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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Hirsinen palvelu-
rakennus nousee 

Honkakodin paikalle s. 6
Kaupunki kuulee 

asukkaitaan 
kyselytunnillas. 16

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 9.10.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

KATSASTA EDULLISESTI!

Pudasjärvi
Teollisuustie 7, ke ja to 9-16.30
www.a-katsastus.fi
Asiakaspalvelu 075 323 2222

*Katsastuksen hinta sisältää Trafin viranomaismaksun 2,73€ (sis. alv 24 %).

Puhelun hinnat (sis. alv 24%): kiinteä/matkapuhelinverkko pvm/mpm +8,35 snt/puhelu+7,02 snt/min

Henkilö- ja pakettiauton 
MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS  29€*

+ Päästömittaukset: 
 Bensiini      15€
 OBD             5€
 Diesel         20€

Tervetuloa!

OP Pudasjärven

KONTTORI 
SULJETTU 

PE 16.10.2015

Kassapalveluremontin ja 
henkilökunnan virkistyspäivän vuoksi.

Perjantaina 16.10. emme vastaa 
puheluihin emmekä sähköposteihin.

Verkkopalvelumme, 
OP 0100 0500 puhelinpalvelu sekä 

Otto.-automaatti toimivat normaalisti.

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. 
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Katso ilmoitus sivulla 3

Jukolantie 4, Pudasjärvi. Puh. 044 337 7833
silja.heinonen@hotmail.comAvoinna: Ma-to 10.30-19, Pe 10.30-20, La 12-20, Su 13-19 

Tervetuloa uudistuneeseen Jukolan Pirttiin
Buffetlounas arkisin klo 10.30-14.00 
Ma-pe klo 14 alkaen listalta.
Uudistunut kahvio palvelee 

joka päivä
Silja Heinonen 
ja Sarkar Saber         

Jukolan Pirtin yrittäjät 

Perhepuffet viikonloppuna 
la 12-17, su 13-17.

Pizzaa, kebabia, nakkeja, sipulirenkaita, 
lasagnea, riisiä, kermaperunoita, lihapullia 
runsas salaattivalikoima, limsaa, kotijuomia.
9 €, alle 12 v 7 €, alle 6 v 5 €, alle 2 v ei maksua. Jäätelö 0,50 €

UUTENA

Pöytä- ja kabinettivarauksia  
perheille, ryhmille, 

kokouksiin, juhliin sekä pikkujouluihin.  
Soita p. 044 337 7833, tai tule käymään!

Samalla voimme keskustella tarjoiluvaihtoehdoista.
Ravintolassa on käytettävissä kaksi eri salia 

sekä kaksi erillistä kabinettia.

- monipuolinen kahvileipävalikoima.

Kaupungin elinkeino-/yrittäjäkuulumisia kertovat 
kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja 
kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen, 
Osuuspankista ajankohtaista 
toimitusjohtaja Teuvo Perätalo.
Keskustelua, yrittäjien verkostoitumista.

Tervetuloa!

Pudasjärven Yrittäjät ry
Pudasjärven kaupunki

YRITTÄJIEN ILTAKAHVIT
KE 14.10. KLO 18

Osuuspankin kokoushuoneessa 
(alakerta, käynti Torikadun puolelta)

la 10.10. 
klo 12 alkaen

Talvikausi 
alkaa!

Golf simulaattorin 
(os. Lukiontie 1) 

AVAJAISET

P. 040 809 2120

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

TORIN 
GRILLI& KAHVILA

Puistotie 4, Puh. 044 714 9441

Avoinna:  
ma-to 11.00-21.00
pe       11.00-24.00
la        16.00-24.00                
su       16.00-21.00

Tervetuloa!

Olemme siirtyneet talviaikaan. 
Uudet aukioloajat ovat:

Ma-to 11.00-21.00
Pe 11.00-24.00

La 16.00-24.00
Su 16.00-21.00

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

Meiltä maukkaat:

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Maahanmuuttajan matkassa tutustui maailmaan
Tarja Isovirta kuunteli kiin-
nostuneena kun Moses 
Wachira kertoi Keniasta ja 
opetti muutamia swahilin 
kielen sanoja.

Tulkin töitä tekevä Hen-
gqing Zhu kertoi muun 
muassa kiinalaisesta lää-
ketieteestä ja monista us-
konnoista.

Venäjän pisteellä sai tutus-
tua muun muassa kirjalli-
suuteen ja lapset saivat teh-
dä väritystehtäviä.

Tietoa pakolaisleireistä 
oli kertomassa SPR:n moni-
kulttuurisuustoiminnan ke-
hittäjä Johanna Valkama. 
Hänen mukaansa pakolais-
leireillä on kymmeniä ja sa-
toja tuhansia vastaavia telt-
toja, joissa ihmiset elävät 
jopa vuosia. Saatavilla ei ole 
sähköä, juoksevaa vettä, tuo-
retta ruokaa eikä juurikaan 
mielekästä tekemistä.

Lisäksi Maahanmuutta-
jan matkassa -tapahtumaan 
liittyi perjantain Kielikah-
vila, joka oli leppoisa tapa 
tutustua itselle vieraaseen 
kulttuuriin. Kuuman kupin 

äärellä saattoi jutustella Ke-
nian, Kiinan, Ranskan ja Ve-
näjän edustajien kanssa. Pis-
teillä oppi tietoa paikallisista 
ruokakulttuureista, kielis-
tä, tavoista ja mitä kahvitte-
lijalle tulikaan mieleen ky-
säistä. JK

Pudasjärven asukkailla oli 
viime viikolla erinomainen 
tilaisuus saada tietoa uusista 
kulttuureista sekä pakolais-
uudesta. Kirjastolla torstai-
na ja perjantaina järjestettiin 
kansainvälisyyteen tutustut-
tava Maahanmuuttajan mat-
kassa -tapahtuma. Porukka 
käyttikin mukavasti tilai-
suuden hyväkseen ja paikal-
la kävi paljon monenikäisiä 
henkilöitä.

Pakolaisuudesta sai tie-

toa SPR:n Oulun piirin pis-
teeltä, jossa pääsi näkemään 
vilaukselta mitä pakolaisen 
elämä voi olla. Kirjastoon 
oli pystytetty pakolaistelt-
taa muistuttava rakennel-
ma, jossa näki elävää kuvaa 
ja kuuli ääniä erimaalaisilta 
pakolaisleireiltä. Teltan latti-
alla oli muutama matto ja ne 
harvat esineet, jotka pako-
lainen on ehkä ehtinyt ottaa 
mukaansa tai saanut hyvän-
tekeväisyysjärjestöiltä.

Näin kirjoitetaan tulevan sunnuntain 
psalmissa. Siinä Jumala käskee ihmisiä tut-
kimaan hänen käskyjään, noudattamaan 
niitä ja opettamaan niitä myös lapsille. 
Mutta oikeastaan mitään ei voi opettaa, 
jos itse ei ole perehtynyt asiaan.

Viime kuukauden aikana olemme saa-
neet kuulla päivittäin viestiä siitä, kuinka 
pakolaisia tulee tänne Suomeen. Monissa 
nettikeskusteluissa on jo ehditty maalail-
la uhkakuvia vieraan uskonnon levittäyty-
misestä maahamme. Onkohan niin, että 

suurimmat epäilijät ovat niitä, joiden oma 
usko on päässyt väljähtymään?

Ensi sunnuntaina jumalanpalveluksessa 
on teemana usko ja epäusko. Taistelua us-
kon ja epäuskon välillä on ollut aina. Aina 
on ollut keskustelua myös siitä, onko jon-
kun usko oikeampaa kuin toisen. Jeesus-
takin pidettiin omana aikanaan oikeasta 
opista poikenneena. Tämä kysymys on ja-
kanut aikojen saatossa kristittyjä.

Usko voi syttyä yhtäkkisesti tai siihen 
voi kasvaa, mutta mikään usko ei kestä il-

man hoitamista. Siihen tarvitsemme ru-
kousta, Raamatun sanaa ja toisia kristit-
tyjä. Saamme myös pyytää Jumalalta, että 
hän lisäisi uskoamme. Ehkäpä me silloin 
osaisimme rohkeasti kohdata lähimmäi-
semme, meille ehkä kieleltään ja heimol-
taan vieraatkin ihmiset. Olkoon rukouk-
semme virrentekijän sanoin tämä: Anna 
uskon uskallusta, anna toivo, luottamus. 
Yli kaiken, Herra anna, lahja suurin, rak-
kaus. (432:4)

Anna uskon uskallusta, anna toivo luottamus!

Ah herää, sydämeni, uskomaan, toivomaan kun uusi päivä jälleen valaisee valollaan.
Herraasi armollista, ystävää taivaallista, ylistä laulaen.

Oi Jeesus, työsi täytä, vahvista henkeni,tee minut luottavaksi ja kuuliaiseksi.
Niin rakkaudesta sinua, auttajani, saan aina ylistää. (539:1,7) Keijo Piirainen

Kuuntele, kansani, mitä opetan, tarkatkaa sanojani, te kaikki.
Minä aion esittää viisaiden mietteitä, tuon julki menneisyyden arvoituksia,

vanhoja asioita, joista olemme kuulleet, joista isämme ovat meille kertoneet.
Me emme salaa niitä lapsiltamme, vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, 

Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt. (Ps:78:1-4)

Messu seurakuntakodissa su 11.10. klo 10, Juha Kukkurainen, Eeva Leinonen, Kei-
jo Piirainen. Kirkkokahvit.
Messu Sarakylän kappelissa su 11.10. klo 10, Pekka Asikainen, Helena Koivukangas, 
Jaakko Jurmu. Kirkkokahvit.
Vietämme vanhusten ja lähimmäisten kirkkopyhää.  Toivotamme terve-
tulleiksi erityisesti vapaaehtoisia auttajia ja omaisia tuomaan lähelläsi 
olevan ikäihmisen jumalanpalvelukseen ja kakkukahveille.
Miesten piiri seurakuntakodilla ti 13.10. klo 17.30 , Pekka Asikainen, Keijo Pii-
rainen.
Raamattupiiri  aloittaa seurakuntakodissa  ti 20.10. klo 17.30, Pekka Asikainen.
Kuorot:  Vox Margarita  14.10. klo 18, kirkkokuoro  to 15.10. klo 18. Sarakylän kap-
pelikuoro to 15.10. klo 14.15.
Lähetyksen kirpputori  Kanttorilassa keskiviikkoisin  klo 10-13
Ystävänkammari ti 13.10. klo 12.
Sauvakävely tiistaisin, lähtö seurakuntakodilta  klo 17.15, kävellään n. 45 min, kah-
vit ja hartaus Kanttorilassa.
Rippikoulu: MUUT ryhmän  lauantaipäivä  la 10.10. klo 9.30-13.15 seurakunta-
talolla.
Äitien hemmotteluilta: pienten lasten äideille  Hilturannan  leirikeskuksessa pe 
23.10. klo 17-21. Luvassa niska- ja hartiahierontaa, askartelua, saunomista ja makka-
ranpaistoa. Seisovasta pöydästä tarjolla suolaista ja makeaa naposteltavaa. Osallis-
tumismaksu 5 €. Iltaan otetaan 40 äitiä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu ti 
20.10. mennessä kirkkoherranvirastoon 08-8823100.
Syyslomaleiri 3.-7. luokkalaisille varhaisnuorille 20.-21.10.2015 Hilturan-
nan leirikeskuksessa. Leiri on ilmainen. Ilmoittautumiset ke 14.10. mennessä kirk-
koherranvirastoon p.08-8823100. Leirille mahtuu 25 ensiksi ilmoittautunutta. Lisä-
tiedot leiristä: tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636.
Syysloman retki Syötteelle 0.-6. luokkalaisille varhaisnuorille to 
22.10.2015. Retki on ilmainen. Ilmoittautumiset ke 14.10. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon p. 08-8823100. Retkelle mahtuu 30 lasta. 
Lisätiedot retkestä: tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636.
Syyslomaviikon leiripäivät 0-2 luokkalaisille seurakuntakodissa 19.-21.10. 
klo 10-14. Ohjelmassa mm. askartelua, pelejä, leikkejä, hartaushetki ja mukavaa 
yhdessä oloa. Päivittäin tarjoamme yhden lämpimän aterian klo 11.30. Leiripäivät 
ovat ilmaisia! Ilmoittautuminen to 15.10. mennessä kirkkoherranvirastoon p. 08-
8823100. Leirille otetaan 20 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä.
Partiot Rönössä keskiviikkoisin Sudenpennut (7v-)  klo 17-18 ja Tarpojat (11v-)  
klo 18-19. Lisätiedot Tiina Inkeroinen 040-5714636, tiina.inkeroinen@evl.fi
Lapsiparkki seurakuntakodissa  perjantaisin  klo 9.30 – 12.
Perhekerhot:  Seurakuntakodin perhekerhot ke 7.10. ja ke 14.10. sekä to 8.10. ja 
to 15.10.  klo 10-13. Kopisen perhekerho ke 14.10. klo 10.
KUULUTUS:Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seu-
rakuntakeskuksen isossa kahviossa maanantaina 12.10.2015 klo 16.30. Kokouksen 
asialista on yleisesti nähtävänä 1.10.2015–12.10.2015 kirkkoherranvirastossa, Varsi-
tie 12, viraston aukioloaikoina. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtä-
vänä kirkkoherranvirastossa 19.10.–18.11.2015 viraston aukioloaikoina. Pudasjär-
vellä, 30. päivänä syyskuuta 2015, Arvo Niskasaari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja.
Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat  pe 16.10. klo 18.30 Yli-Livolla Taina ja Pert-
ti Luokkasella (Timo Luokkanen). Raamattuluokka Sarakylässä Heidi Mannisella pe 
9.10. klo 19 ja lauluseurat Arto Nurmelalla su 11.10. klo 18. Lasten seurat ja laulu-
tuokio sekä ruokailu Kurenalan ry:llä su 11.10. klo 13 (Vesa Kumpula).
Kastettu: Eedit Maria Vänttilä, Linnea Josefiina Ronkainen
Haudattu: Lauri Vähäkuopus 85 v, Pentti Liikanen 82 v, Vilho Heikki Juhani Heik-
kinen  67 v
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Lue lisää: 
ekovilla.com

Suosikkieriste
asennettuna
saumattomasti!
Tilaa nyt. Saneerauskohteessa 
hyödynnä kotitalousvähennys!

p.05 750 7500, info@ekovilla.com
p. 040 584 0389,
oulu@ekorakennuspalvelu.fi 
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Suosikkieriste
asennettuna
saumattomasti!
Tilaa nyt. Saneerauskohteessa 
hyödynnä kotitalousvähennys!

p.05 750 7500, info@ekovilla.com

Lue lisää: 
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Suosikkieriste
asennettuna
saumattomasti!
Tilaa nyt. Saneerauskohteessa 
hyödynnä kotitalousvähennys!

p.05 750 7500, info@ekovilla.com

Lue lisää: 
ekovilla.com

Suosikkieriste
asennettuna
saumattomasti!
Tilaa nyt. Saneerauskohteessa 
hyödynnä kotitalousvähennys!

p.05 750 7500, info@ekovilla.com

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, 
KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com, www.msarkela.com

PYYDÄ 
TARJOUS!

