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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!
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Optikon 

näöntarkastus 

0 €

Kahdet monitehot yhden 
hinnalla -kampanja jatkuu vielä!

Kampanja voimassa 
28.11. saakka.

Paljon 
kehyksiä 

kampanjan 
lisäksi 

-30% ja 
jopa 

-50%!

Liike auki ma-ke klo 9-17, to-pe 13.-14.11. 
liike poikkeuksellisesti suljettu!

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358Myös rekisteristäpoistot

 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

Haapalehdon Katsastus Oy

TERVETULOA 
SUOMALAISELLE 

KATSASTUSASEMALLE!
Henkilö- / pakettiauton 

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

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

Soita 08 2377 9501

Pyydä 
tarjous ja voita
ilmAinen 

kATToremonTTi! 
ks. laaturemontti.fi

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

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

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

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

10

Jouluksi kotiin

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY

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

50v

-20%

Kaikki 
LEPOTUOLIT

(1774,-)

Paljon kangas- ja värivaihtoehtoja!
Myös mittojen mukaan.

Tilaukset ehtivät vielä jouluksi!

Bistro kulmasohva

ovh.

1290€ Palvelemme 
sunnuntaina klo 12-15

Loppuviikon tarjous

Pudasjärven 
seurakunnan 

kirkkovaltuustoon 
yhdeksän uutta 

kirkkovaltuutettua s. 4
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 

Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

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

Messu seurakuntakodis-
sa su 16.11. kello 10, Juha 
Rauhala, saarnaa Jukka 
Hautala Herättäjäyhdis-
tyksestä, Keijo Piirainen. 
Herättäjän kirkkopyhä.  
Jumalanpalveluksen jäl-
keen kirkkokahvit ja Siio-
ninvirsiseurat.
Miesten piiri rippikoulu-
salissa ti 11.11. kello 17.30.
Syksyn Raamattupii-
rit maanantaisin 17.11. ja 
15.12., tervetuloa yhdes-
sä tutustumaan Apostoli-

en tekoihin.
Kuorot:  Eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 12.11. kello 13.
Kirpputori Kanttorilassa ke 
12.11. kello 10-13. 
Lähetystalkooilta Kanttori-
lassa ma 17.11. kello 18.
Ystävänkammari seurakun-
takodissa tiistaisin kello 12.
Yhteisvastuustarttipäivä 
retki Kuusamoon ke 19.11. 
Yhteisvastuukerääjät, ter-
vetuloa innostumaan ja tu-
tustumaan vuoden 2015 
yhteisvastuukohteisiin! Yh-
teisvastuu 2015 kehittää suo-
malaista Suurella Sydämellä 
–vapaaehtoistyötä  ja auttaa 
lapsia kouluun Haitissa. Il-
moittautumiset ja ruokavali-
ot 11.11. mennessä Pudasjär-
ven kirkkoherranvirastoon  
(08) 882 3100. Lähtö bussil-
la Pudasjärven seurakunta-
talolta kello 9.00. Paluu kello 
18 mennessä Pudasjärvelle. 
Retki on yhteisvastuukerää-
jille ilmainen. 
Sauvakävely ti 11.11. kello 
18, kokoonnumme Liepee-

seen.
Perhekerhot: Perhekerho 
seurakuntakodissa ke 12.11. 
ja to 13.11. kello 10-13. Ilta-
perhekerho seurakuntako-
dissa to 13.11. kello 16.30. 
Perhekerho Sarakylän kou-
lulla päiväkerhotilassa ke 
12.11. kello 11. Korpisen per-
hekerho ke 19.11. kello 10.
Lapsiparkkia ei pe 14.11.
Rovastikunnallinen las-
ten kirkkopyhä Taival-
koskella su 23.11. Ohjelma: 
perhemessu kello 10, ruokai-
lu, nukketeatteri Sananjal-
ka esittää nukkenäytelmän 
”Pieni on paljon”. Lähtö Pu-
dasjärven seurakuntakodilta 
kello 9 ja paluu noin kello 14. 
Retki on ilmainen. Ilmoittau-
tumiset  to 13.11. mennessä 
kirkkoherranvirastoon  (08) 
882 3100. 
Lapsenpäivän tapahtu-
ma  seurakuntakodissa to 
20.11. kello 12-15. Ruokai-
lu, laulu- leikkihetki ja toi-
mintapisteet. Viikolla 47 ei 
ole perhekerhoja, tervetuloa 

lapsenpäivän tapahtumaan.
Rauhanyhdistykset: Seurat 
Jongulla Sanna-Sofia ja Ju-
hani Pesälällä su 16.11. kello 
13 (Samuli Leppänen). Päi-
väseurat Kurenalan ry:llä su 
16.11. kello 13 (Heikki Saa-
rela, Harri Hyväri). Lähe-
tysseurat Aittojärvellä Pauli 
Puurusella ti 19.11. kello 18, 

Yli-Livolla Taina ja Pertti 
Luokkasella ke 20.11. kel-
lo 19.
Kastettu: Sini Sofia Ala-
vahtola, Rasmus Leonard 
Karttunen, Luukas Eevert-
ti Kumpula.
Haudattu: Timo Juhani 
Märsynaho 51 v, Jarmo Ta-
pani Honkanen 45 v.

Pudasjärven kirkkomusiikkiviikko  
10.-17.11.2014:

Konsertti ke 12.11. kello 19 Sarakylän kappelissa. Sara-
kylän kappelikuoro ja Vox Margarita –kuoro, johtaa Kei-
jo Piirainen, Hannele Puhakka, huilu ja urut, Vilhelmiina 
Heikkilä, sello, Elina Jylhänlehto, piano. Konserttiin pää-
see kuoron linja-auton kyydissä 12 ensimmäistä lähtijää, 
lähtö kello 17.00. Ilmoittautuminen kirkkoherranviras-
toon (08) 882 3100.
Konsertti to 13.11 kello 19 kirkossa, Pudasjärven kirkko-
kuoro, Olli Heikkilä, viulu, Mikael Säily, sello, Hannele 
Puhakka ja Anna-Elina Jaakkola, piano.
Konsertti la 15.11. kello 18 seurakuntakodissa, Juhani 
Alakärppä, laulu ja Juho Alakärppä, piano, ohjelma 10 €.
Konsertti ma 17.11. kello 18 kirkossa, Suomen kanttori-
kuoro, johtaa Kari Turunen, ohjelma 10 €.

Tämä kehotushuuto liittyy tulevaan sunnuntaihin. Silloin viete-
tään valvomisen sunnuntaita. Tuo kehotus hereillä oloon kut-
suu meitä valmistautumaan Kristuksen toiseen tulemiseen. 
Ensi sunnuntaina vietetään myös Herättäjän kirkkopyhää. He-
rättäjä-Yhdistys on yksi kirkon sisällä toimivista herätysliikkeis-
tä. Herännäisyysteen puolustaa arkaa ja ikävöivää uskoa, jossa 
Kristuksen ja ihmisen väliin ei aseteta mitään. Armo ja armon 
sanoma kuuluu kaikille. Liikkeellä ei myöskään ole minkään 
”keskuskomitean” laatimaa oppia, vaan liike on aidosti evan-
kelisluterilaisen kirkon opissa kiinni ja Martti Lutherin jalan-
jäljissä.

Valvomisen sunnuntaina meitä kehotetaan muistamaan se, 
että Kristus on luvannut tulla aikojen lopussa takaisin nouta-
maan omiaan. Tämä ei kuitenkaan saisi saada meitä pelon val-
taan. Sen pitäisi saada meitä miettimään, mikä olisi Jumalan 
mielen mukaista. Saamme luottaa siihen, että aikojen lopussa 
Kristus vie meissä aloittamansa työn päätökseen. Hänen ar-
monsa varassa pääsemme perille.

Keijo Piirainen 

Herätkää!

Virsi 148:

1. Herää, Herran seurakunta 
 lähellä ja kaukana!
 Huuto ”Katso, ylkä saapuu!”
 kohta on jo kaikuva.
 Herää taistoon, vaivannäköön,
 rakkauteen, elämään.
 Rohkeuden suo hän sulle,
 ostetulle verellään.

3. Herää, katso Herran töitä! 
 Syntiset hän armahtaa. 
 Lapsilleen hän runsaan pöydän 
 taivaan lahjoin valmistaa.
 Kiitos Herran! Herra elää
 ihmetöitään jatkaen.
 Puhkea siis ylistykseen,
 Herran kansa, riemuiten.

Pudasjärven Kirkkomusiik-
kiviikko alkoi maanantai-
na 10.11. seurakuntasalissa 
pidetyllä kansalaisopiston 
oppilaskonsertilla. Konser-
tissa oli runsaasti kuulijoi-
ta ja noin 20 eri esiintyjää tai 
esiintyjäryhmää onnistuivat 
hienosti ja tunnelma oli mu-
kava. Tilaisuudessa esiintyi 
kansalaisopiston puhallin-
orkesteri, lisäksi oli pianon, 
huilun, viulun ja sellon soit-
toesityksiä sekä yksinlaulua. 
Konsertista vastasivat kansa-
laisopiston musiikinopettajat 
ja seurakunnan kanttorit. 

Kansalaisopiston oppilaskonsertti 
avasi kirkkomusiikkiviikon

Vilhelmiina Heikkilä soitti sellolla Bachin Arioson Juk-
ka Jaakkolan säestyksellä.

Kirkkomusiikkiviikon ensimmäinen, seurakuntakodissa järjestetty kansalaisopis-
ton oppilaskonsertti kokosi paikalle kuulijoita lähes salin täydeltä.

Hengellisen laulumusiikin 
konsertissa lauantaina 15.11. 
seurakuntatalossa laulaa si-
molaissyntyinen baritoni Ju-
hani Alakärppä. Kevääl-
lä 2011 Alakärppä valmistui 
laulupedagogiksi OAMK:sta 
Airi Tokolan johdolla. Lisäk-
si hän on täydentänyt osaa-
mistaan laulutaiteen paris-
sa vuosien varrella monien 
opettajien ja musiikkiammat-
tilaisten johdolla. Hän voit-
ti ensimmäisen Toivo Kuu-
la -laulukilpailun Alavudella 

Menestystä saaneet esiintyjät lauantai-illan konsertissa
vuonna 2012. Tuomariston 
puheenjohtajana oli ooppe-
ralaulaja Jaakko Ryhänen.

Alakärpän taiteellista 
työskentelyä on tukenut Pro 
Musica -säätiö vuonna 2010. 
Oulun kaupunki muisti Toi-
vo Kuula-kilpailun johdos-
ta Alakärppää vuoden 2012 
kulttuurimenestyjänä stipen-
dillä tammikuussa 2013.

Alakärppä toimii laulun-
opettajana Pohjois-Pohjan-
maalla ja Lapissa. Hän on Iin 
lauluviikon perustaja ja tai-

teellinen johtaja.
Juhani Alakärppää säes-

tää hänen nuorempi veljen-
sä Juho Alakärppä. Hän on 
opiskellut Sibelius-Akatemi-
assa Liisa Pohjolan, Kölnissä 
Ulrich Rademacherin, Mün-
chenissä Gerold Huberin 
sekä Wienissä Charles Spen-
cerin johdolla. Hän valmistui 
musiikin maisteriksi vuonna 
2010 ja sai todistuksen Lied-
musiikin jatko-opinnoista 
Wienin musiikkiyliopistos-
sa vuonna 2012.  Alakärppä 

tunsi jo varhaisessa opiske-
luvaiheessa erityistä mielen-
kiintoa lauluihin ja muuhun 
kamarimusiikkiin. Tästä seu-
rauksena on ollut yhteistyö 
useiden menestyneiden ko-
timaisten ja nuoren polven 
ulkomaisten laulajien sekä 
instrumentalistien kanssa.

Alakärpän lied-pianismi 
on palkittu useaan otteeseen 
kotimaassa sekä myös ulko-
mailla.

Jukka Jaakkola

Baritoni 
Juhani 

Alakärppä 
esiintyy 

lauantai-illan 
konsertissa.

Pianisti 
Juho 
Alakärppä.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TunneTusTi 
parempaa ruokaa

ps

pkt 

kpl

katso lisää  
tuotteita  

k-supermarket.fi

Tarjoukset voimassa 
to-su 13.-16.11.

Atria
Gotler
makkaratanko
1 kg

495
kpl2rs

Hk 
amerikan pekoni
170 g (11,71/kg)
original

kulta katriina 
kahvi
450-500 g (5,98-6,64/kg)

199

299

Arla Natura 
kermajuustot 
1 kg (5,59/kg)
myös 17 %  

559
799

249

349

kpl

pkt

pkt

porsaan 
sisäfilee
maustamaton n. 550 g

995 399

Naudan 
jauheliha 17 %
400 g (6,25/kg)

500
Ilman korttia tai yksittäin 3,39 rs (8,48/kg)

Ilman korttia 12,95 kg

699
kG

 Ilman korttia 7,99 kg

 Ilman korttia 6,29 kpl (6,29/kg)

-12 %

-36 %suomalainen 
edam
1 kg (3,99/kg)

pintamaustettu 
broilerin 
rintaleike
n. 1,1 kg

kG kpl

-26 %

-23 % Aito 
hienosokeri
1 kg (0,79/kg)

079
pkt

Putaan pulla 
konsulentti 

to 13.11.2014

Varaa joulukinkkusi ajoissa. Näin varmistat juuri haluamasi kinkun.

tarjoamme myös yrityksille helppoa lahjapalvelua: 
Anna kinkku, ruokakori tai lahjakortti henkilökunnallesi joululahjaksi.

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

Hinnat voimassa 
to-su 13.-16.11.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

Perussuomalaiset 
tarjosivat hernesoppaa

Perussuomalaiset kansan-
edustajaehdokkaat Henna 
Kupsala Siikajoelta ja Mat-
ti Viitala Haapajärveltä sekä 
järjestösihteeri Joukamo 
Kortesalmi Kuusamosta tar-
josivat hernekeittoa S-Mar-
ketin edustalla perjantaina 
7.11.

Tilaisuudessa olivat lisäk-
si mukana Henna Kupsalan 
kampanjapäällikkö Veikko 
Siitonen Kittilästä ja Pudas-
järven perussuomalaisten 
puheenjohtaja Alpo Ollila.

Kansan keskellä – kansan 
kielellä  -teemalla pidetyssä 
tilaisuudessa Henna Kupsa-
la kertoi, että hän on täysillä 
liikkeellä tullakseen valituk-
si kansanedustajaksi.

– Suomi pitää saada kun-
toon. Se on nyt tosi huonossa 
kunnossa ja yritykset pake-
nevat maasta. Täällä on pal-
jon byrokratiaa, eivätkä yri-
tykset yksinkertaisesti pysty 
toimimaan, Kupsala totesi.

Lisäksi Kupsala nosti esil-
le energiapolitiikan. Hänen 
mukaansa Suomeen tuodaan 
koko ajan energiaa, vaikka se 
voitaisiin korvata kotimaisel-
la turve- ja puuntuotannolla.

Eläkkeille  
5000 euron katto
Matti Viitala taas kertoi vas-
tustavansa hyvä veli – järjes-
telmää ja hallituksen jäsen-
ten turhia palkkioita, kun he 
istuvat eri yhtiöiden hallin-
toneuvostoissa.

– Myös ylisuuret eläkkeet 
pitää saada pois. Eläkkeillä 

voisi olla eläkekatto, jonka 
suuruus olisi maksimissaan 
5000 euroa, Viitala linjasi.

