittivät Eero Hirvelä ja 
Eero Räisänen hanuristi Kalevi 
Vattulan säestyksellä. Toriemän-
tä Kerttu Simu haastatteli tori-
myyjiä ja juonsi tapahtumaa. Hän 
kertoi, että yleisön toivomukses-
ta järjestetään vielä yksi perä-
kärrykirppis lauantaina 6.9., jon-
ne erityisesti toivotaan tuotavan 
myytäväksi syksyn erilaista satoa.

Kuvassa Mikko ja Seppo Juurikka Siivikosta myymäs-
sä oman tilan punaherukoita ja perunoita sekä poimi-
miaan mustikoita. Heitä jututtamassa muutama vuosi 
sitten paluumuuttaja puolisonsa mukana Rajamäestä 
Pudasjärvelle muuttanut Antti Lindström.
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Taivalkosken Kotiseutumu-
seo juhlii 50-vuotista tai-
valtaan keskiviikkona 27.8. 
Päivä alkaa tutustumisella 
tuohitöihin. Taiteilija, tuo-
hityönmestari Tanja Luuk-
konen tekee tuohitöitä ja 
kertoon niistä yleisölle. Vie-
railijoilla on mahdollisuus 
myös tehdä itse omat tuohi-
sormukset ja vaikkapa ko-
keilla sormuksen ja tun-
netussa laulussa mainitun 
lemmen kestävyyttä. Puo-
liltapäivin on historiaosuus, 
joka huipentuu juhlakahvei-

Taivalkosken kotiseutumuseo 50 v
hin. Sen jälkeen on mahdol-
lisuus tutustua juhlakaluun 
eli museoon opastetulla kier-
roksella. Tekstiilityönopetta-
ja Raili Kasurinen johdattaa 
karstauksen ja kehräyksen 
saloihin iltapäivällä. Päivän 
päätteeksi restaurointimes-
tari Ilkka Perttunen esitte-
lee malkakaton rakentamis-
ta. Musiikkia esittää sopivin 
välein hanuristi Asko Väisä-
nen.

Taivalkoskelle perustet-
tiin jo sodan jälkeen kotiseu-
tumuseoyhdistys. Sen toi-

minta kuitenkin hiipui pian. 
Vasta monien vaiheiden jäl-
keen uusi museoyhdistys 
yhteistyössä Pohjois-Pohja-
laisen Osakunnan kotiseu-
turetkeläisten kanssa järjesti 
vuonna 1963 esineiden kerä-
yksen. Museorakennukset on 
siirretty eri puolilta kuntaa 
nykyiselle paikalleen. Mu-
seo avattiin yleisölle vuonna 
1964. Sekä esinekokoelmas-
ta että rakennuskannasta on 
saatu varsin kattava.

Merja Vihinen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

 www.pudasjarvi.fi  www.pudasjarvi.fi 

Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Yrittäjät ry järjestävät 

mökkiläisten ja Pudasjärveltä muuttaneille 
tapaamisen/illan 

Jyrkkäkosken huvikeskuksella 
la 30.8. klo 18 - noin 19.30. 

Järjestelyissä mukana myös Syötteen mökkiläisyhdistys.
Ajo-ohje: Ranualle menevältä tieltä Kontiotuotteen kohdalta opastus. 

Tilaisuuteen vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Ohjelmaa:
� Tilaisuuden avaajana ja juontajana  

kaupungin kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen 
� Puheenvuoroja: kaupunginjohtaja Tomi Timonen,  

Yrittäjien pj Marko Rautio, Syötteen mökkiläisyhdistyksen pj Katri Virtanen. 
� Keskustelua ja kysymysten vaihtoa yrittäjien/mökkiläisten ja  

kaupungin edustajien välillä 
� Leipäjuustokahvit. 

venetsialaiset alkaen kello 20.00.
Järjestää LC Pudasjärvi ja Pudasjärven Urheilijat 

Kutsu mökkiläisille ja 
Pudasjärveltä muuttaneille!

Huipputapahtuma Pudasjärven liikuntahallilla

Uudistuneen liikunta- 
hallin käyttöönotto- ja 
nimeämisjuhla
pe 26.7.2013   
klo 16.00

Pudasjärvi
sininen ajatus - vihreä elämys

Pudasjärvi-Stars –  
Oulun Etta klo 18.30

Nyt ovat mestarit  
LIVENÄ paikalla!