Tue paikallista ja teetä kattoremontti 
oman Kylän Poijilla! 

Avaimet käteen pakettina valitsemastanne 
materiaalista 10 vuoden takuulla! 

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

Syksyisin porojen rykimän 
eli kiima-ajan jälkeen porota-
louden vuodenkierrossa seu-
raa poroerotus, jossa tokasta 
erotetaan teuraat ja eloporot. 
Porotilallinen Markus Jaurun 
kertoo että tämän vuoden va-
sat ovat isoja sekä erittäin hy-
väkuntoisen näköisiä. Jaurun 
uskoo sen johtuvan viime ke-
sän viileistä säistä.

- Vuosi sitten hellekesän 
jälkeen vasat olivat huomat-
tavasti huonokuntoisemman 
näköisiä, joten kyllä se tuo 
viileä ilma sopii poroille pa-
remmin. Toki petovahinkoja 
on ollut myös jonkin verran, 
Pudasjärven paliskunnan 
alueelta on löytynyt suhteel-
lisen paljon raatoja. Erotuk-
sissa sitten selviävät tarkem-
mat lukemat, Jaurun kertoo.

Hän myös kertoo, että po-
rojen kunnossa on myös alu-
eellisia eroja, jopa Pudasjär-

Viileä kesä sopii poroille

vellä. Paliskunta on suuri 
ja sen maastot vaihtelevat: 
itälaidalla on paljon vaa-
ramaastoa ja länsipuolel-
la suota. Suolla porot liik-
kuvat isomassa tokassa ja 
vaaramailla pienemmissä po-
rukoissa. Mitä enemmän po-
roja alueella on, sitä vähem-
män yhdelle riittää syötävää.

Myös luonnonvarakes-
kus on linjannut, että poro-
taloudessa hyvä tuottavuus 
perustuu monipuolisten 
luonnonlaitumien ja talvi-
sen maastoruokinnan yhdis-
telmään. Yhdessä laitumiin 
nähden oikein mitoitetun 
eloporotiheyden kanssa ne 
muodostavat kestävän ja 
kannattavan poronhoidon 
perustan. Tulokset ilmene-
vät Luonnonvarakeskuksen 
syyskuussa 2015 julkaise-
masta tutkimuksesta.

Markus Jaurunille tämä 

on kolmas syksy yrityk-
sensä Porojaurun puikois-
sa. Syksyn poroerottelut tar-
koittavat yritykselle myös 
kiirettä teurastuksen paris-
sa. Porojauru toimii Pudas-
järven pienteurastamolla ja 
hoitaa lihan leikkaukset sekä 
pakkaamisen.

Työ teurastamolla on kau-
siluontoista. Alkusyksystä 
teuraalle tuodaan lampaita ja 
poroerotuksen alkaessa alkaa 
kiireet myös porojen teuras-
tuksen parissa.

- Kyllä tuo poronhoito on 
edelleen itselle se ykköselin-
keino, ja ensisijaisesti omat 
porot pitää saada hoidettua 
hyvin. Teurastamo työllistää 
lisäkseni kahdesta kolmeen 
työntekijää, ja tekijät ovat ko-
keneita alalla, Jaurun selos-
taa.

Työkausissa on myös 
omat kiirepiikkinsä, joihin 

on osattava varautua. Koko 
vuoden teurastuksista yli 90 
prosenttia tehdään loka-jou-
lukuun aikana. Varsinkin po-
roerottelun alkuvaiheessa 
lihan leikkaamisessa on kii-
reitä.

- Poron lihan hinta on 
nousussa, ja saa nähdä mi-
ten se vaikuttaa lihan suo-
ramyyntiin. Onhan se toki 
hyvä että poron liha on ar-
vossaan ja kysyntää riittää, 
Jaurun tuumailee.

Jonkin verran asiakkaat 
hakevat lihaa suoraan teu-
rastamolta, mutta suurin osa 
menee Etelä-Suomeen myyn-
tiin. Jaurun toteaa, että nyt 
esimerkiksi käristyslihat sii-
vutetaan itse, mutta muita ja-
losteita ei tehdä. 

Jenny Kärki

Tämän vuoden porot ja poronvasat ovat viime vuoteen verrattuna hyvinvoivan näköisiä, sillä porot ovat sopeutuneet pa-
remmin arktisiin oloihin ja kesä olikin poikkeuksellisen viileä.

Varaa aika
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Tervetuloa 

tutustumaan syksyn 

uutuus-kehyksiin!
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Oikaisu Pudasjärvi-lehdes-
sä 2.10. olleeseen artikkeliin: 
Pudasjärven kulttuuriyhteis-
työtä Vienan Karjalan kans-
sa. Toimituksen lyhentämäs-
tä tekstistä sai virheellisen 
käsityksen, että Suomi-Ve-
näjä-seura olisi järjestänyt 
kouluvierailuja Pääjärven 
kanssa. Kouluvierailut olivat 
todellisuudessa Pudasjärven 
kunnan ja Pääjärven aluehal-
linnon järjestämiä. Samoin 
karjalaisten opiskelijoiden 
tulo Pudasjärven lukioon to-
teutettiin myös Pudasjärven 
kunnan ja Pääjärven aluehal-
linnon yhteistyönä.

Pääjärveltä maailman-
kansalaisiksi-otsikon alla 
kerrotaan tyttöjen nykyises-
tä elämänvaiheesta. Tanja 
Vedenejevan kohta oli kuten 
pitääkin. Hän on opiskellut 
Pietarin yliopistossa, asuu 
Pietarissa ja on perheellinen. 
Julija Sergejeva on opiskellut 
Suomessa yliopistossa, asuu 
Suomessa ja on matkailu-
alalla. Julia Mednichihinalla 
on perhe ja lapsia. Hän asuu 
Suomessa ja on suorittanut 
täällä yhden yliopistotutkin-
non ja opiskelee parhaillaan 
toista. Tämä tarkennus on 
välttämätön sen vuoksi, että 
toimituksessa Julijasta ja Ju-
liasta oli epähuomiossa tul-
lut yksi Julia.

Oikaisu

Pudasjärvi-lehden toimitukseen on jollakin jäänyt silmälasit. 
Omistaja voi hakea os. Korpitie 6, Pudasjärvi.

Osta jemmaan 
Jouluksi!

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

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

Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

Joulukorttien 
ja koristeiden
askartelu 
kannattaa jo aloittaa.
Ihania JOULUISIA
ASKARTELU-
TARVIKKEITA
LÖYDÄT jo nyt MEILTÄ 
ja lisää tulee koko ajan.

Muistathan, että 
SAAT myös näistä
KANTA-ASIAKKAAN 
ALENNUKSEN!

Jouluun enää 76 yötä...
ALE LELUISSA

LISÄALE!
  Ota 3, 

Maksa 2
saat edullisimman 
ILMAISEKSI!
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Oma bonusprosenttisi

Täydellinen tauko antaa energiaa!

ABC Koillisportti, avoinna 6-24
Ouluntie 74, Pudasjärvi 044 788 4812

Uudistimme noutopöydän!

Jouluinen noutopöytä tarjolla 15.–16.12.2015. 
Yli 10 henkilön ryhmien varaukset 29.10. mennessä.
Puh. 044 788 4812

KAIKKI LIHA AINA 100 % 
KOTIMAISTA.

Uusi mallisto sai hyvän vastaanoton
Pienkonehuolto Keskiaholla 
järjestettiin teemapäivät per-
jantaina ja lauantaina 2.-3.10. 
Teemapäivien otsikkona oli 
Can- Am Weekend sillä esit-
telyssä oli uusi Can-Am 2016 
mallisto ja muita BRP-tuot-
teita. Ohjelmassa oli myös 
makkaranpaistoa, arvontaa 
ja työnäytöksiä klapikoneel-
la. 

Vaikka perjantaina tuli-
kin vettä taivaan täydeltä, 
niin noin 300 makkaraa up-
posi kävijöiden suihin. Yrit-
täjä Jari Keskiaho oli tyyty-
väinen kävijämäärään kun 
otti perjantain myrskysään 
huomioon. Myös uusi mal-
listo otettiin hyvin vastaan ja 
jonkin verran tehtiin kaup-
paakin. Keskiahon mukaan 
se on aina etu, kun asiakkaat 
pääsevät koeajamaan mön-
kijöitä. Uudet mallit ovat 
traktorimönkijöitä, jotka so-
pivat hyvin sekä työhön että 

vapaa-aikaan.
Syksy Pienkonehuolto 

Keskiaholla on kulunut tä-

Jari Keskiaho kiittää teemaviikonloppuun osallistuneita.

hän asti totuttuun tyyliin. 
Jari kertoo, että liikkeessä 
odotetaan innolla talvisia ke-

lejä, jotta kelkkakausi pääsee 
alkamaan. JK

Tutustumista ja verkostoitumista 
aamukahveilla
Yrittäjien aamukahvitapah-
tumat jalkautuivat yrityksi-
en tiloihin. Bioklapin yrittä-
jien Rauno ja Sirpa Salmelan 
kutsumille aamukahveille 
perjantaina 2.10. osallistui 
14 yrittäjää. Salmela selvitti 
muilta paikkakunnilta saa-
miaan vastaavia kokemuksi-
aan. Hän kertoi odottavansa 
tapaamisista vapaamuotois-
ta, keskustelevaa ja toisiin 
tutustuvaa ilmapiiriä sekä 
myös yrittäjien keskinäistä 
verkostoitumista.

-Jos yrittäjillä on mahdol-
lisuus auttaa toisiaan, niin 
sehän edistää paikallisia toi-
mintamahdollisuuksia ja eu-
rot jäisivät paikkakunnal-
lemme. Rennon keskustelun 
kautta voidaan myös yhdes-
sä selvittää mitä palvelua 
kaivataan ja mitä voitaisiin 
tehdä että täällä olisi hel-

pompi toimia. Toisilta yrittä-
jiltä voi myös saada sellais-
ta kullan arvoista tietoa, jota 
ei saa koulutustilaisuuksista. 
Jokainen yrittäjä voi antaa ja 
saada jotain näistä tilaisuuk-
sista, Salmela totesi.

Nyt ensimmäisellä tämän 
muotoisella kokoontumisel-
la moni yrittäjä näki toisensa 
ensimmäistä kertaa. Kukin 
esitteli itsensä ja yrityksensä. 
Näin tultiin tutuksi ja saa-
tiin kuulla millaisia yrittäjiä 
Pudasjärveltä löytyy ja mitä 
palveluja tarjoavat.

Salmela kertoi, että yri-
tyksensä valmistamia biokla-
peja voidaan käyttää poltto-
puiden, halkojen, pilkkeiden 
ja klapien tavoin kaikissa tu-
lisijoissa ilman lisälaitteita. 
Bioklapin valmistamat 1000 
kiloa puubrikettejä vastaa 
viittä irtokuutiometriä koi-

vuklapeja, seitsemän kuutio-
ta kuivaa sekapuuta tai 500 
litraa öljyä. Bioklapi puub-
rikettien käytön etuja ovat 
kilpailukykyinen hinta polt-
topuihin verrattuna, helppo-
käyttöisyys sekä vähäinen 
varastotilan tarve. Kontio-
tuotteen pihapiirissä toimi-
va yritys toimittaa brikettejä 
ympäri Suomea. 

-Nyt on myös avautu-
massa vientimarkkinat Poh-
jois-Norjaan ja Ruotsiin on 
suunnitteilla verkkokau-
pan avaaminen. Alkukesäs-
tä Bioklapi Oy sai Avainli-
pun käyttöoikeuden, koska 
tuotteiden kotimaisuusas-
te on yli 90 prosenttia, ker-
toivat Salmelat yrityksensä 
kuulumisia.