Perussuomalaisilla on nyt 
14 kansanedustajaehdokasta 
Oulun läänissä, mutta mää-
rä saattaa vielä kasvaa. Esi-
merkiksi järjestösihteeri Jou-
kamo Kortesalmi ei ole vielä 
päättänyt ehdokkuudestaan.

– Minä katson puolueen 

kokonaistilannetta ja pidän 
vielä portin auki. Siellä on 
Kortesalmen mentävä aukko 
ehdokaslistassa.

Kansan keskellä – kansan 
kielellä -tilaisuudet jatkui-
vat samana päivänä Taival-
koskella ja lauantaina Kuu-
samossa.

Asko Kurki

Pudasjärveläinen Aki Kanniaiselle maistui Joukamo Kortesalmen, Matti Viitalan ja 
Henna Kupsalan tarjoama hernekeitto. Kuvassa mukana taustalla myös Alpo Ollila.

ONHAN NE 
NÄMÄHI 
JONNAE!

21.900 
13.450
6.450
5.950
4.950
4.950
3.450
2.950
2.950
2.950
2.650
2.650
2.650
2.450
1.950
1.750
1.750

11.900

MB E 320 CDI Avantgarde autom..... -05
Toyota Hiace 2.5 TD pitkä, 4-veto......-05
MB C 200 CDI, farkku................-03
Citroen C4 1.6i HB, ml. 146 tkm .......-04
Volvo S40 1.8i, hieno.........................-03
Saab 9-5 2.0i Turbo, farmari...............-02
Peugeot 307 1.6i, farkku....................-03
Volvo S40 1.6i, ml. 224 tkm...............-01
Renault Megane 1.6i, ml. 209 tkm ....-03
Ford Mondeo 2.0 TDCi Sport Back...-04
Volvo V70 2.5i, siisti ..........................-98
Toyota Corolla 1.4i LB................ -01
Opel Astra 1.8i, farkku................-99
Volvo V40 1.9 TD........................ -00
MB C180 2.0D, siisti ..................-94
Nissan Almera 1.6 SI, siisti.........-99
Chrysler Voyager 2.5i ................ -95
Traktori:
Zetor 9540, 4-veto......................-94

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, myös ilt. ja 

viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN
AUTON PESUT JA VAHAUKSET. 

KYSY EDULLISET TALVI-
RENGASTARJOUKSET!

Myös maa-alueet ja rantatontit. 
Hitsaustyöt/katsastushuollot.

Pitopalvelua
- Muistotilaisuudet
- Perhejuhlat
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas 
Markku ja  

Hannaleena
P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

myytävänä

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

KANgAS- 
JA KUdE-

AUTO
Pudasjärven 

torilla pe 14.11. 
klo 8-15 

Matonkudetta, 
ontelokuteet, 

poppanakuteet, 
paperinauhat.

Maahantuojalta 
suoraan sarkaa, 

verkaa, lapin nauhat 
ym.

Pala-Talo 
Puh. 0500 285 040
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ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856
Tuotantietie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260

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

Tuotantotie 1, Pudasjärvi. Puh.  020 752 8260

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS PUdASJÄRVI

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

palvelu on avattu!
Tilatut tuotteet ovat valmiina noudettavaksi 3 tunnin sisällä tilaamisesta. 
Voit maksaa tilaamasi tuotteet verkkokaupassamme heti tai myymälän 

kassaan noutaessasi tuotteesi. 

Katso lisää  
www.rautia.fi/pudasjarvi

Pienkonehuolto Keskiaho 
viettää perjantaina 14.11. toi-
mintansa 20-vuotisjuhlia. 
Juhlapäivää yrityksessä vie-
tetään Pörinäpäivän mer-
keissä, jolloin kävijöille on 
tarjolla muun muassa tuote- 
esittelyjä unohtamatta kah-
vitarjoilua ja hernekeittoa. 
Yrittäjä Jari Keskiaho ker-
toi, että juhlia vietetään työn 
merkeissä yhdessä asiakkai-
den kanssa. 

-Yritys on kasvanut pik-
kuhiljaa ja tällä hetkellä meil-
lä on työntekijöitä yhteensä 
viisi henkilöä. Alkuvuosien 

Pienkonehuolto Keskiaholla 
20-vuotisjuhlat

pienet toimitilat ovat muut-
tuneet autotallista nykyisiin 
omiin toimitiloihimme. Juh-
lapäivänä haluamme muis-
taa asiakkaitamme, jotka 
ovat mahdollistaneet yri-
tyksen kehittymisen ja ole-
massaolon. Kasvua on myös 
vahvistanut hyvät suhteet 
tuotevalmistajiin ja maa-
hantuojiin, totesi Keskiaho. 
Pienkonehuolto Keskiaho 
Oy palkittiin viime vuonna 
Pudasjärven Vuoden Yrit-
täjäksi marraskuussa pide-
tyssä Pudasjärven Yrittäjien 
pikkujoulujuhlassa. PK

Kuva viimevuoden Pöri-
näpäiviltä.

Tämän vuoden seurakunta-
vaaleissa sunnuntaina 9.11. 
Pudasjärven seurakunnas-
sa kirkkovaltuusto uusiu-
tui melkoisesti, sillä uusia 
valtuutettuja valittiin yh-
deksän. Nykyisistä valtuu-
tetuista oli ehdolla 16, joista 
14 tuli valituksi. Äänihara-
vana oli tällä kertaa Tuulik-
ki Tihinen 89 äänellä. Hä-
nellä oli edellisistä vaaleista 
kymmenen äänen nousu, 
vaikka äänestäjiä oli nyt vä-
hemmän. Arvo Niskasaari 
sai 73 ääntä, jossa pudotus-
ta edellisiin 12 ääntä. Anna-
Maaria Jaakkola nosti ää-
nisaalistaan melkoisesti 70 
äänellä, jossa oli nousua pe-
räti 30 ääntä. Eija Ikonen 66 
oli neljäntenä, vaikka pudo-

Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuustoon 
yhdeksän uutta kirkkovaltuutettua

Kaikkien  
ehdokkaiden  
äänimäärät:
Kristillisten  
perusarvojen puolesta 
-ehdokaslista
Valtuustoon valitut:
Niskasaari Arvo 73
Jaakkola Anna-Maaria 70
Perttu Seija 52
Mattila Juhani 52
Jurmu Iivari 47
Nikula Veli 38
Lohilahti Ilmari 33
Pikkuaho Katriina 30
Puhakka Suvi 29
Varavaltuutettuina:
Lauhikari Riina 29, Karppinen 
Taimi 28, Jumisko-Putula Mer-
ja 26, Niskasaari Juho 25, Tuo-
himaa Jaana 25, Puurunen Oili 
23, Lehto Liisa 14, Hankkila 
Riitta 12, Juusola Kimmo 11, 
Hirvasniemi Mari 4.

Kirkko keskellä arkea 
-ehdokaslista
Valtuustoon valitut:
Tihinen Tuulikki 89
Särkelä Katja 57
Ahonen Esko 54
 Veivo Sointu 51
Lantto Marja 46
Piri Jouni 42
 Vainio Taina 41
Varavaltuutettuina:
Timonen Tuulikki 36,  Väisänen 
Tarja 32, Loukusa Vuokko 29, 
Tuominen Inkeri 28, Ahonen 
Eija 23, Lantto Minna 22.

Toimiva seurakunta  
– lähellä ihmistä  
-ehdokaslista
Valtuuston valitut:
Ikonen Eija 66
Ruokangas Mauno 62
Kemppanen Tuomas 46
Puurunen Terttu 44
Tykkyläinen Kari 43
Fali Sirkku 41
Ekdahl Aune 33
Varavaltuutettuina:
Inget Irma 33, Tykkyläinen, 
Marja-Leena 31, Juurikka An-
nika 26, Törrö Marja-Leena 
22, Pohjanvesi Tapio 21, Kuu-
kasjärvi Tuula 16, Kujansuu Rit-
va 14, Soronen Paula 9, Ollila 
Alpo 6.

Vaaliuurna on tarkastettu, että se on tyhjä ja vielä viimeisiä valmisteluja ennen 
äänestyksen alkua vaaliavustaja Keijo Piiraisella, vaalilautakunnan puheenjoh-
taja Juha Rauhalalla ja vaalivirkailija Jorma Alatalolla. 

Tuomas Kemppanen 
täytti juuri ennen vaale-
ja vaaditut 18 vuotta ja 
on nyt Suomen nuorim-
pia kirkkovaltuutettuja. 

Varsinaisen vaalipäivän ensimmäinen äänestäjä 
oli Lassi Hanhisuoanto. Vaalivirkailijoina lisää ää-
nestäjiä odottamassa Sinikka Pietilä, Eija Ikonen ja 
Tauno Kujala. 

Vaalivirkailija Jorma Alatalo leimaamassa ensim-
mäisten joukossa äänestäneen Eija Ylikosken 
vaalilippua.

Näissä vaaleissa oli ensimmäistä kertaa vaalit yk-
sipäiväisenä. Toinen muutos oli se, että ei odotet-
tu jumalanpalveluksen päättymistä, vaan vaalit 
aloitettiin tasan klo 11. Näin aikaisemmissa vaa-
leissa syntynyttä jonoa äänestämään ei muodos-
tunut, joten äänestäjien jono täytyi kuvata kirkko-
kahvipöydässä. 

tusta äänissä oli 15 ääntä. 
Viime vaaleissa neljänneksi 
suurimmalla äänimäärällä 
valtuustoon valittu Sointu 
Veivo tuli nytkin valituk-
si, joskin pudotusta oli 26 
ääntä.  

Uusina valtuutettuina 
ovat seuraavat neljä vuot-
ta päättämässä lista ykkö-
seltä Ilmari Lohilahti, Juha-
ni Mattila ja Suvi Puhakka, 
joka tuli varsinaiseksi val-
tuutetuksi arvonnan kaut-
ta ja samalla äänimäärällä 
Riina Lauhikari on varaval-
tuutettuna. Lista kakkosel-
ta Taina Vainio ja lista kol-
melta Mauno Ruokangas, 
Tuomas Kemppanen, Kari 
Tykkyläinen, Sirkku Fali ja 
Aune Ekdahl, joka sai paik-

kansa arvonnan kautta, kun 
oli sama äänimäärä Irma In-
getin kanssa.

Nykyisistä valtuutetuista 
uusivat siis paikkansa lista 
ykköseltä Arvo Niskasaari, 
Anna-Maaria Jaakkola, Sei-
ja Perttu, Iivari Jurmu, Veli 
Nikula ja Katriina Pikkuaho, 
lista kakkoselta Tuulikki Ti-
hinen, Katja Särkelä, Esko 
Ahonen, Sointu Veivo, Mar-
ja Lantto ja Jouni Piri sekä 
lista kolmoselta Eija Ikonen 
ja Terttu Puurunen. 

Valtuustoon valituis-
ta naisia on 13 ja miehiä 10. 
Valtuutettujen keski-ikä on 
54 vuotta.

Pudasjärvellä kävi ää-
nestämässä 6279 äänioi-
keutetusta 1693 henkilöä. 
Näin äänestysprosentti nou-
si huomattavasti maan kes-
kiarvoa suuremmaksi ollen 
27 prosenttia. Neljä vuot-
ta sitten äänestysprosent-
ti oli 23,2, joten nousua oli 
edellisiin vaaleihin verrat-
tuna peräti 3,8 prosenttia. 
Huomattakoon, että ääni-
oikeutettujen määrä oli Pu-
dasjärven seurakunnassa 
pudonnut neljässä vuodessa 
peräti 474 henkilöllä.

Ennakkoäänestyspro-
sentti oli edellisissä vaaleis-
sa 12 ja nyt 16,6. 

Viime vaaleissa pääsivät 
äänestämään ensimmäistä 

kertaa 16-17 vuotiaat nuo-
ret. Silloin heitä oli äänioi-
keutettuina 262, nyt 206, 
joista äänesti 55 nuorta eli 
nuorten äänestysprosent-
ti oli nyt sama kuin viime 
vaaleissa eli 26,7. 

Valtuutetuksi pääsi uu-
tena nuori Tuomas Kemp-
panen varsin hyvällä 46 ää-
nellä. Hän lienee Suomen 
nuorimpia kirkkovaltuutet-
tuja. Hän täytti äskettäin 18 
vuotta, joka piti olla vähin-
tään ikänä ennen vaaleja. 

Näissä vaaleissa oli kol-
me ehdokaslistaa viime 
vaalien neljän listan sijaan. 
Pienpuolueet ja johon listal-
le kuului myös puolueisiin 
kuulumattomia, sopivat 
yhteisestä listasta, joka nä-
kyi valtuutettujen määräs-
sä. He saivat seitsemän val-
tuutettua, jossa oli nousua 
edellisiin vaaleihin kolme. 
Jokainen ääni on tärkeä, 
sen sai kokea Keskustan lis-

ta. Jos siellä olisi ollut kol-
me ääntä enemmän, he oli-
sivat saaneet kahdeksan 
paikkaa. Nyt muutaman 
äänen erolla Rauhanyhdis-
tyksen lista yksi sai yhdek-
sännen paikan, jossa tosin 
oli pudotusta viime vaalei-
hin yksi paikka. 

Heimo Turunen
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Pudasjärven taajamassa oma-
kotitalossa asuvat Pirkko ja 
Henrik Hämäläinen ryhtyivät 
tuumasta toimeen ja tilasivat 
Hämeen Laaturemontin työ-
porukan uusimaan talon 34 
vuotta vanhan palahuopaka-
ton. Henrik kertoi katon uu-
simisen olleen jo pitempään 
mielessä, mutta asiaa vauh-
ditti, kun kyseinen firma kävi 
tekemässä naapurin taloon 
kattoremontin aiemmin syk-
syllä.

-Sovimme meidän talon 
katon uusimisesta jo tuol-
loin Hämeen Laaturemontin 
kanssa ja heidän kattoasian-
tuntijansa teki asiaan liitty-
vät tarvittavat valmistelut 
ja suunnitelmat. Kaupan te-
koa osaltaan myös siivitti te-
kijän lupaus saada uusi katto 
valmiiksi nopeasti ja pihapii-
ri puhtaaksi purkujätteistä 
samalla reissulla. Olin myös 
tyytyväinen kuultuani, että 
purkujätteet menevät kierrä-
tykseen ja ne hyödynnetään 
tosi tehokkaasti.

–Valitsimme uuteen kat-
toon pintamateriaaliksi pel-
tikaton, koska ilman alus-
huopaa olevan vanhan 
palahuopakaton päälle ei voi-
nut asentaa uutta palahuo-
paa. Peltikatto on materiaalina 
helppohoitoisempi, kuin huo-
pakatto ja uuden katon pin-
noitteelle luvataan 20 vuoden 

Kattoremontti valmiiksi kädet taskussa

takuu. Meidänkin tapaukses-
sa työ sujui sutjakkaasti. Nel-
jän miehen kattoasennuspo-
rukka aloitti työt aamulla ja 
illaksi olivat kattopellit jo pai-
koillaan. Seuraavalle päivälle 
miehille jäi vain rännien asen-
nustyöt.

-Oli mukava seurata re-
montin valmistumista ja pitää 
omat kädet tyynesti taskus-
sa. Asennusporukalla oli mu-
kanaan kaikki työssä tarvitta-

va tarvikkeita ja nosturiautoa 
myöten. Nyt kun työt on teh-
ty, puhumattakaan talosta, 
nyt pihapiirikin näyttää mu-
kavalta, tuumasi Henrik hy-
villään.

