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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Apteekkisi  suosittelee
 TARJOUKSET VOIMASSA 31.10.2012 ASTI

Perusvoidekampanja
Kosteuttavat Aqualan-L, Duo ja
Plus 200 g sekä hoitavat Ceralan
ja Ceralan Plus 100 g.                 
Nyt ale - 20%!

Devisol 20 mikrog     
230 tabl 
Raikkaan hedelmäinen
imeskeltävä D-vitamiinitabletti.
Nyt 30 tablettia kaupan päälle! 

18,80€ (norm. 20,25€)

Multivita Linolive      
60 kaps
Kasviperäinen pellava- ja
oliiviöljykapseli sisältää
omegarasvahappoja oikeassa
suhteessa. 

16,90€ (norm. 21,83€)

Ma-pe 9-18, La 9-14 Kauppatie 1 Puh. 08 821 185
www.pudasjarvenapteekki.fi

Ehdot:
DNA Joustava 12000 –liittymän kk-maksusta -75 % eli 9,98 €/kk (norm. 39,90 €) 12 kk ajan uusille asiak-
kaille ilman määräaikaa. Avausmaksu 2,90 €. 12 kk kokonaishinta 122,66 € (norm. 481,70 €). DNA Jousta-
va 12000 -liittymän kuukausimaksuun kuuluu normaalihintaista kotimaan puhetta, videopuheluita, nor-
maalihintaisia kotimaan tekstiviestejä ja MMS-viestejä yhteensä 12000 minuutin ja/tai kappaleen edestä 
laskutuskauden aikana. DNA Joustavien kuukausimaksuun kuulumattomat sekä sen ylimenevät kotimaan 
normaalihintaiset puhelut ja tekstiviestit maksavat 0,09 €/min tai kpl. DNA Joustava 12000 -liittymän 
kuukausimaksuun kuulumattomien tai ylimenevien videopuheluiden hinta on dna-liittymiin 0,20 €/min 
ja muihin suuntiin 0,26 €/min ja MMS-viestien hinta 0,39 €/kpl. Etu ei koske liittymätyypinvaihtoja. Käyt-
tämätön etu ei siirry, mikäli asiakas vaihtaa liittymätyyppiään edun voimassa ollessa. Tarjous voimassa 
15.10.2012 asti. Lisätietoa www.dna.fi.
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KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO Kauppatie 6,

93100 Pudasjärvi
P. 08-821 620,
044-547 0703

HUOLTO 0440-821 620Ma-Pe 9.00-17.00 • La 9.00-13.00

Varaa aika silmälääkäriin!

Kauppatie 5, Pudasjärvi
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, La suljettu

040 821 1819

Seuraavat vastaanottoajat:
to 11.10., to 18.10., to 25.10.

entisen Körkön leipomon pihalla 
Lukiontie 1, to-pe 4.-5.10. klo 10-16

Yhden euron kirppis

Sisätiloissa myös paljon halpaa tavaraa.

http://www.pullapirtti.fi/index.php?p=Tuotetiedot&groupid=29&id=537
KEVYT SNACK NAKKI 

280g MENTOS JA MELLER PATUKAT WC-KUKKA PUH-
DISTUSAINE

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

ATRILLI
GRILLIMAKKARA
                    400 g

HEINZ KETSUPPI 
1,35 kg

LOPUT PUMA COLLEGETAKIT
JA HUPPARIT

               

MIESTEN 

RAAPPA VÄLIHOUSUT

13,90
VADELMATÄYTE-

PITKO 410g

TERVE! MONI-
VILJALEIPÄ 350g

Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

SAUNAPALVITANKO 
450 g

NAISTEN

kpl

2,99

pss2,49

VILLA VÄLIHOUSUT

29,50 14,50

 9,95
PUSERO

POJILLE
BEAVERS FARKUT 
128 - 170 cm

ALK.

SYKSYN UUTTA
TYTÖILLE

13,80

13,80

15,90

POIKIEN TUULIPUKU 
92 - 128 cm

34,80 - 24,36
-30%

29,95

NOVITALTA 
VAUVALLE

 39,-

1,- pkt

2,99 2,99
UUTUUS

UUTUUS

pitko

JOMPSUIT HAALARINYT

  19,-

Jakelu myös KiiminkiinKiiminkisivut
s. 8-9
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,60 €/pmm. 
Takasivu  1,40 €/pmm. 
Sisäsivut  1,30 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 23%.

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 49,05 €

Hinta sisältää alv 9%.

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

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

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
aineisto@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Piia Korvala
toimitus@vkkmedia.fi
050 382 6585

Ilmoitusmyynti
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 
toivotaan olevan toimi-
tuksessa perjantai-iltaan 

mennessä.
Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta 
väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syis-
tä (esim. lakko) tai asiakkaasta 
johtuvista syistä voida julkaista, 
lehti ei vastaa ilmoittajalle mah-
dollisesti aiheutuvasta vahingos-
ta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemises-
ta sattuneesta virheestä rajoittuu 
enintään ilmoituksesta maksetun 
maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituk-
sesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n 
kuluessa ilmestymispäivästä. 

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Toimittaja
Erkki Riihiaho
0400 206 783
erkki.riihiaho@gmail.com

MINUN KIRKKONI
Läheisten ihmisten keskellä, heidän joita rakastan ja jotka rakastavat 
minua on kerrassaan ihanaa olla. Lähimmät ihmiset tietävät ja tun-
tevat toisensa reviirin ja sen, mihin sattuu, jos tulee liian lähelle. Jo-
kainen tietää, mitä kuuluu ja missä mennään. Tietää mistä iloitsen ja 
mitä itken. Rakastavien ihmisten keskellä oleminen antaa rauhan. Lä-
himmäisten keskellä voin hetkittäin pitää kiinni Raamatun sivuille tal-
lennetun Pietarin kirjeen kohdasta. ”Olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa 
toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja 
nöyriä. Älkää vastatko pahaan, pahalla älkääkä herjaukseen herjauk-
sella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta 
perisitte siunauksen.” ( 1 Piet.3:8-9) Entä, kun lähden tuosta piiristä 
kauemmaksi. Mitä sieltä tulee vastaan? 

Vastaan tulee elämä. Kauniita ja ihania hetkiä, mutta myös sano-
ja ja tekoja jotka satuttavat syvältä. Maailma ei ole kokoaikaa kaunis, 
eikä herkkä. Todellisuus on monesti pahaa katsottavaa. Usein kuljen 
ihmisen ohitse huomaamatta hänen hätäänsä. Kuinka helppoa on aja-
tella ” se on hänen elämänsä! ”.  Illalla katson uutisia lähimmäisteni 
ympäröimänä ja kauhistelen maailman sotia ja pahoin vointia.

