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TERVETULOA!

Wintti
avoinna  23.00-04.00

PUBISSA KARAOKE
Lippu 4 € sis.ep

Lippu 4 € sis.ep

23.10. Maarit Peltoniemi
5.11. Ässät

Perjantaina 15.10.
PUBISSA KARAOKE

Lippu 4 € sis.ep

Lauantaina 16.10.
Naseva

Lippu 10€ sis.ep

TULOSSA!

Seksuaalisuus on
osa hyvinvointia!

Meiltä vinkit,
voiteet, virikkeet

Erotiikkaliike

Oulu
Torikatu 25

 050 468 3802

Queen Desiree

RENTOUTTAVIA HOITOJA

Kosmetologi Sirpa Sarajärvi
p. 040 5619695, Toritie1, 2kerros

 Myös
LAHJAKORTIT!

Kuumakivihieronta
75min 40 € ja 35min 25€
Intialainen päähieronta  20€
(Lokakuun ajan)

Näet keittiösi/kaapistosi valokuvatasoisina
kuvina jo suunnitteluvaiheessa!

Teollisuustie 12, Pudasjärvi  puh. 050 501 9090  www.rautioky.fi
Avoinna ma-to klo 9-17, pe 9-14, muulloin sop. mukaan

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI

NYT MEILLÄ FUSION 3D OHJELMA!

• keittiöt, khh, mh ja
wc -kaapit

• erikoiskaapit
toiveiden mukaan

• laminaatti , puu ja kivitasot

• liukuovet ja tilanjakajat
• säätöhyllyjärjestelmät
• valaistus
• valmistus, mittaus,

asennus ja rahoitus

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Lauantaina
16.10.2010

Lippu 7 €

Ilmoittautuminen
kisaan ennakkoon
info@manageri.net
tai paikanpäällä
alk. klo 20.00.

Lisätietoja:
www.manageri.net

Tervetuloa keskustelemaan taloyhtiönne
isännöintipalveluista! Mikäli et pääse tulemaan,
soita ja pyydä tarjous p. 050 345 3680

perjantaina 15.10 klo 10-14

Rakennusmestari Ensio Kauppila puh. 050 345 3680
Jukolantie 4 II krs Pudasjärvi
Toimisto avoinna perjantaisin klo 10-14

Pudasjärven Isännöinti Oy

Toimiston avajaiset

Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

Jukolantie 4 II krs Pudasjärvi

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

pkt pkt

  

ATRIA
UUNILENKKI
400g

ATRIA
HAMPURILAINEN
110 g

ATRIA
NAUTA-SIKA
JAUHELIHA
20%
400g

MR MAX
APPELSIINIJUOMA
5 L

PULLA PIRTIN
PERUNA-
RIESKANEN
6 kpl
270g

PULLA PIRTIN
OHRAKKA
6 kpl
240g

LAPIN LIHAN
POROPYÖRYKKÄ

JYVÄSHYVÄN
KESÄKASSI
521g

TINTTI
TALI-SIEMEN
RAVINNE
1 kg

TALIPALLO
TELINE

TALIPALLO
SANKO
50 kpl

ROYAL
KÄSIPYYHE
40x60

LASTEN 
FLEECE
TAKKI 120-170cm

NAISTEN
RIBBINEULE

TOPPI 

TAKKI

ALE ALE ALE ALE 
LOPUT

SISUSTUSTARRAT

590
 

VALIO
POLAR 10%
JUUSTO
600g

pkt

VALIO
ARKIJUGURTTI
1 kg 
3 makua

099
 099

 200
 5 kpl 199

 295
 

099
 099

 079
 pss 199

 pss 199
 

AURINGONKUKAN
SIEMEN
10 kg

995
 

KOTIMAINEN 
FINLAYSON
LAKANAT JA 
2-PACK TYYNYLIINA

990
 

alk.

290
 1000

 

-50% 1000
 4 kpl 1290

 
750 
1490 

@ HOME
ILMANRAIKASTIN
SPRAY 400ml

095
 plo

FINISH
KONETISKI-
TABLETTI
90 kpl

795
 ltk

pkt

2500
 

KOTIMAINEN
TENO PEITTO JA TYYNY

setti

astia

Kaupungin uusi
puhelinvaihde aloittaa

toimintansa.
Suorat puhelinnumerot

takasivulla s. 12

Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458
kumpuse@luukku.com
kotisivu: pudasraksa.fi

PUDAS RAK-SA

PUDASJÄRVELÄISET
Syksy on hyvää aikaa tehdä sisällä re-
monttia. Lisää valaistuksia, vaaleita sisus-
tusmateriaaleja ym... Sauna pesuhuone, 
keittiöremontit täydellisenä. Myös kaikkea 
muuta rakennus- ja remonttityötä, urak-
katyönä tai tuntiveloituksella. Asentajil-
lamme sertifikaatit, koulutus työhön.
Omalta paikkakunnalta ostettu palvelu 
työllistää pudasjärveläisiä työntekijöitä/ 
veronmaksajia.
Myös Mökkitalkkaripalvelut, Suomen 
mokkitalkkarit.fi
Hyödynnä verovähennys, max 6000€ 
tal.työn osuudesta.

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
0400 584184
Ilmoitusmarkkinointi:
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI

Ilmoitushinnasto:
Etusivu 1,20 e/pmm.
Takasivu 1,00 e/pmm.
Sisäsivut 0,90/pmm.
Hintoihin
lisätään alv 23%.

Palstakoot:
1p 40 mm
2p 83 mm
3p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6p 257 mm
1 sivu 257x360 mm

Lehden sivulla
on 6-palstaa

Puhelimitse annettujen
ilmoitusten virheistä lehti ei
vastaa. Lehden vastuu
ilmoituksen poisjäämisestä
tai julkaisemisesta sattu-
neesta virheestä rajoittuu
enintään ilmoituksesta
maksetun maksun määrän
palauttamiseen. Muistutus
virheellisestä ilmoituksesta
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n
kuluessa ilmestymis-
päivästä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

YRITTÄJÄ!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja

yritykseen
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti
ilmestyy  keskiviikkoisin.

 Aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään

perjantai-iltaan mennessä.

Pudasjärvi-lehti Oy on
Pudasjärven Yrittäjät ry:n

jäsenyritys

Pudasjärven kaupungin
ulkopuolisille tilaajille lehden

hinta 39 euroa/vuosi

Toritie 2
93100 Pudasjärvi
(käynti sisäpihan puolelta)
Avoinna: ma-ti klo 10-16 ja
pe klo 10-16. Muina aikoina
sopimuksen mukaan.
p. (08) 334 166
fax (08) 334 167
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Pudasjärvi

Jeesuksen
lähettiläät

HARTAUS

Kirkolliset ilmoitukset

MATTI HANNULA   urut ja laulu

LAURI VOIPIO  sello

Pudasjärven kirkossa ti 19.10. klo 19.00.
Ohjelma 5 €. Tervetuloa!

Jeesus julisti, että Ju-
malan valtakunta on
lahja. Hän lupasi syn-
tien anteeksianta-
muksen kaikkein syn-
tisimmillekin. Jeesus
lähettää omansa
maailmaan todista-
maan tästä armosta
ja palvelemaan ihmi-
siä hänen nimessään.
Kristitty on Vapahta-
jan lähettiläs, “Kristus
lähimmäiselleen”.

Messu
seurakuntakodissa su 17.10.
klo 10, Esko Heloneva, Jaak-
ko Sääskilahti, Jukka Jaakko-
la ja nuorisokuoro.
Kirkkoherranvirasto ja ta-
loustoimisto
kiinni ke 13.10.
Kirkkokonsertti
kirkossa ti 19.10. klo 19, Mat-
ti Hannula, urut ja laulu ja
Lauri Voipio, sello.
Leikkivä pyhäkoulu
seurakuntakodissa su 17.10.
klo 12. Pyhäkouluun olet ter-
vetullut joko yksin tai van-
hemman kanssa.

Kuorot:
Lapsikuoro ke 20.10. klo 17-
17.45 , Vox Margarita ke
20.10.klo 18. Sarakylän
kappelikuoro to 21.10. klo
18.45, kirkkokuoro to 14.10.
ja to 21.10. klo 18 ja ja nuori-
sokuoro to 14.10. ja to 21.10.
klo 16.30. Eläkeläisten
musiikkipiiri ke 20.10. klo
13.
Lähetystalkooilta
Lakarin koulun käsityötalon
yläkerrassa ma 18.10. klo 18.
Lähetyksen kirpputori
keskiviikkoisin klo 10-13,
tuoretta pullaa, kahvia ja
arpoja. Otetaan vastaan puh-
taita vaatteita ja liinavaat-
teita.
Ystävänkammari
seurakuntakodissa tiistaisin
klo 12-14.
Rovastikunnallinen diako-
niapäivä
su 24.10. alkaen klo 10
messulla srk-talolla. Päivä
jatkuu ruokailulla, jonka jäl-
keen vanhuspalvelujohtaja

Kyllikki Syrjäpalo puhuu
teemasta “ Yksinäisyys ja
yhteisöllisyys”. Ilmoittau-
tumiset ma 18.10 mennessä
kirkkoherranvirastoon 08-
8823100.
Rovastikunnallinen näkö-
vammaisten leiripäivä
Hilturannassa ti 2.11. klo 10-
17. Leiripäivässä mukana
myös Matti Laurila kerto-
massa kuulumisia Nepalista.
Ilmoittautumiset kirkkoher-
ran-virastoon ke 27.10 men-
nessä.
Nuorten iltakahvila Rönö
pe 15.10. klo 18-22, rippi-kou-
lulaiset saavat muu käynti-
merkinnän.
Perhekerhot:
Seurakuntakodissa maanan-
taisin klo 10 - 13 ja torstaisin
klo 10 -13, Petäjärinteen
kylätalossa maanantaisin klo
10 -13 ja Puhoksen koululla
torstaisin klo 10-13.
Lapsiparkki
seuraavan kerran 3.11. klo
10-13.