Paikalla ollut kattoasian-
tuntija Ville-Veikko Kuha ker-
toi, että tietoisuus Hämeen 
Laaturemontin palveluista on 
levinnyt hyvin. Kuha laskes-
keli, että heidän asennusporu-
kansa ovat tehneet viimeisen 

Omakotitalon kattoremontti sujui Hämeen Laaturemontin neljän miehen kattoasen-
nusporukalta ripeästi. Vasemmalla remontin etenemistä seuraamassa talon omista-
ja Henrik Hämäläinen ja yrityksen kattoasiantuntija Ville-Veikko Kuha.

vuoden kuluessa Pudasjärvel-
lä useita kymmeniä kattore-
montteja.

-Talvi on loistavaa aikaa 
tehdä kattoremontti ja sään ai-
heuttamat riskitkin ovat tuol-
loin huomattavasti pienem-
mät. Teemme kattoja läpi 
talven, eikä meitä pakkanen 
pelota. Lumityötkin tehdään 
kaupan päälle, naurahti Kuha.

Pertti Kuusisto

Jokaisella kansalaisella tu-
lee olla oikeus saada hänel-
le kuuluvia opetuspalveluja 
riippumatta siitä, missä hän 
asuu. Suomen koululaitos 
on saanut kansainvälistä ar-
vostusta osakseen. 

Yksi perusopetuksen tär-
keä osa ovat alakoulut, jois-
ta 1/5 on niinsanottuja pien-
kouluja eli alle 50 oppilaan 
kouluja. Pienten koulujen 
määrä on Suomessa laskenut 
yli 100 koulun vuosivauhtia. 
Onneksi niitä on vielä jäljellä 

pari tuhatta kappaletta. Hir-
vaskosken koululle kokoon-
tui keskiviikkona 5.11.

Pudasjärven opettajia 
etenkin pieniltä kouluilta 
kuulemaan asiantuntijoita ja 
pohtimaan Pudasjärven ala-
koulujen arkitilanteita. Ta-
paamisen taustajärjestäjänä 
oli Pienkoulut OSAAVA- 
hanke. Erityisesti yhdys-
luokkaopetukseen ja pieniin 
kouluihin kansainvälises-
tikin perehtynyt professo-
ri Esko Kalaoja kertoi tutki-

musten havaintoja. Pienten 
koulujen vahvuuksia ovat 
yhteenkuuluvuus, oppimi-
nen ja toimintaympäristön 
hyödyntäminen. Pienkoulut 
OSAAVA- hankkeen projek-
tipäällikkö Lauri Wilen ker-
toi hankkeen keräävän tietoa 
ja kokemuksia ympäri Suo-
men sekä järjestävän koulu-
tuksia ja verkostotapaami-
sia. Keskeisiä teemoja ovat 
’Pienkoulu laadukkaana op-
pimisympäristönä’, ’Yhdys-
luokkapedagogiikka’ sekä 
’Johtaminen’.  

Pudasjärveläiset opettajat 
tunnistivat hyvin esillä ol-
leet asiat. Pienkoulut ja yh-
dysluokat tarjoavat lapsille 
oivallisia mahdollisuuksia 
oppimiseen omien taitojen 
mukaan. Oppilaat ja perheet 
tunnetaan. On totuttu toimi-
maan luontevasti yhdessä. 
Koulun ja kodin on helppo 
tehdä yhteistä kasvatustyö-
tä. 

Pudasjärvellä on tällä het-
kellä 5 sivukylillä toimivaa 
koulua. Oppilaita niissä on 
27 – 61 ja opettajia 2 - 5. Ku-
renalan taajamassa on kaksi 
alakoulua; Kurenalan ja La-

karin koulut. Lakarin kou-
lun oppilasmäärä kasvaa 
nopeimmin. Kaupunki on 
hyvin huolehtinut opetuk-
seen tarvittavista resursseis-
ta. Se onkin nykyään erityi-
sen tärkeää, koska jokaisella 
lapsella on oikeus saada tar-
vittaessa oppimiseensa tu-
kea. Henkilökohtaisia op-
pimissuunnitelmia onkin 
käytössä paljon. 

Erityisen huomionarvoi-
nen seikka on se, että opetta-
jat ovat päteviä ja kokeneita. 
Jokaisella koululla tarvitaan 
oma toiminnasta vastaava 
rehtori, koska Pudasjärvel-
lä koulut sijaitsevat etääl-
lä toisistaan. Viime vuosina 
lainsäädännöstä ja Opetus-
hallituksen ohjeistuksista 
johtuvat velvollisuudet eri-
laisten suunnitelmien teke-
miseen ovat vahvasti laajen-
taneet opettajien työtä. 

Opettajat kokivat kolle-
goiden tapaamisen antoi-
saksi, oli virkistävää vaihtaa 
ajatuksia. Tunnelma oli iloi-
nen ja eloisa – melkein kuin 
olisi oppilaiden kanssa ollut!

Jukka Lehto

Reilut 20 Pudasjärven koulujen opettajaa kokoontui Hirvaskosken koululle kuulemaan ja keskustelemaan pien-
koulujen ja yhdysluokkien merkityksestä opetustyössä.

Eläköön koulutus!

Hirvaskosken koulun rehtori Jukka Lehto, professori 
Esko Kalaoja ja projektipäällikkö Lauri Wilen tarkas-
televat vuodelta 1955 olevaa oppikirjaa. Kuvat Pertti 
Kuusisto.

Rekisteröintejä Vakuutuksia

Viitantie 7 (Sähkö-Polar) 
90900 Kiiminki

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

Avoinna ma-pe klo 9-17

KATSASTUS TARJOUS! 
Katsastuksen yhteydessä 

pesukuponki veloituksetta! 
Tällä kupongilla!

%
%

%

%

Pudasjärven kauPunginkirjastossa
Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi

perjantaina 14.11.2014
klo 16-21Tule pelaamaan 

kirjaston uusia 
konsoli-, lauta- ja 

korttipelejä!

Ohjelmassa kil-
pailuja ja tarjolla 
pientä purtavaa.

Järjestäjät yhteistyössä kirjasto ja nuorisotoimi

Vapaa pääsy.

Tervetuloa!

TORILLA
Pudasjärvi pe 14.11.

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

Fazer
Riisipiirakat
6-9 kpl 330-420 g
(5,60-4,40 kg)

Ingman
Creamy jäätelöt
0,85 l (3,87 l)

Arla Power Cow
Vanukkaat
120 g (3,25 kg)

185pss 329prk 039prk

Libero
Housuvaippa
Up&Go Mega koot 5 ja 6
58-62 kpl

1539pkt

Semper
Smoothiet
6 kk 90 g (11,00 kg)

099prk

Tuoretorin tuotteet voimassa 17.11. asti.

949
Hätälä
Savusiika
vac. n. 700 g

kg 269
Snellman sika-nauta
Jauheliha
400 g (6,72 kg)

rasia 759
X-tra porsaan
Pihvifilee
kermamarinoitu

kg

X-tra Italian
Kiivirasia
500 g (1,98 kg)

099rasia

Rainbow Espanjan
Parsakaali
pakattu 300 g  (1,63 kg)

069pkt

Ranskan Golden
Delicious
Omena

099kg

Kotimaista
Karjalanpaisti
600 g (8,31 kg)499

rasia
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Kansanedustaja Antti Ranta-
kangas Haapavedeltä vierai-
li Pudasjärvellä maanantaina 
27.10. Päivällä hän oli jänis-
metsällä Hetekylässä tutuissa 
maisemissa (haukku oli, mut-
ta jänis ei loikkinut kohdalle), 
illansuussa oli vierailu lähi-
ruoan merkeissä Pudasjärven 
teurastamolla ja illalla hän toi 
Eduskunnan ja muut ajan-
kohtaiset terveiset Keskustan 
Pudasjärven kunnallisjärjes-
tön syyskokouksessa Pohjan-
tähdessä. 

Rantakangas kertoi pitä-
vänsä luonnonvarojen mo-
nipuolista hyödyntämis-
tä maaseudun kehityksen 
tärkeimpänä tekijänä. Suo-
meen tuodaan energiaa pe-
räti 8,5 miljardin edestä vuo-
dessa. Tästä 71 prosenttia 
tulee Venäjältä. Tämä lasku 

Tavoitteena luonnonvarojen 
hyödyntäminen ja byrokratian karsiminen 

voidaan puolittaa lisäämällä 
puun, turpeen ja muiden bio-
massojen käyttöä. Tämä tuo 

maakuntiin paljon uusia työ-
paikkoja. Erityisesti maaseu-
tualoille, missä raaka-aineva-
rat sijaitsevat tämä on suuri 
mahdollisuus. Rantakangas 
piti hallituksen perääntymis-
tä turpeen alasajotavoittees-
ta oikeana ratkaisuna. Olihan 
käsittämätöntä lisätä kivihii-
len käyttöä oman raaka-ai-
neen kustannuksella.

Lähiruoan merkitys tulee 
kasvamaan entisestään. Ran-
takangas kehui Pudasjärven 
tavoitteita ja toimia lähiruo-
an edistämiseksi. Koko elin-
tarvikesektorilla tulee ole-
maan tärkeä rooli jatkossa, 
nyt on kuitenkin varmistetta-
va alkutuotannon kannatta-
vuus. Tähän sopii hyvin huo-
nosti hallituksen päättämät 
maatalousmäärärahojen leik-
kaukset.

Rantakangas listasi byro-
kratian karsimisen yhdeksi 
uuden hallituksen päätavoit-

Antti Holmström kertomassa Pudasjärven teurastamolla Antti Rantakankaalle lam-
mastalouden kasvamisesta Pudasjärvellä, voidaan puhua jopa lammastalouden 
keskittymästä. Porotalouden näkymiä valottivat Lauri Oinas-Panuma ja Jouni Ky-
rönniemi. 

teista. Keskusta on esittänyt 
oman alustavan yli satakoh-
taisen listan erilaisen tarpeet-
toman säädösviidakon karsi-
misesta. Kentältä tulee koko 
ajan uusia esityksiä. Byro-
kratian karsiminen helpottaa 
pk-yritysten toimintaedelly-
tyksiä sekä kansalaisten ar-
kielämää. Kuntien säätelyn 
ja tehtävien karsiminen on 
välttämätöntä kuntatalouden 
kriisin välttämiseksi. Valitet-
tavasti hallitus näyttää nos-
taneen tässäkin kädet ylös ja 
jättävän tämänkin tavoitteen 
seuraavalle hallitukselle.

Aluepolitiikan Rantakan-
gas nostaisi uuteen arvoon, 
nyt se on saanut täysin päin-
vastaisen sisällön. Kaikki 
merkittävimmät investoin-
nit keskitetään kehäkolmosen 
läheisyyteen ja maakunnista 
viedään jokaisella hallinnon-
alalla elinvoimaa ylläpitäviä 
voimavaroja. HT

Pudasjärven vierailupäivänä illalla Rantakangas osal-
listui Keskustan kunnallisjärjestön syyskokoukseen. 

Koillismaan Kuntoneva 
tarjosi asiakkaille kakku-
kahvit ke 5.11. viisivuoti-
sen toimintansa kunniak-
si. Herkuttelun ohessa oli 
myös mahdollisuus käy-
dä ilmaiseksi tutustumas-
sa kuntosaliin tai osallistua 
ohjattuihin ryhmiin. Muka-
vasti Kuntonevalla ovi kä-
vikin päivän aikana.

Omistaja Katja Huurinai-
nen on vielä hoitovapaal-
la vuoden verran, mutta 
näkyy silti välillä työntou-
hussa yrityksessään. Viih-
tyisällä kuntosalilla käy 
kaikenikäisiä ja kokoisia ih-
misiä. Katja on tähdännyt-
kin siihen jo Koillismaan 
Kuntonevaa perustaessaan, 
että kenenkään ei tarvitse 
miettiä uskaltaako salille 
tai ohjattuihin ryhmiin tul-
la. Mukava ja nauravainen 
henkilökunta ohjaa ja neu-
voo ammattitaidolla laittei-
den käytössä ja harjoitusasi-

Koillismaan Kuntonevalla 
neuvotaan kuntoilulaitteiden käytössä

oissa.
Kuntonevalla työskente-

lee tällä hetkellä kolme fy-
sioterapeuttia, Katja Huu-
rinainen, Annika Heikkilä 
ja Mervi Marin. Hierojana 

Koillismaan Kuntonevalla ei totisia kasvoja näe!

työskentelevät Soile Juu-
rikka ja Henriikka Viramo, 
joka toimii myös kuntosa-
liohjaajana. Työharjoitteli-
jan roolissa oli Joni Kyngäs, 
joka toimi enimmäkseen 

kuntosalin puolella neuvo-
massa asiakkaita laitteiden 
käytössä ja oikeassa teknii-
kassa. JP

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon palvelupiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

Lämmin kiitos Teille, 
jotka äänestitte 

ehdokkaitamme seurakuntavaaleissa.
Toimintamme seurakunnan 

hyväksi jatkuu!
Pudasjärven seurakuntavaalien lista II 

”KIRKKO KESKELLÄ ARKEA”
-ehdokkaat

KIITOS!

Taina Vainio 

Kiitos äänestäjillemme luottamuksesta. 
Pidetään yhdessä huolta siitä, 

että meillä on
Toimiva seurakunta lähellä ihmistä.

Aune Ekdahl Sirkku Fali
Eija Ikonen Tuomas Kemppanen
Terttu Puurunen Mauno Ruokangas
Kari Tykkyläinen Irma Inget
Ritva Kujansuu Alpo Ollila
Tapio Pohjanvesi Paula Soronen
Marja-Leena Tykkyläinen Marja-Leena Törrö  

Kiitos 
luottamuksesta! 

Kristillisten perusarvojen 
puolesta -listan ehdokkaat 



8 9nro 46PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti12.11.2014 12.11.2014nro 46

Yksitoista pudasjärveläistä 
ja ranualaista aikuisopiske-
lijaa suoritti Koulunkäynnin 
ja aamu- ja ilta-päivätoimin-
nan ohjauksen ammattitut-
kinnon näyttötutkintona. 
Tutkinnon Oulun seudun 
ammattiopiston Pudasjär-
ven yksikössä suorittaneel-
le 11 opiskelijalle jaettiin to-
distukset Jukolan Pirtillä 
perjantaina 7.11. Juhlapäi-
vää vietettiin opiskelijoiden 
valmistumisen lisäksi siksi, 
että valmistumassa ovat yk-
sikön historian ensimmäiset 
näyttötutkintona tutkinnon 
suorittavat aikuisopiskelijat. 
Valmistuvista opiskelijoista 
kymmenen on Pudasjärvel-
tä ja yksi Ranualta. 

Opiskelijat ovat tulleet 
tutuiksi opettajien työparina 
työssäoppimispaikoissaan 
Pudasjärven ja Ranuan kou-
luilla isolle määrälle opiske-
lijoita. Opettajina koulutuk-
sessa ovat olleet Pudasjärven 
yksikön opettajien lisäk-
si monet Pudasjärven ja sen 
lähialueiden asiantuntijat. 
Noin vuoden kestäneet opin-
not ryhmä suoritti näyttötut-
kintona. Siinä opiskelijan ai-

Pudasjärvelle ja Ranualle uusia ammattilaisia
emmin hankittu osaaminen 
huomioitiin hänen opinto-
ohjelmaa suunniteltaessa. 
Tarvittavat tiedot ja taidot 
tutkinnon suorittamiseksi 
hankittiin lähiopetuksessa, 
itseopiskellen ja työssäoppi-
en koulujen ja päiväkotien 
ryhmissä Pudasjärvellä ja 
Ranualla. Osaamisen opiske-
lijat ovat osoittaneet neljästä 
tutkinnon osasta noin viikon 
mittaisissa tutkintotilaisuuk-
sissa, jotka ovat tapahtu-
neet arvioidusti työpaikoilla 
siis aidossa työympäristös-
sä. Opiskelijan työsuoritusta 
ovat arvioineet työntekijä-, 
työnantaja- ja oppilaitosar-
vioija, joista vähintään yksi 
on näyttötutkintomestari. 
Koulunkäynnin ja aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohjauk-
sen ammattitutkinto koos-
tuu neljästä tutkinnonosas-
ta: Ammatissa toimiminen, 
Kasvun ja kehityksen tuke-
minen ja ohjaaminen, Op-
pimisen ja toiminnan tuke-
minen ja ohjaaminen sekä 
Erityistä tukea tarvitsevien 
ohjaaminen.