Millainen ihminen olen?  En huomaa oman käytökseni ristiriitai-
suutta. En useinkaan huomaa, kuinka kipeästi ympärilläni olevat tar-
vitsevat tukea ja apua. Odotan toisten toimivan ja tekevän, mutta itse 
elän pienessä piirissä.  Miten Jeesus toimi? Hän ei viettänyt aikaan-
sa niiden keskellä, jotka rakastivat häntä antaumuksetta. Hän ei pysy-
nyt siinä seurassa, mikä oli mukavaa. Hän ylitti rajat, meni niiden seu-
raan, joita vihattiin. Jotka olivat omituisia, joita muut karttoivat, jotka 
olivat ärsyttäviä tai haastoivat riitaa. Jeesus meni heidän keskelleen 
ja rakasti. Hän siunasi, jakoi ympärilleen rauhaa. Jeesus kulki keskellä 
elämää, eikä kääntänyt selkäänsä. Hän oli läsnä kohtaamansa ihmisen 
kanssa, jokaisen, ilman ehtoja. Siihen ei ihminen pysty. Vaikka kuinka 
haluaisi tehdä hyvää, tekeekin pahaa, jota ei oikeasti tahtoisi. kirjoit-
taa Paavalikin.

Ihmisen osa on olla elämän koululainen. Ihmisten kohtaamista ja 
todellista välittämistä saa opetella koko elämän ajan. Meidän Juma-
lamme rakastaa jokaistaan luotuaan niin paljon, että saamme ope-
tella. Saamme kysyä neuvoa, saamme pyytää anteeksi, kun olemme 
tehneet väärin. Ihmiselle on annettu mahdollisuus kokea suurinta ra-
kastavaa rakkautta. Saamme, olimmepa kuinka rikkinäisiä tai itsekkäi-
tä turvata kaikessa ristinmieheen. Jeesus kuoli ristillä ja lahjoitti meil-
le todellisen anteeksi annon ja rakkauden. Me kelpaamme Jumalalle. 
Tätä rakkautta saamme heijastaa ympärillemme. Jeesuksen sanoin: 
Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mie-
lestäsi. (Matt 22:37 )

Tärkeät ja rakkaat lähimmäiset ovat ihmisen turva. Heistä on oi-
kein pitää kiinni, huolehtia ja olla onnellinen. Tuo rakastavien piiri ei 
kuitenkaan sulje pois maailman hätää ja epäoikeuden mukaisuutta. 
Siksi saamme jakaa Jumalan rakkautta jokaiselle vastaan tulijalle. Van-
ha tarina kertoo miehestä, joka kävellessään näki orvon ja sairaan 
lapsen. Mies valitti Jumalalle, miksei tämä tee mitään auttaakseen. Yöl-
lä nukkuessaan mies sai Jumalalta vastauksen. "Olen tehnyt, minä loin 
sinut".

  Lastenohjaaja 
  Päivi Pohjanvesi

Konsertti keräsi yli seitsemänkymmenen hengen yleisön seurakuntasaliin.

Pudasjärven seurakuntata-
lolla syyskuun viimeisenä 
päivänä pidetty jousikvar-
tettikonsertti keräsi satei-
sesta syyssäästä huolimat-
ta ihan mukavasti kuulijoita. 
Konsertin järjestivät yhteis-
työssä Pudasjärven seura-
kunnan musiikkityö sekä 
Pudasjärven kulttuuritoimi. 
Konsertissa kuultiin Beet-
hovenin ja Telemannin jou-
sikvartetot. Lisäksi saim-

Jousikvartettikonsertti
seurakuntakeskuksessa

me nauttia pudasjärveläisen 
Keijo Piiraisen yksinlaulusta 
jousikvarteton säestyksellä.

Kvartetossa soitti ensim-
mäistä viulua kemiläinen 
Mikko Sorri, toista viulua 
soitti Johanna Korhonen Ou-
lusta, alttoviulua Jussi Paa-
vola Oulusta sekä sellistinä 
oli liminkalainen Harri Ös-
termann. Kaikki muusikot 
ovat ammattilaisia.

Tunnin konsertin päät-

teeksi kulttuuriohjaaja Bir-
git Tolonen kiitteli esiintyjiä, 
sekä ojensi heille ruusun ja 
paikallista käsityötä olevan 
kynttilän.

- Kiitos, että toitte lämpöä 
tähän sateiseen sunnuntai-il-
tapäivään kauniin musisoin-
nin myötä. Meillä kaikilla on 
ilo lähteä tahoillemme, pu-
hui Birgit Tolonen.

Terttu Salmi

Konsertissa esiintyivät Mikko Sorri, Johanna Korhonen, Keijo Piirainen, Jussi Paavola 
ja Harri Östermann.

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa 
su 7.10. klo 10, Sauli Typpö, 
Kimmo Helomaa, Keijo Pii-
rainen, Vox Margarita. He-
rättäjän kirkkopyhä. Kirk-
kokahvit, Siioninvirsiseurat 
kirkkokahvien jälkeen.
Kirpputori  keskiviikkoisin 
(Pappilantie 7 A) klo 10-13

Ystävän kammari tiistaisin 
klo 12-13.30 seurakuntako-
dissa.
Sauvakävelyilta tiistaisin 
18-19.30  Liepeessä.
Vanhusten viikon viikko-
messu ke 10.10 klo 13 seura-
kuntakodissa.
Vanhemman väen RETKI 
Taivalkoskelle ti 16.10.  Vie-
railemme Jalavan kaupas-
sa sekä Taivalkosken seu-
rakuntalaisten vieraina. 
Lopuksi tutustumme Taival-
kosken seurakunnan kap-
peliin. Retkipäivän hinta on 
15€. Ilmoittautumiset 10.10. 
mennessä kirkkoherranvi-
rastoon 08-8823100.
Nuttupiiri  kokoontuu tors-
taina 11.10 klo 17 (HUOM! 
aika)ent. kanttorilassa (Pap-
pilantie 7A).
Koillismaan alueen näkö-

vammaisten leiripäivä 24.10 
Kuusamossa. Päivään läh-
tö on seurakuntatalolta klo 
8 ja paluu noin klo 18. Päi-
vässä vierailee toiminnan-
ohjaaja Heidi Siira Näkö-
vammaisten keskusliitosta. 
Leiripäivän hinta on 20 €, si-
sältäen matkat ja ruokailun. 
Myös saattaja voi osallistua 
päivään. Ilmoittautumiset 
11.10 mennessä kirkkoher-
ranvirastoon.
Kuorot:  Vox Margarita ke 
3.10.  klo 18, lapsikuoro to 
4.10. klo 17,  kirkkokuoro to 
4.10. klo 18 ja Sarakylän kap-
pelikuoro to 4.10. klo 18.45.
Rippikoulutyö: Rippikou-
lun lauantaipäivät seura-
kuntakodissa klo 9.30-13.15 
la 6.10. Eräripari ja Kesäripa-
ri 2 ja la 13.10. MUUT-ryh-
mä. Mukaan kynä ja pyy-

hekumi. Vihkot saa talon 
puolesta.
Partiot: Sudenpennut (7-
9v.) Keskiviikkoisin klo 17-
18 Seurakuntatalon nuoris-
osalissa
Seikkailijat (10-12v.) Keski-
viikkoisin klo 18-19 Seura-
kuntatalon nuorisosalissa
Tarpojat (12-15v.) Keskiviik-
koisin klo 19-20 Seurakunta-
talon nuorisosalissa
Käy myös tutustumassa si-
vuihin www.partio.fi
Lapsiparkki perjantaisin klo 
9.30 – 12 seurakuntakodissa.
Perhekerhot: Puhoksen 
perhekerho keskiviikkoi-
sin Puhoksen kylätalossa 
(Möykkälä) klo 10-13, Livon 
perhekerho Livon koululla 
ma 8.10. klo 10-13. Perheker-
ho seurakuntakodissa keski-
viikkoisin  10-13 ja torstaisin 