Rauhanyhdistykset:
Myyjäisseurat Jongulla Mir-
ja ja Matti Viljamaalla pe
15.10. klo 19 (U.Illikainen).
Ompeluseurat Yli-Livolla
Eevaleena ja Marko Luok-
kasella to 21.10. klo 18
(I.Jurmu). Käsityöilta Sara-
kylässä Anssi Nurmelalla pe
15.10. klo 19. ja lauluseurat
Juhani Jurmulla su 17.10. klo
19. Seurat Kurenalan ry:llä
su 17.10. klo 17. (A.Nis-
kasaari, J.Jaakkola).
Kastettu:
Aada Helmiina Pikkuaho,
Kasperi Sebastian Koivu-
kangas
Avioliittoon vihitty:
Tomi Armas Kantoniemi ja
Ulla-Maija Tiirola
Haudattu:
Aaro Henrikki Timonen 75
v, Oiva Johannes Kuopus-
järvi 68 v, Tuomo Armas
Naamanka 67 v, Vengasaho
poikavauva.

Seurakuntavaalit
lähestyvät
Pudasjärven seurakunnassa
toimitetaan 14.-15.11. seura-
kuntavaalit luottamushenki-
löiden valitsemiseksi kirkko-
valtuustoon. Vuoden 2011
alusta aloittavaan valtuus-
toon valitaan 23 valtuutettua.
Vaalilautakunta on vahvista-
nut ehdokkaat ja äänestysnu-
merot. Ehdokaslistojen yh-
distelmä julkaistaan ensi vii-
kon lehdessä.
Ehdokkaiden numerot voi
käydä katsomassa seurakun-
tavaalien valtakunnallisilta
sivuilta:
www.seurakuntavaalit.fi.
 Seurakuntavaalien ennakko-
äänestys tapahtuu kirkkoher-
ranvirastoissa 01.-05.11.2010

klo 9-18. Lisäksi Pudasjärvel-
lä on mahdollista äänestää 16
muussa ennakkoäänestyspai-
kassa.
Tarkat ajat ja paikat ovat jo
nyt nähtävillä osoitteessa:
 www.seurakuntavaalit.fi.
Tiedot ennakkoäänestyspai-
koista ovat lisäksi luettavis-
sa ensi viikolla ilmestyvässä
vaaliliitteestä. Varsinaisina
vaalipäivinä 14.-15.11. Ää-
nestys tapahtuu Pudasjärven
seurakuntakodissa.

Seurakuntavaalien ehdok-
kailla on ensimmäistä kertaa
mahdollista vastata vaaliko-
neeseen. Ehdokkaiden vasta-
uksia pääsee katselemaan
25.10. alkaen.

Viime viikolla olleen van-
husten viikon jatkoksi Rito-
lan päiväkodin Mustikat kä-
vivät esiintymässä tiistaina

Päiväkodilta vierailu
Kurenkartanossa

12.10 Kurenkartanon asuk-
kaille ja henkilökunnalle.
Lapset esittivät lauluja ja leik-
kejä, jotka kiinnostivat van-

huksia. Lapsille jäi myös mu-
kavaa muisteltavaa vanhus-
ten luona vierailusta. (ks)

Lapset valmistautuvat esitykseensä.

Sekä lapset että vanhukset nauttivat lasten esittämisistä.
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LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

-lehti JOKA KOTIIN. 3

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

PURKUOSAPURKUOSAPURKUOSAPURKUOSAPURKUOSATTTTT UUDEUUDEUUDEUUDEUUDET OT OT OT OT OSASASASASATTTTT
-moottorit
-vaihteistot
-ovet, luukut
-ym...

-peltiosat
-lyhdyt
-jäähdyttimet
-ym...

Kaikki automerkit
Lapin

Auto-Osa Oy
Nikkarinkuja 12 Rovaniemi

P. (016) 310 950, 040 537 6121
avoinna ma-pe 8-17

Rakennus ja Saneeraus

Ylipahkala & määttä ky

Isot ja pienet rakennusalan työt 

ammattitaidolla ja toimitusvarmasti.

Rakennetaanko talo vai tehdäänkö remontti?

     Vesaisentie 7 A  

      90900 Kiiminki

jani.ylipahkala@gmail.com www.rakennuspiste.com
0400 - 65 8877 / Pudasjärvi   

045 - 1274 606 / Oulu

Kuljetus Luokkanen Oy

• Rahtikuljetukset
• Hakekuljetukset
• Maansiirto
• Seulontalaitos

Parsipolku 8, 93100 Pudasjärvi
Puh/fax (08) 824 199, 0400 350 401

Timo Luokkanen on harras-
tanut erilaisia käsitöitä ja
maalauksia viimeiset vuosi-
kymmennet. Käsitöitä hän on
tehnyt pikkupojasta asti,
mutta lopullinen inspiraatio
syntyi opettajan kehusta to-
distuksessa: “Erityistä taipu-
musta käsitöihin ja piirtämi-
seen”. Tätä ominaisuutta on
ollut hieman suvussa, mutta
kokonaan sitä ei perittykään
ole. Käsitöitä ei ole kaupattu,
mutta oman kodin kalusto on
omasta kädestä lähtöisin.
Luokkanen on tehnyt työk-
seen taloja, varsinkin omako-
titalot ovat olleet mieluisia
tehdä.  Omat talotkin ovat
itse tekemiä, joista viimeisin
valmistui 2007 kesällä omak-
si 70-vuotis -lahjaksi. Komea
hirsitalo sijaitsee lähellä Pu-
dasjärven keskustaa, Kiiskin-
kujalla. “Tienviitta” Kiiskin-
kujalle on Timon tekemä ki-
vistä tehty kirjoitus kotipi-
hansa nurkassa. Nykyisin
Timo on joutunut jättämään
käsitöiden teon tilan puut-
teen takia.

Maalauksia Luokkanen
on tehnyt vuodesta 1974, ja
niitä on kertynyt vuosien ai-
kana muutama sata. Maala-
uksia on jonkun verran myy-
tykin, sekä omille lapsille,
että muille. Varsinkin van-
hanajan “työtaulut” ovat ol-
leet erittäin suosittuja. Maa-
lausten aiheet löytyvät mo-
nesti luonnosta, joko mieliku-

Monipuolinen käsityöläinen

vituksesta tai nähdyn tilan-
teen perusteella. Vaikka maa-
lauksia onkin syntynyt pal-
jon, ei hän ole järjestänyt
näyttelyitä taikka osallistu-
nut kilpailuihin. Parina vuo-
tena hän on kuitenkin saanut
hieman kulttuuriapurahaa.

- Itse työ on ollut se mie-
luisin asia, rahan takia en ole
tätä tehnyt, tuumii Luokka-
nen.

Luokkanen sanoo, että
harrastuksen pitää olla mie-

luinen, joka vapauttaa arjes-
ta. Itseltään kannattaa kysel-
lä, onko se enää mieluista, jos
joka ilta täytyy harjoituksiin
kiirehtiä?

- Itselläni  taiteen tekemi-
nen on juurikin vapauttanut
arjesta, hankalina aikoina
maalaaminen on helpottanut
oloa.

Luokkanen on syntynyt ja
kasvanut Yli-Livolla, omien
sanojensa mukaan “kaikken
kauneimman joen” rannalla.

MAANRAKENNUSTMAANRAKENNUSTMAANRAKENNUSTMAANRAKENNUSTMAANRAKENNUSTA/A/A/A/A/
KAPPKAPPKAPPKAPPKAPPALETALETALETALETALETAAAAAVVVVVARAKULJETUKSIAARAKULJETUKSIAARAKULJETUKSIAARAKULJETUKSIAARAKULJETUKSIA

• Kappaletavarakuljetuksia
• Kaivuutöitä 7.5 ton telakoneella

(näppärä pihakone) pihatyöt,
jätevesityöt, imeytyskentät

• Maa-ainestoimituksia
sorat, murskeet, mullat

KKKKKuljetus Sampsa Laakkuljetus Sampsa Laakkuljetus Sampsa Laakkuljetus Sampsa Laakkuljetus Sampsa Laakkonen Konen Konen Konen Konen Kyyyyy
93270 Sotkajärvi • Puh. 0400624496

Timo työhuoneessaan taulujensa kanssa.

Timo Luokkasella on vai-
monsa kanssa kymmenen
lasta ja 36 lastenlasta ja Luok-
kanen kehuukin että vaarina
ollessa ei aika käy pitkäksi!

Kuvat ja teksti:
Julius Tavasti
Työelämään tutustuja (TET)
Terva-Toppilan koulun 9 lk
Oulu

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI OSOITTEESSA
www.pudasjarvi-lehti.fi

Koillismaan Kuntoneva

Puistotie 2, Pudasjärvi 044-294 4345
www.kuntoneva.kotisivukone.com

Avoinna: ma-to klo 8-20, pe 8-18, la 11-15

- kahvakuulia
- jumppakeppejä
- kävelysauvoja

Kuntonevassa myynnissä nyt
GYMSTICK-tuotteet mm:

 Tutustu tuotteisiin - lisää internetissä.
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Syysmarkkinat Rautialla
Rautia-K-Maatalous Pudasjärvellä järjesti perinteiset syysmark-

kinapäivät perjantaina 8.10. Esittelyssä olivat muun muassa
Hakki -pilkekoneet, Turner -ovet, mönkijät, Pinja -ovilistat, Cello
-säilytysjärjestelmät sekä ulkovalaisimet. Tuotteista oli erikois-
tarjouksia sekä vielä erillinen tarjouspöytä. Kävijöille tarjottiin

grillimakkarat ja koko päivän oli kahvitarjoilu. (S-LT)

Pilkekoneiden esittelypaikalla Heikki Inget syöttää koivurankaa pilkekoneeseen, josta
valmiit pilkkeet tippuvat suoraan peräkärryyn. Esitystä seuraamassa Ritva Satokan-
gas, Vappu Roininen, Ismo Satokangas ja Veikko Klemetti. Satokankaalla on jo ky-
seinen pilkkomakone, mutta hän oli kiinnostunut mitä uutta koneeseen on tullut. Uutta
löytyikin puun syöttösysteemissä.