OSAO: n Pudasjärven yk-
siköstä kerrotaan, että Kou-

lunkäynnin ja aamu- ja ilta-
päivätoiminnan ohjauksen 
ammattitutkinnon valmis-
tavaa koulutusta voidaan 
järjestää jatkossakin, esi-
merkiksi vuonna 2016, jos 
riittävästi kiinnostuneita il-

menee.  Ensi helmikuussa 
alkaa Lasten ja nuorten eri-
tyisohjauksen ammattitut-
kintoon valmistava koulu-
tus, jonka ilmoittautuminen 
avautuu tämän viikon per-
jantaina. Näyttötutkintona 

11 aikuisopiskelijaa suoritti Oulun seudun ammattiopiston Pudasjärven yksikössä Koulunkäynnin ja aamu- ja 
ilta-päivätoiminnan ammattitutkinnon näyttötutkintona. Ryhmäkuvassa tyytyväiset opiskelijat: eturivissä Paula 
Impiö, Minna Veijanen, Anu Mourujärvi, Merja Mustonen, Eevi Kyngäs, takarivissä Kati Poijula, Esa Honkanen, 
Kaija-Leena Moilanen, Tanja Honkanen, Mervi Kesti ja Vesa Huhta.

voi Pudasjärvellä opiskel-
la jatkuvasti hevostenhoita-
jaksi, ratsastuksenohjaajaksi, 
sahaprosessinhoitajaksi sekä 
vuoden sisällä myös mat-
kailualan perustutkinnosta 
matkailupalvelujen tuotta-

jaksi. Syyskuussa käynnis-
tyy myös lyhytkoulutus 
matkailun sesonkityönteki-
jöille, kerrottiin OSAO: sta. 
PK

Marketeissa tanssia Nenäpäivänä
Pudasjärven Urheilijat ry:n 
voimistelujaosto tanssi vii-
me perjantaina 7.11. valta-
kunnallisen Nenäpäivän 
kunniaksi S-marketissa ja 
K-Supermarketissa ”nenät 
päässä”, jotka saatiin lahjoi-
tuksena K-supermarketista. 
Tempauksen tekijät halusi-
vat muistuttaa, että auttami-
nen Nenäpäivä- teemassa 
lähtee liikkeelle pienistä te-
oista, mutta niistä syntyy 
suuri apu tarvitseville. Mu-
siikin ja tanssin keinoin jär-
jestetyssä esityksessä oli 
mukana voimistelujaoston 
nuoria ja Rimminkankaan 
koulun oppilaita, yhteensä 
noin 30 tanssijaa. 

Porukkaa olivat vetä-
mässä Kirsi Kipinä ja Jaa-
na Valkola mukanaan iso 
musta hattu, johon haluk-
kaat saivat laittaa rahalah-
joituksensa. Voimisteluja-
oston tempauksessa kerätyt 
lahjoitukset välitettiin heti 
tempauksen jälkeen Nenä-
päivän järjestävän Nenäpäi-
vä-säätiön tilille. Keräys jat-

kuu vuoden loppuun saakka 
ja voimistelujaostolla on Ne-
näpäivä-tiimi Facebookis-
sa, jonka kautta voi edelleen 
tehdä lahjoituksia. 

-Nenäpäivän tunnuksen, 
punaisen Nenän, on saanut 
Pudasjärven K-supermarke-
tista 9.10. lähtien. Kaupassa 
on myyty myös kattava vali-
koima lahjoitustuotteita, joi-
ta ostamalla asiakkaat ovat 
voineet tukea Nenäpäivä-ke-
räystä, kertoi kauppias Tom-
mi Niskanen.

Nenäpäivä-säätiön ovat 
perustaneet vuonna 2004 
Suomen Punainen Risti, Kir-
kon Ulkomaanapu ja Suo-
men UNICEF. Säätiön toi-
minnassa ovat mukana myös 
Pelastakaa Lapset, Plan Suo-
mi Säätiö, Suomen Lähetys-
seura, Fida International, 
Solidaarisuus ja SASK. Yleis-
radio tukee Nenäpäivää oh-
jelmatoiminnallaan. Lisäksi 
Nenäpäivä saa Ulkoasiain-
ministeriön kehitysyhteis-
työvaroista tiedotustukea 
kehitysyhteistyöstä tiedot-

tamiseen. Nenäpäivä 2014 
hankkii varoja lasten autta-
miseen Afrikassa, Etelä-Aa-
siassa sekä Väli- ja Etelä-
Amerikassa. Keräystuotto 
käytetään lasten koulutuk-
seen, perheiden ja yhtei-
söjen vahvistamiseen sekä 
terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen. Nenäpäivän 
varoilla tuetaan myös Ne-
näpäivä-säätiön brittiläisen 
yhteistyökumppanin Comic 
Reliefin kautta HIV- ja aids-
työtä Afrikassa.

Leijonat mukana 
Nenäpäivässä
LC Pudasjärven sihtee-
ri Aki Niemitalo tiedotti, 
että Suomen Lions-liitto ja 
sen jäsen leijonat ovat Nenä-
päiväkeräyksen yksi pääyh-
teistyökumppani. Leijonien 
keräystulos viime viikonlop-
puun mennessä on ollut 126 
000 euroa.  L-piiri, johon Pu-
dasjärvi kuuluu, tiedotti lah-
joittaneensa 6 033 euroa. LC 
Pudasjärvi osallistui nenäpäi-
väkeräykseen 50 eurolla. PK

Pudasjärven Urheilijat ry:n voimistelujaosto järjesti S-marketissa ja K-Su-
permarketissa Valtakunnallisen Nenäpäivän kunniaksi tanssiesityksen, jossa oli 
mukana noin 30 pudasjärveläistä nuorta. Tempauksessa kerätyt rahalahjoituk-
set on välitetty Nenäpäivän järjestävälle Nenäpäivä-säätiölle. Kuva K-supermarketista. 

OSAO Taivalkosken yksikös-
sä järjestettiin avoimet ovet – 
tapahtuma tiistaina 4.11. Se 
oli suunnattu lähinnä perus-
koulujen päättäville luokille. 
Tapahtumaan osallistui noin 
300 peruskoululaista ohjaa-
jineen. Vieraita oli Taival-
kosken ja ympäristökuntien 
lisäksi muun muassa Raahes-
ta, Kiimingistä ja Suomussal-
melta.

Koulutusalaesittelyjä jär-
jestettiin ensi syksynä al-
kavista linjoista. Lähihoita-
jakoulutukseen tutustajat 
saivat kokeilla taitojaan sor-

OSAO Taivalkosken 
opintolinjat kiinnostavat

mi- ja haavasidoksen tekemi-
sessä ja tunnistaa tietokilpai-
lussa torson avulla ihmisen 
elimiä. Metsä-, maarakennus- 
ja kaivosala veivät tutustujat 
työmaaolosuhteisiin maas-
toon. Tutustujilla oli mah-
dollisuus kokeilla itse suuria 
työkoneita, kuten pyöräkuor-
maajaa ja metsätraktoria.

Tapahtuman järjestelyistä 
vastannut Sauli Juurikka oli 
tyytyväinen päivään. 

-Yksikön henkilökunta 
yhdessä opiskelijoidemme 
kanssa onnistui saamaan ai-
kaan toiminnallisen päivän 
tutustujille. Suuri osa vierais-
ta kävi koulutusalojen esit-
telyjen lisäksi katsomassa 
asuntolatiloja. Kaikkiaan vie-
railijoilta tullut palaute on ol-
lut erittäin myönteistä, kertoi 
Juurikka.

Yksikönjohtaja Teija To-
lonen painottaa OSAO Tai-
valkosken yksikön tarjoavan 
monialaista koulutusta erin-
omaisissa oppimisympäris-
töissä. 

-Syksyllä alkavien nuori-
soasteen koulutusten lisäk-
si meillä käynnistyy metsä-

alan aikuiskoulusta keväällä 
2015 niin alalta jo kokemus-
ta hankkineille kuin alan 
vaihtajille. Raskaiden konei-
den käyttöä opetellaan aluk-
si nykyaikaisilla simulaatto-
reilla. Sen jälkeen siirrytään 
käytännön työelämää vastaa-
viin kohteisiin. Konekalustoa 
pidetään ajan tasalla uudis-
hankinnoin. Tänä vuonna on 
täydennetty vuosi sitten han-
kitun, lähes miljoonan euron 
arvoisen murskausaseman 
automatiikkaa. Lisäksi yksik-
köön on tulossa ensi vuoden 
alussa uusi hakkuukone met-
säalalle, listasi Tolonen.

Elokuussa 2015 OSAO 
Taivalkosken yksikössä alka-
vat nuorisoasteen koulutuk-
sina metsäkoneenkuljettajan, 
maarakennuskoneenkuljetta-
jan, kaivosmiehen ja lähihoi-
tajan koulutukset. Koulutuk-
siin voi hakeutua yhteishaun 
lisäksi mahdollisten lisä- ja 
täydennyshakujen kautta tai 
olemalla suoraan yhteydessä 
yksikköön.

OSAO tiedotus,  
kuvat Jouni Ylisuutari 

Metsä-, maarakennus- ja 
kaivosala veivät tutustu-
jat työmaaolosuhteisiin 
maastoon.
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Ylimääräiset tavarat myyntiin
Kiimingissä, Oulu-Kuusa-
montien varressa entisen K-
Rautian tiloissa on toiminut 
viime vuoden joulukuus-
ta lähtien Kiimingin kirp-
putori Tukkumyynti.com. 
Krister Lampinen kertoo 
toiminnan lähteneen hyvin 
käyntiin.

-Myymälämme on 
avoinna joka päivä. Alku-
vuoden 2014 aikana meillä 
on käynyt keskimäärin 300 
ostavaa asiakasta päivit-
täin. Kirpputori poikkeaa 
toiminnoiltaan monilta osin 
verrattuina perinteisiin vas-
taaviin myyntipaikkoihin.

-Meillä on isot ja valoi-
sat myymälätilat, joissa on 
lähes 250 myyntipöytää. 
Isommille tuotteille on li-

säksi omat osastot. Meillä 
on perinteisen kirpputori-
toiminnan lisäksi mahdol-
lista myydä myös isompia 
tuotteita kuten huonekalu-
ja, harrastusvälineitä ja työ-
kaluja sekä erilaisia koneita 
ja ajoneuvojakin.

-Hehtaarin kokoinen pi-
ha-alue mahdollistaa myös 
esimerkiksi markkinoi-
den ja tapahtumienkin jär-
jestämisen. Keväästä läh-
tien olemme järjestäneet 
sisäpihalla lauantai- ja sun-
nuntaipäivinä Pihatori-ta-
pahtuman, jossa on 100 kär-
ry-/peräkonttipaikkaa sekä 
pöytäpaikkoja katoksessa.

Meillä on vuokrattava-
na myös toimitiloiksi ulko-
rakennuksia monenlaiseen 

käyttöön ja säilytykseen.
-Kirpputorituotteiden 

myyntiin saaminen on py-
ritty tekemään mahdolli-
simman helpoksi. Myy-
jä tekee pöytävarauksen ja 
nimeää sekä hinnoittelee 
tuotteet nettisivuillamme. 
Kirjautumalla omalle tilille 
myyjä saa aina täydellisen 
myyntiraportin ja näin tie-
tää, mitä tuotteita on myyty 
ja paljonko myyntitilille on 
kertynyt rahaa.

-Provisiomyynnistä sovi-
taan asiakkaan kanssa aina 
ennakkoon. Mikäli asiak-
kaalla on on tavallista enem-
män myytävää tavaraa, voi 
hän valita niin sanotusti 50-
50 Fifty-fifty-myyntimuo-
don, jossa myyntitulot jae-

Kiimingin kirpputorilla on isot ja valoisat myymälätilat, 
joissa on lähes 250 myyntipöytää. Isommille tuotteille 
on lisäksi omat osastot.

Kurenalan kyläyhdistys ry 
järjestää kesätorin kiitos-
kahvituksen kaupungin-
talolla maanantaina 17.11 
alkaen kello 17.30. Tilaisuu-
den yhteydessä pidetään 
myös kello 18 yhdistyksen 
sääntömääräinen yleinen 
syyskokous.

Kyläyhdistyksestä ker-
rotaan, että torilla oli koko 
kesän vilkasta toimintaa. 
Esimerkiksi viisi kertaa jär-
jestetty peräkärrykirppis 
oli suosittu. Toriemännäk-
si ja tori-isännäksi kutsu-

Onnistunut Kesätoritoiminta ansaitsee kiitoskahvituksen

taan puoliksi. Kun asiakas 
on toimittanut myyntipai-
kalleen myyntiin tulevat 
tuotteensa, me huolehdim-
me tuotteiden myynnistä ja 
markkinoinnista asiakkaan 
puolesta.

-Toimimme myös Patti-
joen pesulan noutopistee-
nä. Esimerkiksi asiakkaiden 
pestäväksi toimitetut ma-
tot noudetaan meiltä pesu-
laan torstaisin aamupäiväl-
lä ja palautetaan puhtaana 
viikon kuluttua. Palveluis-
tamme saa lisätietoja net-
tisivuiltamme (www.tuk-
kumyynti.com), muistutti 
Lampinen.

Pertti Kuusisto

tut Kerttu ja Hannu Simu 
saivatkin kerta toisensa jäl-
keen toivomuksia tapahtu-
man toistamisesta. 

Yhdistyksen puheenjoh-
taja Kerttu Simu kertoi, että 
myyjiä oli paikalla kerrasta 
riippuen 30-40, eli tori par-
haimmillaan lähes täysi.  

-Myyjiä oli paikallis-
ten lisäksi myös ulkopaik-
kakunnilta. Torivieraita 
kävi keskimäärin 200-250 
per kerta ja merkille panta-
vaa oli, että myös lomalai-
set viihtyivät torilla. Torie-

mäntä hoiti omalta osaltaan 
kirpputoripäivinä kuulu-
tuksia haastatellen yleisöä 
ja myyjiä.

-Kirppistapahtumapäi-
vinä esiintymislavalla oli 
myös yhteislaulutilaisuuk-
sia ja runonlausuntaa, joista 
kiitos kuuluu näiden järjes-
täjille, kaupungin kulttuu-
ritoimelle, seurakunnalle 
ja Pudasjärven Eläkeläiset 
ry:lle. Eri yhteisöt kävivät 
vuorollaan myymässä to-
rivieraille kahvia ja lättyjä. 
Jouni Koivulan jäätelökios-

ki oli myös yksi torin kesäi-
sistä vetovoimatekijöistä. 
Kesätorin siisteydestä huo-
lehti myös yhdistys, joka 
piti huolta loppukesästä 
pakkasiin asti toria kaunis-
tavista kukkaistutuksista.