klo 10-13.
Rauhanyhdistykset: Kä-
sityöilta Sarakylässä Pasi 
Kummalalla pe 5.10. klo 19. 
Kodinilta Kurenalan ry:llä 
su 7.10. klo 17 (Jouni Hintik-
ka).
Avioliittoon vihitty: Mar-
kus Antero Juusola ja Niina 
Anneli Hallikainen.
Haudattu: Anja Eskelinen 76 
v,  Sakari Johannes Alatalo 
75 v, Tuula Sisko Kerälä 57 v
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

www.optimal.fi                      puh. 0400 907 775
Ammattitaidolla järkihintaan!

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET

Golfissa koettiin kohtuul-
listamista eli downsiftingiä 
sunnuntaina 23.9, kun Koil-
lis-Golfin golfarit pelasivat 
kilpailun kahdella mailal-
la ja yhdessä sarjassa. Yleen-
sä kilpailussa voi pelaajalla 
olla sääntöjen mukaan jopa 
14 mailaa. 

Kilpailu pelattiin pistebo-
gey-kilpailuna. Pistebogeys-
sa jokainen pelaa itseään 
vastaan ja se voittaa, joka pe-
laa parhaiten aikaisempaan 
ennätykseensä verrattuna. 
Pelaajan entinen ennätysra-
ja on 36 pistettä ja sen yli pe-
lanneet siis paransivat ennä-
tystulostaan.

Edellisen kisan voittajat 
veivät voiton tässäkin pe-
lissä. Kumpuvaaran Osmo 
voitti ja Marja-Liiisa oli toi-
nen. 

Tulokset: 1) Osmo Kum-
puvaara 43 bogeypistettä 
/ 76 lyöntiä, 2) Marja-Liisa 
Kumpuvaara 39/80, 3) Tuu-
la Hietava 36/76, 4) Mauri 
Kavalus 34/77, 5) Pauli Rin-
ne 33/78, 6) Pekka Kinnu-

Golfissa myös kohtuullistamista
eli downsiftingiä

nen 32/69, 7) Mikko Hieta-
va 30/77, 8) Matti Juurikka 
29/66, 9) Jari Jussila 29/70, 
10) Maaret Ihme 29/83, 11) 
Jaana Iinattiniemi 27/84, 12) 

Iloiset golfarit ryhmäkuvassa vasemmalta Jari Jussila, Pauli Rinne, Osmo Kumpuvaa-
ra, Veikko Kokko, Tuula Tervonen, Marja-Liisa Kumpuvaara, Pekka Kinnunen, Lea Tör-
rö, Matti Juurikka, Jaana Iinattiniemi, Tuula Hietava, Mikko Hietava, Olavi Leinonen ja 
Mauri Kavalus.

Lea Törrö 25/89, 13) Veikko 
Kokko 21/87, 14) Olavi Lei-
nonen 21/79, 15) Tuula Ter-
vonen 21/105.

Maaret Ihme, 
kuvat Jari Jussila

Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 
puh. 044-2944 345 • www.kuntoneva.fi

KOILLISMAAN KUNTONEVA

Kuntoneva
tiedottaa muutoksia:

MA ohjattu kuntosaliryhmä 12-13
toistaiseksi peruttu

TI kahvakuulatunnit
siirtyvät sisälle 2.10 alkaen,

eli Kurenalan koululla klo 16.15-17.15.
Tervetuloa mukaan kaikki tekniikkakurssin käy-

neet!

KE ohjattu kuntosaliryhmä
aika muuttuu 3.10, eli ryhmä jatkossa klo 11-12!

TO ohjattu ryhmä
jatkuu klo 12-13

Tervetuloa!

Eläkeläisten ripeä syyskau-
den toiminta on jo hyvässä 
käynnissä, josta hyvänä esi-
merkkinä on lauantaina 22.9. 
järjestetty opinto-ohjaajien 
koulutuspäivä palvelukes-
kuksessa. Kouluttajana toi-
mi Tiina Huhtala KSL:stä. 

Ohjaajia tarvitaan uusi-
en ryhmien vetäjiksi. Ryh-
mien ohjaajina toimiville ja 
samoin uusien ryhmien ve-
täjille koulutus antoi itsevar-
muutta. Se antaa uskallus-
ta ryhtyä ohjaajan työhön.  
Ryhmän vetäjän ei tarvit-
se yksin tehdä kaikkia vaan 
jokainen osallistuu asian 
eteenpäin viemiseksi. Kou-
lutus opetti, ettei ryhmän 
tarvitse olla mikään tiukka-
pipoinen vaan sen tulee olla 
myös hauska, ja samalla opi-
taan uusia asioita. Paikalle 
olikin saapunut innostuneita 
opiskelijoita Ranualta ja Pu-
dasjärveltä.

Konkreettisia ideoita uu-
sien ryhmien perustamiseksi 
tuli monta. Näitä ryhdytään 
nyt työstämään eteenpäin. 
Eläkeläisille on hyvin tärke-
ää yhdessäolo ja yhdessä te-
keminen. 

Päivä oli melko pitkä, 
mutta se ei käynyt miten-
kään työlääksi, kun ohjaaja 
innosti ja teetti harjoituksia. 

Yhdessäolo ja yhdessä 
tekeminen tärkeää

Tietenkin näin pitkän päivän 
aikana syötiin ja juotiin välil-
lä kahvia. 

Eläkeläisillä on paljon 
voimavaroja ja ideoita mo-
nenlaiseen harrastustoimin-
taan. Kukin tahollaan elä-
mänsä aikana on oppinut 
monenlaisia taitoja, joita voi-
daan hyödyntää ryhmätyös-
kentelyssä. Yhdessä saamme 
paljon aikaan!

Hilkka Tihinen

Kauppatie 8. p. 050-3868 660
www.aarrekauppa.net

        Avoinna: Ma-To 10-17, Pe 10-18, La 10-14
AarreArkku

JOKAISELLE JOTAKIN!

Erä Maalattavia
Posliiniastioita -30%

SyysALET jatkuu...

Lukijan kynästä

Postilaatikostani osoitteesta Lukiontie 4 A 2 varastettiin 28. 
- 29.9. välisenä aikana vaalea kankainen kynäpenaali, jossa oli 
sisällä kuusi avainta. Avaimista neljässä on punainen avainpe-
rä ja kahdessa sininen. Paikalla liikkunut polkupyöräilijä on an-
tanut varkaasta tuntomerkit ja kertonut asuinalueen, jolla hän 
asuu. Palauta avainkotelo avaimineen samaan laatikkoon mis-
tä sen otit! Jos et niin tee, käyn tekemässä Poliisilaitoksella il-
moituksen ja heidän toimesta avaimet löytyvät taatusti, ja seu-
raamukset ovat sen mukaiset.