PuUn kasvatit: Tuomas, Ilk-
ka ja Mikko Sammelvuo, 
Teppo Heikkilä, Petteri 
Parkkisenniemi, Ville 
Pirinen…

Ettan liigamiehistö Olli 
Kuoksan ja Anssi Hakalan 
johdolla.

Esikuva-pokaali paikalla,  
mahdollisuus kaverikuviin 
ja nimmareihin.

Juhlakahvitus,
vapaa pääsy!  
Tervetuloa!

Lentopallon huippuottelu:

Veden, tulen ja valon juhla

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02

Tervetuloa!
Järjestää: LC Pudasjärvi 
yhteistyössä Pudasjärven Urheilijat

Lavalla tahdit takaa 
tanssiorkesteri Ässät   
• Revontuli-disko  
• Majassa karaoke

Arvonta pääsylipun lunastaneiden kesken! 
Pääpalkintona 500 € matkalahjakortti!

Alueella ulkoravintola ja
3 baaria b-oikeuksin

Lippu 15 €

Maksuton bussikuljetus 
Kurenalta non stoppina 

alkaen klo 19.45

Nyt taas Jyrkän 

tunnelmaa! 

Tule! Näe! Koe! Lasten 
VenetsiaLaiset
la 30.8. klo 11-13

Järjestää MLL Pudasjärvi

Jyrkkäkoski

Ohjelmassa mm. 
disco, poniajelua, 

kasvomaalausta, ongintaa... 
Myynnissä vohveleita, 

makkaraa ja MLL-tuotteita  

Huvikeskuksentie Pudasjärvi

La 30.8.2014

K -18

nuorten 
VenetsiaLaiset

pe 29.8. 
Disco klo 21-02

Järjestää  Pudasjärven Urheilijat

Myytävänä kala- ja 
liharuokaa viinin kera

iLta mökkiLäisiLLe
la 30.8. klo 18.
Pudasjärveltä 

muuttaneille sekä 
muille asiasta 
kiinnostuneille 
Jyrkkäkosken 
huvialueella 

Järjestää Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Yrittäjät

Kahvitarjoilu

PUDASJÄRVI -lehti LC Pudasjärvi Ry

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Liekkiryhmä 
Tulikukan 

tulitaide-esitys

Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset Helsinkiin sekä Tallinnasta Tarttoon (meno-paluu), Helsinki- Tallinna laivamatka m/s Viking XPRS-risteily aluksella 
(meno A-hytti, paluu ilman hyttiä), buffet-illallinen ja 2 meriaamiaista laivalla. • Hotelliyöpymiset (23.10-24.10 Hotelli Pallas, 25.10 Orig-
inal sokos hotel Viru),hotelliaamiainen, hotel buffet illallinen  2kpl,  kabaree-illallinen 1 kpl • Kiertoajelu, vierailu Ale Cogin olutmuseossa
 

Historiallinen Tartto houkuttelee matkailijoita kulttuurinähtävyyksillään. Viron toiseksi suurimmassa kaupungissa sijaitsee 
maan vanhin ja maineikkain yliopisto. Hyvien ajatusten kaupungiksikin kutsuttu Tartto sijaitsee Etelä-Virossa ja kaupunkia 
halkoo Emajoki, joka yhdistää Viron suurimpia järviä.

Tartto on kautta historiansa ollut tärkeä kaupan ja kulttuurin keskus. Tartto on Pohjois-Euroopan vanhimpia kaupunkeja ja 
sillä on lähes tuhatvuotinen historia. Neuvostovallan aikaan ulkomaalaisilla ei ollut pääsyä Tarttoon läheisten sotilaslento-
kenttien vuoksi.

Nykypäivänä, kun hansakauppiaat ja sotilastukikohdat ovat ainakin pääosin pelkkää muistoa, Tartto on yhä Etelä-Viron kult-
tuurinen keskipiste ja liikenteen solmukohta. Viron itsenäistymisen jälkeen Tartosta on tullut vakava kilpailija maan pääkau-
pungille Tallinnalle. Tarton suosituimpia nähtävyyksiä ovat Toomemäki, Johanneksen kirkko, Raatihuoneentori ja kaupungin 
puutaloalueet Supilinn ja Karlova.