Kaupungin kehittämis-
päällikkö Jorma Pietiläinen 
kannatti myös yrittäjien yh-

teisiä tapaamisia eri yrityk-
sissä. Hän kutsui Kurenalan 
yrittäjiä esittelemään yrityk-
siään ja palvelujaan Syötteel-
lä 21.11. järjestettävään mök-
kiläistapahtumaan. 

Yhteisesti sovittiin yri-
tyksissä tapahtuvien aa-
mutapaamisten jatkamis-
ta, toistaiseksi kuukauden 
ensimmäisenä perjantai-
na kello seitsemältä. Näin 
osallistujat ehtivät vielä kah-
deksaksi töihinsä. Seuraa-
valla kerralla kahvit lupasi 
tarjota tiloissaan Kaappi- ja 
Levypalvelu sekä rakennus-
konevuokrausyrittäjä Marko 
Rautio. 

Jenny Kärki, 
kuva Heimo Turunen

Yrittäjien yhteisillä aamukahveilla oli hyvä tilaisuus saada tietoa paikkakunnan eri yrityksien palveluista ja yrittäjien tu-
tustua myös keskenään. 

Nuorille lahjakortteja hyvästä liikennekäyttäytymisestä
Iissä ja Pudasjärvellä käyn-
nistyy lähiviikkoina kam-
panja, jossa poliisi palkitsee 
nuoria hyvästä liikennekäyt-
täytymisestä. Poliisi parti-
oi kunnissa ja jakaa hyvin 
käyttäytyville ja liikenne-

sääntöjä noudattaville nuo-
rille lahjakortteja paikallisiin 
liikkeisiin. Erityisesti kohde-
ryhmänä ovat mopoilijat ja 
pyöräilijät.

Nyt on siis mahdollisuus 
saada lahjakortti hyvän käy-

töksen ansiosta liikenteessä, 
unohtamatta sitä, että niin 
mopoilijat kuin pyöräilijät-
kin muistavat laittaa kypärät 
päähän ja kulkuneuvot ovat 
sääntöjen mukaiset. Pimeän 
vuodenajan lähestyessä on 

myös hyvä muistuttaa, että 
heijastimet ja valot kaivetaan 
kaapista ja otetaan käyttöön,

Asiasta tiedotti 
Iin ja Koillismaan 
liikenneturvallisuustoimija

LASTEN 
LUONTOVIIKKO

SYÖTTEEN LUONTOKESKUKSELLA 
16.10.-24.10.

Elokuvia ja ohjelmaa
www.luontoon.� /syote/ajankohtaista

Luontokeskus avoinna luontoviikon ajan joka 
päivä klo 10-16.
Vapaa pääsy, tervetuloa.

Syötteen luontokeskus
Erätie 1
0206 39 6550, syote@metsa.� 
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 9.-10.10. ALKUVIIKKO MA 12.10.

Tiistaina 13.10.

199

Rautaosastolta

199
rssSnellman

SIKA-NAUTA
JAUhELIhA
400 g

995
Naudan 
luuttomat
KEITTOLIhA-
PALAT

Barilla
SPAghETTI
1 kg 149

pkt

Antell
RUISLIMPPU 
viipaloitu
530 g

kg

Tekstiiliosastolta

119

kpl

KANANMUNAT
10 kpl
2 pkt/tal.

Avaimenteko ja lukkotarvikkeet

Tekstiiliosastolta

Perjantaina 9.10. Lauantaina 10.10.

pss

NESTEKAASUT
esim. 11 kg, 
metallipullon täyttö 1950

kpl

URETAANIVAAhTO
joka vuodenajan -10+35 C, 750ml

450 20,-5 pll

OTSA-
VALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut 45,-

100

BANAANIT

kg

Atria perhetilan
BROILERIN 
OhUT 
fILEELEIKE 
480-600 g 
naturel 
tai 
marinoitu599

rss

Valio
POLAR
JUUSTOT
300-350 g

299
pkt

499

Atria
KARJALAN-
PAISTI
700 g  rss

150

Putaan Pullan
KOULULAIS-
SÄMPyLÄT
12 kpl/540 g

pss

RUUSUKAALI
400 g

100

499
kgKotimainen 

tuore 
KIRJOLOhI
2 kalaa/tal.

495
hK
BURgERI 
100 g

099
Auran 
CAESAR MAJONEESI
285 g

pll

299
ras Snellman

KUNON NAKKI-
MAKKARA
350-400 g 299

pktSnellman
NAUDAN
JAUhELIhA
10 % 400 g

599
kggRILLI-

KyLKI
maustettu1090

kg 159
kg

Atria
BROILERIN
KOIPI-REISI
3 kpl/rss, 
marinoitu

pkt159 179
Valio VOI 
normaalisuolainen 500 g
2 pkt/tal.

Ingman 
VANILJAKERMA-
JÄÄTELö 1 l, 2 pkt/tal.

pkt

yLIKyPSÄKINKKU
palana tai siivuina

Kenkäosastolta

Delphi TÄyS-
SyNTEETTINEN 
MOOTTORIöLJy
5 l 1995

Prego
TUhKA-
IMURI 
1200w 3995
Sievi
TALVI TURVA-
KENgÄT 
Solid s2 89,-

JÄÄhDyTINNESTE 100% 

899

3 litraa

2590

10 litraa

Varta
AKUT
esim. 53 Ah 5990

Softshell NILKKURIT
nastapohjat, koot 36-41

8990

Naisten TOPPA-
SAAPAS koot 36-41

3450

Naisten
TOPPATAKKI
koot 36-52

7995

Naisten
TUNIKA
koot 36-44

3150
Miesten
KERRASTO
100% puuvillaa

1350
Miesten
PUSERO 
VETOKETJULLA
100% puuvillaa

3690

Saimme lisää
NOVITAN

SUKKALEhTEÄ!

Pikkutyttöjen
TUNIKOITA
koot 90-120 cm

1390

Alkaen

Lasten
TOPPAhOUSU
D-malli, 130-170 cm

3150
Pikkupoikien
KALSARIT
kuviolliset
koot 90-130 cm

660

049
kgSuomalainen

KERÄKAALI

595
kgJAUhELIhA

SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 

kg

499
Tuore 
perattu
MUIKKU 
pyyntivaraus

Valio
VIILIS 
200 g 100

2 kpl

hK
RyPSIPORSAAN 
LIhASUIKALE
400 g 
kermapippuri

199
rss

Saarioinen LASAgNE,
KASVISLASAgNE, LIhAMA-
KARONILAATIKKO 
tai  LIhAPERUNA-
SOSELAATIKKO
300-400 g

kpl179

pkt

Paula red
OMENA 095

kg

Pouttu
KINKKU-
MAKKARATANKO
800 g

349
kpl

199
kpl

hK
BALKAN-
MAKKARA-
TANKO 
500 g

10 kpl
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Kaupunginvaltuuston koko-
uksessa torstaina 1.10. ko-
pautettiin nuijalla hyväk-
syvästi hirsirakenteisen 
palvelurakennuksen puoles-
ta. Elinkaarimallilla toteu-
tettavan projektin vetäjäksi 
valikoitui ainoan tarjouksen 
tehnyt Lemminkäinen Talo 
Oy. Purettavan Honkako-
din paikalla rakennustöiden 
odotetaan alkavan jo 4.11. ja 
päättyvän ensi vuoden mar-
raskuun loppuun mennessä.

Kokouksen alussa hank-
keen suunnitelmia esittelivät 
Lemminkäisen liiketoimin-
tajohtaja Esa Kemppainen 
ja arkkitehti Laura Sorri. 
He kertoivat tämänhetkisis-
tä suunnitelmista, että hirsi-
rakenteiseen rakennukseen 
hoito- ja senioriasuntoja tu-
lee yhteensä 54 kappaletta 
aputiloineen.

Hirsimateriaali tekee pai-
kasta kodinomaisen ja läm-
mintunnelmaisen. Noin 2600 
kerrosneliötä jakautuu use-
ampaan siipeen, joten jokai-
seen huoneeseen saadaan ik-
kuna. Jokainen siipi on oma 
osastonsa, jonka keskiöön 
tulee monitoimipubi, joka 
toimii vaikkapa kahvittelu-
paikkana vierailijoille ja juh-
latilana.

Kaupunginhallituk-
sen esitys hyväksyttiin lä-
hes sellaisenaan. Val-
tuutetut halusivat tehdä 
selväksi, että vaikka palvelu-
talo rakennetaankin nyt Ou-

Hirsinen palvelurakennus nousee Honkakodin paikalle

lunkaaren kuntayhtymän ja 
Mikeva Oy:n tarpeisiin, tule-
vaisuudessa toimijat saatta-
vat vaihtua. Väärinkäsityk-
sien välttämiseksi esityksen 
sanamuotoa muutettiin hie-
man.

Elinkaarihankkeen 20 
vuotta kestävä palvelujak-
so investointeineen maksaa 
yhteensä noin 12 miljoonaa 
euroa. Lemminkäinen Oy:n 
tarjous sisältää palveluta-
lon suunnittelun ja toteutta-
misen sekä tietyt ylläpito- ja 
käyttäjäpalvelut 20 vuoden 
ajan.

Kokouksessa keskustel-
tiin palvelurakennuksen 
hinnasta, ja kaupunginjoh-
taja totesikin että vaikka ra-
kennus ei ole halvimmasta 
päästä sen ratkaisuilla täh-
dätään myös tulevaisuuden 
ikäihmisten vaatimuksia 
vastaavaksi. Lisäksi vakuu-
tettiin, että alkuperäistä hin-
taa on jo neuvoteltu alaspäin 
ja hinta vaikuttaa sopivalta 
myös tilaajien tekemän ver-
tailun perusteella.

Kaupunki mukaan 
yhteismetsään
Kaupunki päätti osallistua 
perustettavaan yhteismet-
sään, johon tällä hetkellä on 
tulossa mukaan myös 44 yk-
sityistä metsänomistajaa. 

Kaikkiaan lähes 2000 heh-
taarin yhteismetsä tarkoittaa 
osallisille yhteistä mahdol-
lisuutta suunnitelmalliseen 

metsänhoitoon ja näin tuot-
tavuuden kasvuun. Lisäk-
si tavoitteena on jarruttaa 
metsätilojen pirstoutumista 
ja kohottaa metsänomistaji-
en tietoisuutta ammatillisen 
osaamisen merkityksestä 
metsäomaisuuden hoidossa. 

Yhteismetsästä tehtä-
neen avoin, jotta siihen voi-
si liittyä myös perustami-
sen jälkeen. Valtuutettu Eero 
Oinas-Panuma kommen-
toi, että päätös on merkittä-
vä varsinkin jos yhteismet-
sän markkinointi onnistuu. 
Pudasjärvellä on paljon esi-
merkiksi perikuntien tiloja, 
joiden omistajat eivät vält-
tämättä tiedä paljoa met-
sänhoidosta. Oinas-Panu-
man mukaan yhteismetsällä 
on vielä paljon kasvupoten-
tiaalia.

Tällä hetkellä tilojen ko-
konaisarvo yhteensä on 2 
077 701 euroa, tuottoarvol-
la laskien. Kokonaisarvos-
ta yksityiset metsänomista-
jat omistavat 67 prosenttia ja 
kaupunki 33 prosenttia.

Metsästyksestä yhteis-
metsäalueilla päättää yhteis-
metsän hallitus, joten kun-
talaisten oikeus pienriistan 
metsästykseen lakkaa yh-
teismetsään siirtyviltä kau-
pungin mailta. Aihetta esi-
telleen Mikko Honkasen 
mukaan alueet ovat kuiten-
kin niin hajanaisia ja pie-
niä, että suurta vaikutusta ei 
ole. Todennäköisesti metsäs-

tyksen osalta yhteismetsän 
maat vuokrataan lähimmil-
le metsästysseuroille, mutta 
yhtenäistä hirvenmetsästys-
tä ei pystytä järjestämään.

Lautakunta- 
työskentelylle kiitosta
Arviointikertomuksen kä-
sittelyn yhteydessä kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen to-
tesi, että kaupunki on omalla 
esimerkillään vaikuttanut 
positiivisesti julkisen hirsi-
rakentamisen yleistymiseen. 
Hirsikampus ja valokui-
tuverkko ovat olleet omi-

aan tuomaan julkisuuttakin 
paikkakunnalle.

Hän kiitteli myös valio-
kuntatyöskentelystä kuulu-
via hyviä uutisia, joiden mu-
kaan valiokunnat ovat olleet 
aktiivisia ja hankkeet ovat 
edenneet. Valtuutettu Soin-
tu Veivo kiitteli palauttees-
ta, mutta kommentoi hänen 
mielestään valiokuntatyös-
kentelyn olevan edelleen 
lapsenkengissä. Hän perään-
kuulutti vastuullista yhteis-
työtä, konkreettisia aloitteita 
ja rohkeutta. Myös yhteis-
työtä valiokuntien välille 

kaivattiin.
Valtuuston kokouksen 

pöytäkirjantarkastajiksi va-
littiin valtuutetut Auri Haa-
taja ja Kari Tykkyläinen. Li-
säksi esittelypuheenvuoro 
kuultiin myös Rimminkan-
kaan koulun edustuksel-
ta, jossa vs. rehtori Markku 
Rajala sekä Rimmin oppi-
laskunnan edustajat Sakari 
Jokikokko ja Tuulianna Tuo-
himaa toivat Unicef -kävely 
tapahtumasta tietoa ja ker-
toivat sponsorointi mahdol-
lisuudesta. JK

Kaupunginvaltuusto 
koolla torstaina 1.10.

Näkymäkuva kaakosta.

Näkymäkuva oleskelupihalta.

Näkymäkuva monitoimipubista.