Nimim. avaimia tarvittaisiin

Röyhkeä varas
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SAMURAI CROSSI 50cc

CRX AKKU 125Ah

SAMURAI CROSSI 70cc

ULKO-OVI 10x21
valkea, 4-osainen lasi

1 kpl

HOX!
Saimme lisää!

AUTOTALLIN OVI
2500 x 2450 avaajalla

HALLILÄMMITIN
XK 20

BOSCH AKKU 170Ah

TYÖVALO XENON
12/24v 35w

Agrimarket Pudasjärvi
Pietarilantie 48
93100 Pudasjärvi
Puh: 010 76 84881
Heikki Inget

AVOINNA
Agrimarket

-toimisto
ti ja pe 9-15

2 kpl

LUMILINGOT

HONDA MÖNKIJÄ 420

PYÖRÄVETO ALK.

TELAVETO ALK.

• SÄHKÖVAIHTEET
• VINSSI
• APURUNKO
• LUMENPUSKULEVY
• LUOVUTUSHUOLTO

299,-599,-

189,- 139,-

65,-kpl 299,-

150,-

295,-

590,-

1090,-
PERJANTAINA PÄIVÄN 
TARJOUKSENA 15KG
JAHTI&VAHTI ENERGIA

Palovaara Kullervo - Suomen rehu / Kasvuohjelma

Kivelä Jaakko - Agronic paalainKorhonen Olavi - Palax työnäytös

Pesola Arto - Traktorit / 
John Deere / Avant esittely

ESITTELYSSÄ
PERJANTAINA!

6990,-
Paikalla 

Jahti&Vahti, sekä 
hevosrehujen 

edustaja
Pauli Junttila

43,-
2 säkkiä

Perjantaina pyttipannu-
tarjoilu klo 10-15!

MARKKINAPÄIVÄT
PERJANTAINA KLO 10-15
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Liikuntaa kaikille -hanke, 
Nuorten Tuki ry ja kaupun-
gin vapaa-aikatoimi järjes-
tivät nuorten syksyisen erä-
retken Syötteelle. Vilja-Elina 
Törmänen ja Vilhelmiina 
Heikkilä kirjoittivat tunnel-
mia reissusta.

Perjantai 16. 9. 
Sataa. Jipii. Mikäs sen muka-
vampaa kuin tarpoa jossakin 
ihmeen suolla kauhea vesi-
sade seurana!

Tällaisin fiiliksin oltiin 
kamujen kanssa koulun jäl-
keen, kun vesisade kivas-
ti yllätti. Onneksi se taukosi 
kuitenkin pian, ja eräretkel-
le lähtijöiden kokoonnut-
tua Rimmille lähtövalmiuk-
sin auringonpaiste häikäisi 
silmät. Retkelle lähtijöitä oli 
yhteensä 11, 3 ohjaajaa ja 8 
ohjattavaa! Ohjaajat Paula, 
Elina ja Kari lähtivät retkel-
le itsevarmoina uskoen hal-
litsevansa villit leiriläiset ja 
yllätys yllätys, sen he myös 
tekivät! 

Kolmen auton karavaani-
na lähdettiin ajaa köröttele-
mään kohti Syötettä, ja pian 
olimme Naamankajärven 
toimintakeskuksessa purka-
massa sangen paljoja matka-

Nuorilla syksyinen eräretki

tavaroitamme autosta. Kun 
pahin saapumissekamelska 
oli selvitetty, olikin aika al-
kaa yksissä tuumin ruokaa 
tekemään!

Syönnin jälkeen alkoi 
puolijoukkueteltan pysty-
tys. Meiltä tytöiltähän se su-
jui mainiosti! Tai no, kyl-
lä Kari auttoi vähän.. Teltan 
pystytyksen jälkeen ilta hu-
rahtikin siinä tikkaa heitel-
lessä, karkkia syödessä, ju-
tellessa ja sen sellaisessa 

puuhastelussa. Yön puolel-
le siirryttäessä, kun ei enää 
tikanheittoturnausta pysty-
nyt pimeyden takia jatka-
maan ilman taskulamppuja, 
Paula ja Elina sytyttivät nuo-
tion ja sitten olikin vuorossa 
letunpaisto! Letut olivatkin 
erittäin maukkaita, mistä to-
distuksena kuului: "Minä ih-
mettelin, että miten tämä lät-
ty on niin kovaa, mutta sitte 
minä huomasin, että se oliki 
pahvilautanen!" 

Kun oltiin ahmittu lättyjä 
useampikin, alettiin leikkiä 
pimeäpiilosta pilkkopimeäs-
sä! Se oli hauskaa jos mikä. 
Pimeässä oli myös hyvä pe-
lotella toisia, jotka tärisivät 
koko illan kaamean kum-
mitusjutun pelottamina! Vä-
symys alkoi kuitenkin pian 
painaa, ja alettiin jo siirtyä 
puolijoukkuetelttaan nukku-
maan. Yön hyisestä kylmyy-
destä huolimatta teltassa oli 
lämmintä, kiitos sinne viri-

tetyn kamiinan! Tosin välil-
lä sitä kylmään heräsi, kun 
joku unelias aatu oli nukah-
tanut kipinävuorossaan.

Lauantai 17.9. 
''Komppania ylös, kello on jo 
yli yhdeksän.'' Näillä sanoin 
Elina herätti meidät uneliaat 
retkeläiset. Laahustettiin aa-
mupalalle ja alettiin pakkaa-
maan päivävaellusta varten. 
Sitten ei muuta kuin menok-
si! 

Patikointi sujui hyvin. 
Saapuessamme määrän-
päähämme Kellarilammel-
le valtasimme sieltä laiturin 
ja otimme porukalla päi-
vänokoset. Sitten aloimme 
valmistaa ruokaa. Peruna-
muusia muusijauheesta ja 
nuotiolla paistettua makka-
raa! Kyllä kelpasi patikoin-
nin jälkeen ahmia kupu täy-
teen! Ruoan jälkeen vedettiin 
vielä toiset päivänokoset ja 

lähdettiin patikoimaan ta-
kaisin kohti leirikeskusta. 

Patikointireissuun meni 
useampi tunti, ja jo neljäk-
si meillä olisi saapumisai-
ka takaisin Rimmille. Pakka-
us- ja siivoushommiin siis! 
Puolijoukkueteltta purettiin 
ja joka puolella kuului sii-
vouksen aiheuttamia ääniä: 
imurointia, suunsoittoa ja 
sen sellaista. Ei mennyt pit-
käänkään, kun kaikki oli val-
mista lähtöä varten. Pakkau-
duimme autoihin ja hieman 
haikein tuntein lähdimme 
ajelemaan kotia kohti. Erä-
retkestä jäi tosi hyvä fiilis, 
kiitos ihanille ohjaajille par-
haasta retkestä! Marraskuus-
sa sitten uusiksi! 

Vilja-Elina Törmänen 
Vilhelmiina Heikkilä

Retkelle osallistuneet nuoret yhteiskuvassa patikointireitin varrella; Sahra, Vilja-Elina, 
Vilhelmiina, Iida-Lotta, Sara, Reetta, Laura ja Jenni. 