Lähde mukaan Kotipitäjän 
perinteiselle lukijamatkalle 
Tarttoon 22.10.-26.10.2014

Bussikuljetus Helsinkiin keskiviikkona 22.10:
Kuusamon linja-autoasema 5.00, Taivalkosken linja-autoasema 5.45, Pudasjärven linja-
auto asema 6.30, Oulu Maikkulan Neste 7.30, Utajärven seo 8.30, Vaalan ABC 9.00, lähtö 
Vaalasta 9.45. Hirvaskankaalla tauko, Helsinki noin klo 20.00, paluu Kuusamoon sunnun-
taina 26.10 noin klo 23.00
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan
Lähtö Helsingin Katajanokalta keskiviikkona 22.10 klo 21.30. Saapuminen Tallinnaan to 
23.10 klo 7.00
Laivamatka Tallinnasta Helsinkiin
Lähtö Tallinnasta sunnuntaina 26.10 klo 8.00. Saapuminen Helsinkiin sunnuntaina klo 
10.40

Matkat tehdään Tilausajot Matti Parkkisenniemi Ky:n 
luxusluokan turistibussilla sekä Viking XPRS- risteilyaluksella.

Tiedustelut ja varaukset:
aineisto@maaseutulehdet.fi

Raimo Klasila 050 5679757
Janne Halonen 045 1277383

Tea Korkala 044 7922122
Matti Parkkisenniemi 0400 203734

Matkan hintaan ei sisälly matkavakuutusta!
Huom! Matkalla on oltava mukana passi tai kuvallinen hen-

kilökortti. Ilmoitathan sähköpostiviestissä syntymäaikasi.

Paikkoja rajoitetusti! 

Varaa heti omasi!

Historiallinen Tartto houkuttelee 
matkailijoita kulttuurinähtävyyk-
sillään. Viron toiseksi suurimmassa 
kaupungissa sijaitsee maan vanhin ja 
maineikkain yliopisto. Hyvien ajatus-
ten kaupungiksikin kutsuttu Tartto 
sijaitsee Etelä-Virossa ja kaupunkia 
halkoo Emajoki, joka yhdistää Viron 
suurimpia järviä.

 Sitovat ilmottautumiset 
13.10.2014 mennessä.

Paikkoja rajoitetusti! 

Varaa heti omasi!HINTA VAIN 550 €

Suomen luonnon päivän 
kunniaksi Syötteen luonto-
keskuksella esitetään 30.8. 
kello 14 Metsän tarina – elo-
kuva, jonka esitys on maksu-
ton. Elokuvan jälkeen kello 
15.30 alkaa opastettu geokät-
köilyretki luontokeskuksen 
lähimaastoon oppaan joh-
dolla.

Geokätköily on hauska ja 
maailmanlaajuinen harras-
tus, joka avaa uusia näkö-
kulmia ja tuo hauskaa jänni-

Suomen luonnon päivän 
opastettu Geokätköretki

tystä retkeilyyn tai vaikkapa 
kaupunkimatkailuun. Geo-
kätköjä on piilotettu niin 
maastoon kuin suurkaupun-
keihinkin. Kätköä etsitään 
koordinaattien ja vihjeiden 
perusteella, eritasoisten pii-
lojen joukosta löytyy haas-
tetta niin lapsille kuin seik-
kailumielisille aikuisillekin.

Geokätköretki alkaa Syöt-
teen luontokeskuksen au-
ditoriosta, jossa tutustutaan 
kätköilyyn. Tämän jälkeen 

etsitään yhdessä luontokes-
kuksen läheisyydestä kät-
köjä. Matkaa kertyy retkellä 
pari kilometriä helppokul-
kuisessa maastossa. Retki 
kestää noin 1,5 tuntia. Jos 
omistaa oman GPS-paikanti-
men, voi sen ottaa mukaan. 
Retki on maksuton. Tervetu-
loa aarrejahtiin!

Luontokeskus tiedotus

Kuorma- ja linja-autonkul-
jettajan ammattipätevyy-
den koulutusvaatimus astui 
voimaan Suomessa vuonna 
2007. Mikäli jatkokoulutus-
ta ei ole suoritettu ja merkin-
tää ajokorttiin tai ammattipä-
tevyyskorttia saatu 10.9.2014 
mennessä, kuorma-autolla ei 
lähtökohtaisesti saa ajaa am-
mattipätevyyden alaisia ajo-
ja. Ammattikuljettajat voivat 
tarkistaa omat ammattipäte-
vyystietonsa maksutta Trafin 
nettipalvelusta. Ammattipä-
tevyyden jatkokoulutuskurs-
seja järjestetään valtakunnal-
lisesti ympäri Suomea.