Perinteiset Rautian syysmarkkinat ko-
kosi kauppias Esko Salon mukaan il-
tapäivään mennessä jo 600 kävijää.
Salo kertoi liikkeensä tuotevalikoi-
masta että perinteisen tuotevalikoi-
man lisäksi kaupasta on saatavana
muun muassa hevostarvikkeita sekä
laaja valikoima myös siivousvälineitä
ja pesuaineita.

Petri Helaakoski esittelemässä Turner auto-
tallin nosto-ovea. Vasemmalla Binja tuotteiden
esittelijä Jari Vähäjylkkä. Heidän valikoimaan-
sa kuuluvat mm. ikkunoiden ja ovien tiivisteet.

Eija ja Reino Riepula olivat kanervi-
en ostoksilla ja tutustumassa syys-
markkinatarjontaan.

Palaute leiristä oli hyvää ja nuoret tuntuivat
viihtyvän toistensa seurassa.

Pudasjärven nuoret tutustui-
vat toisiinsa monikulttuuri-
sella nuorten leirillä Hiltu-
rannassa 30.9.–1.10. Leirillä
Pudasjärvellä asuville nuoril-
le haluttiin antaa mahdolli-
suus tutustua toisiinsa pa-
remmin riippumatta siitä,
mistä nuori on alun perin
kotoisin ja miten hän on pää-
tynyt Pudasjärvelle asumaan.
Nuoret harjoittelivat yhdessä
kädentaitoja, kuten huovu-
tusta ja painantaa, laittoivat
ruokaa yhdessä, kisailivat
erilaisissa käytännön taidois-
sa ja ennen kaikkea viettivät
aikaa yhdessä. Palaute leiris-
tä oli hyvää ja nuoret tuntui-
vat viihtyvän toistensa seu-
rassa.

Nuorten leiri järjestettiin
Pudasjärven seurakunnan
leirikeskuksessa Hilturan-
nassa. Leirille osallistui nuo-
ria Oulun seudun ammatti-
opiston Pudasjärven yksikös-
tä sekä vastaanottokeskuk-
sesta ja Pudasjärven kaupun-

Monikulttuurinen nuorten
leiri Hilturannassa

gin tukiasumisyksiköstä. Pu-
dasjärven seurakunnan lisäk-
si leiriä olivat järjestämässä
Pudasjärven 4H-yhdistys,
SPR:n Pudasjärven osasto,
Karhupaja, Pudasjärven kau-
pungin tukiasumisyksikkö,
Nuoren turvapaikanhakijan
polku Pudasjärvellä –hanke
sekä Oulun seudun ammat-
tiopiston Pudasjärven yksik-
kö. Yhteistyön tarkoituksena
oli kehittää keinoja tarjota
Pudasjärven nuorille mah-
dollisuuksia kohdata toisiaan
mukavalla tavalla. Näin laa-
ja yhteistyö on antanut uu-
denlaisia mahdollisuuksia ja
on myös nuorten kanssa toi-
mivien tahojen kannalta
helppo keino tämäntyyppi-
sen toiminnan järjestämiseen.

Nuoret pääsivät leirillä
myös kertomaan oman mie-
lipiteensä Pudasjärvellä asu-
misen hyvistä ja huonoista
puolista. Heillä oli paljon
hyvää sanottavaa Pudasjär-
vestä. Pudasjärvellä nuoret

tykkäävät siitä, että ihmiset
ovat mukavia ja että voi har-
rastaa monia eri asioita. Paik-
kakunnan pienuudessa nuo-
ret näkivät hyvinä puolina
sen, että kaikki palvelut ovat
suhteellisen lähellä, täällä on
turvallista asua ja harrastuk-
sissa on yleensä tilaa kaikille
halukkaille. Paikkakunnan
pienuuden nuoret näkivät
myös huonona puolena. Eri-
tyisesti he toivoivat lisää os-
tosmahdollisuuksia ja tapah-
tumia nuorille. Osa nuorista
koki myös, että Pudasjärvel-
lä joillakin ihmisillä on rasis-
tisia näkemyksiä. Julkisiin lii-
kenneyhteyksiin ja pienten
vuokra-asuntojen tarjontaan-
kaan nuoret eivät olleet eri-
tyisen tyytyväisiä. Kaiken
kaikkiaan nuoret listasivat
kuitenkin enemmän hyviä
kuin huonoja puolia Pudas-
järvellä asumisesta.

Anne-Mari Pulli

•Pihatyöt •Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt
•Sukututkimusta

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058 •matti@vaylanhelmi.fi  • www.vaylanhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Eräopaspalvelut

Matti Puolakanaho

• Syystyöt

16.10. huutokaupan aikana
hernerokkaa 5 €
Puh. 044-9232478

“SUN CAFE” AUKIOLOAJAT
ma- pe 07.30- 17.00
arkipyhä 07.30- 17-00
la- su suljettu
tilauksesta aina avoinna  Puh. 044-9232478

Lämpimästi Tervetuloa syömään,
Kahvittelemaan, rupattelemaan
Tai muuten vaan joutekseen!

PalveluTerveisin:
Anne Alatalo Yrittäjä

Sunrise Catering
Puhoksentie 21, Puhoskylä (ent. koulu).
www.suncate.fi

Ruokakahvila

ihmisen huomioivaa
palvelua syrjäseuduille
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721
Arla Pohjanpoika
KERMAJUUSTO
1 kg (3,61 kg)
rajoitus: 1 erä/talous

Tummat
VIINIRYPÄLEET
Espanja, 500 g (1,99 kg)

Ilman korttia ja yksittäin 
1,99 rs (3,98 kg)

199

Atria A-luokan
NAKKI
280 g (3,13 kg)

Kariniemen kananpojan 
marinoidut
PAISTISUIKALEET
300 g (4,17 kg)

Ilman korttia ja yksittäin 
1,75 pkt (6,25 kg)

Ilman korttia ja yksittäin 
7,21 kpl (7,21 kg)

K-SUPERMARKETISTA
NYT KAKSI YHDEN HINNALLA!

Hinnat voimassa to-su 14.–17.10.

Ilman korttia 0,99 kpl (4,95 kg)

Ilman korttia 2,00 tlk (2,00 l) 

Ilman korttia ja yksittäin 2,69 rs (6,73 kg) Ilman korttia ja yksittäin 1,99 pkt (4,98 kg)

Ilman korttia ja yksittäin 1,67 ps (4,28 kg)

Ilman korttia 1,95 pkt (3,00 l)

400490 

Valio Gefi lus

MEHUT
1 l (1,79 l)

Atria

HIILLOS-
MAKKARAT
400 g (2,49 kg)

Oululainen

REISSUMIES
235 g (2,85 kg)

Ilman korttia 0,94 ps (4,00 kg)

Atria

PIZZAT
200 g (2,95 kg)

Viennetta

JÄÄTELÖ-
KAKUT
650 ml (1,52 l)

099
pkt -49 %

Valiojogurtti

MAUSTETUT 
JOGURTIT
175–200 g (1,43–1,25 kg)
ei laktoositon

100
4 
prk

Ilman korttia ja yksittäin 0,43 prk (2,46-2,15 kg)

179
tlk

kimppu

Pullapirtti

KARJALAN-
PIIRAKAT
6 kpl/390 g (2,14 kg) -10 %

067
ps 059

kpl -40 %

Myös uutuus 
kerrosjogurtti

-41 %

250
Ilman korttia ja yksittäin 

2,50 rs (8,33 kg)

-50 % -50 %

-50 % -50 %

175

-28 %

NAUDAN 
JAUHELIHA
400 g (5,00 kg)
rajoitus: 1 erä/talous

Roosa nauha

RUUSUKIMPPU
7 kpl/kimppu

Costa Rica

KAHVI
500 g (5,00 kg) 
yksittäin 2,69 pkt (5,38 kg)

2
rs 199

2
pkt

167
2
ps500

2
pkt

-25 %

yhden 

hinnalla

yhden 

hinnalla

-50 %

-50 %

rs

rs

kpl

pkt

Sähkötie 1
p. 0207 890 450
Palvelemme
ark. 8-21, la 8-18, su 12-18
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Perinteisesti, kun on haluttu
ehdottomasti tuoreita raaka-
aineita, ne ovat löytyneet to-
rilta. Tuoreuden takuun an-
taa myös lähiruoka, myytiin-
pä sitä torilla tai kaupassa.
Lähellä tuotetun ruoan suo-
sio on vähintään yhtä kovas-
sa kasvussa kuin luomuruo-
an. Lähiruoan nimeen van-

noo myös ruokaa rakastava
Sikke Sumari.

Loivan määritelmän mu-
kaan lähiruokaa on kaikki
alle sadan kilometrin säteel-
lä tuotettu tai jalostettu ruo-
ka. Luomun sen sijaan mää-
rittää tuotantotapa; paikalla
ei ole niin suurta merkitystä.
Televisiosta tuttu yrittäjä ja

kirjailija Sikke Sumari käyt-
tää mielellään raaka-aineita,
jotka ovat sekä lähellä tuotet-
tuja että luomua.

– Kasvatan juureksia, vi-
hanneksia, marjoja, yrttejä ja
omenia. Ja varmaan juuri sik-
si valitsen muissakin tuotteis-
sa lähiruokavaihtoehdon
aina kun voin. Lyhyet kulje-

Keittiön huipullakin suositaan lähiruokaa
tusmatkat takaavat tuoreu-
den, kertoo Sikke Sumari.