Havainnekuvat edustavat arkkitehdin näkemyksiä siitä, miltä tuleva hirsinen palvelura-
kennus saattaisi näyttää. Lopulliset ratkaisut tehdään yhteistyössä tilaajan kanssa, jatko-
suunnittelun yhteydessä.
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Niehkan elämää

Meillä on vanhan koiran 
kanssa yhteinen leikki

jota varten on varattuna 
joka päivä pari minuuttia
jossain kiireen kolosessa.

Päivää, sanon  ja ilmeikkäästi 
melkein voi sanat kuulla , 

se ojentaa etutassunsa. 
Päivää. 

Toinen etutassu.
Käpälä, käpälä, 

silitän sen takajalat.
Häntä, hännän hyväksyvä 

heilahdus,
taas voisi luulla sen 

kohta puhuvan,
ja sipaisen häntää kädelläni.

Korva, korva. Puserran 
hellästi käsiini molemmat 

terhakat korvat.
Koossa on koira,
koossa päivän 

pieni lämmin hetki.
Olemme tervehtineet 

toisiamme, 
huomanneet toisemme,

tunnustaneet: 
On hyvä kun olet siinä.

   
Seija Mäki: 

On kotona koira ta kaksi

Niehka ja Zorro

Enemmän aikaa asiakkaalle
mobiilikotihoidon ansiosta
Pudasjärven, Utajärven ja 
Vaalan kotihoidot ottavat 
käyttöön mobiilikotihoidon. 
Kotihoidon työntekijät käyt-
tävät jatkossa puhelinta koti-
käynneillä asiakkaiden asioi-
den hoitamiseen.

Mobiilikotihoidon ansi-
oista hoitajat voivat viettää 
enemmän aikaa asiakkaan 
kotona. Aikaisemmin hoitaji-
en aikaa kului enemmän toi-
mistotöissä. Jatkossa toimis-
toaika kohdentuu asiakkaan 
luona tapahtuvaan kirjaami-
seen. Näin asiakkaalla on tosi-
asiallinen mahdollisuus osal-
listua omaan hoitoonsa sekä 
sen seuraamiseen ja suunnit-
teluun.

Älypuhelimen avulla voi-
daan yhdessä asiakkaan kans-
sa tarkastella asioita, joita 

hänestä kirjataan asiakastie-
tojärjestelmään. Lisäksi asiak-
kaan hoito- ja palvelusuunni-
telma on kotikäynnillä aina 
saatavilla samoin kuin viimei-
simmät kirjaukset asiakkaan 
voinnista. Puhelimen avulla 
voidaan myös lähettää seu-
raavalle hoitajalle viestiä sekä 
työntekijä kirjaa reaaliajassa 
asiakaskäynnin keston.

Mobiilikotihoidon käyt-
töönotto on osa Oulunkaaren 
laajempaa kotihoidon kehit-
tämistyötä. Ikääntyneiden ko-
tona asumista tuetaan ja koto-
na tehtävän hoitotyön laatua 
sekä asiakasturvallisuutta pa-
rannetaan.

Lisäksi Oulunkaarella ote-
taan käyttöön toiminnanoh-
jausjärjestelmä, joka jakaa 
kotihoidon työntekijöiden 

asiakaskäynnit. Toiminnan-
ohjausjärjestelmän avulla ko-
tikäynnit saadaan sovitettua 
yhteen asiakkaiden tarpeiden, 
sijainnin ja henkilökunnan 
osaamisen näkökulmasta.

Mobiilikotihoidon ja toi-
minnanohjausjärjestelmän 
käyttöönotolla pyritään tuo-
maan asiakkaille laatua ja tur-
vaa hoitotyöhön. Kaikilla ko-
tiin tulevilla työntekijöillä on 
olemassa ajantasainen tieto 
asiakkaan tilanteesta ja hoi-
don tarpeesta älypuhelimen 
avulla. Teknologian hyödyn-
täminen Oulunkaaren van-
huspalveluissa on vahva osa 
tulevaisuuden ikääntyneiden 
hoitoa.

Oulunkaari tiedotus

Eikka-bussissa mitattiin terveyttä
Eikka heitti keikan Pudas-
järvelle keskiviikkona 7.10. 
Eikka on Pohjois-Pohjan-
maan Liikunnan eli PoPLin 
bussi, jolla kierretään kun-
nissa tekemässä terveyden 
edistämistyötä.

Väkeä vastaanottamas-
sa oli Pudasjärven kaupun-
gin vapaa-aikaohjaaja Elina 
Wachira sekä PoPLille kou-
luttajan ja keikkatyöläisen 
hommia tekevä Marko Kes-
kitalo. He kertovat, että vä-
keä kävi mukavasti, varsin-
kin päivän alussa mitattavia 
oli ruuhkaksikin saakka.

Eikan kyydissä ei tarvit-
se hikoilla, vaan riittää kun 
astuu sisään mitattavak-
si SuomiMies-mittaustes-
teillä. Valikoimasta löytyy 
muun muassa Inbody -ke-
honkoostumusmittauslaite 
sekä leposykkeen ja puris-
tusvoiman mittausta. Lisäksi 
asiantuntijoilta löytyy liikun-
taneuvonnallista näkökul-
maa.

Pohjois-Pohjanmaan Lii-
kunnan Eikka- testausauto 
on entinen Nivalan kaupun-
gin kirjastoauto, joka otettiin 
käyttöön kesällä 2013. Eikka 
vierailee Pudasjärvellä kah-
desti vuodessa, ja seuraavan 
kerran kuntoansa pääsee 
mittauttamaan ensi kevään 
aikana. JK

Marko Keskitalo ja Elina Wachira näyttävät, ettei Inbody-
laitteessa tarvitse kuin seisoa paikoillaan, saadakseen tie-
toa kehonsa koostumuksesta.

Eikka-bussi parkkeerasi viime kes-
kiviikkona Pudasjärven Torille.

Apteekit eivät harjoita puhelinmyyntiä
Viime aikoina useat pudasjär-
veläiset ikäihmiset ovat saa-
neet myyntipuheluita tahol-
ta, joka heidän mukaansa on 
esittäytynyt puhelimessa Pu-
dasjärven apteekkina. Puhe-
linmyyjä yrittää myydä vita-
miini- ja kalsiumvalmisteita 
suurina erinä. Pudasjärven 
apteekin henkilökunta on 
kuullut puheluista asiakkail-
taan.

- Mikään apteekki Suomes-
sa ei harjoita puhelinmyyntiä. 

Apteekissa tuotevalinta pe-
rustuu aina keskusteluun asi-
akkaan kanssa, ja tuote vali-
taan asiakkaan taustatiedot 
huomioon ottaen, muistuttaa 
apteekkari Terttu Puurunen 
Pudasjärven apteekista.

Sama ilmiö on toistunut 
useilla paikkakunnilla, ja sii-
tä on uutisoinut muun mu-
assa Kuhmolainen -lehti sekä 
Apteekkariliiton oma Tervey-
deksi -lehti. Apteekkariliiton 
Erkki Kostiainen sanoo, että 

jos puhelinmyyjä kertoo ole-
vansa apteekista, on kyseessä 
mitä todennäköisimmin yri-
tys, joka käyttää apteekki-ni-
meä harhaanjohtavasti.

Myös Kuluttajaliitto on 
huolissaan yhä aggressiivi-
semmaksi käyvästä puhelin-
myynnistä, joka kohdistuu 
usein heikoimmassa asemas-
sa oleviin kuluttajiin, kuten 
vanhuksiin ja yksinäisiin ih-
misiin. JK

Näin eläinten viikon kun-
niaksi kirjoittelen muuta-
man rivin kuulumisiani.

Niinhän se taas kesä oli 
ja meni. Sadetta oli ihan 
riittävästi ja hyttysiä myös. 
Mutta on kesä silti aina 
ihan mukavaa aikaa.

Zorron agilitykoulu 
meni todella upeasti Jen-
nyn parina ollessa. Minä 
olin ihan, että WAU miten 
hienosti ja röyhistin rinta-
karvojani katsomossa, että 
huomaattehan, että Zor-
ro on minun poikaystävä-
ni. Se vaan oli noloa, kun 
Zorro ihastui siellä yhteen 
juoksuiseen tyttökoiraan 
ja olisi kai halunnut pen-
tuja sen kanssa. Oli sitten 
pari viikkoa kotona masen-
nuksen syövereissä, kun se 
toive ei toteutunut. Ei leik-
kinyt eikä maistuneet na-
mitkaan. Kyllä ne rakka-
ushuolet sitten unohtuivat 
ja Zorrosta tuli taas iloinen 
poika.

 Minulle oli luvattu, että 
pääsen syksyllä rallytoko 
kurssille. Mutta arvatkaa-
pas miten kävi? En pääs-

syt Syy siihen hommaan oli 
se, että emännälleni tuli kirje 
sairaalasta, että sen piti men-
nä siellä käymään. Olimme 
Zorron kanssa Paulan luo-
na hoidossa sen aikaa, kun 
emäntämme oli siellä leik-
kausreissulla. Meillä oli hoi-
dossa tosi mukavaa, kun 
sen talon ihmiset rakastavat 
meitä koiria. Zorro oli niin 
leuhkana siellä, kun se sai 
aina nukkua päikkärit mum-
man vieressä sängyssä. Pak-
ko tunnustaa, että meillä ei 
ollut ollenkaan koti- ikävä 
siellä ollessa. Sitten emän-
tämme tuli kotiin ja voi ihme 
mitä pelottavia välineitä sillä 
taas oli, joiden kanssa se kul-
ki yhdellä jalalla. Aina piti 
mennä pois edestä ja sanoi, 
että varo varo, tyyt tyyt... ee-
vaksi kutsui sitä kulkuhäk-
kyrää, vaikka ei se ihminen 
ollut, sellainen putkihäkkyrä 
vaan. Oli kepitkin ja ne kaa-
tui joskus niin isolla äänellä, 
että säikähdettiin kamalasti.

Kahtena viikonloppuna 
olimme Ritvan luona hoi-
dossa Siurualla (kiitos), että 
pääsimme siellä lenkille hä-
nen kanssaan. Minua ärsytti, 
kun Zorro sielläkin ihastui 
yhteen tyttökoiraan... Ja kävi 
kurakylvyssä yhdessä kura-
ojassa, joka ei ole ollenkaan 
Zorron tapaista toimintaa.

Sain minä  viimeviikolla 
yhtenä iltana juosta rallatel-
la metsässä poikakaverini Je-
kun kanssa. Se kylläkin taisi 
harmittaa Zorroa.

Nyt emäntämme kul-
kee jo kahdella jalalla tooo-

si ison monon kanssa (luu-
leekohan se pääsevänsä 
jääkiekkomaalivahdiksi tai 
johonkin laskettelu joukku-
eeseen...tuskin pääsee)

No, nyt varmaan ajatte-
lette, että miten me olem-
me päässeet lenkeille. Vas-
taan siihen, että hyvin, kun 
meillä on niin super iha-
nia ystäviä, jotka ovat jak-
saneet päivittäin hakea jo 7 
viikon ajan meidät lenkillä 
käymään On siinä ollut tosi 
kova homma. Saisi kyllä 
kunniamitalin antaa jokai-
selle ulkoiluttajalle. Kuka-
han sellaisen tassusankari 
mitalin osaisi suunnitella? 
No, sanon tässä ainakin oi-
kein ison hau hau kiitoksen 
Paulalle+Tommille, Tarja 
I:lle, Jennylle+Jussille, Min-
nalle ja Tarja H:lle kaikista 
mukavista lenkeistä!

Tällaista meillä täällä on 
ollut, nyt odotetaan talven 
tuloa, valkoisia lumihiuta-
leita ja kuulaita aurinkopäi-
viä. Kaikki vuodenajat ovat 
niin mukavia, niistä pitää 
vaan osata iloita.

Nauttikaa ihmiset sii-
tä, että voitte kävellä ulko-
na raikkaassa säässä, se kun 
ei ole  aina  ollenkaan itses-
täänselvää. Olkaa iloisia, 
pitäkää hyvää huolta ys-
tävistänne, se on aina tosi 
tärkeää. Niin me koiratkin 
teemme.

Kirjoitteli Niehka
Tarinassa mukana  
Zorro ja Lahja
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, 
TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

MATTOPESULA PESE-ITTE
(08) 311 7204, www.peseitte.fi

KAIKKI MATTOPESUT -15%Tarjous voimassa elokuun loppuun.

Pasi Ojala 0400 778 078

Mönkijät, agrigaatit, 
PeräMOOttOrit yms.

jälleenmyynti

nunna uunit, 
Plannja PeltikatOt, 

rännit, luMiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

kodinkoneet
Pakasteet, PyykkikOneet, 

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

auton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

PienkoneHuolto
HuOllOn nuMerO: 040 742 8345

/antti nivakoski 

Palvelemme: 
ma-Pe 9-19

la 9-18
su 11-18                                                                              tervetulOa!