Kuorma-autonkuljettajien 
ammattipätevyyden siirtymäaika päättyy

On tärkeä tietää, että pä-
tevyysvaatimukset koskevat 
tietyiltä osin myös ei- am-
matikseen ajavia C-tai D-kir-
jaimella (C = kuorma-auto / 
D = linja-auto) merkityn ajo-
kortin omaavia henkilöitä. 
Ammattipätevyyskoulutus 
koskee henkilöitä, jotka tar-
vitsevat jonkin seuraavista 
ajokorttiluokista: C1, C, C1E, 
CE, D1, D, D1E tai DE. Jokai-
sen tämän ammattipätevyys-
lain piiriin kuuluvan kuljet-
tajan on kouluttauduttava 
viisi päivää viiden vuoden 
aikana. Pätevyys on voimas-
sa aina viisi vuotta kerrallaan 

tai siihen asti, kun henkilön 
ajo-oikeus on voimassa. En-
simmäiset viiden vuoden 
jaksot päättyvät C1-, C1E, C-, 
ja CE-ajokortillisten osalta 
9.9.2014. Näistä päivämääris-
tä alkaa uusi viiden vuoden 
ajanjakso. Esimerkiksi liiken-
netraktorit ovat ammattipä-
tevyyskoulutuksen piiris-
sä. Säädöksissä on annettu 
muutamia poikkeuksia. Esi-
merkiksi henkilökohtaiset 
ajot ovat sallittuja ilman am-
mattipätevyys koulutusta. 

Pertti Kuusisto
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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

 

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOLUVERHOUSTYÖT, 

IKKUNA- ja 
OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. 
Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen, 

P. 040 742 0449
honka-tek@phnet.fi

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
* Myösvarmuuslukot asennettuna

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

RAKENTAMINEN, REMONTIT

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

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

Teollisuustie 8, 
93100 Pudasjärvi. 
P. 050 322 1007 
040 752 3293

Avoinna:  
ma-to 7.00-15.30, pe 7.00-13.30. 
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Palveleva 
konepaja Pudasjärvellä

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

KONEPAJAT

ORANSSIT LIPPIKSET JA LIIVIT HIRVENMETSÄSTYKSEEN

Lippis 9,- Lippis 15,-
talvimalli

Huomioliivi alk. 11,-

Seuran tunnuksen
painotyö sisältyy
tuotteiden hintaan!!!

Jukolantie 4
p.0400-514 692

Mallit nähtävillä liikkeessä,
tervetuloa tutustumaan!

PAINOPALVELU
      PUURUNEN

UUDEN ASETUKSEN MUKAISET

PAINOPALVELUITA

TERAPIAPALVELUITA

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!  

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUS-TILAA!   

p. 040 1951 732  

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

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

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LÖYTYY!
- Ultrapoint- ja
	 Garmintuotteet
- KUKSAT ja PUUKOT
-	Haix	ja	Beretta
 GORETEX KENGÄT
-	Sasta	+	Beretta
 GORETEX PUVUT
- RETKEILY   
 VARUSTEET
- CAmOfLEECET
- KUmISAAPPAAT:
 Sievi, Nokian
 finnwald, finnjagd
- KAHLUUSAAPPAAT
-	KalaverKot:
 laajin valikoima
- Vaaput, lusikat ja  
 lipat
 alk. 4kpl/10€
- SIImAT, KELAT,
 VAVAT, SETIT
- KAHLUUHOUSUT
-	kettu	ym.	PILLIT

- UV-maalit sorsankuviin
- Kylän halvimmat
 KOIRAN RUUAT  
 laajin valikoima  
 koiranruokia
 18 eri laatua:
 Hau hau kanariisi
 27€/17kg
- ACTIONKAmERA
 fullHD + tarv. 190€
- Autokamera 99 €
- ASEET JA
 ERÄTARVIKKEET Ym.
-	Nelitahti	PerÄ		
 mOOTTORI
 2,6 hv alk. 599€
- 5hv PERÄmOOTTORI
-	airsoft	aseet	alk.	15€
- Kuulat 2,50€/1000 kpl
-	täyssynteettinen		
	 moottoriöljy	5w-40		
	 4€/l	omaan	astiaan
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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 
kyläneuvoston 

KOKOUS
Aittojärven koululla 
ke 27.8.2014 klo 18.