Maun lisäksi tuoreessa lä-
hiruoassa säilyvät vitaaliai-
neet eli vitamiinit ja kiven-
näis- ja hivenaineet parem-
min kuin matkojen takaa tuo-
duissa. Lisäksi tuotteet voi-
daan poimia kypsempinä,
kun niiden ei tarvitse säilyä
pitkien lentomatkojen ajan.

– Oikeastaan kaikkein tär-
keimpiä ominaisuuksia lähi-
ruoassa ovat maku ja vitaali-
aineet, ja nehän ovat lähiruo-
assa paremmin jäljellä. Näen
paljonkin vaivaa ja etsin par-
haat tuottajat maatilatoreilta,
halleista ja tavallisilta toreil-
ta.

Hiilijalanjälki ja
työllistävä vaikutus
Tämän päivän kuluttajille
tärkeitä ovat myös eettiset ja
moraaliset vaikuttimet. Ym-
päristöystävällisyyttä koros-
tavan on hyvä tietää, että hii-
lijalanjäljestämme melkoinen
osuus muodostuu ruoan kul-
jettamisesta.

– Miksi pitäisi syödä man-
sikoita ympäri vuoden? Sii-
nähän menetetään osa vuo-
denaikojen rikkaudestakin.
Itse olen tosi tyytyväinen,
kun pystyn pienentämään
omaa hiilijalanjälkeäni suosi-
malla lähiruokaa, toteaa Su-
mari.

Tutkimusten mukaan
Suomessa on noin 3 200 elin-
tarvikeyritystä, joista 90 pro-
senttia työllistää alle 20 hen-
kilöä. Näillä pienillä yrityk-
sillä on silti jo nyt merkittävä
työllistävä vaikutus. Ja kun
tutkimukset lisäksi osoitta-
vat, että lähiruoka on tulevai-
suudessa selkeä trendi, työl-
listävä vaikutus kasvaa enti-
sestään.

– Totta kai iloitsen myös
siitä, kun tuotto jää omalle
paikkakunnalle. Kyllä elin-
tarviketuotantokin on poli-
tiikkaa. Joskus tuntuu ikäväs-
ti, ettei ruoan laadusta piita-
ta tuon taivaallista, vaan pel-
kästään raha ratkaisee.

Huippukokit
suosivat lähiruokaa
Sikke Sumarin mukaan kaik-
ki, mikä kasvaa lähellä, mais-
tuu paremmalta. Hän suosit-
telee etsimään ja käyttämään
yhä enemmän lähiruokaa,
joka on huippukokkienkin
suosiossa tätä nykyä. Pieniä
myönnytyksiä Sumari kui-
tenkin tekee.

– Risottoriisiä en sentään
vaihda ohraan, ja kahvia en
jätä pois.

– Ihan paras herkku, mitä
lähiruoasta saa, on muuten
kaalilaatikko, jossa on käytet-
ty kyyttöä, eli suomenkarjaa.
Siihen rakastuu jokainen,
joka sitä on maistanut.

Salossa lähiruokatuottajat
yhdistävät voimansa
Vaikka moni kuluttaja haluaisi suosia lähiseudulla tuo-
tettua ruokaa, on sen hankkiminen joskus kovin vaival-
loista. Lähiruuan tie kaupan hyllylle on vaikeaa, tuottei-
ta ei löydy netistä ja niiden saatavuudesta yleisesti on
vaikea saada tietoa.

Salon seudun elintarvikeyrittäjät ovat vastanneet ku-
luttajien huutoon ja ovat verkostoituneet yhteisen Salo-
Food -brändin alle. Tämä mahdollistaa pienille toimijoil-
le esimerkiksi tien kauppojen ja tukkujen hyllyille sekä
antaa lähiruualle näkyvyyden netissäkin. 15.10 avautu-
va SaloFood -sivusto esittelee seudun elintarviketuotta-
jia tarinoin ja tuottein. Sivuston avaamista vauhdittaa Sa-
lossa Kauppakeskus Plazassa 15.10 pidettävä Ympäris-
töpäivä, jossa lähiruokatuottajat muodostavan oman
kauppakujan, SaloFood -lähiruokatorin.

Lähiruoan nimeen vannoo
myös ruokaa rakastava
Sikke Sumari.
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Raittiuslupaukset historiaan!
Kun ihminen myöntää oman päihdeongelmansa,
mahdollisuus uuteen elämään tulee todelliseksi.

Juhani Mörd valaa toivoa alkoholiriippuvaisille ja on aloit-
tamassa Pudasjärvellä kuusi viikkoa kestävän päihde-
kuntoutuksen.

Uusi Minnesota-ajatteluun
perustuva Oulunkaaren kun-
tayhtymän Pudasjärven per-
hepalvelujen tilaama avo-
muotoinen päihdekuntoutus

alkaa 1.11.2010 Pudasjärvel-
lä. Kuntoutuksen tuottaa Tmi
Aava Kuntoutus Juhani
Mört. Kuntoutuksen kesto on
6 viikkoa. Kuntoutusryhmää

ohjaa alkoholismisairauden
itse kokenut, ja siitä toipunut
koulutettu ammattilainen.
Päihteetön elämäntapa ei
yleensä synny kivuttomasti,
ja kuntoutuksella pyritään
erityisesti luomaan mielek-
kyyttä alkutaipaleelle.

Alkoholismi on sairaus.
Alkoholismiin sairastuneet ja
heidän läheisensä kokevat
silti yleensä voimakasta syyl-
lisyyttä ja häpeää, jotka aihe-
uttavat itse sairauden kieltä-
misen, vähättelyn ja salailun.
Me Aava Kuntoutus-palve-
lun tuottajat olemme itse ko-
keneet kaiken tämän, ja op-
pineet vapautumaan turhis-
ta peloista.

Aavakuntoutus pohjau-
tuu Minnesota-filosofiaan
riippuvuussairauksien hoi-
dossa. Minnesota-hoito on
tutkitusti tehokkain päihde-
riippuvuuksien hoitomene-
telmä, kun tuloksia mitataan
yksilöiden raittiudella.
USA:ssa päihdehoito on jo
vuosikymmeniä rakentunut
sairauden itse kokeneiden,
moniammatillisen työryh-
män ja eri alojen asiantunti-
joiden yhteistyön varaan.
Kuntoutuksen tavoitteena on
yksilön tietoisuuden laajenta-
minen itsetuntemuksen kaut-
ta. Kuntoutusprosessissa ih-
misen persoonallisuus voi
eheytyä, mikä mahdollistaa

mielekkään riippuvuudesta
vapautumisen.

Minnesota-ajatteluun pe-
rustuva työote on syntynyt
1940-luvulla, mutta kuntou-
tuksen hoitomenetelmät yh-
tenevät nykyaikaisten hoi-
dollisten menetelmien kans-
sa. Minnesota-kuntoutukses-
sa yksilön vuorovaikutustai-
toja, ydinuskomuksia ja itse-
säätelyä pyritään muutta-
maan tietoisuuteen tähtäävi-
en tehtävien ja ryhmien avul-
la. Kuntoutusta tehdään siten
kognitiivisia, ratkaisukeskei-
siä ja voimavarasuuntautu-
neita menetelmiä hyödyntä-
en. Työskentelyn keskiössä
on psykodynaaminen lähes-
tymistapa, sillä yksilön men-
neisyyden kokemuksilla näh-
dään olevan ratkaiseva mer-
kitys riippuvuuden syntyyn.

Vaikka sellaista geeniä ei
olekaan vielä löydetty, joka
kertoisi yksiselitteisesti päih-
deriippuvuudesta, on alko-
holismi joissakin suvuissa
niin yleistä, että jotain geneet-
tistä siinä uskotaan olevan.
Sosiaalinen perimä saattaa
myös usein olla oleellinen te-
kijä, joka johtaa päihderiip-
puvuuteen/alkoholismiin
sairastumiseen.

Päihdeongelmat vievät lo-
pulta aina elämänilon ihmi-
seltä itseltään ja heidän lähei-
siltään. Kokemuksemme
mukaan menetys ei ole kui-
tenkaan peruuttamaton, jos
olemme valmiit tekemään
työtä itsemme hyväksi.

Juhani Mört

Lisätietoa ja ilmoittautuminen
kuntoutukseen arkisin klo 9-11.
Juhani Mört puh. 0440 323 644

www.aavakuntoutus.fi

Hämeenlinnassa 9.10. pidetyssä koiranäyttelyssä Pudasjär-
veltä oli Tarja Kokon ja Teija Haagan omistama Tiibetinmas-
tiffi uros Chuba Tejakes Namahu Du Domaine De Toundra,
“Jyrä”. Tapio Eerolan tuomaroimana Jyrä voitti 21 kilpaka-
verusta tuloksin VAL ERI, VAK1, PU1, ROP, RYP1, BIS2.
Ryhmäkilpailun tuomarina oli Yvonne Brink, näyttelyn kau-
neimman, eli BIS-kehän tuomarina toimi Andras Polgar.

Kuva ja teksti Tarja Kokko

Koiranäyttelykuulumisia

Kylämaisemat
kuntoon yleisötilaisuus
Pudasjärvellä järjestetään keskiviikkona 20.10 klo 18 kyläym-
päristöjen kunnostamiseen kannustava “Kylämaisemat kun-
toon - JOY – Jokaisen Oma Ympäristö” yleisötilaisuus kau-
pungintalon valtuustosalissa.

Tilaisuuden tavoitteena on tehdä tutuksi paikallisia kylä-
ympäristöhankkeita, auttaa huomaamaan oman kylän hie-
noja kohteita ja piirteitä, kannustaa sisällyttämään luonnon-
ja maisemanhoito suunnitelmiin, innostaa kyliä, yhdistyksiä,
maanomistajia ja asukkaita toteuttamaan ympäristöhanke
sekä esitellä yhteistyötahoja.