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

OULUN  PESULAPALVELU OY
(08) 311 7204, www.oulunpesulapalvelu.fi

KAIKKI PESULAPALVELUT

nieMitalOn 
leiPäjuustO

Pakaste 500 g

10,00
2 kpl

Putaan Pullan
väliPalaviiPale 320 g

1,39
pss

vOiPulla
300 g/6 kpl

2,99
pss

jauHeliHa-
Mureke 700 g

4,45
ras

kananPOjan 
kOiPireisi 

n. 1,2 kg marinoitu

1,69
pkt

ryPsiPOrsaan 
kassler 900 g

5,99
ras

HiillOs grilli-
Makkara 400 g

1,69
pkt

Peruna-
salaatti 800 g

2,89
ras

käsisaiPPua
500 ml

0,99
plo

HaribO MiniPussit 
72-80 g, 5 erimakua

1,00
pss

MentOs Patukka
37,5 g

2,00
4 kpl

blistex Huulirasva

2,80
kpl

Maku tuplapakkaus

1,99
pkt

säärystiMet
lasten

9,95
aikuisten
alkaen

7,90

alerekistä
naisten HOusuja

15,- 20,-
29,-

49,90

leikattavat
POHjalliset
koot 36-46

3,30
Miesten
flanelliPaita

26,80

34,95
nilkkasukat
5 paria

5,95 pkt

naisten tOPPatakki

jOustOHOusuja
alkaen

24,60
skila naisten
sOftcell HOusut

nyt

29,00
39,95

Miesten 
Pörrösukat

4,90
pari

läMPökerrastO

26,80

  

HyvitäMMe 

tuOMastasi 
iMurista

HOOver iMureiden vaiHtOPäivät!

KUPONKITARJOUSKUPONKITARJOUS

"

"

säilykePurkki + kansi

0,79

kOtikOkki
Pakaste-
arkku
100 l 199,-rajOitettu 

erä!

"

"

auringOnkukansieMenet
15 kg

19,90 säkki

vakuuMikOneet

49,90

HOOver 
caPture cP30
väri punainen

89,-
HOOver tHunder 
sPace ts20
väri sininen

119,-

HOOver teliOs 
Plus te15
väri musta

129,-

HOOver rikkaiMuri jive sj36

HOOver rikkaiMuri jive sj60

29,90

49,90

OOPs wc-PaPeri
sensitive 40 rll

OOPs talOus-
PaPeri faMily
valkoinen 20 rll

19,90

rajOitettu 

erä!

yHteisHintaan

Miesten
jaMes
neulePuserO

alkaen
meiltä myös 

vakuumiPussit ja 

Putkilot!

lehTIhARAvAT 

meIlTä!

hUIPPU UUTUUS!

tiMcO Pika-
PuunHalkOMakOne 

7 tonnin/51 cm
halkaisee puun 2 sekunnissa

499,-
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"

"

säilykePurkki + kansi

0,79

kOtikOkki
Pakaste-
arkku
100 l 199,-rajOitettu 

erä!

"

"

auringOnkukansieMenet
15 kg

19,90 säkki

vakuuMikOneet

49,90

HOOver 
caPture cP30
väri punainen

89,-
HOOver tHunder 
sPace ts20
väri sininen

119,-

HOOver teliOs 
Plus te15
väri musta

129,-

HOOver rikkaiMuri jive sj36

HOOver rikkaiMuri jive sj60

29,90

49,90

OOPs wc-PaPeri
sensitive 40 rll

OOPs talOus-
PaPeri faMily
valkoinen 20 rll

19,90

rajOitettu 

erä!

yHteisHintaan

Miesten
jaMes
neulePuserO

alkaen
meiltä myös 

vakuumiPussit ja 

Putkilot!

lehTIhARAvAT 

meIlTä!

hUIPPU UUTUUS!

tiMcO Pika-
PuunHalkOMakOne 

7 tonnin/51 cm
halkaisee puun 2 sekunnissa

499,-
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Hurjaa menoa ja hernekeit-
toa oli tarjolla kolmen yrityk-
sen yhteistyötapahtumassa 
perjantaina 2.10. Tuulimyl-
lyntiellä. Vaikka vettä sää oli 
surkea ja syyssateinen, niin 
silti väkeä riitti ja hernekeit-
toakin meni noin 200 litraa.

Syyskuussa Pudasjär-
vellä toimintansa aloittanut 
Katsastus Team Oy ja huh-
tikuusta naapuritontilla Pis-
totiellä aloittanut Rakennus-
tarvike- ja Konevuokraus 
Rautio/ Kaappi- ja Levypal-
velu Rautio pitivät avajaiset. 
Mukana tapahtumassa oli 
myös Teboil E. ja T. Väliheik-
ki, jonka kiinteistössä uusi 
katsastusasema sijaitsee.

Avajaisissa sai koetella 
ajotaitoaan GT-simulaatto-
rilla, jota operoi Jesse Ant-
tila Kempeleestä. Hän ajaa 
Super Trofeo Lamborghi-
ni MM-sarjassa. Jesse päätyi 
osaksi tapahtumaa, sillä Kat-
sastus Team on hänen spon-
sorinsa ja kiitollisuudesta 
hän haluaa myös olla hyö-
dyksi, yhteistyön merkeis-
sä. Katsastusaseman väki on 
hänelle tuttua muutoinkin, 
sillä Jesse valmentaa katsas-

Kolmen yrityksen yhteistyötapahtumaan kertyi mukavasti ihmisiä, vakka sää olikin satei-
nen. Lämmin hernekeitto maistui.

Yrittäjät Marko Rautio, Tapio Väliheikki ja Marko Herranen kiit-
tävät yhteiseen tapahtumapäivään osallistuneita asiakkaita.

Jesse Anttila antoi mallia ajotaidoistaan GT-simulaattorilla.

Autoharrastaja Sami Lund teki Luntti 2Wheels Driver -näy-
töksiä ajaen autolla kahdella renkaalla.

Hurjaa menoa ja hernekeittoa 
yhteistyötapahtumassa

Jo 1940-luvulla valtio maksoi asumistukea. Aluksi se oli osa 
aravajärjestelmää ja tarkoitettu vain monilapsisille perheille. 
Vuodesta 1975 lähtien yleinen asumistuki on ollut nykyisen 
kaltainen, joskin lakeihin on tehty vuosien varrella lukuisia 
muutoksia ja korjauksia. 

Alkuun yleinen asumistuki koski myös opiskelijoita, mut-
ta myöhemmin opiskelijoiden asumistuki on ollut tavallaan 
osa opintotukijärjestelmää ja sen nimikin on ollut asumislisä.

Eläkkeensaajien asumistuki tuli käyttöön vuonna 1972 ja 
se oli aluksi osa kansaneläkejärjestelmää ja sen tarkoitus oli 
parantaa niiden köyhien eläkeläisten toimeentuloa, joilla oli 
tavallista korkeammat asumismenot. Varsinainen eläkkeen-
saajien asumistukilaki tehtiin vuonna 1978.

Yleisessä asumistuessa tuen suuruuteen vaikuttavat tulot, 
asumismenot, ruokakunnan koko ja myös paikkakunta. Py-
käläkielellä sanottuna: 80 prosenttia asumiskulujen ja perus-
omavastuun erotuksesta. Omavastuuseen vaikuttavat ruo-
kakunnan tulot. Eläkkeensaajilla periaate on sama: tuki on 
85 prosenttia ”kohtuullisten” asumiskulujen ja omavastuun 
erotuksesta. Omavastuut lasketaan eläkeläisillä vähän eri ta-
valla, ja omavastuuseen vaikuttaa myös eläkeläisen omai-
suus.

Tarkemmin tuen suuruuteen voi halutessaan perehtyä 
vaikkapa Kelan nettisivuilla – tässä lyhyessä kirjoituksessa 
ei ole mahdollisuutta selvitellä tarkalleen esimerkiksi enim-
mäisasumiskuluja tai tulorajoja.

Viime viikkojen kipakka keskustelu on käyty siitä, kun 
hallitus aikoo siirtää eläkeläiset yleisen asumistuen piiriin. 
Eläkkeensaajan asumistukea saa tässä maassa lähes 200 000 
eläkeläistä, ja suoraviivainen siirto olisi saattanut aiheuttaa 
jopa 100-150 euron kuukausittaisia tuen vähennyksiä monil-
le eläkeläisille. 

Hallitus korjasi kuitenkin ehdotustaan niin, että kenen-
kään eläkkeensaajan tuki ei voi vähentyä enempää kuin 60 
euroa kuukaudessa ja tämä suojaosuus saattaa olla voimas-
sa enintään 10 vuotta. Suojaosuus saattaa kuitenkin loppua, 
jos eläkkeensaaja vaihtaa asuntoa tai tulot nousevat merkit-
tävästi. Noin neljäsosalla eläkkeensaajia asumistuki kuiten-
kin nousee muutoksen myötä. Kaikkein lempeimmin muu-
tos kohtelee niitä eläkkeensaajia, joilla asumismenot ovat 
pienet. Silti hallitus arvioi, että eläkeläisistä jotkut joutuvat 
turvautumaan toimeentulotukeen.

Muutos vaikuttaa myös yleisen asumistuen saajiin niin, 
että jatkossa myös heidän asumistukeensa vaikuttaa vähen-
tävästi omaisuus samalla tavalla kuin se on nykyisin vaikut-
tanut eläkkeensaajien tukeen.

Yleisessä asumistuessa on ollut voimassa tämän vuoden 
syyskuusta alkaen kuukausittainen 300 euron suojaosuus. 
Palkkatuloista vähennetään 300 euroa kuukaudessa ja vasta 
sen yli menevä tulo vaikuttaa asumistukea vähentävästi. Tä-
män on katsottu vaikuttavan myönteisesti lyhytaikaisenkin 
työn vastaanottamiseen. Kun järjestelmät yhdistetään, oli-
si toki oikeudenmukaista, että samanlainen suojaosuus kos-
kisi myös eläkkeensaajia. Tästä ei kuitenkaan vielä ole var-
muutta.

Muutos tapahtuu siten, että Kela tulee vuoden 2016 al-
kupuolella tekemään uudet päätökset eläkkeensaajien asu-
mistuesta uuden järjestelmän mukaisesti. Kun Kela tekee 
päätöksen ja ilmoittaa siitä eläkeläiselle, alkaa nk. sopeutu-
misaika: eläkeläisellä on puoli vuotta aikaa sopeutua siihen, 
että tuki muuttuu. Siis jos Kela tekee päätöksen maaliskuus-
sa, asumistuki muuttuu vasta syyskuussa.

Jos asumistuen leikkaus ei ehkä olekaan kovin hirmuinen, 
ikääntyneitä eläkeläisiä tulevat rokottamaan mm. lääkkei-
den ja matkakustannusten omavastuiden sekä asiakasmak-
sujen korotukset. 

Ei ole mukavaa olla tekemässä tällaisia päätöksiä, vaik-
ka eihän täällä eduskunnassa ollakaan mukavuuslaitokses-
sa. Itse yritän miettiä rankoille säästöille vaihtoehtoja. Yksi 
mahdollisuus olisi verotus. Nykyisin yli 90 000 euroa vuo-
dessa ansaitsevat maksavat kaksi prosenttia ylimääräistä ve-
roa normaalien progressiivisten taulukkojen yli. Ensi vuonna 
sitä maksavat yli 72 300 euroa tienaavat. Voisi olla oikeuden-
mukaista, jos tuo prosentti vaikka kaksinkertaistettaisiin. 

Porinaa 
asumistuesta

Niilo Keränen 
kansanedustaja

tusaseman yrittäjä Marko 
Herrasen poikaa Tonia.

Hurjaa menoa sai ihastel-
la tai käydä jopa kyytiläise-
nä, kun ylivieskalainen au-
toharrastaja Sami Lund teki 
Luntti 2Wheels Driver -näy-
töksiä ajaen autolla kahdel-
la renkaalla. Lund on kier-
tänyt Suomea näytöksissä, 
joissa hän polttaa kumia ja 
kyyditsee vaikkapa polttari- 
tai synttärisankareita. Toi-
sinaan näytöksissä kaveri 
saattaa temppuilla kallellaan 
olevan auton päällä. JK

Pudasjärvellä Kulttuurikes-
kus Pohjantähdessä on esillä 
28. lokakuuta saakka Oulun 
taidemuseon kiertonäyttely: 
Suohpanterror - Propaganda 
posters from Sápmi eli Pro-
pagandajulisteita Saamen-
maalta. 

Suohpanterror eli Suo-
punkiterrori niminen tai-
teilijaryhmä haastaa ajat-
telemaan ja ymmärtämään 
saamelaisuutta, ja käsittelee 
kipeitäkin saamelaisuuteen 
liittyviä asioita: Koetut epä-
kohdat, syrjintä ja muut al-
kuperäiskansojen sekä vä-
hemmistöjen ongelmat.

- Pari kertaa vuodessa 
meillä on tapana ottaa mu-
kaan Oulun taidemuseon 
kiertonäyttelyitä ja muka-
va, että saamme sitä kautta 
esille myös erilaista taidetta, 
muutakin kuin perinteistä 
maalaustaidetta. Suohpan-
terror todella herättää ajatte-

Taiteella saa esille kipeitäkin aiheita
lemaan ja ottaa kantaa, ker-
too kulttuuriohjaaja Birgit 
Tolonen.

Suohpanterror on saame-
laisista taiteilijoista koostuva 
taiteilijaryhmä, jonka jäsenet 
haluavat pysyä anonyymei-
nä. Suohpanterror on tun-
nettu kantaaottavista ja pro-

vosoivista julisteistaan, jotka 
hyödyntävät pop-taiteen ja 
länsimaisen populaarikult-
tuurin kuvastoa. Usein ryh-
mä käyttää teostensa pohjina 
vanhoja propaganda- ja mai-
nosjulisteita ja muokkaa ne 
saamelaisaiheisiksi. 