Levähdyshetket taukopaikalla olivat tarpeellisia. 

Perjantai 12.10.2012

Naperoviikon avajaiset 
”Aikamatka”
klo 12-15 Jalavassa
Aikaseikkailua naperoille. 
Wanhan ajan pannaria ja 
mehua.

Lauantai 13.10.2012

Syksyn aikaa ja taikaa 
Syötteellä
klo 9-15 Iso-Syöte ja
Syötteen luontokeskus
klo 9.00  Lähtö Taivalkoskelta 
Syötteelle, Atima. Pudasjär-
veläiset tervetulleita omilla 
kyydeillään.
n. klo 9.45 Iso-Syöte,
Luontoretki Syötteen
huipulla Raisa-huskyn
opastamana
n. klo 11.00 Syötteen
luontokeskus, lounas
lounaskahvila Sirukassa
Lounaan hinta retkeläisille 
alennettuun hintaan,
5,50€ lapset ja 7€ aikuiset. 
Voit ottaa myös omat eväät 
matkaan.
12-15 Seikkailuja Syötteen 
luontokeskuksessa, majan-
rakennusta. Makkaraa ja 
kaakaota luontokeskuksen 
laavulla 2€.
15.00 Kotimatka Taivalkoskelle
 

Retki on ilmainen, ruuat eivät 
kuulu retken hintaan. 50
nopeinta ilmoittautujaa
mahtuu bussiin, retkelle voi saa-
pua myös omalla autolla. Muista 
sään mukainen varustus.

Ilmoittautuminen viimeistään 
10.10 mennessä osoitteeseen 
syote@metsa.fi tai
p. 020-5646550.
Ilmoittautumisen yhteydessä 
tarvitsemme seuraavat tiedot:
- montako henkeä retkelle 
lähtee
- varaatko ilmaisen bussikyydin 
Taivalkoski-Syöte-Taivalkoski vai 
tuletko paikalle omalla kyydillä
- varaatko lounaan
lounaskahvila Sirukasta,
erikoisruokavaliot

Sunnuntai 14.10.2012

Kotikirkko tutuksi viidellä 
aistilla
klo 12-13 Taivalkosken kirkko

Lapset, nuoret ja aikuiset voivat 
tutustua kotikirkkoonsa hyvin 
läheltä ja konkreettisesti. Altta-
rilla olevia kukkia voi haistella, 
enkelinmuotoisia piparkakkuja 
voi maistella, kirkon esineistöä 
voi katsella, urkujen hiljaista 
soittoa voi kuunnella ja kirkon 
seinämateriaalia voi kosketella.

Naperoviikon näytelmä 
Taikasanat - yleisönäytös
klo 18.00 Taivalkosken teatteri
Ensi-ilta. Taikasanat –näytelmän 
esittää kansalaisopiston lasten 
näytelmäryhmä. Käsikirjoitus 
alakoululaisten sanataideryhmä 
ja Eija Kurkinen-Kauppila, ohja-
us Anu Suomalainen. Lippu 5€.

Maanantai 15.10.2012

Aikaa ja taikaa! –näyttelyn 
avajaiset
- Päivähoidon lasten Naperovii-
kon teemaan liittyvä näyttely
klo 16.00 Nuokkari 
Mehu ja keksitarjoilu.

Nukketeatteri Akseli Klonk: 
Hurjan hauska autokirja – 
yleisönäytös (3+)
klo 17.00 Päätalo-keskuksen 
taidenäyttelytila 

Hurjan Hauskassa Autokirjassa 
nukketeatterin lajit vaihtelevat 
tarinoiden edetessä toiseen, 
kuitenkin sulautuen opettavai-
siksi ja uusia ajatuksia herättä-
viksi näytelmän osioiksi. Mauri 
Kunnaksen nerokkaita jekkuja 
ja kuvallisia ideoita tuodaan 
esille näytelmässä lavastuksen, 
nukkien, liikkeen sekä Akseli 
Klonkille tyypillisen voimakkaan 
toiminnallisen ilmaisun kautta.

Maanantaista
keskiviikkoon
15.-17.10.2012
Naperoviikon satutunnit
Kirjastossa klo 15.00

Keskiviikko 17.10.2012

Kiipeilyä ja satujumppaa
klo 16-18 Yläkoulun Sali
klo 16-17 Ohjattua kiipeilyä
klo17-18 Satujumppaa

Torstai 18.10.2012

Napero-Finlandia
palkintojenjako
klo 13.00 Hotelli Herkko
Palkintojenjaossa mukana 
Simo ”Jokeri Pokeri Box” Aalto 
ystävineen.

Jokeri Pokeri Box
– Vedetään nenästä
klo 14.30 Hotelli Herkko
Maailmanmestari, lasten kes-
tosuosikki, TV:stä tuttu Jokeri 
Pokeri Box-taikuri Simo Aalto on 
valmistanut uuden riemukkaan 
taikashow’n koko perheelle. 
Show’n tiimellyksessä taikuri 
tulee vetäneeksi nenästä jopa 
itseään!
Simon kaverina häärää tietysti 
Kirsti ja nähdäänpä lavalla 
ihana Omenamato Onni sekä 
itse rockin kuningas Elvis 
suoraan Las Vegasista.  Myös 
aikuisemmat katsojat on otettu 
huomioon: maailmanmestarin 
taitavat sormet loihtivat ihmeitä 
isompienkin ihmisten ällistyk-
seksi!
Mukana taikamaailmassa 
ovat tietysti myös hauskat ja 
suloiset eläinystävät Paloma ja 
Pablo-kyyhkyt, Erkki-kani sekä 
Pekka-koira.

Huom! Tapahtumiin on 
vapaa pääsy, ellei toisin 
mainita.
Tervetuloa naperoilemaan 
Taivalkoskelle!Naperoviikk

Taivalkoskella 12.-18.10.2012

Ice Age 4:
Mannerten
mullistus
(K7, aikuisen
seurassa 4+)
klo 13.30 Metsäoppilaitos

Suosikkianimaation paluu! Yksi 
elokuvamaailman rakastetuim-
mista trioista – Manu, Diego ja 
Sid – ajautuu huimaan seikkai-
luun keskellä mannerten mul-
listusta. Miten nämä jäätikön 
sankarit selviävät tässä uudessa 
maailmassa, kun vastassa ovat 
niin luonnonvoimat kuin uusi 
merellinen maailma kummallisi-
ne merenolentoineen. 