Tilaisuuden järjestävät Maaseutupolitiikan yhteistyöryh-
män teemaryhmät, Jokivarsien Moderni Maaseutuyhdistys
JoMMa ry, ProAgria Oulun YmpäristöAgro hanke, Maa- ja
kotitalousnaiset, Pudasjärven kaupunki, Maa- ja kotitalous-
naisista sekä ProAgria Oulun YmpäristöAgro hankkeesta mu-
kana on maisemanhoidonneuvoja Taimi Mahosenaho. (ht)

ProAgria Oulun ja Maa- ja Kotitalousnaisten maisemanhoi-
don neuvonta ovat mukana Pudasjärvellä meneillään olevassa
“Bioenergian edelläkävijät” -hankkeessa, jota hallinnoi ja te-
kee Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa yhteistyökumppaninaan
ProAgria Oulu. Hanketta rahoittaa Maaseuturahasto ja tuen
on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus. Hankkeen ta-
voitteina on mm. bioenergian käytön, tuotannon ja yrittäjyy-
den sekä maatilojen energiasuunnitelmien edistäminen.
Hankkeen maisemaselvityksiä on tehty oppilaitosyhteistyö-
nä siten, että ProAgrian maisemanhoidon neuvojat ovat oh-
janneet ja olleet mukana työssä.

Hankkeen laatimissa maisemaselvityksissä on tavoittee-
na tarkastella, miten maisemanhoitoa ja bioenergia-asiaa voi-
taisiin yhdistää niin, että ne tukisivat toisiaan. Esimerkiksi
kauniita jokinäkymiä aukaistessa ja harvennettaessa syntyy
“risua”, jonka voisi laittaa samassa kyydissä bioenergiaksi.
Jatkohoitoa voisi suunnitella niin, ettei vesistömaisema um-
peutuisi uudelleen. Tietyissä kohteissa hoitoon voi anoa myös
rahoitusta esimerkiksi maatalouden erityisympäristötuki-
muodoista. Maisemalliseen selvitykseen ovat innostaneet alu-
een arvot, joita halutaan nyt erityisesti nostaa esille.

Maanomistajilta on pyydetty kommentteja selvityksien
sisältöön. Karttoja voidaan ProAgrian toimistolta tarvittaes-
sa toimittaa postitse.

Pudasjärvellä vuoden 2010 maisemaselvitykset ovat:
Iijoen keskijuoksun alue on valtakunnallisesti arvokas

maisema-alue, jossa tie seurailee Iijokivartta Pudasjärven
Sotkajärveltä ja Ervastista Parviaisen kautta Taivalkosken
Jurmuun Sotkajärventie, Ylikurentie, Parviaisentie ja Jurmun-
tie.

Jongunjärven ympäristö, johon kuuluvat Pudasjärven
keskustasta Iijokivarren molemmin puolin itään päin lähte-
vät tiet: Parkkilantie ja Jonguntie sekä ?Jongunjärven ympäri
kiertävien teiden maisemat: ?Jonguntie, Länsirannantie, Jaa-
langantie, Paukkerinharju ja Sotkajärven kohdalta Sotkajär-
ventie. (ht)

Maisemaselvityksiä
Pudasjärvellä

Myynnin ja markkinoinnin
ammattilaiset SMKJ ry perää
tietoa liikenneministeriöstä
julkisuuden tulleiden no-
peusrajoitusten alentamis-
suunnitelmien ja tieverkon
hoitotason muutoskaavailu-
jen logiikasta ja yhteydestä. Jo
aikaisemmin on tullut tietoa
suunnitelmista kohdistaa tie-
verkon hoitamiseen käytettä-
viä varoja nimenomaan pää-
tiestön hoitamiseen. Tällöin
tieverkon pienempi ja syrjäi-
sempi osa jätettäisiin huo-
nommalle hoidolle.

Onko näillä asioilla jokin
koplaus, perää SMKJ:n toi-
minnanjohtaja Juha Häkki-
nen.

– Jos suunnitelmissa on
väitetyn varojen puutteen
vuoksi laskea niin sanottu
alempi tieverkko hoidon ja

Onko nopeusrajoitusten
alentamissuunnitelmalla
yhteys tieverkon rapautumiseen?

kunnossapidon osalta alem-
malle tasolle, niin loogista-
han olisi vastata asiaan alen-
tamalla nopeusrajoituksia
näillä teillä. Ja voihan ihmis-
ten ja elinkeinoelämän kiu-
saamista toki perustella ym-
päristösyilläkin, sehän kel-
paa nykyään kaikkeen.
Myönnän, että nuo asiat
näyttävät menevän muka-
vasti käsi kädessä, kun unoh-
detaan kysyä autoilijan ja
kansalaisen näkemystä älyt-
tömiin ideoihin, Häkkinen
sanoo.

Tuon takaperin puuhun
menemisen logiikan vielä jo-
tenkin voisi Häkkisen mu-
kaan ymmärtää, mutta miksi
nopeusrajoituksia alennettai-
siin myös pääteillä? Samaan
aikaan päätiestö on rakennet-
tu aina vain paremmaksi ja

autojen turvallisuus sekä
polttoaineenkulutuskin ke-
hittyvät koko ajan. Kun tähän
yhtälöön lisätään vielä se,
että maamme on laaja ja kaik-
kialta asuttu, on Häkkisen
mukaan pakko ihmetellä asi-
oiden ja tavoitteiden ristirii-
taisuutta valtionhallinnossa:

– Toisaalta hoetaan mant-
raa elinkeinoelämän ja koko
maan kilpailukyvystä, toi-
saalta ihan ymmärrettävästi
yritetään vastata ilmaston-
muutoksen aiheuttamaan
haasteeseen. Nämä asiat eivät
näytä nyt sopivan leppoisas-
ti toisiinsa. Omat ministe-
riömme eivät enää näe kaikil-
ta osin metsää puilta; oman
maamme teollisuuden ja toi-
minnan kilpailukykyä ei pi-
täisi rapauttaa suhteessa nii-
hin maihin, joissa välimatkat

ovat pienempiä.
Junat ja lentokoneetkaan

eivät kaikkialle kulje, Suo-
men logistiikka lepää edel-
leen vankasti kumipyörien
päällä. Elinkeinoelämän kan-
nalta ratkaisevaa ei ole usein-
kaan pelkkä välimatka, vaan
nimenomaan matkustus- ja
tavarankuljetusaika. Menee-
kö siis lapsi pesuveden mu-
kana, jos heikennetään
maamme suhteellista kilpai-
lukykyä tälläkin tavalla lyhy-
empien etäisyyksien maihin
verrattuna?
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Pistä 
tikku 
ristiin.

Äänestä seurakuntavaaleissa

Ensimmäinen kerta
.seurakuntavaalit.fi

Äänestämällä  olet mukana muuttamassa 
kirkkoa toivomaasi suuntaan 
Ennakkoäänestys 1.-5.11. Seurakuntavaalit 14. - 15.11. 

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa
Pudastorin kautta. Pudas-
torilla ilmoittaminen on
yksityisille henkilöille ilmai-
nen.  Tekstin oltava lyhyt ja yti-
mekäs max n. 8 riviä. Muistat-
han laittaa yhteydenottoa var-
ten puh. numerosi tai osoitteen.
Pitkistä, seikkaperäisistä teks-
teistä veloitamme. Teksti on toi-
mitettava sähköpostil la:
lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai fak-
silla: 08-334 167 tai paperille
selkeästi kirjoitettuna osoittee-
seen: Toritie 2, 93100 Pudasjär-
vi. Puhelimitse (040 195 1732)
soitetuista maksu on 15 euroa
+alv (18,45 e). Jos haluat ilmoi-
tukseen kuvan, lähetä se sähkö-
postitse. Kuvallinen ilmoitus on
15 euroa +alv (18,45 e). Muis-
tathan ilmoittaa myös nimesi
toimitukselle (ei julkaista).

MYYDMYYDMYYDMYYDMYYDÄÄNÄÄNÄÄNÄÄNÄÄN

OSOSOSOSOSTETTETTETTETTETAANAANAANAANAAN

PUDASTORI ILMOITA
ILMAISEKSI!

Moottorikelkan parireki. Puh
040 535 5065.

Päältä ajettava toimiva ruohon-
leikkuri. Ostetaan myös Stiga-
merkkinen päältä ajettava ruo-
honleikuri, joka voi olla epäkun-
toinenkin. P. 040 514 6732.

Rivitalokaksio Iijoen rannalta.
Puh 040 865 3648.

Seisova hieromapöytä, ei kul-
jetettava. Koottava parisänky
mäntyä.puh. 040 545 6829.

Oloh. pöytä ja kaksi penkkiä.
Sopii myös mökille. Myytävänä
myös pehmokoiria, johdoton
(musta) pöytäkännykkä, kirja-
hyllyn alakaappi. Otan vastaan
Abban  ja Souvareiden CD-le-
vyjä. p. 040 251 3289.

Kahdenistuttava vuodesohva,
sininen, siisti 150€, puh. 0440
539 214

Nokian käytetyt talvirenkaat
185x55x15 sekä Ouman läm-
mönsäädin keskuslämmityskat-
tilaan. Edullisesti. p. 040 725
1846.

Talvirenkaita: 15" talvirenkaat
15 x 65 x 195  HP 80 €, 14" tal-
virenkaat 14 x 65 x 175 HP 50
€. Puh. 0440 923946.

H-auton käytetty peräkärry. p.
0400 139 655.

Vuokrataan yksiö keskustas-
sa omakotitalon yhteydessä.
Sopii esim. opiskelijalle, puh.
0405395042

VUOKRALLEVUOKRALLEVUOKRALLEVUOKRALLEVUOKRALLE
TTTTTARJOARJOARJOARJOARJOTTTTTAANAANAANAANAAN

Toyota Carina II XLI 1.6 vm -
91. Katsastettu 16.9.2010. Kah-
det renkaat, vetokoukku, kes-
kuslukitus, varashälytin. Hp 850
e. Puh 040 542 506.