-Tämän hetkisten ajatus-
ten mukaan vilkasta tori-
elämää olisi toiveissa jatkaa 
myös ensi vuonna. Erilais-
ten ja uusien tapahtumien 
järjestämistä on ehdotettu 
lukuisilta eri tahoilta. Näis-
tä asioista tullaan keskuste-
lemaan kyläyhdistyksessä 

Toriemäntänä Kerttu 
Simu oli kaikissa kesä-
toritapahtumissa innolla 
mukana.

Pudasjärven kaukolämpölaitos yhtiöitetään
Pudasjärven kaupunginval-
tuusto päätti tiistaina 4.11. 
kokouksessaan, että kau-
pungin omana toimintana 
harjoittama kaukolämpötoi-
minta luovutetaan perustet-
tavalle kaupungin

100-prosenttisesti omis-
tamalle yhtiölle 31.12.2014. 
Siirrettävät varat luovu-
tetaan yhtiöön osin ap-
porttimenettelyllä ja osin 
liiketoimintakaupalla. 
Kauppahinnasta osa jää yh-
tiön velaksi kaupungille, 
josta laaditaan erillinen vel-
kakirja. Lämpölaitoksen 
työntekijöiden osalta nouda-
tetaan liikkeenluovutuksen 

periaatteita, jonka mukaises-
ti henkilöstö siirtyy vastaan-
ottajan vastaaviin tehtäviin.

Kaupunginvaltuusto val-
tuuttaa kaupunginhallituk-
sen ryhtymään tarvittaviin 
toimiin osakeyhtiön perusta-
miseksi sekä hyväksymään 
uuden yhtiön tulevassa osa-
keannissa merkittäväksi tu-
levat osakkeet, kaukolämpö-
toiminnan luovutuskirjan, 
henkilöstön siirtosopimuk-
sen sekä yhtiön ja kaupun-
gin välille laadittavan velka-
kirjan ja sen ehdot.

Valtuusto päätti vuoden 
2015 tuloveroprosentiksi 
20,5. Vuodelle 2015 kiinteis-

töveroprosentit vahvistettiin 
seuraavasti: yleinen kiinteis-
töveroprosentti 0,80, vaki-
tuinen asuinrakennus 0,40, 
muu asuinrakennus 0,87, ra-
kentamaton rakennuspaik-
ka 2,00, yleishyödylliset yh-
teisöt 0,40.

Kokouksen muina asioi-
na Pohjois-Pohjanmaan yrit-
täjäyhdistyksen maakunnan 
valtuustokierroksella olevan 
yhteyspäällikkö Sari Reini-
kainen-Laine esitteli valtuu-
tetuille lyhyen katsauksen 
pienten- ja keskisuurten yri-
tysten merkityksestä alueta-
loudelle. Esityksessä käytiin 
läpi muun muassa Suomen 
yritysprofofiilia, yritysten 
talousnäkymiä ja soteasiaa. 
Valtuusto muisti myös kuk-
kasin valtuutettu Jari Jussi-
laa hänen 60-vuotis merkki-
päivän johdosta.

Ennen valtuuston ko-
kousta 66 toisen asteen kou-
lutuksen tänä syksynä Pu-
dasjärvellä aloittanutta 
opiskelijaa vastaanotti kau-
punginhallituksen 375 euron 
arvoisen opintoavustuksen. 
Avustus maksetaan kahdes-
sa erässä, ensimmäinen vuo-
den syyslukukauden alussa 
ja toinen vuoden kevätluku-
kauden alussa. Näistä opis-
kelijoista noin puolet on pu-
dasjärveläisiä. PK

ja uusiin haasteisiin tartu-
taan mahdollisuuksien ja 
voimavarojen mukaan. 

Kerttu Simu korosti, että 
onnistunut kesätori ja yh-
distyksen muu toiminta on 
ollut mahdollista vain ison 
toimijajoukon yhteistyö-
nä. Myös uusia jäseniä ote-
taan yhdistykseen mukaan 
hyvillä mielin. Kiitoskah-
vitukseen ja yhdistyksen 
syyskokoukseen runsain 
joukoin tervetuloa, muis-
tutti Kerttu. PK

Ryhmäkuvassa toisen asteen koulutuksen tänä syksynä Pudasjärvellä aloittanei-
ta opiskelijoita, joille kaupunginhallitus on myöntänyt 375 euron arvoisen opinto-
avustuksen. 

Valtuusto muisti kukkasin valtuutettu Jari Jussilaa hä-
nen 60-vuotis merkkipäivän johdosta.

P o h j o i s - P o h j a n m a a n 
yrittäjäyhdistyksen yh-
teyspäällikkö Sari Rei-
nikainen-Laine esitteli 
valtuutetuille katsauksen 
pienten- ja keskisuurten 
yritysten merkityksestä 
aluetaloudelle.

Pudasjärveläinen Henri Hökkä oli yksi tänä syksynä 
opintoavustuksen saaneista opiskelijoista. Onnittele-
massa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Timo Vä-
häkuopus, kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki.
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http://www.pullapirtti.fi/index.php?p=Tuotetiedot&groupid=29&id=537
KEVYT SNACK NAKKI 

280g MENTOS JA MELLER PATUKAT WC-KUKKA PUHDISTUSAINE

Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi
PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

palvelemme:
ma-pe klo 9.00-19.00

la klo 9.00-18.00
su klo 11.00-18.00

TERVETULOA!

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

Valvottuja 2. vuoden 
oppilastöitä

-40% 
ajalla 29.9.-25.11.2014

  

joulun- 
avauksen 

tuotearvonta 
pe 14.11.

nimi: _____________

__________________
__________________
osoite:____________
__________________
__________________
__________________
puh:______________

osallistu 
arvontaan

Joulunavauksessa
pe 14.11. kello 10-17

pennol synteettinen
moottoriöljy 5w-40

19,90
5 l

timco
moottorisaha

viima wkr 31

Joulumyynti

JOULUnAVAUs pE 14.11.
Tarjoilusta vastaa 

spR pudasjärven osasto!

grilli-
makkara
tarjoilu 
ulkona

kello 10-16.

kahvi ja 
joulutorttu 

tarjoilu 
myymälässä 

kello 10-16.

lumilevy 
varustus
+ ketjut

tukkikärry
puomilla

749,-

JOULUnAVAUsTARJOUKsET pE 14.11.:
yhdistelmä-

kärry

950,-

hiekkakärry
koroke-

laidoilla

549,-

36,9012 tuubia

490,-

79,-

"

"

Heikki inget puh. 050 363 9292

Pudasjärvi-Taivalkoski

PALAX TYÖNÄYTÖS 
pe 14.11. klo 10 alkaen

Tule ja totea kuinka 

halonteko on 

nopeaa ja helppoa!

tervetuloa!

Palax 
Power 70
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Työnantaja voi saada palkkatukea, kun hän palkkaa työttömän 
työnhakijan, jolla on vaikeuksia työllistyä. Palkkatuki on aina har-
kinnanvarainen, ja se perustuu työttömän työnhakijan tarpeisiin. 
TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työt-
tömän ammattitaitoa, osaamista ja työllistymistä. Työllistymistä voi 
vaikeuttaa mm. pitkä työttömyys, ammattitaidon puute, vamma tai 
sairaus. TE-toimisto päättää tuen suuruuden ja keston tapaus ker-
rallaan. Palkkatukea myönnetään pääsääntöisesti työsuhteisiin, jois-
sa työaika on vähintään 85 prosenttia alan säännöllisestä työajasta. 
Työnantajan pitää maksaa työsuhteeseen sovellettavan työehtoso-
pimuksen mukaista palkkaa. Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei 
ole, palkan pitää olla kyseiselle työlle tavanomainen korvaus.

TE-toimisto voi antaa työnhakijalle Duuni-kortin tai Sanssi-kor-
tin omatoimiseen työnhakuun. Kortit osoittavat, että työnantaja voi 
saada palkkatukea kortin haltijan palkkauskustannuksiin, jos tuen 
myöntämisen työnantajaa koskevat edellytykset täyttyvät. Kuntali-
sää voidaan maksaa työttömiä palkkatuella työllistäville yrityksille, 
ja/tai yleishyödyllisille järjestöille, yhdistyksille, säätiöille työnteki-
jän palkkakuluihin.

Työkokeilussa henkilö tutustuu ammatteihin ja työympäris-
töön käytännössä. Työkokeilu ei ole työsuhde, eikä sen ajalta mak-
seta palkkaa eikä se kerrytä vuosilomapäiviä eikä eläkettä. Työ-
kokeiluun osallistuva saa työttömyysetuutta ja kulukorvauksen. 
Työkokeilun tavoitteina ovat ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen 
selvittäminen ja työmarkkinoille paluun tukeminen. Työkokeilun 
kesto vaihtelee, sillä se sovitetaan työkokeilun tavoitteisiin. Työko-
keilun järjestäjänä voi olla yritys, yksityinen elinkeinon harjoittaja, 
kunta, yhdistys, säätiö ja valtion virasto.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen 
sosiaalipalvelu, jonka tavoitteena on työttömän työkyvyn ylläpitämi-
nen ja työmarkkinavalmiuksien parantaminen sekä elämän- ja arjen-
hallinnan vahvistaminen. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva 
saa työmarkkinatuen ja ylläpitokorvauksen tai toimeentulotuen ja 
toimintarahan sekä osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset.

Kaikista edellä mainituista ja muista työllistymistä ja työllistä-
mistä tukevista asioista saa pätevää lisätietoa TE-toimiston ja kau-
pungin työllistämisyksikön työntekijöiltä. Kysy rohkeasti lisätieto-
ja ja selvennyksiä!

Sointu Veivo

Työllistämiseen/
työllistymiseen 

uusia mahdollisuuksia
Lionsklubit eri puolilla 
maailmaa sponsoroivat joka 
vuosi lionien kansainvälistä 
rauhanjulistekilpailua pai-
kallisissa kouluissa ja nuo-
risoryhmissä. Tämä kilpai-
lu kannustaa nuoria ympäri 
maailmaa ilmaisemaan nä-
kemyksiään rauhasta sekä 
levittämään rauhaa ja kan-
sainvälistä yhteisymmär-
rystä. Viimeisen 25 vuoden 
aikana yli neljä miljoonaa 
lasta lähes sadasta maasta 
on osallistunut kilpailuun.

Kauden 2014-15 kilpai-
lun teemana on "Rauhaa, 
rakkautta ja yhteisymmär-
rystä". Kilpailuun olivat 
kutsuttuna Pudasjärvel-
tä Lakarin, Kurenalan ja 
sivukylien koulujen 5. ja 
6.-luokkien oppilaat. 

Kisatöiden arviointiko-
kous oli 6.11. Kurenalan 
koululla. Paikalla olivat 
tuomaroimassa Aila Helve 
ja Pirkko Polvi LC Pudasjär-
vi Hilimat naisklubista sekä 
Janne Moilanen LC Pudas-
järvi miesklubista. 

Kilpailutyöt olivat kor-
kealaatuisia ja parhaan työn 
valitseminen oli vaikeaa. 
Tiukan vertailun ja pohti-
misen jälkeen tuomarit löy-
sivät kolme parasta työ-
tä jokaisesta sarjasta, kertoi 
kilpailun sihteeri, Hilimo-
jen lion Elina Jylhänlehto. 

Pudasjärven lionsklu-

Rauhaa, rakkautta ja yhteisymmärrystä

bit kiittävät pudasjärveläi-
siä opettajia kilpailuun mu-
kaan lähtemisestä, ja kiitos 
myös kaikille kilpailuun 
osallistuneille oppilaille. 
Rauhanjulistekilpailu jär-
jestetään taas ensi vuonna, 
silloin uusin aihein.

Rauhanjulistekilpailun 
parhaat työt ovat nähtävillä 
Pudasjärven Osuuspankis-
sa perjantaihin 28.11. saak-
ka. 

Heimo Turunen,
kuva Aila Helve

Elina Jylhänlehto, Janne Moilanen ja Pirkko Polvi esit-
telemässä voittajatöitä, jotka ovat nähtävillä Osuus-
pankissa. 

Palkitut työt: 
Kurenalan koulu: Anni Pe-
rätalo, Anni-Kaisa Taipale ja 
Maria Tauriainen.
Lakari: Aleyna Demir, Jenna 
Hemmilä ja Sara Valkola.  
Sivukylän koulut Saraky-
län koulu: Anne-Mari Kum-
mala, Julia Jurmu ja Leevi 
Luokkanen.  
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Pudasjärven Urheilijat järjes-
ti perjantaina 7.11. järjestely-
tehtävissä Jyrkkäkoskella 
toimineille talkoolaisille kau-
den päättäjäistilaisuuden, 
jossa oli tarjolla hyvää ruo-
kaa ja pikkunaposteltavaa.

Tilaisuuden aluksi Pu-
dasjärven Urheilijoiden pu-
heenjohtaja Seppo Sammel-
vuo kiitti talkooporukkaa 
kesän uurastuksesta sekä loi 
yleissilmäyksen menneen 
kesän tapahtumiin. 

-Tämä huvikesä oli Jyr-
kän uuden tulemisen vii-
des kesä. Lähtökohtana ke-
sään oli se, että paikat niin 
sisällä kuin ulkonakin ovat 
aina juhlakunnossa, palve-
lut pelaavat ja ihmiset viih-
tyvät. Niinpä näiden asi-
oiden eteen tehtiin viime 
kesänäkin mittava työmää-
rä talkootyötä ja myös yksi 

Palvelut pelaavat ja ihmiset viihtyvät Jyrkkäkoskella
työllistetty oli kesän Jyrkäl-
lä hommissa. Niinpä orkes-
terit kuin muualta tulleet 
huvivieraat kehuivat huvi-
keskusta kilvan. Ihan Suo-
men parhaastakin puhuttiin. 
Ohjelmapuolella pyrittiin 
kuuntelemaan huviyleisön 
toiveita herkällä korvalla. 
Myös huvitilaisuuksien jär-
jestelyt hoituivat Marko Koi-
vulan johdolla hyvin.

Huviyleisön määrä ei to-
teutunut Venetsialaisia lu-
kuun ottamatta ihan toi-
votusti. Kuitenkin kesän 
taloustulos kattaa inves-
toinnit ja poistot sekä jaos-
toillekin voidaan jakaa tal-
kootyöstä toimintatukea 
edellisvuoden tapaan. Ensi 
kesän suunnittelu aloitetaan 
päätöspalaverinkin palau-
te huomioiden välittömästi. 
Juhlavuoden kunniaksi joi-

takin piikkejä kehitellään, 
lupasi Sammelvuo.

Palautepalaverissa to-
dettiin seuran ottaneen hy-
vin huomioon järjestyksen-
valvojien hyvinvoinnin ja 
jaksamisen toimissaan sekä 
pohdittiin mitä muutok-
sia voisi tehdä alueen toi-
minnan ja toimivuuden 
kannalta, koska järjestyk-
senvalvojat ovat suorassa 
kontaktissa yleisöön ja heil-
le toiveet ja puutteet ensim-
mäiseksi kerrotaan. Mitään 
isompia puutteita ei keskus-
telussa noussut esille.

Sen sijaan kun esiinty-
jävalinnat ja tapahtumien 
suunnittelu tuli esille, poru-
kan nuoret ja nuorisohenki-
set kaipailivat muitakin kuin 
ainoastaan tanssivaa yleisöä 
suosivia esiintyjiä ja tapah-
tumia tai tapahtumaa järjes-

Keskustelun päätyttyä tilaisuus jatkui vapaan seurustelun ja karaoken merkeissä.

tettäväksi. Näiden esteeksi 
tuntui muodostuvan nimek-
käimpien esiintyjien keik-
kapalkkiot, joiden taas us-
kottiin kuittaantuvan kun 
saadaan laajempialainen 

yleisö paikalle mainostamal-
la tehostetusti ympäristö-
kunnissa ja keikat näkyvät 
myös esiintyjien keikkaka-
lenterissa.