Lisätietoja: Kulttuurituottaja
Virve Seiteri, 040 5232 993. Koko 
naperoviikon ohjelma löytyy 
osoitteesta : www.taivalkoski.fi/
paatalo-keskus

Taivalkosken kunta / kulttuuri-
toimi, kirjasto, kansalaisopisto, 
vapaa-aikatoimi, Päätalo-
instituutti, Taivalkosken
seurakunta, 4H, Taivalkosken 
näyttämö, Metsähallitus /
Syötteen luontokeskus
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050-501 9090 • klp.rautio@pp.inet.fi

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

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

www.rautioky.fi

Pudasjärven kaupungin 
vanhus- ja vammaisneuvos-
to, Pudasjärven kaupun-
ki, Pudasjärven seurakunta 
sekä Oulunkaari järjestävät 
valtakunnallisen Vanhus-
tenviikon ohjelman täällä 
kotikunnassa. Tapahtumat 
alkavat pe 5.10. Kansalais-
opistolla emeritusprofesso-
ri Simo Koskisen luennol-
la Aktiivinen ikääntyminen. 
Ohjelmatarjonta jatkuu koko 
seuraavan viikon erilaisil-
la toiminnoilla eri paikoissa 
teemalla ”Yhdessä vahvem-
pia”, joka tarkoittaa eri yh-
distysten, eri ikäluokkien ja 
eri toimijoitten yhteistyötä 
sekä toimintaa.

Vuosi 2012 on koko Eu-
roopassa aktiivisen ikäänty-
misen ja sukupolvien välisen 
solidaarisuuden teemavuo-
si. Teemavuoden yleistar-
koituksena on edistää kaik-
kien ihmisten elinvoimaa 
ja arvokkuutta. Aktiivinen 
ikääntyminen merkitsee 
myös monenlaista harras-
tustoimintaa ja aktiviteetteja. 

Ikääntyvätkin ihmiset 
kaipaavat mielekästä teke-
mistä. Kaikki naiset eivät 
halua askarrella, virkata tai 
maalata. Työteliäs mies ha-
luaa tehdä niitä asioita joihin 
hän on tottunut. Ikäihmiset 
leimautuvat helposti ”van-
han rooliin” jo senkin vuok-
si, että heidät on eristetty 
muusta yhteiskunnasta esi-

Ikäihmiset
ovat arvokas pääoma

merkiksi asumisen suhteen. 
Asuminen on järjestetty ikä-
luokkien kesken palveluta-
loihin. Missä on ikäihmisen 
oma elämä, kun muut mää-
rittelevät, milloin hän syö 
tai menee nukkumaan? So-
siaalinen kanssakäyminen ja 
henkinen hyvinvointi kuu-
luvat täysipainoiseen elä-
mään.

Suosituksissa korostetaan 
kaikkien sosiaali- ja terveys-
alan toimijoitten velvolli-
suutta kunnioittaa asiakkai-
den ja potilaiden ihmisarvoa 
ja perusoikeuksia. Huolto-
suhde vaatii toimenpiteitä, 
avaraa ajattelua ja halua uu-
distua. Hyviä malleja on ole-
massa ja luovuutta vieläkin 
parempien kehittämiseen 
löytyy, kunhan luovuudelle 
annetaan tilaa.

Monenikäisyys on 
rikkautta
Vanhustyön keskusliiton toi-
minta-ajatuksena on vanhe-
nevien ja vanhojen ihmisten 
oikeuksien ja kaikenpuoli-
sen hyvinvoinnin edistämi-
nen. Neljän polven treffit 
-kampanjassa haastetaan ih-
misiä järjestämään ikäpol-
via yhteen tuovaa toimin-
taa ja kertomaan siitä muille. 
Mitä tahansa voi tehdä yh-
dessä, ikärajat ovat ihmisten 
luomia ja ihmiset voivat olla 
myös välittämättä niistä.

Vanhuksilla ja lapsil-
la on paljon annettavaa toi-
silleen. Vanhukset virkisty-
vät lasten iloisessa seurassa 
ja lapset voivat oppia van-
huksilta esim. hyviä käy-
töstapoja. Vanhustenviikon 
aikana Pudasjärvellä Kaup-
patien päiväkodin lapset 
käyvät maanantaina esittä-
mässä ohjelmaa vanhuksille 
Kurenkartanossa. 

Lähihoitajaopiskelijat 
avustavat vanhuksia keski-
viikkona vanhusten viikko-
messussa, sekä torstain lii-
kuntapäivässä.

Lisäksi viikon aikana voi 
käydä tutustumassa vanhus-
ten eri palveluyksikköihin 
avoimien ovien päivinä, ma 
Yläkartanossa, ti Vanhusten-
talolla ja to Palvelukeskuk-
sessa.

- Viikon tapahtumiin on 
kaikilla mahdollisuus osal-
listua, sillä olemassa olevilla 
oikeuksilla vanhus- ja kimp-
pakuljetukset toimivat muu-
altakin kaupungin alueel-
ta siihen kohteeseen missä 
kulloinkin on ohjelmaa, ker-
toi Pudasjärven vanhus- ja 
vammaisneuvoston puheen-
johtaja Henrik Hämäläinen.

Vanhustenviikko päättyy 
su 14.10. yhteiseen messuun 
Sarakylän kappelissa. 

Terttu Salmi

Kotimainen
katsastusasema
Kiimingissä!!

Tällä kupongilla

10€Teollisuustie 7 (SÄHKÖ-POLAR), 
90900 Kiiminki
Puh. (08) 220062
fax (08) 8169 700
Avoinna ma-pe klo 9-17

alennus HA/PA
määräaikaiskatsastuksesta

Yksi tarjous/katsastus

Pudasjärven kylät ovat kiin-
nostuneita perustamaa-
an kylien yhteisen kyläneu-
voston, joka asia on noussut 
esille kylillä pidetyissä Kylä-
kuhinat –tilaisuuksissa. Pe-
rustamiskokous, johon ovat 
tervetulleita kaikki asias-
ta kiinnostuneet, pidetään 
Pohjantähdessä maanantai-
na15.10. klo 18.00

Tavoitteena on koota ky-
lien edustajat yhteen käy-
mään vuoropuhelua kau-
pungin päättäjien kanssa ja 
tuoda kaupungin valmis-
telua ja päätöksentekoa lä-

Pudasjärvelle
perusteilla kyläneuvosto

hemmäs kylien ja kuntalais-
ten arkea, ja kuulla, mitä 
toisaalta kyliin ja mitä toi-
saalta kaupunkiin kuuluu.

Kylillä ollaan huolestu-
neita nykyisten palveluiden 
säilymisestä ja niiden edel-
leen kehittämisestä. Kylil-
le tärkeiden asioiden esille 
nostaminen ja niistä keskus-
teleminen kaupungin avain-
henkilöiden kanssa on näh-
ty kylille tärkeäksi. Kylillä 
halutaan kerätä yhdessä ja 
keskitetysti tietoa, mitä tar-
peita esimerkiksi palvelui-
hin liittyen kylillä on ja kes-

kustella kaupungin kanssa, 
miten näihin tarpeisiin voi-
taisiin vastata sekä, että kyli-
en edustajien viestit otetaan 
aidosti huomioon muus-
sa kaupungin suunnittelus-
sa ja päätöksenteossa. Kylien 
asukkaat näkevät tarpeel-
liseksi rakentaa toiminta-
tapaa, jossa kylien edusta-
jat, viranhaltijat ja päättäjät 
kohtaavat luontevasti saman 
pöydän ääressä. 