Audi A6  2,5TDi automaatti vm.
98. Ilmastointi, vastakats. 2 uu-
det renkaat, hyvin huollettu.
Ajettu vain 290T  HP 6900 €
puh. 0400 187 430.

MB 200D vm.87 ajettu 540T, 2
renkaat, vetokoukku, ei vikoja
HP 1300 €, p. 0440 923946.

Ford Ka  vm.98 ajettu 101
tkm,2renkaat, lohkolämmitin,
hyväkuntoinen. Hp 900 e. Puh.
0400234228.

Entisellä Pärjänsuon koululla
siistikuntoiset 3 h + keittiö, 2 kpl 1 h + makuualkovi + keittiö.

Myös kokoustiloja. Puh 0400 924 367.

VUOKRATTAVANA

Monenlaista muutosta ja
myllerrystä on nykypäivinä
menossa meilläkin täällä Pu-
dasjärvellä. Muutoksen tuu-
let nostavat kysymyksiä ih-
misten mieliin ja epävar-
muuskin kuultaa puheista ja
mietinnöistä. Se on ihan ym-
märrettävää, ihmismieli toi-
mii niin. Kysymyksiin olisi
hyvä saada vastauksia, mut-
ta aina niitä ei ole suoralta
kädeltä antaa. Tai vastauksen
löytäminen vaatii yhdessä
miettimistä, yhteistyötä.

Pudasjärvi on nimetty
Harva-pilottikunnaksi. Koti-
pitäjämme on pitkä, harva ja
harmaantunut. Eikä se ole
hyvä tai huono asia, vaan
Pudasjärven ominaisuus (Il-
maisu lainattu kehitysjohta-
ja Mikko Kälkäjältä). Harvan
myötä meillä on mahdolli-
suus uusien palveluverkosto-
jen luomiseen sivukylille. Sen
myötä saadaan arjen hyvin-
vointi turvattua siellä asuvil-

Harva-ajatusta Pudasjärvellä

Tekniikan tohtori Esko Alasaarela Oulun yliopistosta, Harva-pilotti Paula Ylitalo ja ke-
hittämisjohtaja Mikko Kälkäjä esittelivät Harva-hanketta Pudasjärven kaupungin val-
tuuston 12.10. pidetyn kokouksen alussa.

le ihmisille. Tällä kertaa ei
projektiluonteisesti, vaan py-
syvästi ja tarpeita vastaavik-
si. Työ vaatii kaikkien aktii-
visuutta ja osallisuutta. Kuka
tietää kylän asiat paremmin
kuin kyläläiset itse? Harva-
toiminnan myötä halutaan
saada tieto kylien tarpeista,
jotta voidaan yhdessä miettiä
miten tarpeisiin vastataan.
Murtaa tielle tulevat esteet.
Voidaan pohtia mikä on kun-
kin tahon rooli palveluja jär-
jestettäessä uudella tavalla. Ei
ole tarkoitus kiristää kenen-
kään nyörejä liian tiukalle tai
huonontaa palveluja, vaan
yhteistyöllä saada taakkaa
kevyemmäksi ja palveluja
paremmaksi.

Meillä täällä Pudasjärvel-
lä on niin paljon hyviä ele-
menttejä, joita hyödyntämäl-
lä mahdollisuudet ovat rajat-
tomat! Joskus se hulluin idea
voi olla se paras. Ja, kun
otamme yhdessä vastuun asi-

oista ja olemme valmiita tart-
tumaan toimeen, niin jälki
tulee olemaan hyvää. Siitä
olen varma! Pudasjärvellä on
totuttu tekemään töitä omien
eteen ja niinhän me teemme
eteenkin päin. Ehkä teemme
asioita uudella tavalla tai
otamme jotakin “vanhaa hy-
vää” käyttöön. Sen näyttää
aika ja te, kylien asukkaat,
olette avain asemassa näiden
asioiden työstämisessä. Kat-
selkaa asioita avoimin silmin
ja mielin. Nähkää ympäril-
länne ne mahdollisuudet ky-
lien elinvoimaisuuden lisää-
miseen. Haaste on heitetty
teille! Allekirjoittanut haluaa
tehdä kanssanne työtä yhtei-
seksi hyväksi. Olen käytettä-
vissänne!

Paula Ylitalo
Pudasjärven kaupungin
Harva-pilotti

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI OSOITTEESSA
www.pudasjarvi-lehti.fi
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L i i k e h a k e m i s t o
AUTO- JA KONEHUOLTO, KULJETUSPALVELUTAUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET,

KULJETUSPALVELUT, HINAUKSET

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

Timanttihionta 
Ultraäänihoidot 
Jalkahoidot 
Parafiinihoidot 
Kasvohoidot 
Kestovärjäykset 

Satu Hinkula 

SKY -kosmetologi 
Postimiehentie 7 
p. 045 208 5655 

Myös ilta- ja 
lauantai-aikoja 

Lukkojen sarjamuutokset 
ja -asennukset, aukaisut
Avainpalvelu
LUKKOMATTI
p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

- rakentaminen
- kiinteistöhuolto
- päivystys 24 h
markus.sarkela@pp.inet.fi

Puh. 040 5819930

KALASTUS
METSÄSTYS

• Teerenkuvat vain 6€/kpl
• Houkutuskuvat + pillit
• Verkot ym. kalastustarvikkeet
• Koiran ruoat alk. 17€/15kg säkki
• Koiratarvikkeet ja kissan ruoat
• Sasta Goretex puvut alk. 330€
• Hirviliivit ja lakit
• Täyssynt. 5w-40 moottori-

ja GL-4 peräöljy vain 5€/l

www.anonase.com
08-821 337, 0400 384 118

Auto 1
0400 158 258
Auto 2/invataksi
0400 495 445

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksit

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

Pellonraivaus-
jyrsintä

Kaivinkonetyöt

PäiPäiPäiPäiPäivystys 24h 0400 687234vystys 24h 0400 687234vystys 24h 0400 687234vystys 24h 0400 687234vystys 24h 0400 687234
Puh.Puh.Puh.Puh.Puh. J J J J J.R..R..R..R..R. 040 5353 247 040 5353 247 040 5353 247 040 5353 247 040 5353 247

TTTTT.R..R..R..R..R. 040 9634 830 040 9634 830 040 9634 830 040 9634 830 040 9634 830
j.riekki@khriekki j.riekki@khriekki j.riekki@khriekki j.riekki@khriekki j.riekki@khriekki • wwwwwwwwwwwwwww.khriekki.f.khriekki.f.khriekki.f.khriekki.f.khriekki.fiiiii

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

puh. 0400-891 974
www.koilliskivi.com

Teollisuustie 8 Pudasjärvi

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

Moreenikuja 3, 90630 Oulu
Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

SYÖTTEEN

- Maansiirtotyöt
- Kaivutyöt
- Sorat, murskeet,

hiekat, myös
seulotut lajikkeet

- Maisemointityöt
- Lumityöt

Maansiirto Oy
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

Jari Särkelä
0400 374 259

HAUTAKIVET

LAKI- JA
PANKKIPALVELUT TAKSIPALVELUITA

MAANSIIRTO, KAIVIN-
KONE, LUMITÖITÄ

HannunHannunHannunHannunHannun
TTTTTaksimaaksimaaksimaaksimaaksimatkatkatkatkatkat Oyt Oyt Oyt Oyt Oy

RRRRRytinkiytinkiytinkiytinkiytinki
Hannu YlitaloHannu YlitaloHannu YlitaloHannu YlitaloHannu Ylitalo

0400 244 7690400 244 7690400 244 7690400 244 7690400 244 769
Hannu JaakkolaHannu JaakkolaHannu JaakkolaHannu JaakkolaHannu Jaakkola

0400 380 6680400 380 6680400 380 6680400 380 6680400 380 668

LUKKO- JA
AVAINPALVELUT

TAKSI
Heikkinen
Timo ja Tarja

Timo 0400 385 506
Tarja 0400 183 210

Siuruantie 3106
93187 Ala-Siurua

KAUNEUDENHOITOA ,
HIERONTAA, FYSIOTERA-

PIA , KUNTOSALI
Metallityöt

Metallirakennus

jari.konttila@metallirakennus.com
www.metallisrakennus.com

Kelankylä

Tmi Jari Konttila
puh. 0400 697 509

AUTOSÄHKÖKORJAAMO

Varastotie 1
93100 Pudasjärvi

UNTO SIIRA

Puh.  040-5191232
Uudis-

rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN,
REMONTIT

METALLITÖITÄ

Ota yhteysOta yhteysOta yhteysOta yhteysOta yhteys
ppppp..... 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732

Yrittäjä!
Liikehakemisto on edullista ilmoitustilaa!

Malisen Erän hirvijahdissa on saatu kaadettua
vasa, jota Raimo Alatalo, ampuja Teuvo Kela ja
Tommi Sainsalo valmistautuvat vetämään maan-
tien varteen. (Kuva Jouko Palomäki)Hirvijahti jatkuu Pudasjärvel-

lä kohtalaisen hyvällä menes-
tyksellä. Tuorein Riistanhoito-
yhdistyksen kaatotilaston päi-
vitys kertoo kaatoprosentin
kivunneen jo lähelle 30 pro-
senttia.

-Hirvitalousalueittain kaa-
toprosentti tuntuu menevän
suhteellisen tasaisesti, ainoas-
taan Pintamon alueella ollaan
keskiarvosta hieman jäljessä,

Kohta kolmasosa lupahirvistä kaadettu
kertoo toiminnanohjaaja
Mikko Lehtola Pudasjärven
Riistanhoitoyhdistyksestä.