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Jään lumo - näyttely Syötteen luontokeskuksella nähdään 1.9.-30.10. Jään 
lumo – näyttely, joka esittelee Kerttu Karjalaisen jääaiheisia valokuvia.
hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Camping Jyrkkäkoskelta.
Koululaisten yleisurheilun kaupunginmestaruuskilpailut ke 27.8. klo 10-
15 Suojalinnan urheilukentällä.
Järjestöjen, yritysten ja ikäihmisten yhteistyötilaisuus ke 27.8. klo 16.  
Liepeen pappila, Liepeentie 4.
Nuorten venetsialaiset pe 29.8. klo 21. Jyrkkäkosken huvialue.
Jokamiesajot la 30.8. klo 11. Pudasjärven lentokentällä.
venetsialaiset la 30.8. klo 18. Jyrkkäkosken huvialue.
Suomen luonnon päivä Syötteellä la 30.8. Suomen luonnon päivän kunniaksi 
Syötteen luontokeskuksella esitetään klo 14 Metsän tarina – elokuva.
Golfin kaupungin mest. kisat su 31.8. klo 12. Koillis-Golfilla. Miehet ja naiset 
18 r., tasoituksin. Ei osallistumismaksua.
Ommaiskahvila esittäytyy ma 1. 9. klo 13-16. Tule tutustumaan toimintaam-
me Pudasjärven S-Marketiin!
Koululaisten yleisurheilun Koillismaan mestaruuskilpailut ti 2.9. klo 9-15. 
Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.

Kotimaisia omenoita, luumuja, 
rinkeliä, kala- ja lihasäilykkeitä, 

kotimaista hunajaa. 
Herkkukassi 10 €.

Pudasjärven torilla 
to 28.8. 

Laukku-, lompakko- ja 
lakkikauppias

Pudasjärven tori to 28.8.
Myös kasseja, vöitä, baskereita, 

käsineitä, syyslakkiuutuudet.
Huivilakki 10 €, lippahuiveja 15 €.

Hihnala
Myös Taivalkosken Elomarkkinoilla.   

Aukioloajat:
ma-ti 14-22 • ke 14-02 • to 14-22  • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-20

Wintissä: klo 24-03.30  
DJ MIIKU

KURENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLA

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
Perjantaina 29.8.

Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. ep

Wintissä: 
klo 24-03.30  
DJ LEILA

Lauantaina 30.8.

TuLOSSA:  la 13.9. Jarkko honkanen,  la 20.9. Kaija Lustila

Lippu koko taloon 10€ sis. ep

Salissa: 
BACK UP

BÄNDI
aloittaa noin klo 24.00 ja 

soittaa noin klo 03.00

Anders Wikströmin 
jälkeläisten sukuseuran 

PERUSTAMISKOKOUS
su 7.9. 2014 Pudasjärven 

seurakuntakeskus.
Ohjelma:

Klo 10 Jumalanpalvelus Pudasjärven seurakuntakes-
kuksessa, jonka jälkeen ruokailu ja sukuseuran perusta-

va kokous seurakuntakeskuksessa.
Ilmoittautuminen ruokailun vuoksi to 4.9. mennessä 

puh. 0400 387 671, vesa.holms@gmail.com,
040 745 2183 arvop.niskasaari@luukku.com

Osallistumismaksu 12 €, sis. ruokailun ja kahvin.
Tervetuloa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh. 040 548 7169 

Tervetuloa! 

Su 31.8. klo 11 Aila Pyörälä & tiimi
 +puhe ranskaksi Flavien   
 Boukono, suomeksi tulkkaus
Su 7.9. klo 11 Tuula Suomi ja 
 Jouni Vikström 

28.8. Vanhusten ulkoilupäivä Kurenkartanossa
18.9. Mhy:n retki OSARAAN

12.10. Kädentaitomessut Oulussa
25.10. Hemmottelupäivä palvelukeskuksessa

20.11. Käsityöilta seurakuntatalolla
7.12. Pikkujoulu Liepeen väentuvalla

Tied. Maila 045 120 8750, Seija 040 416 9149. 

Tervetuloa mukaan!

Pudasjärven 
maa- ja koti-
talousnaiset.

syksyn ohjelmaa

YHTEISÖhautomo-hanke kutsuu Oulun Seudun 
Leaderin alueen nuorisotoimijoita ja kylätoiminnan 
avainhenkilöitä	verkostoitumaan	järjestäen	hankkeen	
päätöstilaisuudet:	
	  Koulutus- ja keskustelutilaisuuden  
  nuorisotoimijoille Oulussa 11.9.2014 klo 12-16,   
  ilmoittaudu 8.9. mennessä.