Jouni Puhakka

Tiehankkeilla elvytystä ja 
työtä Suomeen 
Suomen ja maailman talous 
ovat haasteellisessa tilanteessa. 
Suomalaisten työllistäminen ja 
suomalaisten yritysten menes-
tyminen ovat välttämättömiä 
velkaantumisen taittamiseksi 
sekä laman torjumiseksi. Suomi 
elää edelleen viennistä.

Nyt on oikea aika keskus-
tella talouden elvytyksestä. 
Hallituspuolueista niin kokoo-
muslaiset kuin vasemmisto-
liittolaisetkin kansanedustajat 
ovat myöntäneet elvytystar-
peet, mutta he haluaisivat aloit-
taa elvytystarpeiden arvioinnin 
vasta ensi keväänä. Miksei hal-
litus suostu keskustelemaan el-
vytyksestä jo nyt budjettikäsit-
telyn aikana?  

Mitä järkeä meidän on edus-
kunnassa käsitellä talousarvio-
ta koko loppuvuoden ajan, jos 
siihen ei olla valmiita tekemään 
muutoksia? Sixpack-hallitus ei 

ole pystynyt reagoimaan tar-
peeksi nopeasti talouden muu-
toksiin Suomessa ja Euroopas-
sa. 

Eräs tuotteliaimmista el-
vytysvaihtoehdoista olisi tie-
hankkeiden aloittaminen. Tällä 
voidaan sekä luoda työtä suo-
malaisille ympäri maata, että 
saada monet vuosia odotetut 
tiestön parannukset vihdoin 
kuntoon. Pohjois-Pohjanmaalla 
olen nostanut esille esimerkiksi 
valtateiden 4 ja 8 perusparan-
nusten tarpeellisuuden. 

Yksityisteiden kuntoon 
laitto on ehdoton edellytys 
suomalaisen raaka-aineteol-
lisuuden sekä elintarviketur-
vallisuuden ylläpitämiselle. Puut 
on saatava metsästä jalostamoi-
hin ja maito lypsytilalta meije-
reihin. Hallitus haluaa silti sysä-
tä yhä suuremman osan näiden 
teiden maksuista kunnille sekä 

tavallisille kansalaisille. Alempi-
asteisen tiestön pitkään kaivat-
tu kuntoon laittaminen toisi li-
säksi töitä Suomen jokaiseen 
kolkkaan. 

Hallituksen tulisi tehdä sel-
keä arvovalinta, että tiestö-
hankkeet nähtäisiin myös val-
tiontalouden elvytystoimina ja 
sijoituksena tulevaisuuteen. 

Mirja Vehkaperä
kansanedustaja (kesk.)
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Iso-Syötteen matkailuyh-
distyksen väki kokoontui 
maanantaina 1.10 Hotel-
li Iso-Syötteelle pohtimaan 
tulevan kauden markki-
nointisuunnitelmia sekä yn-
näilemään viimekauden ta-
voitteiden toteutumista. 
Kyseessä oli kuudes yhteis-
markkinoinnin toimintakau-
si.

Iso-Syötteen matkailuyh-
distyksen nimi tullaan jat-
kossa muuttamaan parem-
min koko aluetta kuvaavaksi 
Syötteen matkailuyhdistyk-
seksi. Samoin kuin mainon-
taakin muutetaan jatkossa 
siten, että kaikki alueelta tar-
vittava tieto löytyy jatkos-
sa netissä yhden nimikkeen 
alta.

Kokouksessa todet-
tiin asetettuihin tavoittei-
siin päästyn suurelta osalta. 
Suomen hiihtokeskusyhdis-
tyksen valinta vuoden 2012 

Iso-Syötteen matkailuyhdistyksen syyskokous

hiihtokeskukseksi Iso-Syöt-
teen toi paljon lisää paino-
arvoa Syötteelle. Suurimmat 
kävijämäärät Syötteen alu-
eelle tulee edelleenkin Ou-
lun seudulta, mutta myös 
pääkaupunkiseudulta, Tam-
pereen ja Turun seudulta 
ovat kävijämäärät lisäänty-

neet. Paljon vieraita alueelle 
tulee myös Vaasan, Kokko-
lan ja Raahen seudulta.

Kesämatkailun osalta to-
dettiin sateisen kesän vuok-
si mökkimatkailun olleen 
hieman hiljaisempi kuin ta-
vallisesti, mutta kauttakul-
kumatkailun lisääntyneen 

huomattavasti sekä tänä ke-
sänä useiden suurten ta-
pahtumien järjestäminen 
Syötteen alueelle lisänneen 
huomattavasti kävijöiden 
määrää. (er)

Syötteeläisiä yrittäjiä kuuntelemassa Matkailuyhdistyksen puheenjohtaja Juha Kuukas-
järven selontekoa menneestä vuodesta. 

Toritiellä vuoden verran toi-
minut Kangaskauppa ja Om-
pelimo Sara muuttaa uusiin, 
valoisampiin tiloihin aptee-
kin rakennukseen. Muuton 
myötä liiketilojen kasvami-
nen mahdollistaa kahden 
ompelupisteen sijoittamisen 
liikkeeseen sekä tavaravali-
koiman laajentamisen.

– Entisissä tiloissa oli ah-
dasta ja oli huolella mietit-
tävä mitä tuotteita voi ottaa 
myyntiin. Suurempaa tilaa 
on etsitty jo jonkin aikaa ja 
tämä tuli eteen sopivaan 
saumaan. Liiketila on hyväl-
lä ja näkyvällä paikalla sekä 
parkkipaikkoja liikkeen lä-
heisyydessä riittävästi. Nyt 
kun saadaan enemmän hyl-
ly- ja esittelytilaa on mah-
dollisuus kasvattaa myös 
myyntiartikkeleiden mää-
rää. Valikoima kattaa jo 
kaikkea ompelemiseen liit-
tyvää, mutta muun muassa 

Ompelimo Sara valoisampiin tiloihin

kangasvalikoima ja tarvike-
puoli tulee laajenemaan, ker-
toi yrittäjä Salme Puurunen

Toisen ompelupisteen 
myötä on mahdollistumassa 
myös yhden työntekijän tai 

harjoittelijan palkkaaminen 
liikkeeseen. Työntekijän pi-
täisi osata ompelu. myynti ja 
kassatyöskentely. Sara avaa 
ovensa uudessa paikassa lo-
kakuun alussa, mutta viral-

liset avajaiset päästään pitä-
mään lokakuun puolenvälin 
kieppeillä kun kaikki pai-
kat on saatu järjestykseen ja 
tuotteet kunnolla esille. (er)

Näin syksyllä on hyvä mietiskellä, että miten se edellinen vuo-
si on kulunut ja samalla tehdä suunnitelmia seuraava vuotta 
varten. Saattaa tuntua hieman nurinkuriselta, että kesken 
vuotta pohditaan asiaa, mutta kun meillä se raskain ja suurella 
todennäköisyydellä myös palkitsevin jakso sijoittuu tähän sisä-
ruokintakauteen, eli syyskuun ja toukokuun väliseen aikaan.
Niin, sisäruokintakausi on nyt aloitettu. Vielä on ollut aurinkoi-
sia ja lämpimiä päiviä, että olisi voinut käydä jaloittelemassa, 
mutta laidun on loppunut ja tehokkaampaa ruokintaa lehmille 
saadaan, kun ruokitaan sisälle. Hiehot ja muu nuorisoporukka 
jatkaa ulkoilua niin kauan kun säät sen sallii, jopa marraskuulle 
saakka.