- Ensi kesän suunnitelmat 

tarkentuvat loppuvuodesta 
kertoi Marko Koivula.

R.E, kuva K.M

Avoimien ovien päivä Hirvaskosken tilalla
Hirvaskosken tilalla vietet-
tiin lauantaina 1.11. Avoi-
mien ovien päivää. Oh-
jelmassa oli ratsastus- ja 
hevosenkengitys sekä he-
vosenkenkien taontanäy-
töksiä, talutusratsastusta 
sekä lapsille estekisa kep-
pihevosilla. Hirvaskosken 
kyläyhdistys oli järjestänyt 
puffetin, josta ostetut gril-
limakkarat saattoi grillata 
nuotiolla. 

Yrittäjät Leena ja John 
Ylitalo olivat tyytyväisiä 
päivän antiin, kävijämää-
rä reilut 100 henkeä jopa 
yllätti heidät myönteisesti. 
He kertoivat, että arki-iltai-
sin ohjattuun ratsastukseen 
on ollut mukavasti kysyn-
tää. Viikonloppuisin ohjel-
massa on ratsastuksen val-
mennuksia ja maastoretkiä. 

Avoimien ovien päiväs-
sä arpalippuja täytettiin ah-
kerasti. Arvonnassa ratsas-
tustunnin voittivat Ronja 
Ylilehto sekä Päivi Luokka-
nen. 

Keppihevosten esteki-
saan osallistui yhteensä 19 
ratsukkoa. Kaikki osallis-
tujat palkittiin diplomein 
ja kolme parasta Kirsi Illi-
kainen ja Omena, Jenna Pu-
hakka ja Ville sekä Mila Yli-
lehto ja Sabrina palkittiin 
puolen tunnin ratsastustun-

nilla. 
Ratsastusnäytöksessä 

Jasmin ja Nipsu-poni esit-
telivät monenmoisia kou-
luratsastuksen kiemuroita. 
Talutusratsastuksen jono 
venyi välillä pitkäksi, mut-
ta kaikki halukkaat taisivat 
päästä kokeilemaan ratsas-
tamista. 

Vinski-ruunan kengitys 
ja kenkien taontanäytös ke-
räsi katsojia pitkin päivää 
ja lampaat saivat riittävästi 
leipää syödäkseen.

Heimo Turunen, 
kuvat Pentti Puhakka

Pudasjärven apteekissa vie-
tetään maailman diabetespäi-
vää perjantaina 14.11. Päivän 
tarkoituksena on kiinnittää 
ihmisten huomio diabetek-
seen. Erityisesti tyypin 2 dia-
betekseen sairastuvien määrä 
tulee kasvamaan tulevaisuu-
dessa. Tällä hetkellä Suomes-
sa on 250 00 tyypin 2 dia-
beetikkoa ja lisäksi 200 000 
ihmistä, joilla tauti on vie-
lä diagnosoimatta. Tyypin 2 

Diabetespäivä apteekissa
diabetes kehittyy yleensä hi-
taasti ja on pitkään oireeton. 
Oireina voi ilmetä väsymystä 
varsinkin aterioiden jälkeen, 
masennusta ja ärtyisyyttä ja 
jalkasärkyjä. Tyypin 2 diabe-
tekseen sairastutaan yleensä 
yli 40-vuotiaina ja tautiin liit-
tyy yleensä myös korkea ve-
renpaine, korkeat kolestero-
liarvot, ylipaino ja sitä myötä 
keskivartalolihavuus. Pu-
hutaan ns. metabolisesta oi-

reyhtymästä. Perimällä on 
suuri merkitys tautiin sairas-
tumisessa.

Painonhallinta ja liikun-
nan lisääminen ovat tärkeitä 
tekijöitä diabeteksen hoidos-
sa. Diabeetikoille suositellaan 
terveellistä ruokavaliota: vä-
hän kovaa rasvaa, kohtuulli-
sesti pehmeää rasvaa, vähän 
suolaa ja runsaasti kuituja. 
Diabetekseen liittyy paljon 
liitännäissairauksia, kuten 

sydän- ja verisuonisairauk-
sia, munuaissairauksia, sil-
män verkkokalvon muutok-
sia ja hermomuutoksia.

Neuropatian oireita ovat 
muun muassa pistely, puu-
tumisen tunne tai kipu esim. 
jalkaterien alueella. Neu-
ropatia aiheuttaa tuntoais-
tin heikkenemistä, joten jal-
koihin voi syntyä helposti 
haavoja. Kaikkien diabee-
tikoiden jalat tulisi tutkia 

säännöllisesti ja tarvittaessa 
käydä jalkahoitajalla. Diabee-
tikon jalkaongelmien ehkäi-
syssä ja hoidossa on tärkeintä 
omatoiminen jalkojen seu-
ranta ja hoito. Erityisen tär-
keää on huomata poikkeavat 
ihomuutokset ajoissa, jotta ne 
eivät pääse kehittymään pa-
hemmaksi.

Tyypin 1 diabetekseen sai-
rastutaan yleensä nuorempa-
na, pääsääntöisesti lapsuus- 

tai nuoruusiässä. Tyypin 1 
diabeteksessä haima ei tuo-
ta insuliinia lainkaan, joten 
tyypin 1 diabetes vaatii aina 
insuliinihoidon. Tyypin 1 
diabeteksen oireita ovat virt-
sanerityksen lisääntyminen, 
jano, tahaton laihtuminen ja 
väsymys.

Arja Moilanen farmaseutti, 
diabetesyhdyshenkilö 
Sanna Kyllönen proviisori 

Keppihevoskisaan riitti mukavasti osallistujia. 

Talutusratsastuksessa sai hyvän tuntuman ratsastukseen. 

Jasmin Tuomaalan ratsastusnäytöksiä oli pitkin päivää. 

Hannu Lehmikangas takoi hevosenkengät ja John Yli-
talo kengitti. Hirvaskosken kyläyhdistys järjesti puffetin. 
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Kajastus, Osviitta, Rimmin-
tien tukiasunnot ja Pudas-
järven seurakunta järjestivät 
keskiviikkona 5.11. ”Kulje 
vierellä” -hyväntekeväisyys-
konsertin seurakuntatalolla. 
Konsertin tuotto käytetään 
mielenterveyskuntoutujien 
virkistystoimintaan. Konser-
tin esiintyjät olivat mielen-
terveyskuntoutujia. 

Sain tuntea sydän pul-
lollaan ylpeyttä esiintyjien 
puolesta, kaunis kiitos. Teit-
te iltapäivästämme nautin-
non. Ja vieraat, teitte konser-
tistamme juhlan saapumalla 
paikalle. Tätä minä Pudas-
järvellä rakastan. Välitetään 
ihmisistä, kuljetaan rinnal-
la, tuetaan, talutetaan ja kan-
nustetaan toinen toisiamme 
jatkamaan matkaa vaikeuk-
sista huolimatta. Musiikki-
han on kautta aikojen ollut 
lohduttava ja ihmisiä yhteen 
kokoava voima. Tästä me 
jatkamme ilolla matkaa koh-
ti uusia haasteita.

Onerva Ronkainen, 
kuvat Pertti Kuusisto

Lähimmäisen voima

Sain tehtävän: Kerttu, pidä sinä kiitopuhe.
Tässä se tulee:
Hyvät ystävät! On ilo tervehtiä Teitä kaikkia. Kii-
tän Kulje vierellä –konsertin esittäjiä, aikaansaajia 
ja avustajia sekä juhlayleisöä.

Vierellä kulkijana tahdon kiittää:
On Teillä aarre verraton, se kalliimpi on kultaa… 
Kun tänään keskellä arkea olemme saaneet kuulla, 
tuntea, kokea iloa, valoa ja rakkautta. Luojan anta-
milla lahjoilla runoja, lauluja, soittoa Kulje vierel-
lä –ryhmältä ihmisenä ja esityksenä. Me olemme 
saaneet näiden kautta hengen ruokaa, virvoitusta 
omalle elämälle, tielle ja matkalle, muistoja tästä 
päivästä ja yhdessä olosta.

Valtuutettuna tahdon kiittää kaupungin ja 
omasta puolestani tukiasuntolan porukan toimin-
taa. Teidän toimintanne näkyy yhtenä hyvinvoin-
nin lisäyksenä koko Pudasjärvellä Oulunkaarta 
myöten. Tukiasuntojakin on tulossa. Hyvät ystä-
vät, tämä sitten tästä, ettei puheeni mene ihan ar-
jen puolelle.

Ystävänä tahdon myöskin kiittää: 

Sinua ajatellen
KIITOS YSTÄVÄNI
…katseestasi, näet aina valon varjonkin takaa
…puheestasi, sanasi sisältävät rehellisen totuuden
…äänestäsi, kuulen siinä vahvan elämän rytmin
…tunteistasi, koska olet niin aidosti mukana tässä         

hetkessä
…myänteisyydestäsi, joka kehystää kaikkea mitä teet
…kannustuksestasi, joka sisältää niin paljon arjen 

käytännöllisyyttä
…nöyryydestäsi, jonka elämä on sinulle opettanut
…rakkaudestasi, siihen mahtuu koko maailma
…ystävyydestäsi, joka tuo ilon jokaiseen päivääni.

Sain runon ystävältäni. Se on tarkoitettu kaikil-
le käyttöön.

Runo ystävältäni saadusta kortista, runon hän 
on napannut jostakin runokirjasta ja sopinee tähän 
yhteyteen myös:

Sinä voit olla miten suuri hoitaja, päättäjä tai 
osallistuja tahansa, mutta jos et osaa hoitaa hoitaa 
itseään, et osaa päättää elämästäsi ja osallistua sii-
hen, niin ei ole sinusta ei ole pienintäkään iloa, saa-
tikka sitten hyötyä muille ihmisille

Kiitos vielä kerran suuren suuresta lahjasta 
– konsertista. Toivotan onnea, iloa ja menestystä 
huomisiin toimiin ja tehtäviin Teille, meille kaikille. 
Yhteistyö on suuri voimavaramme. Toivon jonakin 
päivänä teiltä esiintyjiltä ilmestyvän cd-levyn.

Annetaan kortteja – soitellaan – kuunnellaan, 
tullaan kuulluksi mitä asiaa Sinulla minulle – minul-
la Sinulle.

Motto: Minä osaan – minä pystyn –me osaam-
me –pystymme –onnistumme.

Kiitän, kiitämme 
nautinnollisesta konsertista

Sydämellisesti  
Kerttu Simu

Kulje vierellä 
–konsertin kiitospuhe

Seurakuntakodilla järjestettyyn hyväntekeväisyyskon-
serttiin osallistui reilut 80 kuulijaa. 

Ari soitti viululla Fritz Kreislerin preludin kanttori Kei-
jon säestyksellä. 

Merja lauloi kappaleet Uralin Pihlaja ja Syysunelmia 
Tuomon säestyksellä. 

Taito esitti vanhoja sota-
ajan lauluja.

Raatinharjuntie Kiiminki, vanhan rautasillan vieressä.
(ala-aste),

Kirjasto pelisalina
Pudasjärven kirjasto muuttuu pelisaliksi kansallisen peliviikon 
perjantaina 14.11. kello 16–21. Ohjatusti pelattavissa on eri-
laisia digitaalisia pelejä sekä lauta-, kortti- ja seurapelejä. Ta-
pahtumaan on vapaa pääsy, ja pelibaarissa on tarjolla myös 
pikkusuolaista ja mehua.

Konsolipelit vaihtuvat tasatunnein, ja uusiin peleihin opas-
tetaan aina pelien alkaessa. Illan aikana kisataan myös sekä 
konsoli- että lautapelien mestaruuksista. Konsoliottelut hei-
jastetaan valkokankaalle, joten kannustusjoukot ovat terve-
tulleita seuraamaan peliä.

Peli-ilta on avoin kaiken ikäisille, mutta peleissä noudate-
taan suositusikärajoja. Myös aikuisia toivotaan mukaan peli-
rinkeihin!

Kansallinen pelipäivä on Pelikasvattajien verkoston 
järjestämä teemaviikoksi laajentunut teemapäivä, jonka ta-
voitteena on saada lapset ja aikuiset pelaamaan yhdessä, jotta 
pelaamiseen liittyvät ennakkoluulot muuttuvat omiksi posi-
tiivisiksi kokemuksiksi. Tapahtumia järjestetään pitkin viikkoa 
eri puolilla Suomea. 

Pelipäivä pyrkii tukemaan perheiden kasvatustyötä ja tar-
joaa monipuolisesti tietoa pelaamiseen liittyviin kysymyksiin. 
Peliviikolla kumotaan peleihin liittyviä ennakkoluuloja ja ole-
tuksia sekä muistutetaan digitaalisten pelien ikärajoista. 

Pudasjärvellä peli-illan järjestävät nuorisotoimi ja kirjasto.

Kirjasto tiedotus
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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). 

OStEtAAn
Myydään 2,7 ha:n metsäpalsta 
Ahvenjärvi-Mustalampi välisel-
tä alueelta, rajoittuu Ahvenjär-
veen. P. 044 082 3044. Pudasjärveltä syntyisin ole-

va ja Ervastissa vapaa-ai-
kaansa viettävä oululai-
nen toimittaja Antti Ervasti 
on kirjoittanut laulut lau-
antaina 15.11. Oulussa jul-
kaistavaan Ervasti&Erakot 
”Kaikki naiset” uutuusal-
bumiin, joka on jatkoa syk-
syllä 2012 ilmestyneelle Er-
vastin albumille ”Erakoksi 
Ervastiin”.

Ervasti&Erakot Oulus-
ta esittää suomenkielistä, 
hauskaa, herkkää, romant-
tista, mystistä, rehvakas-
ta, satiirista ja rentoa pop-
rockia. Kaikkien naisten 
-teema on luonnollises-
ti naiset, heidän riemunsa, 
tuskansa sekä henkiset pai-
neet. Äänitteen näkökul-
ma sanojen mieskirjoitta-
jan mukaan on väkisinkin 
miehinen. Naisnäkökulmaa 
tuo laulaja Teija Mikkilä.

Erakkojen taustalla on 
musisointia Oulun seudul-
ta yli 30 vuoden ajalta. Bas-

Antti Ervasti & Erakot:  
Kaikki naiset

soa soittavan ja laulavan Er-
vastin sekä Mikkilän lisäksi 
levytysbändiin kuuluvat 
kitaristi Pasi Pieniniemi ja 
rumpali Kille Grip.

Albumin Kaikkien nai-
set tuottajana toimi mysti-
nen moniosaaja Johnny Pet-

Bändikuvassa Teija Mikkilä laulu, Antti Ervasti laulu, 
basso ja kitara Kille Grip rummut ja Pasi Pieniniemi ki-
tarat.

vUOKRAttAvAnA
Alkaen 1.12.15 siisti yksiö 
27m2 keskustassa, kaikki pal-
velut 300 m säteellä. Oma va-
rasto sekä autopaikka. Vuokra 
400€/kk p. 0400 992 999.

Vuokrattavana pieni omakoti-
talo Syötekylällä p. 0400 684 
623.

Traktorin rengas, koko 12,4x 
28. P. 0400 252 699.

Vanha omakotitalo tai maatilan 
pihapiiri vakituiseen asumiseen 
40 km säteeltä Kurenalalta ja en-
sisijaisesti vesistön äärellä olevat 
kohteet kiinnostaa. Kaiken kun-
toiset ja kokoiset kohteet huomi-
oidaan joten tarjoathan rohkeasti. 
P. 044 500 5160.