	  Koulutus- ja opintoretken Keski-Pohjanmaalle 
  kyläyhteisöjen puheenjohtajille ja sihteereille 
  15.-16.11.2014, ilmoittaudu viimeistään 4.11. 
  (paikkoja rajoitetusti)

Tapahtumien ohjelmat päivittyvät ja löydät ne osoitteessa 
www.oulunseudunleader.fi. 
Ilmoittaudu mukaan!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
toimisto@oulunseudunleader.fi	tai	puhelimitse	
Niina Heikkinen (nuorisotoimijat) 040 6787228 ja 
Ritva Sauvola (kylätoimijat) 040 7449059.

PuU Voimistelujaosto
Pe 19.9. klo 18-20 Lakarin koululla Rumbita 
fuerte ja Rumbita dance -tanssitunnit. Osal-
listumismaksu 5 €. Ohjaaja Katri Virtanen / PuU Voi-
mistelujaosto.
La 20.9. klo 10-12 Lakarin koululla Lasten 
tanssikurssi. Ei osallistumismaksua! Ohjaaja Inka 
Kipinä/PuU Voimistelujaosto.

TeHoKäveLy su 31.8. klo 18 
Jyrkkäkoski Camping. 

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Kaikille vapaa pääsy, ei osallistumismaksua. Tervetuloa!

Järjestää Kansalaisopisto ja PuU Kuntourheilujaosto 

KäveLLään TeHoKKAAsTi 
yHdessä PorUKALLA 

KäveLyvAeLLUs sU 21.9. 
Suuntana syksyiseen luontoon Jaurakkajärven Kupson

Kutsun n. 10 km retkeilyreitille, jonka varrella 
näköalalavoja. Matkan varrella sienien tunnistamisen 

opastusta ja poimintaakin, jos on vältytty 
pakkasilta. Yhteiskyyditys klo 9 Puikkarin pihalta ja 
kävelyn jälkeen takaisin Kurenalle. Vaelluskengät 

mielellään, mutta lenkkareillakin pääsee. 
Omat eväät ja juomat. 
Ei osallistumismaksua.

Kyytiä varten ilmoittautuminen 
Senja Pihlaja puh. 040 767 2317 tai 

Heimo Turunen 0400 385 281 
heimo.turunen@vkkmedia.fi

Järjestää PuU Kuntourheilujaosto

PERÄKÄRRYKIRPPIS 
TORILLA

LAUANTAINA 6.9.
klo 10.00-15.00.

- syyskuun ilmainen toripaikkapäivä -
Syksyn satoa monipuolisesti toivotaan myytäväksi. 

Musiikki ym. ohjelmaa.

PAIKALLA: Paljon myyjiä.
Pudasjärven  Eläkeläiset ry vastaa päivän 

ohjelmasta mm.  yhteislaulusta ja 
muusta ohjelmasta klo 11 alkaen.

Tervetuloa myymään ja ostamaan!

varaa myyntipaikkasi to 4.9. mennessä 
040 730 9481 / Kerttu Simu

Kurenalan kyläyhdistys ry

la 30.8. alkaen klo 20.00 
JUHAN mökillä HOLAPASSA. 

Sateen sattuessa kylätalolla. 
Tervetuloa joukolla mukaan!

Venetsialaiset
Korpisen kyläseura ry järjestää:

KORPISEN VIRKISTYSPÄIVÄT 
seuraavasti:

perjantaisin 5.9., 3.10., 7.11. ja 5.12. klo 10-15.
Virkistyspäivillä mukana Pirjo Leino StressiPisteestä. 

Hoitovaraukset Liisalta 050 5618765. 
Tervetuloa joukolla mukaan!

PUDASJÄRVEN  
ELÄKELÄISET RY

Porinatuokio alkaa tiistaina 9.9.2014 
palvelukeskuksessa kello 14.30 

ja jatkuu aina parittomalla viikolla.

Vesijumppa alkaa tiistaina 16.9.2014 
Puikkarissa kello 10.15 – 11.00 

ja jatkuu aina parillisella viikolla. 
Tervetuloa!

Pudasjärven Eläkeläiset ry
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Poikkeuksia kaupungin toimipisteiden 
aukioloajoissa
Kaikki kaupungin toimipisteet ovat suljettuna torstaina 
28.8.2014 klo 11.30 - 16.00 välisen ajan henkilöstön työhyvin
vointipäivän vuoksi. Virkistysuimala Puikkari ja kirjasto ovat kiinni 
koko päivän.