Pohjantähdessä on esillä 28. loka-
kuuta saakka Oulun taidemuseon 
kiertonäyttely: Suohpanterror - Pro-
paganda posters from Sápmi.
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Pudasjärven Osuuskaupan 
ja myöhemmin Arinan työn-
tekijät kokoontuivat muis-
telemaan aikoja entisiä pe-
rinteiseen Koskenhovin 
nuorisoseurataloon. Aktiivi-
sen ryhmän kutsua oli kuul-
lut 55 ihmistä niin hyvin, että 
olivat panneet pyhävaatteet 
ylle ja suunnistaneet jotkut 
kaukaakin tähän tilaisuuteen 
tapaamaan vanhoja työtove-
reita. 

Tilaisuuden juonsi Aune 
Ekdahl ja tiiviin järjestely-
yksikön muodostivat Laina 

Yhteisökulttuuria Koskenhovilla:

Osuuskauppalaiset kokoontuivat muistelemaan

Orre, Rauni Määttä, Eija Pih-
laja, Maire Muranen ja Valma 
Lasanen. He olivat pyytäneet 
puheenvuoron käyttäjiksi 
Pentti Uusi-Illikaisen (Pui) ja 
Mauno Karjalaisen. Pui ker-
toi noin 40 vuotta sitten ta-
pahtuneista asioista Osuus-
kaupassa, jolla oli silloin 31 
sivumyymälää, viisi myymä-
läautoa, kaksi huoltoasemaa, 
ravintola, hotelli, leipomo ja 
Sokos tavaratalo. Näinä vuo-
sina lopetettiin vanha pirt-
tikahvila, joka tuli uuteen 
Sokoksen kahvioon. Yhteis-

kunnan murros alkoi niinä 
vuosina, kun suuri muuttolii-
ke vei ihmisiä Ruotsiin. Ihmi-
set lähtivät niiltä jalansijoil-
ta, joilla olivat. Esimerkkinä 
sopii mies Pintamolta, joka 
lähestyi minua ja kertoi ole-
vansa velkaa myymälään. 
Suoritukseksi hän tarjosi ke-
väällä istutettua pottumaata. 
Hyväksyimme suorituksen 
ja myymälänhoitaja Tynkky-
nen kaivatti syksyllä potut ja 
suoritti saatavan. Olihan se 
isotöistä saatavien perintää. 
Silloin ei ollut pankkikortte-

ja. Osuuskaupan rahoituksen 
varassa toimittiin hyvin mo-
nissa perheissä. Luottotappi-
oita ei silti juuri tullut, vaan 
saatavat maksettiin maitoti-
listä tai metsäkauppojen jäl-
keen. Pui kiitti erityisesti jär-
jestely-yksikön ihmisiä tästä 
suuriarvoisesta työyhtei-
sön kulttuurin vaalimisesta. 
Samoin hän kehotti jokais-
ta katsomaan peiliin ja sano-
maan itselleen. ”olet hyvä ih-
minen”.

Mauno Karjalainen toi 
terveiset Arinasta ja Arinan 
henkilöstön kerholta, johon 
hän toivoi jokaisen liittyvän 
jäseneksi ja saavan täten uu-
sia virikkeitä normaaliin elä-
mään. Tilaisuuden osallis-
tujat palkitsivat esiintyjät 
hienoilla abiodeilla ja vilk-
kailla keskeytyspuheenvuo-
roilla. Tilaisuudessa välittyi 
erinomainen ja välitön yh-
teenkuuluvuus. Järjestely-
ryhmä kestitsi osanottajat 
erinomaisella aterialla, jonka 
päätteeksi nautittiin kahvit ja 
Saara Tauriainen hieno hyvin 
maistuva täytekakku.

PUIKoskenhovi on kodikas paikka järjestää tilaisuuksia.

Ihmiset viihtyivät Koskenhovilla ja hauskaa oli.

Järjestelyryhmä Eija Pihlaja, Rauni Määttä, Laina Orre, Mai-
re Muranen ja Aune Ekdahl olivat tehneet suuren työn ko-
koontumisen onnistumiseksi.

Torstaipäivä 1.10. oli Rim-
minkankaan koululla omis-
tettu kansainvälisyyskas-
vatukselle. Päivä sujui 
suunnitellusti ja oli osa Ison 
Karhun kyydissä maailmalle 
-kiertuetta.

Päivä jakaantui kolmeen 
osaan: salitilaisuuteen, työ-
pajatyöskentelyyn ja Uni-
cefin hyväntekeväisyys-
kävelyyn. Tämä tilaisuus 
tarjottiin videoteknologi-
an välityksellä Innolukiolla, 
jossa sisäilmaoireiden vuok-
si pois jääneet osallistuivat 
siihen.

- Selvästi meidän nuoris-
sa on nähtävillä yleinen kat-
santokanta suhtautumisessa 
maahanmuutto -kysymyk-
seen. Varmaan viime aikojen 
uutisoinnilla ja keskusteluil-
la on vaikutusta meidänkin 

Kansainvälisyyspäivän päät- 
teeksi rehtori vs. Mark-
ku Rajala ja oppilaat Saka-
ri Jokikokko sekä Tuulianna 
Tuohimaa osallistuivat kau-
punginvaltuuston kokouk-
seen ja toivat tietoa Unicef-
kävelystä.

nuorten mielipiteisiin. Ko-
konaisuuden kannalta tämä 
kv-päivä oli yläkoulussa pai-
kallaan ja etenkin juuri ajan-
kohtaisuuden vuoksi, kertoo 
vs. rehtori Markku Rajala.

Ison Karhun kyydissä 
maailmalle -kiertueen sisäl-
löstä vastaa moniammatilli-
nen verkosto. Pudasjärven 
kaupunginkirjaston lisäk-
si mukana ovat kaupungin 
kehittämisyksikkö, kansa-
laisopisto, kulttuuripalvelut, 
nuorisopalvelut sekä joukko 
maahanmuuttajia. Yhteis-
työtä tehdään myös kolman-
nen sektorin toimijoiden 
kanssa.

Päivän lopuksi vs. rehto-
ri Markku Rajala osallistui 
kahden oppilaan, Sakari Jo-
kikokon ja Tuulianna Tuo-
himaan, kanssa kaupun-

ginvaltuuston kokoukseen. 
Oppilaat ovat Rimmin oppi-
laskunnan edustajia. 

He kertoivat valtuustol-
le tietoa Unicef-hyvänteke-
väisyyskävelystä ja jakoivat 
sponsorilomakkeet valtuute-
tuille. Unicef-kävelyllä han-
kitut rahat menevät tuke-
maan lapsien koulutusta 11 
Aasian maassa. JK

Kansainvälisyyttä ja 
hyväntekeväisyyttä Rimmillä

Sketseissä parodioitiin kaupankäyntiä: kun mummo pyy-
tää sokeria, niin kauppias  kehottaa hakemaan netistä. 
Henkilöt Eija Pihlaja, Rauni Määttä ja Maire Muranen.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

GRILLITUOTTEET JA KAHVIO

KUNTOSALI,  HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Sorat, 
murskeet, 

maa-ainekse
t

MAANRAKENNUSTA

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

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

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

Rinnesoraa ja hiekkaa.

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

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

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

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

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

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

VARAOSAT

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

Nyt on meneillään valtakun-
nallinen Vanhusten viikko. 
Kirjasto kutsuu erityisesti 
ikäihmisiä sekä tietysti myös 
muita musiikin ja teatterin 
ystäviä kirjastolle Aleksis 
Kiven ja suomalaisen kirjal-
lisuuden päivänä ensi lauan-
taina 10.10. 

Kirjastossa kokoontuu 
ensin kello 10-12 Terhoker-
ho, joka on MLL:n koordi-
noimaa kaiken ikäisten yh-
dessäoloa. Teemana ovat 
tällä kertaa isovanhemmat.

Puolilta päivin kirjastossa 
alkaa yhteinen ohjelmallinen 
tuokio, jonka vetäjinä ovat 
Eläkeliiton Posion yhdistyk-
sen ilmaisuryhmä Hymy-
huulien jäsenet. Kaikki ryh-
män esiintyjät ovat itsekin 

Musiikkia ja huumoria ikäihmisten iloksi

Posiolai-
sista elä-
keläisis-
tä koostuva 
Hymyhuu-
let-ryhmä 
tarjoilee kir-
jastolla mu-
siikillista ja 
humoristista 
antia. 

eläkeläisiä. Ohjelmassa on 
kaksi humoristista musiikil-
lista esitystä sekä yhteislau-
luina tuttuja koululauluja. 

Lämmikettä on tarjol-
la myös kahvittelun paris-
sa. Samalla halukkaat voivat 
tutustua Pudasjärven kirjas-
ton uuteen vs. kirjastonjoh-
tajaan, Outi Nivakoskeen. 
Hän on toiminut tehtäväs-
sään maanantaista 5.10. al-
kaen. Hän saapui viransi-
jaiseksi Kuusamoon uusiin 
töihin siirtyvän Eija-Liisa 
Kasesniemen tilalle. Kases-
niemen virka Pudasjärvellä 
päättyy lokakuun viimeisel-
lä viikolla.

Eija-Liisa Kasesniemi

TUULILASIT

TUULILASIT
henkilö- ja pakettiautoihin + asennus

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

ILMOITA ILMAISEKSI!

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

OSTETAAN

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Vielä muutama sankollinen 
KARPALOITA hintaan 50,00 €/
sanko, kotiin tuotuna Pudasjär-
ven keskustan alueelle.
Puh: 040 7562013.

Puutavaraa 40 km keskustas-
ta: 4x4 parrua, 5” lankkua, 4” 
lankkua, 5” lautaa, 4” lautaa. 
Kanttaamatonta, koristelautaa 
seiniin ja kattoon 20 m3. Edul-
lisesti koko erä. P. 0400 384 
485.

Myydään Heljä Liukko-Sund-
strömin suunnittelemat kera-
miikkataulut Sateenvarjokukat 
ja Kesällä kerran. 42 €/kpl sekä 
Aalto-teräsvadit 2 kpl, hinta: 27 
€/kpl. Siistikuntoisia. Puh. 040 
5016 352.

Pöytä + 4 tuolia, 140, p. 050 
527 8533.

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

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

VUOKRATTAVANA

Paavo, p. 0400 198 700
Bussi kulkee 2-viikon välein

parillisella viikolla.

LAIHDU TEHOKKAASTI AMMATTITAITOISEN
VALMENTAJAN TUELLA!

Pudasjärvi ABC 07-11.00klo
MAANANTAINA 14.9.

Vanhat ja uudet asiakkaat Tervetuloa!

Ilmainen INFO! Ei aloitusmaksua. 
(Säästö jopa 25-35 €).

MAANANTAINA 12.10.

Mattoja olohuoneeseen/etei-
seen sekä arkkupakastin. Toi-
miva rukki ja poljettava Singer-
ompelukone kiinnostaa myös, 
tarjota saa huonokuntoisem-
paakin! 040 444 2030.

Hyväkuntoiset talvirenkaat 
185/65 R15 vanteilla tai ilman. 
P. 040 444 2030.

Arkkupakastimia 160-300 lit-
ran, puh. 044 345 5353.

Myydään tai vuokrataan huo-
neisto Kurenalla 98 m2, vasta 
remontoitu, kauppaan 50 m,  
pankkiin 100 m. Vapautuu 1.11. 
Vuokra 770 e. P. 040 809 2120.

Myytävänä Peugeot 406 2.0 
bens. Vm -98 farm. Mittarilu-
kema 298 000 km. 2 renkaat. 
Vetokoukku. Radio/cd -soitin. 
Lohkolämmitin. Kats. 5/15. Hin-
ta 950,00 €. P. 0400 241 533.

Kauniina syyslauantaina 
12.9. lähdimme Kurenalan 
kyläyhdistyksen järjestämäl-
le  retkelle Kainuuseen, tu-
tustumaan Kajaanin palve-
luihin. Nevakiven linja-auto 
starttasi S-marketin pihasta 
klo 7.00.

Muutaman ajokilomet-
rin jälkeen alkoi porukan 
aamukahvihammasta pa-
kottamaan, joten ensimmäi-
nen tauko pidettiin Korpijo-
ella. Nevakivi tarjosi kahvit 
ja kyläyhdistys korvapuus-
tit. Matkamme jatkui iloises-
ti Kajaania kohti tarinoiden. 
Heti alussa kerättiin matka-
rahat, ennen kuin porukka 
ehti niitä tuhlaamaan…

Tutustumiskohteita oli 
useita: Kainuun Nuotta 
ry:llä joimme tulokahvit ja 
toiminnanjohtaja Veli-Mat-
ti Karppinen esitteli Nuo-
tan toimintaa. Tutustuimme 
muun muassa verkostotoi-
mintaan, palveluihin ja työl-

Kurenalan kyläyhdistyksen tutustumismatka Kainuuseen
lisyyden hoitoon, sekä maa-
kunnalliseen ympäristön 
hoitoon. Mauri Saastamoi-
nen, toiminnanjohtaja Na-
kertaja-Hetteenmäen ky-
läyhdistyksestä pohjusti 
muita keskustelussa esille 
tulleita teemoja. Meille tar-
jottiin myös kunnon kainuu-
laista lihakeittoa, jossa oli 
paljon sattumia, joten nälkä 
sillä kyllä kaikkosi. 

Kierrätyskeskus Entrin-
ki oli seuraava tutustumis-
kohde, jossa Raine Haveri-
nen kertoi että Entrinki on 
Kajaanin kaupungin ja koko 
maakunnan merkittävin 
kierrätykseen erikoistunut 
palvelupiste. 

-Meille voi tuoda lähes-
tulkoon kaikkea tarpeetonta 
tavaraa, josta voi olla iloa jol-
lekin toiselle. Kierrättämällä 
tehdään mielihyvää itselle ja 
muille, totesi Haverinen.