Kurenkoskessa tanssiorkesteri Taiga
Hotelli-ravintola Kuren-
koskessa lauantaina 15.11. 
tanssin tahdeista vastaa 
tanssiorkesteri Taiga. Or-
kesteri on pudasjärveläi-
sille entuudestaan tuttu 
muun muassa esiintymi-
sistään Jarkko Honkasen 

kanssa. Tällä kertaa triona 
esiintyvät herrasmiehet tun-
netaan rempseästä peliman-
niotteestaan ja heidän illan 
musiikkiohjelmistoon kuu-
luu tanssittavimpia kappa-
leita kautta aikojen uusilla 
sekä omintakeisilla sovituk-

silla. Yhtyeen kokoonpa-
noon kuuluvat nyt Tero 
Ylisirkka (basso, laulu), 
Matias Sassali (rummut, 
laulu) ja Risto Mattanen 
(kitara, laulu). PK

Iltatapahtumat ja huvitPudasjärvellä

Kelosyötteen Paulin mö-
keillä toteutettiin lauantaina 
8.11. Järviradion karaoken 
Eurotähti osakilpailu. Kil-
pailusuoritukset radioitiin 
Järviradiossa lauantaina ja 
maanantaina vielä uusinta-
na. Samalla meni hyvää tie-
toa Syötteestä laajalle Poh-
janmaalle ja Keski-Suomeen 
radion kuuluvuusalueelle, 

Paulin mökeillä 
Järviradion karaokekisa

kertoi matkailuyrittäjä Pauli 
Särkelä tyytyväisenä. 

Hän kertoi, että Syötteel-
tä oli kisassa mukana yhdek-
sän laulajaa. Kustakin osa-
kilpailusta pääsee jatkoon 
kaksi laulajaa ja Kelosyöt-
teen kisasta jatkoon pääsivät 
Tauno Rytinki ja Pauli Sär-
kelä. 

Aiemmin tänä vuonna 

on ollut kuusi osakilpailua 
eri puolilla Suomea, lähinnä 
Syötettä Maalaiskartano Pih-
kalassa Siikalatvan Kestiläs-
sä. Ennen loppukilpailua on 
vielä muutama kisa jäljellä. 

Pauli Särkelä kertoi koke-
neensa Järviradion hyväksi 
mainoskanavaksi. HT

Kelosyötteen eurotähtikisan voittajat ja osallistujat. Tuomariäänin voitti Pauli Sär-
kelä ja yleisöäänin Tauno Rytinki. Kuva Tia Rytinki.

ri niin ikään Oulusta.
Levynjulkaisukeikka pi-

detään lauantaina 15.11. 
Ravintola Tubassa Oulus-
sa. Levyä tulee myytäväk-
si myös Pudasjärvelle. Nyt 
sitä voi tiedustella suoraan 
Ervastilta. HT

Monenlaista riistaa joutuu 
Siuruan jokivarressa met-
sämiesten saaliiksi metsäs-
tyskauden aikana. Tällä 
hetkellä Ala-Siurualla ahke-
roidaan hirvien perässä. 

Hirvikanta tällä hetkellä 
on metsästyseuran alueel-
la sen verran alhainen, että 
saalistuksen kannalta so-
pivimmat yksilöt ovat har-
vassa. Kaikki talvehtimaan 
tulevat hirvet eivät ole vie-
lä saapuneet alueelle. 

-Niinpä tällä hetkellä 
vasta puolet lupakiintiös-
tä on saatu käytettyä, kertoi 
seuran puheenjohtaja Juha 
Järvenpää. 

Vaikka saalistilanne 
on tämä, niin seura järjes-
ti pyhäinpäivänä 1.11. hir-
vipeijaiset kyläläisille ja 
maanomistajille Siuruan 
työväentalolla, jonka park-
kipaikalla oli välillä lievää 
tungostakin. Päivällä oli 
ruokailu, arpajaiset ja liha-
huutokauppa. Kyläläisiä 
kävi hirvikäristyksen syön-
nissä noin 160. Lihahuuto-
kaupassa myytiin savulihaa 
ja sisä- ja ulkofileitä sekä 
paistia. 

Järvenpään mukaan liha 
meni hyvin kaupaksi. Pe-
rinteisen ruokailutapahtu-

Hirvipeijaiset Ala-Siurualla

man onnistumisesta seuran 
puheenjohtaja Juha Järven-
pää kiitteli talkoisiin osallis-
tuneita.

Illalla kylän väki sai pö-
rähdellä Harri & Coronet-
yhtyeen tahdissa. Vaikka 

päivällä kyläiset söivät ras-
kaasti, silti tansseihin jaksoi 
vielä tulla satakunta tanssin 
ystävää.

Tero Vähäsarja, kuvat 
Ahti Haapalainen

Maanantaina 10.11. alka-
neella kirkkomusiikkiviikol-
la on runsaasti konsertteja. 
Viikon päättää maanantaina 
17.11. kello 18 kirkossa Suo-
men Kanttorikuoron konsert-
ti. Suomen Kanttorikuoro, 
Chorus Cantorum Finlandiae 
ry, perustettiin vuonna 1948. 
Mieskuorona toiminut CCF 
avasi rivinsä myös naiskant-
toreille vuoden 2007 tammi-
kuussa. 

Toimintansa aikana kuoro 
on järjestänyt lähes 500 kon-
serttia eri puolella Suomea. 
Tämän lisäksi kuoro on teh-
nyt lukuisia konserttimatkoja 
mm. Pohjoismaihin, Saksaan, 
Unkariin, Kanadaan, Englan-

Suomen Kanttorikuorolla 
konsertti kirkkomusiikkiviikolla

tiin, Espanjaan ja 
Yhdysvaltoihin.

Kuoron ensim-
mäisenä johtajana 
toimi professori 
Ossi Elokas. Hä-
nen jälkeensä kuo-
roa ovat johtaneet 
viisi eri johtajaa. 
Tällä hetkellä kuo-
roa johtaa Kari Turunen. 

Kuoro on tehnyt seitsemän 
äänitettä, joista viimeisin on 
tänä vuonna ilmestynyt uusi 
levy ”Laulaen kiitän”. Se si-
sältää tuttuja, perinteisiä hen-
gellisiä lauluja ja myös uusia 
sovituksia tutuista virsistä.  
Tätä ohjelmistoa kuullaan 
myös Pudasjärven konsertis-

sa. Kanttorikuoro on tehnyt 
äänitteitä myös yleisradiolle.  

Pudasjärven konsertissa 
kuullaan lisäksi uudempaa 
suomalaista ja kansainvälistä 
hengellistä kuoromusiikkia, 
jota ovat säveltäneet mm Pie-
tari Korhonen, Mikko Sido-
roff, Ivo Antognini ja Urmas 
Sisaks. KP
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Palveluhakemisto

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIöIdEN   
 TYöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHdOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIöIdEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

KUNTOSALI, HIERONTAA, FYSIOTERAPIAAAUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut perheiden oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888

Jukolantie 4 A 93100 Pudasjärvi
toimisto@eijaheikkinen.fi

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

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

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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!

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIdOLLA

●  Metsäsuunnittelut 
●  Puunkorjuun suunnittelut ja toteutukset
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
info@metsapalvelukerala.fi, www.metsapalvelukerala.fi

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

Kurentie 26 as 2, 93100 Pudasjärvi
p. 050 576 0300 ja 

hierojamarjo@gmail.com

Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

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

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 821 122, fax. (08) 823 355
Esa Pihlaja 0400 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJAAVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/
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LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Palveluhakemisto

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

puh. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAANRAKENNUSTA

uudis-
rakentaminen

korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

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

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!   

p. 040 1951 732

RAKENTAMINEN, REMONTIT

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

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

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LÖYTYY!
-  Ultrapoint- ja  

gps tutkat
- HouKuttelu  

Kuvat  
poistohinnoin

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

pUVUT
-  RETKEILY  

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

alk. 10kpl/20€

-  akkulämmitteiset 
hANsKAT jA LIIVIT

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

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

moottoriöljy 5w-40  
4€/l omaan astiaan

-  Fitdog energia  
tanKKauS ja 

 palautuS 
 juoMat

Kylän halvimmat Koiran ruuat 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua.

Hau hau kanariisi 17 kg
4 säkkiä 100 € 

RaKennUSpeltitYöt
- lista- ja piipunpellit

Rak. palvelu e. pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

PAINOPALVELUITA

PAINOPALVELU PUURUNEN
Jukolantie 4

Järkilahjat pukinkonttiin! 

NIMIKOIDUT:
*kylpypyyhkeet
*laudeliinat
*toilettilaukut

*reput, kassit
*kännykkäpussit
*pikkuväen lompakot  

TERVETULOA!

Jätä tilaus nyt, saat valita
haluamasi väriyhdistelmät
maahantuojan kuvastosta!

ps. alakerran KIRPPUTORILLA 
paljon käytettyä ja uutta tavaraa!!

Jätä tilaus nyt, saat valita
haluamasi väriyhdistelmät
maahantuojan kuvastosta!

PAINOPALVELUSSA UUSI
PAINOMENETELMÄ:

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

...sekä 
    tutut, suositut joululahjat

av. ma-pe 10-17

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
KOKOUSTILOJA
JUHLATILOJA

●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6
●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT

Juhani Jurmu jatkaa MTK 
Pudasjärven puheenjohtaja-
na. Valinta tehtiin torstaina 
6.11. syyskokouksessa, jos-
sa erovuoroisten tilalle va-
littiin johtokuntaan uutena 
Heikki Putula ja entisinä jä-
seninä jatkavat Sirkka Pan-
kinaho ja Ulla Rissanen. Jä-
seninä ovat myös Timo 
Vähäkuopus, Maija Puhak-
ka, Tuomo Siliämaa, Urpo 
Puolakanaho, Sisko Alatalo 
ja Raili Laakkonen. 

MTK Pohjois-Suomen 
kokouksiin edustajiksi va-

Jurmu jatkaa MTK Pudasjärven puheenjohtajana

littiin Juhani Jurmu, Heikki 
Putula, Sirkka Pankinkaho 
ja Timo Vähäkuopus sekä 
varalle Ulla Rissanen, Mai-
ja Puhakka, Sisko Alatalo ja 
Urpo Puolakanaho. 

Porovahinkojen arvio-
miehiksi valittiin Arto Ko-
samo, Pekka Törmänen, 
Arto Tuominen, Arto Veste-
ri, Heikki Putula, Janne Oi-
nas, Alpo Kantoniemi ja Ju-
hani Jurmu. 

Maatalouspoliittisen kat-
sauksen esitti MTK Pohjois-
Suomen toiminnanjohtaja 
Tarja Bäckman, joka ker-
toi historiallisesta järjestö-
uudistuksesta, jossa met-

sänhoitoyhdistykset ovat 
liittyneet tai liittymässä 
MTK Keskusliiton jäseniksi. 
Bäckman selvitti myös uut-
ta tukiohjelmaa ja siitä nou-
sevia ajankohtaisia asioita. 

Ajankohtaisista asiois-
ta kertovan puheenvuoron 
käytti myös maaseutuasia-
mies Hannu Nissi. 

Kokouksen alussa muis-
tettiin merkkipäivän joh-
dosta Kari Peuraniemeä. 
Kuntokurssin arvonnassa 
voitto osui Timo Vähäkuo-
pukselle, varalle arvottiin 
Sirpa Jurmu. 

Heimo Turunen

MTK Pudasjärven syyskokous pidettiin Liepeen pappilan väentuvassa. Kokoukses-
sa vieraillut MTK Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja Tarja Bäckman takarivissä kol-
mas oikealta. 

Pitkään, yli 15 vuotta, MTK Pudasjärven puheenjohta-
jana aiemmin toiminutta Kari Peuraniemeä muistettiin 
äskettäin olleen merkkipäivän johdosta. Tarja Bäck-
man luovutti MTK Pohjois-Suomen viirin ja Juhani Jur-
mu perinteisen lahjakirveen. 

Sketsiviihteen ystäville on suo-
mussalmelaisen teatteri Retikan 
ohjelmistossa tänä vuonna tar-
jolla pikkujoulukauteen sopivaa 
hupailua. Esitys nimeltä “Teke-
välle sattuu” sisältää retikkalais-
ten itse kirjoittamia ennennäke-
mättömiä sketsejä ja lauluja. Tänä 
vuonna käsikirjoituksen paris-
sa ovat ahkeroineet ohjaaja Ulla 
Schroderus, Jonna Keränen, Eero 
Schroderus sekä Mervi Seppä-
nen. Käsikirjoitusprojektin aluksi 
koko näytelmässä mukana oleva 
työryhmä kokoontui yhteen ide-
oimaan ja käsikirjoittajat työstivät 
aiheet sketseiksi ja lauluiksi. 

Tekevälle sattuu, tarttuu ajan-
kohtaisiin aiheisiin, esimerkkinä 
mainittakoon aikamme omakuva-

villitys eli selfiet, nykyteknologi-
an värittämä urheiluhulluus sekä 
kuntamarkkinointi. 

Näyttelijöitä on mukana kah-
deksan; Helena Bragge, Jonna Ke-
ränen, Eero Schroderus, Han-
nu Kemppainen, Antti Väyrynen, 
Mervi Seppänen, Essi Moilanen 
ja Jani Kinnunen. Hahmoja näy-
telmässä on lähes 60, joten ku-
lisseissa riittää vipinää. Esityksen 
laulut on säveltänyt Renne Karp-
pinen ja tanssien askelmerkit on 
asettanut Liisa Karppinen. 

Ensi-ilta on perjantaina 14.11. 
kello 18. Muut esitysajat ja yhte-
ystiedot löytyvät Retikan netti-
sivuilta. Lipun hinta on 12 euroa. 

Retikka tiedotus

Retikassa 
pikkujoulukauden 

sketsipläjäys ensi-iltaan

Tekevälle sattuu 
-esityksessä 

nähdään muun 
muassa Jani 

Kinnusen 
esittämä 

Selfiemies. 
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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!

Syötteen lumoa - Martti Määtän akvarelleja 2.11.–27.2.2015 ke-su klo 
10-16. Syötteen luontokeskuksessa on mahdollisuus tutustua Martti Määtän 
akvarellinäyttelyyn ”Syötteen lumoa”.
Matti Muju - Turo Granlundin pastellipiirroksia ja sarjakuvia
4.11.-26.11. ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Kulttuurikeskus 
Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin edestä.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Vähäkuopuksella to 13.11. 
klo. 19. 
Kansallinen pelipäivä pe 14.11. klo 16-21.  Pudasjärven kirjasto, Tuulimyl-
lyntie 4.
Kylä kokkaamaan! la 15.11. klo 12-14, Torialue, Puistotie 2.
Mökkiläistapaaminen Syötteellä la 15.11. klo 14-16. Hotelli Iso-Syöte, 
Isosyötteentie 246.
Pudasjärven Ommaiskahvila to 20.11. klo 13-15. Tietoa, tukea ja toimin-
taa kaikille omaisistaan huolehtiville. Kahvilassa jouluista tunnelmaa. Seura-
kuntakeskus, Varsitie 12.
Osviitan Joulumyyjäiset to 20. 11. klo 9-14. Työkeskus, Kauralantie 3.
Kaamos kaatuu! to 20.11. klo 18 Jyrkkäkoskella. Kaamos kaatuu! -tapahtu-
ma on koko perheen ohjelmallinen ilta ulkona tulien loisteessa. Tänä vuonna 
vietämme 10-vuotisjuhlaa! 
Letkeä lauantai la 22.11. klo 10-15. Luvassa on mm. vesijuoksua, InBody-
mittaus, soppatykkimuonitus ja kirjaston ohjatut lounastanssit klo 11-12. Puik-
kari, Tuomas Sammelvuo -sali ja kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Aikalisä-teemailta: Asuminen la 22.11. klo 18-23. Pudasjärven kaupungin 
nuorisopalvelujen järjestämä Aikalisä-teemailta, johon ovat tervetulleet kaikki 
varusmies-ja siviilipalvelukseen valmistautuvat nuoret miehet. Nuorisokahvila, 
Tuulimyllyntie 4.
Joulukonsertti Pudasjärven kirkossa su 23.11. klo 16.
Alakoulujen salibandyn kaupunginmestaruusturnaus ti 25.11. klo 
9-15 Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Iso-Syötteellä itsenäisyyspäivän soihtulasku la 6.12.
Vaarametsien joulu Syötteen luontokeskuksella la 6.12.  Syötteen 
luontokeskuksella virittäydytään itsenäisyyspäivän sekä joulun juhlatunnel-
miin.
Koillismaan alakoulujen salibandyn mestaruusturnaus to 11.12. klo 
9-15 Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Joulumyyjäiset la 13.12. klo 9-14.  Tuomas Sammelvuo -salissa.
Vaarametsien joulu Syötteen luontokeskuksella la 13.12. Klo 11-14 
luontokeskuksen laavulla on glögi- ja piparitarjoilu.  Söpöt valjakkohuskyt ovat 
tavattavissa klo 12-14. Luontokeskus on avoinna keskiviikosta sunnuntaihin 
klo 10–16.