Poikkeukset:
 päivähoito ja ruokapalvelut toimivat normaalisti

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan 9.11.2014 seu-
rakuntavaalit, jossa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.
Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena näh-
tävänä tiistaina 2.9.2014 kello 10–14 ja keskiviikkona 
3.9.2014 kello 15–19 Pudasjärven kirkkoherranvirastos-
sa, osoite Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi.
Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkit-
ty kaikki viimeistään 9.11.2014 16 vuotta täyttävät kirkon 
jäsenet, jotka on 15.8.2014 merkitty tämän seurakunnan 
läsnä oleviksi jäseniksi. 
Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa 
tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätet-
ty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva 
merkintä on luettelossa virheellinen. 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 
5.9.2014 kello 16.00 mennessä Pudasjärven kirkkoher-
ranvirastoon, osoite Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi.
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2014 
pidettävässä kokouksessaan. 
Pudasjärvellä  9.6.2014 
Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Juha Rauhala 
Puheenjohtaja

SEURAKUNTAVAALIT 2014
KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN 

LUETTELOSTA
Kutsu vesiosuuskunnille ja muille asias-
ta kiinnostuneille
Koulutus- ja tiedotustilaisuus Kulttuurikeskus Pohjantähdessä 
ke 3.9.2014 klo 18.00.

Tilaisuudessa kerrotaan mm. 1.9.2014 voimaantulevan talousvesiase-
tuksen muutoksesta, vesihuoltolain tulevasta muutoksesta, esitellään 
Kuntaliiton vesiosuuskuntaopasta ja Koillismaan vesihuoltohankkeen 
verkostojen kartoitustyötä sekä keskustellaan vesi-isännöinnistä 
osuuskuntien yhteistyömallina.

Asiantuntijoina toimivat Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen, Sweco 
Ympäristö Oy:n, Oulunkaaren ympäristöpalvelujen sekä kaupungin 
edustajat.

Kahvitarjoilu alkaa 17.30.
Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Pudasjärven äänestysajat ja 
-paikat ovat seuraavat:
Perjantaina 29.8.2014
Äänestysalue 1 Hetekylän alue 
(Hetekylä, Taipaleenharju, Kipinä, Kollaja, Seula)
15.00-15.45 Hetekylä, Hetepirtti
16.15-17.00 Kipinä, Kipinän koulu

Äänestysalue 2 Siuruan alue 
(Aittojärvi, Ala-Siurua, Virtala, Yli-Siurua, Ikosenniemi)
17.45-18.30 Aittojärvi, Aittojärven koulu
19.00-19.45 Virtala, Hankkilan talon piha

Lauantai 30.8.2014
Äänestysalue 3 Livon alue (Livo, Pärjänsuo, Yli-Livo)
10.00-10.45 Livo, Livon koulu
11.15-12.00 Yli-Livo, entinen Pärjänsuon kyläkauppa

Äänestysalue 4, Sarakylän alue 
(Sarajärvi, Kouva, Rytinki, Metsälä)
12.30-13.15 Rytinki, Rytingin kyläkauppa
13.45-14.30 Sarajärvi, entinen Sarakylän kauppa.

Äänestysalue 5, Iinattijärven alue 
(Iinattijärvi, Syöte, Pintamo, Poijula, Hirvaskoski, Sotkajärvi)
15.15-16.00 Iinattijärvi, Syöte, Pintamo Iinattijärven kylätalo
16.30-17.15 Poijula, Hirvaskoski, Sotkajärvi, Tulitauko

Sunnuntai 31.8.2014
Äänestysalue 6, Ervastin alue 
(Ervasti, Siivikko, Puhos, Jaurakkajärvi, Kurki)
11.00-11.45 Kurki, kylätalo
12.30-13.15 Puhos, Möykkälä

Äänestysalue 7 Kurenala 
(keskustaajama, kirkonseutu, Kongasjärvi, Jonku, Paukkeri, Jaa-
lanka)
14.00-18.00 Kurenala, Entinen Siwan tila Kauppatie 1.

Ennakkoäänestystä ei järjestetä.

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö.

Suomen Keskusta rp

ALUEELLINEN JÄSENVAALI
29.-31.8.2014

- Suomen Keskusta asettaa seuraavissa eduskuntavaaleissa 
 Iijokilaaksosta kaksi ehdokasta.
- Koska ehdokkaaksi on esitetty kolme henkilöä, pidetään 
 Iijokilaaksossa alueellinen jäsenvaali 29.-31.8.2014.