Iltapäivällä jatkoimme 
matkaa Suomussalmelle, jos-

sa pysähdyimme Jalonnie-
meen. Jalonniemessä toimii 
erilaisia yrityksiä ja siellä on 
muun muassa Suomussal-
men esihistoriallinen näytte-
ly. Tehtaanmyymälä Namel-
lista löytyi makeat tuliaiset. 
Kiersimme myös Suomus-
salmen kirkonkylän raitil-
la. Ohitimme myös Wanhan 
Kalevan Baarin, joka ihastut-
taa 60-luvulle jämähtäneellä 
tyylillään. Emme kuitenkaan 
ehtineet sisälle pistäyty-
mään. 

Matkamme jatkui  koh-
ti Niittykahvilaa ja Hiljaista 
kansaa, joka on Reijo Kelan 
vuonna 1994 suunnittelema 
taideteos ja joka oli kyllä nä-
kemisen arvoinen. Pellolle 
on rakennettu hahmoja, joi-
den päät on tehty turpeesta 
ja vartalot puukepeistä.  Pai-
kallinen työttömien yhdistys 
pukee hahmot vuodenajan 
mukaan. Näistä aineksis-
ta koostuu Hiljainen kansa 

ja itse kukin koki taideteok-
sen omalla tavallaan. Hiljai-
sen kansan Niittykahvilas-
sa nauttimamme herkulliset 
muurinpohjaletut kahvin 
kera tekivät kauppansa. 
Kohtasimme siellä myös hel-
sinkiläisen runonlausujan, 
joka lausui meille runon.

Iltahämärissä lähdimme 
sitten kotia kohti. Matkal-
la meillä oli arvontaa ja yh-
teislaulua. Linja-autossa oli 
tullen mennen tunnelmaa ja 
matka sujui rattoisasti. Pu-
dasjärvellä oltiin klo 19.30. 
Ja ennen kuin matka loppui, 
alettiin jo toivoa uutta reis-
sua. Vinkkejä retkien tee-
maksi alkoi heti tulla. Pikku-
jouluretki, retki Lappiin…

Meillä oli hieno matka – 
opimme paljon. Kiitos kai-
kille mukana olleille. 

         Kerttu Simu
Kurenalan kyläyhdistys ry
puheenjohtaja

Kyläyhdistyksen porukkaa Kainuun matkalla.

Hiljainen kansa kesäpuvuissaan oli vaikuttava elämys.

6 henk. perhe, jossa myös 
ulko-koira sekä kissa, haluaa 
vuokrata joko omakotitalon tai 
ison rivitalo asunnon mahdolli-
simman pian. P. 040 720 3737 
/ Jaana

VUOKRATAAN

Talvi tulee tänäkin vuonna
YLLÄTYS!

Syksyn ensiliukkaat ovat yl-
lättäneet viime vuosina joka 
kolmannen autoilijan kesä-
renkailla. Pudasjärvellä mo-
net autoilijat jo tietävät, että 
pelkästään kalenteria tuijot-
tamalla vaihto talvirenkai-
siin tapahtuu auttamatta lii-
an myöhään.

Talvirengaspakko astuu 
voimaan vasta joulukuun 
alussa. Nastarenkaita saa 
käyttää 1.11. alkaen ja aina, 
kun keli sitä edellyttää. Nas-
tattomien talvirenkaiden eli 
kitkarenkaiden käytölle ei 
ole rajoituksia.

Syksyn nopeasti vaih-
tuvat kelit tuovat haasteita 
rengasvalintoihin. Alkusyk-
syn sadekeleihin autoilijoita 

patisteltiin varustautumaan 
kunnollisilla kesärenkailla. 
Vähintään yhtä tärkeää on 
vaihtaa talvirenkaisiin en-
nen ensiliukkaita, Auton-
rengasliiton puheenjohta-
ja Jarmo Nuora painottaa ja 
kehottaa autoilijoita vaihta-
maan vähitellen talvimoo-
diin laajemminkin:

- Asennoidu talviliiken-
teen haasteisiin, seuraa sää-
ennusteita ja kelivaroituk-
sia. Matkanteossa auttaa 
kun reitti ja matkustusta-
pa on suunniteltu hyvin en-
nakkoon. Liikenteessä on 
muistettava pitää riittävät 
turvavälit, sillä liukkaalla 
jarrutusmatkat ovat huomat-
tavasti pidemmät. Ennakoi-

va ajotapa kannattaa etenkin 
talvella, kun äkkinäisten liik-
keiden vuoksi kuljettaja voi 
menettää auton hallinnan.

Poliisitarkastaja Heikki 
Ihalainen Poliisihallitukses-
ta muistuttaa autoilijoita oi-
kean rengastuksen ja ajota-
van tärkeydestä. 

- Syksyn nopeisiin sääti-
lan muutoksiin tulee varau-
tua hyvissä ajoin olosuhteet 
huomioivalla rengastuksel-
la. Myös asenne ja ajotapa 
pitää vaihtaa talvisia olosuh-
teita tarkkailevaksi, Ihalai-
nen evästää.

Renkaiden turvallisuus-
merkitys korostuu vaativis-
sa ja nopeasti muuttuvissa 
kelioloissa. Tutkijalautakun-

tien mukaan renkaat ovat 
riskitekijänä joka seitsemän-
nessä henkilö- tai pakettiau-
ton aiheuttamassa kuolon-
kolarissa. Lumisen tai jäisen 
kelin kuolonkolareissa ren-
kaat ovat riskitekijänä joka 
kolmannessa tapauksessa.

Hyvätkään renkaat ei-
vät auta, jos tilannenope-
us on liian suuri keliin näh-
den. Matkantekoa kannattaa 
suunnitella etukäteen keli-
tietoja ja sääennusteita tark-
kailemalla. Keliennusteet 
löytyvät esimerkiksi Liiken-
neviraston nettisivuilta.

Autorengasliitto

Pudasjärven keskustaa, huhtikuussa 2015.



14 15nro 41PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti9.10.2015 9.10.2015nro 41

Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 11.10.2015 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO 

Pääpalkintona 250 euron ostokortti.
Palloraja 54.

Tervetuloa!

Metsä, josta itseni löysin -valokuvanäyttely esillä Syötteen luontokeskukses-
sa 10.9. alkaen lokakuun loppuun saakka. Luontokeskus on avoinna 24.10. saakka 
keskiviikosta sunnuntaihin.
Hempan hölökkä su klo 18-19 lähtö Jyrrkäkoski Campingilta, kävellään, juos-
taan, hölkätään yhdessä. 
Bingo Nuorittalla pe 9.10. klo 18.45, Nuoritantie 76 Ylikiiminki.
Bingo Taivalkosken urheiluhallila su 11.10. klo 18, Urheilutie 8.
Terhokerho kirjastossa la 10.10. klo 10-12. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyl-
lyntie 4.
1-tason esteratsastuskilpailut la 10.10. klo 13, paikalla kanttiini, Hirvas-
kosken Tila Hirvaskoskentie 31, Sotkajärvi.
Hymyhuulet kirjastossa la 10.10. klo 12-15, Pudasjärven kirjasto, Tuuli-
myllyntie 4.
I SoVen 24 h kävely-juoksutapahtuma 10.-11.10. klo 15. Hirvaskosken 
koulu, Jussintie 10 Sotkajärvi. 
Talviuintikauden avajaistapahtuma Rajamaan rannassa, Kauralantie, ma 
12.10. klo 18-19. Uintia, grillimakkaraa, nuotiopannukahvia, mehua.
Tupailta. Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Säkkisellä to 15.10. klo 19.
Senttikirppis la 17.10. klo 12-16 Tuomas Sammelvuo -salissa, Pudasjärven 
monikulttuurinen yhdistys, Kameleontti ry
Jani Sievinen luennoi la 17.10. klo 13-15 Kaupungintalolla, Varsitie 7. Ai-
heena liikunnan, unen ja ravinnon merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Tilaisuus 
kaikille avoin.
Pudasjärven Martat ti 27.10. Keitot, Yläkartano.
Tanssit Möykkälässä 31.10. Tanssit alk. klo 20.30, Näljängäntie 1391. Esiin-
tyy Trio Selena.

(Nuorittantie 76)
pe 9.10. klo 18.45

Bingo Nuorittalla

Päävoittona 200 €:n ostokortti.
Tervetuloa!

AVANTOUINTIPAIKKA RAJAMAAN 
RANTAAN AVATTU

OHJEITA KÄYTTÄJILLE:
-  Paikan avaimen voi lunastaa Työpetari ry:n toimistosta 
 Suojalinnalta Urheilutie 2, toimisto avoinna 
 ma–to 9.00–16.00 ja pe 8.00–14.00.
-  Vuokra-avain 25 €.
-  Käytössä lämmin pukeutumistila.

Tiedustelut: Kaupunki/liikuntatoimi, Heino p. 0400 346 097
Työpetari ry Tuomo p. 0440 822 130, toimisto (08) 822 138

Pudasjärven kaupunki | Työpetari ry

Avantouintipaikkaa ylläpitää liikuntatoimi ja 
   käytöstä vastaa Työpetari ry.

Tervetuloa uimaan, 
tarvittaessa kokeneiden uimareiden ohjausta.

Voi tulla ilman uintiakin!
Grillimakkaroita, nuotiopannukahvia, mehua.

ma 12.10 klo 18-19 
Rajamaan rannassa Kauralantien päässä

TALVIUINTIKAUDEN AVAJAISET

Järjestää:  Pudasjärven kaupunki, Työpetari ry, 
PuU Kuntourheilujaosto ja -Uintijaosto

Kylmä vesi virkistää

Lähdemme Sokoksen linja-autopysäkiltä kello 10.30. 
Sitovat ilmoittautumiset Leena Rantalalle 

puh. 050 559 9066 15.11.2015 mennessä. 
Huomioikaa aikataulumuutos.

Pudasjärven Eläkeläiset ry
JÄRJESTÄMME TEATTERIRETKEN OULUUN pe 4.12.2015 

TAIVASLAULU -ESITYKSEN PÄIVÄNÄYTÖKSEEN klo 13.00. 

Huom! Lippuja varattu 40 kpl!

Syötteen matkailuyrittäjät 
valmistautuvat talveen ko-
vaa vauhtia. Pohjantähden 
aulassa oli keskiviikkona 
7.10. Syötteen yrittäjien rek-
rytointitilaisuus, jossa kiin-
nostuneet saivat kuulla mil-
laisia työpaikkoja on auki 
talvisesongin ajalle. Samalla 
sai tutustua alan koulutus-
tarjontaan.

Esittelemässä työpaik-
koja oli muun muassa Hiih-
tokeskus Iso-Syötteen Hei-
di Terentjeff ja rinneisäntä 
Vesa Salmela, joille tilaisuus 
oli erittäin positiivinen koke-
mus. 

Potentiaalista työvoimaa Syötteen Rekrymessuilta
- Kyllä tämä oli hyvä oi-

kein homma. Vaikka väkeä 
ei käynytkään hurjan pal-
jon, niin paikalle saapuneet 
olivat oikein innokkaita ja 
hyvin potentiaalisia työn-
tekijöitä. Muutamia aiom-
me kutsua työhaastatteluun, 
Heidi kertoo.

Hiihtokeskuksella tarvi-
taan esimerkiksi rinnetyön-
tekijöitä, vuokraamoon asia-
kaspalvelijoita, lipunmyyjiä, 
hiihtokouluun tuntiopettajia 
ja Snowparkin Parkkimana-
geria. Heidi Terentjeff vink-
kaa, että paikat ovat edelleen 
auki ja löytyvät TE-palvelui-

den sivuilta. Loputtomiin 
ei kannata kuitenkaan tuu-
mailla, sillä paikat täytetään 
sitä mukaan kun reippaita 
tekijöitä löytyy.

Heidi kertoo että Hiihto-
keskuksen yleisölle näkyvät 
syystyöt jatkuvat viikonlop-
puna. Tällöin maskottiporot 
Musti ja Lysti menevät Ou-
luun Stockmannin Hulluille 
päiville kertomaan Syöttees-
tä oululaisille. Parin viikon 
päästä ohjelmassa on Etelä-
Suomen matkailijoille suun-
nattu Skiexpo -talviurheilu-
messut.

Hotelli Iso-Syötettä edus-

Matkailualan opiskelijat Ulla Särkelä, Annika Pintamo-Kent-
tälä ja Meiju Baas kertoivat että innostus matkailualaan voi 
puhjeta vaikkapa sesonkityössä Syötteellä.

Hiihtokeskus Iso-Syötteen Vesa Salmelalle ja Heidi Terent-
jeffille rekrymessukokemus oli positiivinen.

Hotelli Iso-Syötettä edustivat tapahtumassa hotellijohtaja 
Juha Kuukasjärvi ja siivouspuolen esimies Raili Honkala.

tivat tapahtumassa hotelli-
johtaja Juha Kuukasjärvi ja 
siivouspuolen esimies Rai-
li Honkala. Heidänkin mu-
kaansa väkeä oli vähän, mut-
ta sitäkin potentiaalisempaa. 
Hotellilla tarjolla on tarjoili-
jan, vastaanottovirkailijan ja 
siivouksen tehtäviä.

Lisäksi tilaisuudesta sai 
myös tietoa matkailualan 
koulutustarjonnasta, jos-
ta kertoivat OSAOn mat-
kailuopiskelijat. Opiskelijat 
vinkkasivat, että sesonki-
työ Syötteellä on erinomai-
nen tapa tutustua matkailu-
alaan. Jos innostus herää voi 

alalta opiskella tutkinnonkin 
itselleen. Koulutus on hyvin 
käytännönläheistä ja opiske-
lijat ovatkin käyneet useissa 
matkailukohteissa tutustu-
massa alaan.