Kaikkiaan on kaadettu 356
aikuista ja 300 vasaa, jolloin
pitäjän kaatoprosentti koho-
aa 28.8 prosenttiin. Naapuri-
pitäjässä Taivalkoskella tah-
ti on ollut huomattavasti ko-
vempi. Siellä oli Lehtolan
mukaan sunnuntai-iltaan
mennessä kaadettu jo 507 hir-

veä, joka tekee 66,9 prosent-
tia pitäjään myönnetyistä lu-
vista

-Hirvijahti on sujunut il-
man suurempia kommelluk-
sia. Muutama haavakko on
vaatinut yhteistyötä naapuri-
seurojen ja seurueiden kans-
sa ja onpa kerran tarvittu
asiantuntija-apua naapuripi-
täjästäkin. Toivotaan jahdin
sujuvan jatkossakin ilman
kommelluksia ja suurempia
vahinkoja ja metsästäjien
nauttivan hetkistä harrastuk-
sensa parissa, toivoi Lehtola.

Alla olevassa taulukossa
on kaatoprosentin kehitys alu-
eittain. Tarkempia seuruekoh-
taisia tilastoja voi tarkastella
Pudasjärven Riistanhoitoyh-
distyksen kotisivuilla. (ht)

27.syys 4.loka 11.loka
  Alue 1 Kouva 6,4 25,3 35,3
  Alue 2 Pintamo 3,7 16,4 27,5
  Alue 3 Puhos 6,3 24,9 35,9
  Alue 4 Hetekylä 9,5 23,5 36,2
  Alue 5 Siurua 4,9 20,0 33,3

Kaatoprosentin kehitys alueittain
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työttömille työnhakijoille ja vähävaraisille
TO 14.10.2010 alkaen klo 10.00

Suojalinnalla (Urheilutie 2)

Pudasjärven työttömien yhdistys ry jakaa

EU-RUOKAPAKETTEJA

Tiedustelut
puh: 08-822138, 044-0822130

Paketteja jaetaan niin
kauan kuin niitä riittää.

Mitä tehdä? Minne mennä?

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin
www-sivujen tapahtumista. Tapahtumamuutoksista emme vastaa. Tapah-
tumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla
lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtu-
mista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista il-
moitustilaa!

Pihapuu 5.10.-31.12. Syötteen luontokeskuksessa. Ritva Kovalaisen ja
Sanni Sepon kuvaus metsiä ja puita ympäröivästä uskomusperinteestä
ja hengestä suomalaisessa kulttuurissa.
Nokisade – kollaaseja vanerille 5.10.2010 - 31.10.2010 klo klo
15-20 (ma-ke) ja klo 14-17 (la-su) Taidehuone Pudikissa, järj. Kulttuuri-
toimi.
Satutuokio 13.10. klo 9.30-10.00 kaupunginkirjastossa. Satutäti lu-
kee satuja, leikittää ja laulattaa.  Tervetulleita ovat kaikki 3 - 5 vuoti-
aat lapset vanhemman tai hoitajan kanssa.  Seuraavat satutuokiot
samaan kellonaikaan (9.30-10.00) 27.10., 10.11., 24.11., 8.12., 15.12.
Järj. Pudasjärven kaupunginkirjasto
Perinteisiä suomalaisia tansseja, lattareilla höystettynä, keskiviik-
koisin, Pudasjärven nuorisoseuran talolla Koskenhovilla 13.10 klo 18.30
alkaen.  Tervetuloa mukaan hauskan harrastuksen pariin!
Kurenkoskessa  tanssit. Esiintyjät:  16.10. Naseva, 23.10. Maarit Pel-
toniemi, 5.11. Ässät.
Pubi Tähti karsinta Hotelli Iso-Syötteellä 16.10. alk. klo 20.00
Kirkkokonsertti Pudasjärven kirkossa 19.10. klo 19.
Karaoke-illat Pärjänkievarissa Syötteellä perjantaisin ja lauantai-
sin.
Kirpputori Kurenalan koululla to 21.10 klo 17-19.
Pudasjärven Kyläkuhinat 21.10. Niemitalon Juustolassa klo 18-20.
Hetekylä-Kipinä-Kollaja-Panuma-Taipaleenharju -alueen asukkaille. Ti-
laisuudessa mukana Pudasjärven kaupungin, ELY-keskuksen, Oulunkaa-
ren yhteistoiminta-alueen sekä seurakunnan edustajat. Järj. Kerttu ja
Kauko -hanke.
Kirkkomusiikkiviikko
1.11. – 7.11. Seurakuntakeskuksessa, järj. Pudasjärven seurakunta.
Tanssit 6.11. Hetepirtillä klo 21-01, esiintyy Naseva. Tanssit 11.12.  klo
21-01esiintyy Haavekuva. Järj. Hetejärven Nuorisoseura.
Lasten tapahtumapäivä 13.11 Syötteen luontokeskuksessa.
Puuhaa lapsille ja lapsenmielisille. Tänä vuonna tapahtuman teemana on
monimuotoinen luonto! Järj.  Syötteen luontokeskus.
Lasten tapahtumapäivä 14.11. Syötteen luontokeskuksessa, järj.
Syötteen luontokeskus. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Joulumyyjäiset Liikuntahallilla 11.12. klo 9-14. Ks. www.pudasjarvi.fi
->ajankohtaista ->tapahtumat ->muu tapahtuma
Tanssit 25.12. Möykkälässä, esiintyy Haavekuva.

Taivalkoskelainen tanssiyh-
tye Naseva esiintyy ensi lau-
antaina 16.10. Kurenkoskes-
sa Pudasjärvellä. Nasevan
muodostavat pudasjärveläi-
nen Lasse Aaltonen, kuusa-
molainen Ari Määttälä ja tai-
valkoskelainen Asko Räisä-
nen.

Naseva on viihdyttänyt
kansaa jo kolmekymmentä
vuotta ja 30-vuotisjuhla cd
julkaistiin tammikuussa
2010. Levyllä on myös Räisä-
sen tekemää musiikkia. Hän
säveltää ja sanoittaa.  Asko
Räisänen on alkuperäinen

Tanssiyhtye Naseva
Kurenkoskessa

nasevalainen ja Aaltonen ja
Määttälä ovat tulleet myö-
hemmin yhtyeeseen. Aalto-
nen soittaa rumpuja, kitaraa,
hanuria ja laulaa. Määttälä
bassoa, kitaraa ja myös lau-
laa. Räisänen soittaa haitaria,
laulaa ja tekee taustoja.

Taustojen avulla saadaan
isomman kuuloinen orkeste-
ri. Naseva soittaa monipuo-
lista musiikkia jonka tahdis-
sa on mukava panna jalalla
koreasti. Miksei myös vaikka
vain kuunnellakin. Kuren-
koskessa siis ensi lauantaina.
(el)

perinteisiä suomalaisia tansseja,
lattareilla höystettynä,
keskiviikkoisin,
13.10 klo 18.30 alkaen

Pudasjärven nuorisoseuran talolla
KOSKENHOVILLA

Tervetuloa mukaan
hauskan harrastuksen pariin!
Tiedustelut: Ensio 045 633 0740

Tapsan Tahtien ideoiman ja
Manager Tuotanto Oy:n to-
teuttama Pubi Tähti –kilpai-
lun karsinta kiertää Suomen
pubeja ja ravintoloita jälleen
lokakuussa. Hotelli Iso-Syöt-
teellä kiertue on lauantaina
16.10.

Tarkoituksena on löytää
pieniltä estradeilta parhaat
taiteilijat, jotka soiton ja lau-
lun ohella hallitsevat viihdyt-
tämisen keinot monipuolises-
ti. Kyseinen kilpailu tuo suo-
malaiseen viihdekulttuuriin
kaivatun lisän. Illanistujaisis-
sa, juhlissa ja pubeissa kier-
tää lukematon joukko todel-
la lahjakkaita viihdyttäjiä. He
ansaitsevat päästä esille ja
mahdollisuuden kehittää yhä
osaamistaan. Kilpailun tar-
koituksen on edistää taiteili-
joiden uraa ja monipuolista
populaarikulttuuria. Kilpai-
luun voi osallistua 18-vuoti-
as henkilö.

Pubi Tähti 2011 kilpailu-
kiertue Iso-Syötteellä

Pubi Tähti –kisassa jokai-
nen taiteilija saa kymmenen
minuutin ajaksi estradin
käyttöönsä. Tuosta ajasta
kuusi minuuttia on oltava
musiikkia soitettuna tai lau-
lettuna. Esityksen aikana kil-
pailun tulee ottaa yleisönsä
keinolla, jonka parhaiten hal-
litsee. Pubi Tähti on avoin
kilpailu pienimuotoisissa ti-
laisuuksissa esiintyville lau-
lajille, viihdyttäjille ja duoil-
le, olet sitten ammattilainen
tai harrastaja ja jolla laulun ja
soiton ohella voi olla myös
mahdollisesti muita erityis-
taitoja.

Kilpailun emäntänä ja
vastuullisena vetäjänä toimii
Piia Koriseva. Semifinaali jär-
jestetään Tapsan Tahdit –ris-
teilyllä tammikuussa Silja
Europalla ja finaali käydään
Tapsan Tahdeilla Nokialla
kesällä 2011. (ht)

Kirkkokonsertti
ensi tiistaina

Lauri Voipio ja Matti Hannulla konsertoivat Pudasjärven
kirkossa 19.10. klo 19. (Kuva: Hannu Jukola)

Kurenalan koululla to 21.10 klo 17-19.
Paljon hyvää tavaraa ja leivonnaisia.

Järj. Kurenalan koulun 6A lk. Tervetuloa!