Äänioikeus
- Äänioikeus on Suomen Keskustan Iijokilaakson aluetoimikunnan 

alueella toimivan paikallisyhdistyksen Suomen Keskusta rp:n 
jäsenrekisteriin merkityllä jäsenellä.

- Äänioikeutetulla on käytössään yksi (1) ääni.
- Pudasjärvinen Keskustan jäsen voi äänestää missä tahansa 

äänestyspaikassa.
- Jäseneksi ei voi liittyä äänestyspaikalla.

Ehdokkaat

2 3 4
Niilo Keränen
ylilääkäri

Ulla Parviainen
rehtori, KM

Vesa Riekki
metsuri

Kaupallinen sienenpoimijakoulutus 
la 6.9.2014 klo 12.-16.

Kokoontuminen Rimminkankaankoulun 
opetuskeittiölle (Rimmintie 15).

Ohjelma:
12.00-12.15  Järjestäytyminen
12.15-13.15  Tunnistettavien sienten esittely
13.15-13.30  Sienten jatkokäsittely
13.30-15.30  Poimintaharjoituksia ja  
 tutustumista sieniin maastossa
15.30-16.00 Loppukeskustelu ja koulutuksen  
 päättäminen
Kurssin hinta 25 €/hlö (sis. alv 22 %). 
Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja poimijakortti.
Mukaan kumisaappaat ja sadevarustus (tarvittaessa).

SIENENPOIMIJAKOULUTUS

HYGIENIAPASSI- 
TESTITILAISUUS

La 6.9.2014 klo 10. Rimminkankaankoulun 
opetuskeittiöllä (Rimmintie 15). 

Opiskelumateriaalia löytyy Elintarvikeviraston sivuilta 
www.evira.fi -> elintarvikkeet -> hygieniaosaaminen.
Testiin tullessasi ota mukaan voimassa oleva henki-

löllisyystodistus sekä sininen kuulakärkikynä.
Hinta 25 €/hlö (sis. alv 24 %). Hintaan sisältyy testi, 

todistus ja hygieniapassi.
Molempiin koulutuksiin ilmoittautuminen ja 

tiedustelut ma 1.9. mennessä 
Anne Väyrynen puh. 041 506 0738 (ilt.) tai 

anne.vayrynen@pudasjarvi.fi

Järjestää Metsätyö AT Luonto Oy ja

Pohjois-Pohjanmaan 
suunnistuksen maakun-
taviesti kisattiin sun-
nuntaina 24.8. Raahes-
sa tarkkuutta vaativassa 
mäntykangasmaastos-
sa. Pudasjärveltä viestiin 
osallistui kaksi varsinais-
ta maakuntaviestijouk-

Pronssia 
suunnistuksen 

maakuntaviestissä
kuetta sekä yksi kunto-
joukkue. Menestystä eli 
pronssia tuli joukkueel-
la Oskari Jokikokko, Em-
ma-Noora Jaakola, Moona 
Harju, Tapani Alahäivä-
lä ja Taneli Härkönen 15 
joukkueen kisassa.RJ

MÄKIKOULU ALKAA 
PUDASJÄRVELLÄ

Ensimmäinen kokoontuminen/infotilaisuus 
Jyrkkäkosken hikimajassa on

 tiistaina 2.9. kello 18.
Kaikki asiasta kiinnostuneet tytöt ja pojat, 

kera vanhempien, tulkaapa paikalle!
Kahvi ja mehutarjoilu!

Ulkoliikuntavarustus.

Pudasjärven Urheilijat, Mäkijaosto.
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Sportsman 500
  EFI DeLuxe
 Traktori

 Markkinoiden paras
rajoitin! TÄYSI TEHO!
- Magnetik Metallic väri
- Aluvanteet
- Kenda BearClaw renkaat
- Vetokoukku ja
   Teräksinen pohjasuoja   Teräksinen pohjasuoja

TESTIVOITTAJA!

+ tk. 400€

.fi
Jääsalontie 18, 90400 Oulu      p. 08-5350200

2/13

HOX! Suoraan varastosta mm.
- Pätkäpellit        - Styroxit         - Foamit

- Raudoitusteräkset ja -verkot       - rumpuputket

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

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Kauttamme muunmuassa

Käyttövesi -ja patteriverkostojen 
saneeraukset 

Uponor-komposiittiputkistolla.
Tule ja pyydä tarjous!