- Olin nuorempana Syöt-

teellä kausityöntekijänä ja 
kiireapulaisena sesonkien ai-
kaan. Sieltä se innostus alaa 
kohtaan taisi lähteä ja muka-
vaa on ollut, kertoo kolman-
nen vuoden matkailualan 
opiskelija Ulla Särkelä. JK

Tapahtumassa Kynttilätalo, Magneettikoru, StressiPiste, 
Cambridge info (Helinä Koski) ja Puuhasliini Ylikiimingistä. 

Lystilauantai
la 24.10. klo 9-15 Korpisen Kylätalolla

Korpisen kyläseura
Tervetuloa!

Lopuksi hirvenlihaa huutokaupassa.
Tervetuloa!

Sarakylän metsästysseura kutsuu kyläläiset, 
jäsenensä sekä maansa seuralle vuokranneet 

HIRVIPEIJAISIIN
Sarakylän koululla su 18.10. Käristystä tarjolla klo 11-13.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Rantaosayleiskaavan voimaantulo
Valtuusto on kokouksessaan 16.6.2015 § 35 hyväksynyt Livojokivar-
ren rantaosayleiskaavan. Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n mukai-
sesti ilmoitetaan, että rantaosayleiskaava tulee voimaan 14.10.2015, 
lukuun ottamatta kiinteistön 615-407-11-51 uutta rakennuspaikkaa.

Rantaosayleiskaava on nähtävänä kaupungin kaavoitus- ja mittaus-
toimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

Pudasjärvi 7.10.2015 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Pudasjärven kau-
pungin puhelinope-
raattori vaihtuu
Pudasjärven kaupungin pu-
helinoperaattorina toimii ti 
13.10.2015 alkaen Sonera. 
Muutos voi aiheuttaa hetkelli-
siä katkoksia puhelinliikentees-
sä.

Asiakaspalvelupiste

Vesirokko mielletään usein 
vaarattomaksi lastentaudik-
si. Sitä se ei kuitenkaan kai-
kille ole, sillä vesirokon jäl-
kitauteihin kuolee joka vuosi 
Suomessa 1-2 lasta. Kaikkine 
oheiskustannuksineen vesi-
rokko tulee yhteiskunnalle 
myös kalliiksi. Vesirokkoro-
kotetta vaaditaankin kansal-
liseen rokotusohjelmaan.

 Vanhemmat mieltävät 
vesirokon yleensä lastentau-
diksi, joka vain pitää sairas-
taa pois. Tuttavien terveet 
lapset saatetaan jopa kut-

sua kylään saamaan vesi-
rokkotartunta, jos tauti jyllää 
omassa perheessä. Suurin 
osa sairastaakin vesirokon 
lapsena.

– Alle 5-vuotiaana sairas-
tettu vesirokko on lievempi 
kuin vanhempana sairastet-
tu. Lapsenakaan se ei kui-
tenkaan ole täysin vaaraton. 
Vuosittain vesirokon vuoksi 
joutuu sairaalaan parisataa 
lasta, ja osa heistä kärsii hy-
vinkin pahoista infektioista, 
sanoo lasten infektiolääkäri, 
professori Harri Saxén.

 Vesirokko tai sen ai-
heuttama jälkitauti kuten 
keuhko- tai aivokuume tai 
vakava bakteeriinfektio ai-
heuttaa Suomessa vuosit-
tain 1–2 kuolemaa. Se on 
siis paitsi ikävän kutiava ja 
kuumeinen myös kuviteltua 
kohtalokkaampi vitsaus. Ei 
ole mahdollista ennustaa ke-
nelle vesirokko on vakava, 
jopa kohtalokas. Myös täy-
sin terve lapsi voi sairastua 
vakavaan jälkitautiin.

 Vesirokko on myös kallis 
tauti. Se kestää yleensä noin 

viikon, ja vesirokkoa sairas-
tavan lapsen on oltava pois 
päivähoidosta tai koulus-
ta. Sairausajaksi kotiin jää 
yleensä isä tai äiti, joka jou-
tuu olemaan pois töistä kes-
kimäärin kolme päivää. On 
laskettu, että vesirokko aihe-
uttaa vuosittain suoria ter-
veydenhuollon kustannuk-
sia kaksi miljoonaa euroa 
ja töistä poissaolojen kaut-
ta suorat tuottavuuskustan-
nukset nousevat jopa 12 mil-
joonaan euroon.

Tiesitkö, että vesirokko voi olla lapsellesi vaarallinen?

PUDASJÄRVEN MAASEUTUSEMINAARI I/II. 
UUSIA NÄKÖKULMIA MAASEUDUN 
MUUTOKSESTA JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Päivän tavoitteena on tarjota uusia ideoita ja ajatuksia maaseudun 
kehittämiseen. Seminaari on tarkoitettu Pudasjärven kaupungin vir-
kamiehille, päättäjille, yhdistyksille, järjestöille ja kaikille asiasta kiin-
nostuneille. 
Tilaisuus on maksuton.

Ohjelma

Aika Maanantai 12.10.2015 klo 8:45-15:15
Paikka Pudasjärven kaupungin valtuustosali Otava

8:45 Ilmoittautuminen

9-10 Maaseudun suuri muutos ja palvelujen järjestäminen
 Seija Korhonen, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 
 kansalaistoiminta

10-10:20 Kahvi

10:20-12 Uudet tavat tuottaa julkisia palveluja, kumppanuus ja 
 sopimuksellisuus
 Veli-Matti Karppinen, toiminnanjohtaja Kainuun Nuotta ry

12- 13 Lounas (omakustanteinen)

13-14:30 Työpajat

14:30-15:15 Loppuyhteenveto asiantuntijat

15:15 Iltapäiväkahvit ja tilaisuus päättyy

 Ilmoittautumiset tapahtumaan sähköisellä lomakkeella
 9.10.2015 mennessä:
  https://www.webropolsurveys.com/S/D5CDF10D1B1FC689.par

LAUANTAI 17.10.

Nuorten kahvila - klo 18 - 23 k13
Kirjaston Nuorisotiloissa, klo 18 - 20 myös alakouluikäisille.

MAANANTAI 19.10.

Nuorten kahvila - klo 12 - 20 k13
Kirjaston Nuorisotiloissa, klo 14 - 18 Actiontime.
Salibandyturnaus koululaisille - Tuomas Sammelvuo-salissa
9.00 - 11.30 Alakoululaisille 1.-6.luokat 
12.30 - 16.00 Yläkoulu, lukio ja amis 
Ilmoita joukkueesi mukaan tai tule muuten vain paikalle 
pelailemaan. Ilmoittautumiset 
puh. 040 8258638 /Juho K.

TIISTAI 20.10.

Retki Ouluun Superparkkiin ja taidemuseoon
9.00 Lähtö Puikkarin parkkipaikalta
n. 10.00 – 14.00 Superpark + lounas
n. 14.30 Taidemuseo: näyttely + työpaja
n. 17.00 Paluu takaisin Puikkarille
Hinta 15€/hlö (sis. pääsyliput, kyyti ja lounas). Alle 7 –vuoti-
aat vanhempien seurassa. Ilmoittautuminen Puikkarin hen-
kilökunnalle puh. 040 826 6440 16.10. mennessä. Retkelle 
tarvitaan yksi täysi-ikäinen valvoja! Valvojalle tarjotaan retki 
ilmaiseksi. Osallistujamäärä max 50 hlö.
Nuorten kahvila - klo 12 - 20 k13
Kirjaston Nuorisotiloissa, klo 14 - 18 Actiontime.

KESKIVIIKKO 21.10.

Touhumaa – klo 12 - 16 Tuomas Sammelvuon salissa
Salissa omatoimista liikkumista ja temppuilua (mm. trampo-
liini, renkaat, sirkusvälineet, sähly). Lisäksi ohjattua touhua:
askartelu klo 12 - 14, rivitanssi klo 13 - 13.30
jalkapallo klo 14 - 15, afrotanssi klo 15 - 15.30
Vapaa pääsy. Alle 7 –vuotiaat vanhempien seurassa.
Nuorten kahvila - klo 12 - 20 k13
Kirjaston Nuorisotiloissa, klo 14 - 18 Actiontime.

TORSTAI 22.10.

Nuorten kahvila - klo 12 - 20 k13
Kirjaston Nuorisotiloissa, klo 14 - 18 Actiontime.
Lauluilta - klo 19.00 Kirjastolla
”Nyt on lokakuu ja minusta näkee sen”
Markku Kemppaisen Juicemainen kirjallis-musiikillinen 
lauluilta

PERJANTAI 23.10.

Retki Kuusamoon
Angrybirds -puisto
Hinnat: alle 4v 0€  I  yli 4v 20€
Puistoon alle 10 –vuotiaat aikuisen seurassa
Kuusamon Tropiikki –kylpylä
Hinnat: alle 4v 0€ I 4-14v 15€ I yli 14v 20€
Kylpylään alle 12 –vuotiaat vähintään 15v ikäisen huoltajan 
seurassa
Ruokailumahdollisuus Kuusamon marketeilla. Lähtö klo 
11.00 ja paluu klo 19.00: Kirjaston nuorisotilojen piha. 
Ilmoittautuminen 20.10. mennessä puh. 0400 703307 / Jari 
tai 040 5262765 / Tarja. Retkelle tarvitaan yksi täysi-ikäinen 
valvoja! Valvojalle tarjotaan retki ilmaiseksi.
Nuorten kahvila - klo 12 - 20 k13
Kirjaston Nuorisotiloissa, klo 14 - 18 Actiontime.

LAUANTAI 24.10.

Nuorten kahvila - klo 18 - 23 k13
Kirjaston Nuorisotiloissa, klo 18 - 20 myös alakouluikäisille.
Järjestävät yhteistyössä:
Pudasjärven Kulttuuripalvelut, Liikuntapalvelut, Nuorisopal-
velut, Kirjasto, Nuorten tuki ry ja Perhekeskusyhdistys ry

SYYSLOMAVIIKON 
OHJELMAA

Pudasjärven Opintorahastoyhdistys ry. 
ILMOITTAA HAETTAVAKSI APURAHAA 

PUDASJÄRVISTEN NUORTEN 
MUSIIKINOPISKELUN TUKEMISEEN. 

Vapaamuotoiset hakemukset 
(mukana todistus musiikin opiskelusta) pyydetään 

toimittamaan 27.10.2015 mennessä sihteeri Vuokko Loukusalle 
os. Kaupunginvirasto, PL 10, 93101 Pudasjärvi.
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puukattilat ja varaajat

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

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

-maalämpöjärjestelmät

Mitä pudasjärveläisille kuu-
luu? Millaisia huolia kau-
punkilaisilla on? Millaisia 
kehitysideoita asukkailta 
löytyy? Askarruttaako pu-
dasjärvisiä jokin kaupungin 
päätöksenteossa? Tällaisia 
kysymyksiä on liikkunut Pu-
dasjärven kaupungin päättä-
jien mielissä, ja siksi keskus-
telua ja avoimuutta halutaan 
lisätä.

Saadakseen kysymyksiin-
sä vastauksia Pudasjärven 
kaupunki järjestää keski-
viikkona 4.11. kello 18 kun-
talaisten kyselytunnin, joka 
on kaikille avoin keskuste-
lutilaisuus valtuustosalissa. 
Pudasjärveläisiä pyydetään 
toimittamaan kysymyksiä, 
kehittämisideoita ja aloittei-
ta etukäteen kyselytunnilla 
käsiteltäviksi.

Kaupunki kuulee  
asukkaitaan kyselytunnilla

Kysymyksiä voi lähet-
tää etukäteen sähköpostil-
la, kaupungin nettisivul-
ta löytyvällä lomakkeella 
tai fyysisesti kiikuttamal-
la kaupungintalon asiakas-
palvelupisteeseen. Kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen 
tähdentää, että kyse on avoi-
mesta keskustelusta ja siksi 
myöskään nimettömiä aloi-
tuksia ei oteta vastaan. Ta-
pahtumassa on myös kes-
kusteluosuus, jossa voi 
esittää lisäkysymyksiä. Pai-
kalla vastailemassa on kau-
pungin johtoryhmää sekä 
valtuuston ja hallituksen pu-
heenjohtajisto.

Timonen kertoo, että ta-
pahtuma liittyy kesäkuussa 
hyväksyttyyn toiminnan ke-
hittämisohjelmaan. Siinä yh-
tenä tavoitteena oli kaupun-

gin toiminnan ja viestinnän 
vuorovaikutteisuuden lisää-
minen. 

Aikaisempaakin koke-
musta vastaavasta löytyy. 
Timonen kertoo järjestä-
neensä vastaavaa toimintaa 
työskennellessään Kemijär-
vellä. Tuolloin tapahtuma 
oli suosittu ja innostava.

- Lähempänä nähdään 
millaiseksi Pudasjärvellä ta-
pahtuma muodostuu. Toi-
vottavasti väkeä saadaan 
paikalle mukavasti. Tavoit-
teena on järjestää vastaava 
tapahtuma muutaman ker-
ran vuodessa, ja jatkossa ti-
laisuus voi myös rakentua 
jonkin tietyn teeman ympä-
rille. Käsitellä voidaan ajan-
kohtaisia tai muuten mie-
lenpäällä olevia aiheita, 
Timonen kertoo. JK

Pistotie 4, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Pistotie 4, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!