K I R P P U T O R I

Urkuri Matti Hannula ja sel-
listi Lauri Voipio konsertoi-
vat Pudasjärven kirkossa tiis-
taina 19.10.klo 19. Tampereen
tuomiokirkon urkuri Hannu-
la esiintyy lisäksi konsertissa
laulusolistina. Ohjelmassa on
suomalaisten säveltäjien, ku-
ten Jean Sibeliuksen, Taneli
Kuusiston ja Martti Helan
musiikin lisäksi saksalaisten
säveltäjien Felix Mendells-
sohn-Bartholdin ja Max
Bruchin teoksia. Matti Han-

nula on esiintynyt konsertoi-
vana urkurina ja säestäjänä
eripuolella Suomea sekä 21
Euroopan maassa, Kanadas-
sa ja Yhdysvalloissa.  Lauri
Voipio sai Turun sellokilpai-
lussa vuonna 1971 neljännen
palkinnon. Hän on toiminut
Tampereen Konservatorion
sellonsoiton lehtorina ja yli-
opettajana vuodesta 1972 läh-
tien.

Keijo Piirainen
Henkirikoksen uhrien
omaisten selviytymisestä
tutkimus

Pubi Tähti
2011 kilpai-
lun emän-
tänä ja
vastuullise-
na vetäjä-
nä toimii
Piia Ko-
riseva.

Henkirikoksen uhrien lähei-
set ry (Huoma ry) järjestää
yleisötilaisuuden aiheesta
“Henkirikosuhrien perheen-
jäsenten selviytyminen, mie-
lenterveys ja kokemukset tu-
esta ja palveluista”. Tilaisuu-
dessa puhuu tutkimuksen
tekijä, psykologi, traumapsy-
koterapeutti Soili Poijula.

Tutkimus toteutettiin
Huoma ry:n ja Sosiaali- ja ter-
veysministeriön yhteisenä
hankkeena. Tutkimus oli en-
simmäinen laatuaan Suo-
messa ja sillä saatiin kansain-
välisestikin uutta ja ainutlaa-
tuista tietoa traumaattisesta
surusta ja sen vaikutuksesta

omaisten selviytymiseen ja
terveyteen. Tutkimuksessa
omaiset myös kokemusasian-
tuntijoina arvioivat poliisin,
oikeusjärjestelmän, Kelan,
kirkon, sosiaali- ja terveyden-
huollon, järjestöjen, mielen-
terveyspalveluiden ja medi-
an toimintaa.

Tilaisuus pidetään maa-
nantaina 18.10.2010 klo 18–20
Oulun pääkirjaston Pakkalan
salissa osoitteessa Kaarlen-
väylä 3.

Tilaisuuteen on vapaa
pääsy. Tervetuloa!

Seppo Alaruikka

Myytävänä
Hyvää poronjäkälää
Isoissa verkkosäkeissä Vaalasta haettuna

P. 0400 137 759
Pieni sipulisäkki
2,50/kpl

Hinta 3,50/kpl
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo

Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi

Puh. 040 822 5321, fax (08) 824 216

Pölkky Metsä, Rovaniemi

Puh. 040 510 4847, fax (016) 366 011

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

Metsänomistaja!

Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKI

ILMOITTAUDU PIAN!
18.10.2010 mennessä Piia Karttunen 040-1408220

tai pirjo.hongisto@jomma.fi puh. 040-7393925

VALTAKUNNALLINEN
Kylämaisemat kuntoon – tilaisuus

“MAISEMANHOITOON JA KOSTEIKOILLE UUTTA RAHOITUSTA”
“PUDASJÄRVEN UUDET MAISEMASELVITYKSET ESILLÄ”

Keskiviikko 20.10.2010 klo 18.00-20.30, kahvitarjoilu 17.30
Pudasjärven kaupungintalolla, Varsitie 7

Luennoivat: ProAgria, riistanhoitopiiri, JoMMa ry, OAMK,
maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä sekä Pudasjärven kaupunki

Maanomistajat, yhdistykset, asukkaat, viljelijät, riistanhoitajat jne.

Tervetuloa!

Lisätietoja: www.proagriaoulu.fi -> YmpäristöAgro -> ajankohtaista -

OSAO:n Pudasjärven yksi-
kössä järjestetään Terveeks ja
tolokuks -hyvinvointipäivä
keskiviikkona 13.10. Kaikki
yksikön opiskelijat osallistu-
vat päivään. Jokainen opiske-
lija valitsee vähintään viisi
rastia, joissa hän käy aamu-
päivän aikana. Samankaltai-
nen opiskelijoiden yhteinen
hyvinvointipäivä järjestetään
kaikissa OSAO:n yksiköissä
tänä syksynä. Teemoina ovat
liikunta, ravitsemus, jaksami-

Opiskelijoiden hyvinvointi-
päivä OSAO:lla

nen ja muu terveyskäyttäyty-
minen. Rastivaihtoehtoina on
muun muassa rumpukomp-
paa, tositapahtumiin perus-
tuva elokuva nuorten mies-
ten juhlinnan seurauksista,
häkämittaus, sumopainia,
ratsastuksen kokeilua, tans-
sin opettelua, mölkkyilyä,
terveellisen ruoan maistelua
ja norsujalkapalloa ja puska-
sählyä.

Anne-Mari Pulli

 Yhteistyössä. Sara, Sarakylän koulu,
Pudasjärven kaupunki liikuntatoimi

Sarakylässä la 16.10.2010
klo 11 - 13. Sarakylän koulu

              Vetäjinä:
         Minna Anttila 050-3724464
Paula Ylitalo 040-9620097

Kävelysauvat ja sählymailat mukaan!

Tervetuloa!

Ota rohkeasti yhteyttä!

Yritykset ja
yhteisöt!

Kaipaatteko
pikkujouluunne tai

muuhun tilaisuuteenne
laadukkaita ja erilaisia

musiikkiesityksiä?

Tarjoamme tilaisuuteenne
noin puolen tunnin kokonai-
suuden joko erillisenä ohjel-
mana tai taustamusiikiksi
vaikkapa ruokailun aikana.
Ohjelmassa jatsahtavia jou-
lusävelmiä, musikaalikappa-
leita myöskään kotimaisia
ikivihreitä unohtamatta.

044-771 5916/
Keijo Piirainen

040-773 8316/
Markku Kemppainen

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI
OSOITTEESSA

www.pudasjarvi-lehti.fi

Myytävät ajoneuvot:
WV Jetta vm 88
Toyota Corolla vm. 89
Toyota camry vm. 89
Opel Astra vm.94
Skoda Felicia vm.95
Fiat Weekender famari vm. 97
Uusi kippiperäkärry lehtijousituksella.
Ym.

Sunrise Catering
Puffetti Sunrise Catering tarjolla
kuumaa hernesoppaa pannari ja kahvi tai mehu 5€

Ajoneuvot ovat rekisterissä ja katsastettuja, ja myydään
siinä kunnossa ja varusteilla kuin ovat myyntihetkellä.

AJONEUVOHUUTOKAUPPA

Lauantaina 16.10.2010 kello 14 alkaen
Puhoksen Lomakeskuksessa (ent.koululla)

Meklarina toimii Kari Salmelainen toimeksisaaneena.

Tervetuloa
koko perheellä
huutamaan ja
nauttimaan!!!



12 nro 41PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

Pudasjärven torilla perjantaina 15.10.2010 alkaen klo 10.
KAIKKI VAATTEET 1 €/KPL   Tervetuloa! Ebeneser Voluntary Service

1 EUR1 EUR1 EUR1 EUR1 EURON KIRPPUTON KIRPPUTON KIRPPUTON KIRPPUTON KIRPPUTORIORIORIORIORI

 Päätös ei koske sako-, umpi-
kaivo- ja vastaavia lietteitä.
Kaupungin jätehuollon mää-
räyksiä tullaan täydentä-
mään syksyn kuluessa, johon
kuuluu myös nykyisen kul-
jetusurakoitsijan kanssa sopi-
muksen neuvotteleminen vii-
den kuukauden siirtymäajas-
ta. Sen jälkeen viimeistään
kesäkuun alusta ensi vuonna
jätteiden kuljetukset toteute-
taan hankintalain mukaises-
ti kilpailutettuna.

Pudasjärven jätehuollossa suuria uudistuksia ensi vuonna

Syötteen vesi-ja viemäri-
laitoksen liittymismaksut
hyväksyttiin hallituksen eh-
dotuksen mukaisesti ja ovat
astuneet voimaan lokakuun
alusta alkaen.

Naamankajärven toimin-

takeskuksen Pytkynojan puo-
leiseen päätyyn rakennetta-
vaan WC-tilan  rakentami-
seen osoitettiin 40 000 euron
lisämääräraha. Kustannuk-
siin sisältyy erilliset tilat nais-
ten ja miesten vessoille.

Karhukunnaksen kunnal-
listekniikan rakentaminen
alkaa tänä syksynä. Rakenta-
jana tulee olemaan Koillistie
Määttä Oy. Kustannukset tu-
levat olemaan noin 275 000
euroa, johon valtuusto myön-

Pudasjärven kaupunginvaltuuston kokous pidettiin tiis-
taina 12.10. Valtuusto päätti, että Pudasjärven kaupungin
jätehuollossa siirrytään ensi vuoden alusta alkaen kau-

pungin järjestämään jätteen kuljetukseen.

si lainalla katettavana lisä-
määrärahaa 215 000 euroa.

Kaupungintalon saneera-
uksen ensimmäiseen vaihee-
seen myönnettiin 30 000 eu-
ron lisämääräraha kaukoläm-
mön alajakokeskuksen han-
kintaa ja tiedossa olevia lisä-
ja muutostöitä varten.

Sarajärven vesiosuuskun-
nalla on meneillään paineen-
korotusaseman saneeraus ja
samalla on päätetty lisätä ver-
kostosta puuttuva desinfioin-

tilaitteisto. Kustannukset
ovat 16 000 euroa, johon ote-
taan 12 000 euroa lainaa.
Summalle myönnettiin kau-
pungin takaus.

Kokouksen alussa kau-
pungin kehittämisjohtaja
Mikko Kälkäjä ja harva-pilot-
ti Paula Ylitalo selvittivät
Harva-hankkeen etenemistä
Pudasjärven kaupungin alu-
eella.

Heimo Turunen