KINKKU-
BINGO

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8)

sunnuntaina 16.11. klo 18.00
Pääpalkintona 10 kg:n kinkku. 

Tervetuloa! 
Järj. Taku

PVO-Vesivoima Oy ja Pudasjärven Yrittäjät ry järjestävät 

KESKUSTELUTILAISUUdEN 
KOLLAJA-HANKKEESTA 

torstaina 13.11. kello 18.00 Pohjantähdessä, Teollisuustie 1
Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Lisätietoja:
PVO-Vesivoima Oy 

Aaro Horsma 
puh. 050 303 8661

Pudasjärven Yrittäjät ry 
Marko Rautio 

puh. 050 501 9090

KINKKUbINgo 
Hetepirtillä 

Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi

lauantaina 15.11. klo 13.00
Seuraavat bingot: 

la 29.11., la 13.12. ja la 20.12. 
Tervetuloa! HNSwww.hetepirtti.fi

Joulukonsertti
Pudasjärven kirkko

su 23.11.2014 klo 16.00

Marjut Kossi
laulu 

Ohjelmamaksu 5 €

Annica Nyberg, piano

Satu Seppänen
laulu

Järj. Pudasjärven kansalaisopiston opistolaiskunta, 
Pudasjärven seurakunta

 Esitysajat:
pe 14.11. klo 18 
(Ensi-ilta)
su 16.11. klo 15
pe 21.11. klo 18
la 22.11. klo 16  
  ja 18
pe 28.11. klo 18
la 29.11. klo 18
pe 5.12. klo 18
su 7.12. klo 15
pe 12.12. klo 18
la 13.12. klo 18
su 14.12. klo 13
pe 19.12. klo 18
la 20.12. klo 18
su 21.12. klo 13

www.teatteriretikka.net

Liput: 12 € (käteinen), 
ryhmät (väh. 25 hlöä) 10 €/lippu

Ennakkovaraukset: 
puh. 040 512 7301     

Kesto: 1 h 15 min

Käsikirjoitus: Työryhmä

Ohjaus: Ulla Schroderus       

Jalonkatu 1, 89600 Suomussalmi

KIRKKOMUSIIKKIVIIKKO 
10.-17.11.2014

Ohjelma
Konsertti ke 12.11. klo 19 Sarakylän kappelissa. Sara-
kylän kappelikuoro ja Vox Margarita –kuoro, johtaa Kei-
jo Piirainen, Hannele Puhakka, huilu ja urut, Vilhelmiina 
Heikkilä, sello, Elina Jylhänlehto, piano. Konserttiin pääsee 
kuoron linja-auton kyydissä 12 ensimmäistä lähtijää, il-
moittautuminen kirkkoherranvirastoon (08) 882 3100.

Konsertti to 13.11 klo 19 kirkossa, Pudasjärven kirkko-
kuoro, Olli Heikkilä, viulu, Mikael Säily, sello, Hannele Pu-
hakka ja Anna-Elina Jaakkola, piano.

Konsertti la 15.11. klo 18 seurakuntakodissa, Juhani Ala-
kärppä, laulu ja Juho Alakärppä, piano, ohjelma 10€.

Konsertti ma 17.11. 
klo 18 kirkossa, Suo-
men kanttorikuoro, 
johtaa Kari Turunen, 
ohjelma 10€.

 

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Tervetuloa!

Keskiviikkona 12.11.
Tietovisa alkaen klo 19 vetäjänä Marko Koivula

Perjantaina 14.11.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. epWintissä: klo 24-03.30  dJ LEILA

Lauantaina 15.11.

KURENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLA

tervetuloa viiHtYMÄÄn 
tapaHtuMien KeSKipiSteeSeen

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

aukioloajat:

Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00
Wintissä: 

klo 24-03.30  
dJ HAMMER

Lippu 5€ sis. ep

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

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

Lippu 12€ sis. ep

        Salissa: 
TANSSI-

ORKESTERI 
TAIGA

Pudasjärven Urheilijat  
voimistelujaosto
Voimistelujaoston yhteinen illanvietto 
perjantaina 14.11. klo 17. alkaen Jyrkkäkoskella.Makkaran pais-
toa, mehua, kahvia ja pullaa. Kilpailuja ja leikkejä. Tervetuloa kaik-
ki jumppaajat ja jumppakoululaiset vanhempineen!

P
U

U

1945

Lakarin koulun
130-vuotisjuhla 

lauantaina 22.11.2014 klo 13.00 
Lakarin koululla os. Postimiehentie 1. 

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

Tervehdysten vastaanotto juhlasalissa 
klo 12.30-13.00.

Ohjelmassa mm. puhallinorkesteri, 
oppilaitten musiikkiesityksiä ja juhlapuhe 

maaherra Eino Siuruainen.
Kahvitarjoilu klo 12-13 ruokasalissa.

Tervetuloa!
Mahdolliset huomionosoitukset koulun rahastoon 

tilinumero FI26 5360 0420 0453 72. 
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SYYSKOKOUS 
lauantaina 29.11.2014 klo 18 

Aten kotakahvila Kelosyötteentie 9 
Syöte. 

Esillä sääntömääräiset asiat.

Syyskokouksen jälkeen klo 19.30 on 
Hotelli Iso-Syötteellä 

PIKKUJOULU 
jossa palkitaan Pudasjärven Vuoden Yrittäjä.

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

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

Ilmoittautumiset la 22.11. mennessä 
pudasjarven@yrittajat.fi tai 

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

Tervetuloa!

Pudasjärven Yrittäjät ry:n
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Pudasjärven 
Sos.dem.

työväenyhdistyksen
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

SYYSKOKOUS
Jukolan Pirtissä 

su 16.11.2014 klo 18.00.
Kokouksessa käsitellaan sääntömuutos.

Johtokunta

Puu- ja erityisalojen liiton 
Pudasjärven ao:n 272:n 

SYYSKOKOUS ja 
40 V JUHLA 

pidetään la 22.11.2014 klo 18
Jukolan Pirtissä os. Jukolantie 4. 

Kokouksen jälkeen jouluateria.
Toimikunta kokoontuu klo 17.

Tervetuloa!

JHL Pudasjärvi ry 330
SYYSKOKOUS

keskiviikkona 26.11.2014 Ravintola 
Jukolan Pirtti Jukolantie 4. 

Hallitus klo 16.15, yleinen kokous klo 17.30.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Jäsenet tervetuloa!

Kulttuurikeskus Pohjantähti

Turo Granlund
Matti Mutu

PASTELLIPIIROKSET ja SARJAKUVAT
4.-26.11.2014

Näyttely avoinna:
ma-ke  klo 15-20
la ja su  klo 14-17
to-pe  suljettu

Kulttuurikeskus Pohjantähti
Teollisuustie 1

93101 PUDASJÄRVI
Puh. 040 826 6583

Tervetuloa! Järjestää kulttuuripalvelut

KOKOUSKUTSU
Pudasjärven Kajastus ry:n 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

SYYSKOKOUS 
pidetään ti 25.11.2014 klo 15.00 

Osviitassa, Kauralantie 3.
Esillä sääntömääräiset syyskokousasiat.

Hallitus kokoontuu klo 14.00.

Tervetuloa!

nttu 

    

10. KAAMOS  KAATUU 
  To 20.11.2014 klo 18.00 OSAO Jyrkkäkoskentie 18 

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

paluu ilotulituksen jälkeen n. klo 20.15  
      
 

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

Lisätiedot: Liisa Lehto 040 – 512 1304 

     OHJELMASSA: 

 HEVOSESITYS klo 18.15 

 MUSIIKKIA 

 KILPAILUJA 

 ONGINTAA 

 VELHO 

 MAKKARAA  

 LÄTTYJÄ 

 MOOTTORIKELKKA-ESITTELY 

 

 ILOTULITUS klo 20.00! 

 
 

 

 

Kuva Juha Nyman 

Kurenalan kyläyhdistys Ry:n 
SYYSKOKOUS 

ma 17.11.2014
klo 18.00 Kaupungintalolla.

Esillä sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat.

Pudasjärven kesätorin 
kiitoskahvitus klo 17.30.

Arvontaa! Runsain joukoin tervetuloa!

      :lla Kerttu

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

KURENALAN KAUPPAPAIKAN 
SUUNNITTELUUN LIITTYVÄ 

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

Pudasjärvellä 11.11.2014

Ohjausryhmä

KUTSU
Aittojärven-Kynkään -alueen 

metsä- ja maanomistajille
TIEdOTUSTILAISUUS

maisemasymposiumin tuloksista 
to 20.11. klo 18. Aittojärven koulu.
Esillä myös lammastalouden asiaa.

Mukana ProAgria Oulusta projektisuunnittelija 
Kalle Hellström.

Tervetuloa!
Aittojärven kyläseuraKahvitarjoilu!

www.pudasjarvi-lehti.fi
LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ: 

Kaamos eli polaariyö on vuotuinen 
ajanjakso, jonka aikana aurinko ei 
nouse horisontin yläpuolelle. Ilmiö 
esiintyy maapallon napapiireillä ja nii-
tä korkeammilla leveysasteilla. Mitä 
lähemmäs napoja mennään, sitä aikai-
semmin kaamos alkaa ja sitä pidempi 
on kaamosaika.

Kaamos kaatuu -tapahtumassa 
estämme kaamosmasennuksen va-
lolla. Tapahtuma järjestetään OSAO 
Pudasjärven yksikön lähipellolla ja 
yksikön piharakennuksissa torstaina 
20.11. kello 18 alkaen. Tapahtumassa 
on muun muassa ilotulitus, erilaisia 
valoja, kahvila, hevosesitys, musiikkia 
livenä, tulennielentää ja paljon muuta.

Järjestelyistä ja suunnittelusta 
vastaa hyvin pitkälti ja jo perintei-
sen luonnollisesti yksikön matkailu-
alan osasto vetäjänä Liisa Lehto, jon-
ka harras toive on kevyt pakkaskeli, 
jotta toimintapaikka ei uisi vedessä.

Miten opiston muilla osastoilla 
valmistaudutaan tapahtumaan?

(Haastateltavana sähköosaston 
opettaja Keijo Ruonala)

Minun mielestäni kaamos kaatuu- 
tapahtuma on mahtava. Sähköpuo-
li osallistuu valmistelupalaverei-
hin, hankkii tarvittavat sähkölaitteet 
sekä valmistautuu asentamaan säh-
köt. Opiskelijat osallistuvat liiken-
teen ohjaukseen, sähköverkon te-
kemiseen ja auttavat muita osastoja 
tarpeen mukaan. Opettajat valvovat, 
että oppilaitten tehtävät tulevat teh-
tyä, avustavat muita osastoja ja naut-
tivat hyvästä ohjelmasta.

Miten on mennyt aikaisempina 
vuosina?
Jyrkkäkosken montulla oli työteliäi-
tä päiviä, mutta kun on siirrytty kou-
lun pellolle, homma on kehittynyt 
parempaan suuntaan ja jopa hieman 
helpottunut.

Joona, Joonas, Antti ja Samuel

KAAMOS 
KAATUU!
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Pakkauksessa virkistävä Jalkavoide 
100 ml, deodorisoiva Deo Spray 

100 ml, vihreä Hohkakivi sekä 2 kpl 
Deo Gel – näytettä

Tarjoukset ovat voimassa 12.-15.11.2014

perjantaina 14.11.2014

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14

Kauppatie 1, 93100 PudAsjärVi, 
Puh. (08) 821 185

Maailman diabetespäivä

diabeteshoitaja Henna Muranen on apteekissa klo 10-16 
vastaamassa asiakkaiden kysymyksiin. 

Tuotenäytteitä, esitteitä, diabetesriskiarviointia ja arvontaa.

Tule 

kartuttamaan 

diabetes-

tietouttasi ja 

osallistu 

samalla 

arvontaan!

Päivän 
kävijöiden kesken arvotaan 3 Accu-Check Aviva -veren-sokerimittaria (Accu-Check Aviva aloituspakkauksen arvo 27,67€)

diabetespäivän tarjoukset:
Pharmacare feet 

jalkojenhoitopakkaus

10,50 
(normaalihinta 11,59)

Betavivo 
15x23 g

14,90 
(normaalihinta 16,54)

Aqualan 
duo 

perusvoide 
200 g

15,00
(normaalihinta 16,90)

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 822 007, 040 516 0430

www.pienkonehuolto.fi

SYNTTÄRITARJOUKSET
Paikalla aluepäällikkö 

Juha Mäkimartti BRP:ltä

Juhlimme perjantaina 14.11.  
PÖRINÄPÄIVÄN MERKEISSÄ klo 9-17

PIENKONEHUOLTO 20 v.

Lazer Modular 
KYPÄRÄ

ERÄ!
Viime vuoden

AJOVARUSTEITA

-50%

VUOdEN 2015
KELKAT SAAPUNEET

Alpo Illikaisen 

SOPPATYKKI täynnä

HERNEKEITTOA,

tarjoilu alkaa 

klo 10.00!

HUPPARI

20,-
Ovh. 69,-

199,-
Ovh. 339,-

100 ensimmäiselle 

kävijälle Ski-doo PIPO!

KAHVI-
TARJOILU

NISUN KERA!

ota yhteyttä ja kysy 
lisää p. 040 538 3681

Saunailtoihin, polttareihin, synttäreille, 
pikkujouluihin tai perheen illanviettoon!

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

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

Tuotantotie 1, Pudasjärvi. Puh.  020 752 8260

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS PUdASJÄRVI

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

vuoKraa meiltä upea 
renKaiden päällä KulKeva 

Kylpytynnyri

* Reaaliaikainen myyntiseuranta netissä. 
* Yli 200 myyntipaikkaa.
* Myyntipöytä alk. 19 € viikko.
* Fifty-fifty helppomyynti.
* Pohjois-Suomen nykyaikaisin kirpputori.

”Kierroksen edellä”

MATTOPESU alk. 10 €/matto

Kiimingin kirpputori, www.tukkumyynti.com
Näätämöntie 2, 90900 Kiiminki

Puhelin: 044 973 0430/kirpputori@tukkumyynti.com
Avoinna joka päivä! Ma-pe 10-18, la-su 10-15