Vuosi ei ole ollut paras mahdollinen. Karjasta on jouduttu 
poistamaan sellaisia eläimiä, joille olisi vielä suonut lisää 
tuotantovuosia. Joskus maidon solupitoisuus pysyy liian 
korkeana hoidoista huolimatta ja silloin järkevin vaihtoehto 
on poistaa eläin kokonaan. Tiinehtyvyysongelmat ovat myös 
yleinen poiston syy, samoin kun jalkaongelmat. Harmillisinta 
on, jos nuori vasta poikinut eläin joudutaan poistamaan, sillä 
silloin eläimeen sijoitettu aika ja raha eivät saa vastinetta. 
Usein kuuleekin sanottavan, että lehmä tienaa ensimmäisenä 
vuonna vain itselleen ja toisena vuonna saattaa isäntäväelle 
tulla tuottoa.

Sateinen, kylmä kesä on ainakin meidän karjassa aiheuttanut 
paljon lisätyötä ja ongelmia. Kulkuväyliä ja ulkoilualueita on 
jouduttu korjaamaan moneen otteeseen ja märkyys on aihe-
uttanut utaretulehduksia. Tulehduksien todelliset kustannukset 
muodostuvat monesta tekijästä, kuten eläinlääkintäkulut, 
antibioottimaito, tuotoksen alentuminen eikä sovi unohtaa 
lisääntynyttä työtä ja sen myötä tulevaa stressiä.  On laskettu, 
että yhden utaretulehduksen todelliset kustannukset olisivat 
yli 1000 euroa, entäpä jos niitä tulehduksia on useampia? Kyllä 
taas tuuli käy Isännän pörssissä…

Sisälle siirryttäessä ongelmat ovat onneksi vähentyneet ja 
Emännän kalkatus kuuluu entiseen malliin. Ja hymyssä suin hän 
kertoili meille viimeisimmän mittalypsyn tuloksia, tuotokset 
ovat lähteneet taas hiljalleen nousuun ja soluongelmat ovat 
jääneet taakse.

Siinä vaiheessa kun sisäruokintakausi alkaa, analysoidaan kesän 
rehusatoa, jotta voidaan tehdä tulevalle talvelle ruokinta-
suunnitelmaa. Ruokinnan pohjana on kotoinen säilörehu, 
josta saatiin ihan mukava sato, kun huomioidaan koko kesä 
jatkuneet sateet.

Rehu oli hyvänlaatuista ja voin vakuuttaa, että erittäin hyvän 
makuista. Tätä kelpaa syödä! Kun rehusta saadaan analyysit, 
Isäntä suunnittelee ruokinnan koko karjalle. Rehutehtaan 
edustaja antaa hyviä vinkkejä ja tietenkin neuvojan kanssa 
keskustellaan, mutta lopullisen päätöksen tekee Isäntä: katsoo 
vähän naamaa, utaretta ja sontaa. Hyvin on toiminut.
Poikimisia on riittänyt joka viikolle useampi kappale. Karsinat 
kuulostavat olevan täynnä pientä porukkaa ja minusta Emäntä 
kuulosti varsin tyytyväiseltä kertoessaan 8 sonnin putkesta, 
lehmävasikoita kun on alkuvuodesta syntynyt ihan mukavasti. 
Yleensä sonnipojat lähtevät poikien navettaan noin kolmen 
viikon iässä, mutta nyt taitaa olla ruuhkaa sielläkin puolella, 
kun Emäntä jo hätäili, että minne ne loput vasikat laitetaan?
Toisinaan Emännällä on pää tyhjää täynnä, kun pitäisi kaikille 
vasikoille yrittää keksiä nimiä. Tänä vuonna on vuorossa 
J-kirjain eli vasikan nimen pitää alkaa sillä kirjaimella. Nimiä 
kyllä on vaikka kuin paljon, mutta kun sillä on yksi pakkomiel-
le: nimen pitäisi juontaa emän sukuun jotenkin. Siinä se lypsyn 
lomassa höpöttää erilaisia vaihtoehtoja, välillä ilahtuu ja sitten 
taas kuuluu: ei se ole hyvä. Meillä on kukkasukuja, puusukuja, 
satunimiä ja riimityksiä. Sonneille ei olisi niin tärkeää sitä 
nimeä keksiä, mutta myös heillä, joka ikisellä, on nimi. Siinä 
viikko hurahtaa äkkiä, kun nimiä pohditaan. Viikko sen vuoksi, 
kun vasikka pitää rekisteröidä viimeistään viikon ikäisenä.
Arkiseen aherrukseen mahtuu aina joku erilainen päivä. Muka-
va piristys niin meille ”tytöille” kuin isäntäväelle on kun joku 
ulkopuolinen käy katsomassa mitä meille kaikille kuuluu. Sitä 
jos vaan yksin katselee asioita, niin tulee kovin sokeaksi ympä-
ristölle ja silmä tottuu näkemäänsä. Hyvä, kun saa puolueetto-
man ja vieraan mielipiteen asioihin, niin oma katsanto avautuu 
taas aivan eri tavalla. Ja mikäpä sen hauskempaa, kun avartaa 
maailman kuvaansa, katselemalla ja keskustelemalla.

Mukavaa syksyä kaikille,

Toffee, 123

LEHMÄN 
ELÄMÄÄ

Laulajaevankelista Eija Meri-
lä laulaa ja puhuu Pudasjär-
vellä tiistaina 9.10 klo 18 Pal-
velukeskuksessa, sekä myös 
Kiimingissä 11.10. klo 18 Kii-
minkijoen koululla Raatin-
tie 9.

Pitkän uransa laulajana 
Eija Merilä aloitti 16-vuoti-
aana jo lähes 50-vuotta sit-
ten saatuaan ensielvytyksen. 
Iskelmälaulajana Eija tuli 
suurelle yleisölle nopeasti 
tunnetuksi kappaleella "Ruu-
sutarha", jota vieläkin soite-
taan radiossa. 

Henkilökohtainen uskon-
ratkaisu Teheranissa vuon-
na 1975 muutti Eijan elämän 
suunnan. Hän jätti hyvästit 
menestyksekkäälle iskelmä-
laulajan uralleen juhannuk-
sena 1976.

Tuntematta mitä mahdol-
lisuuksia hänellä olisi hen-
gellisen musiikin saralla, Eija 
teki rohkean ratkaisun.  Mo-

Eija Merilä vierailee Pudasjärvellä ja Kiimingissä   
nille yllätyksenä Eijan ura 
lähtikin nopeasti nousuun 
sekä evankeliumin julistaja-
na että hengellisen musiikin 
tulkkina. Vuonna 1980 hän 
sai kultalevyn ja myöhem-
min samana vuonna timant-
tilevyn äänitteestä Kons-
ta Jylhän hengellisiä lauluja.  
Sen jälkeen Eija on tehnyt 
vuosien mittaan lukuisia le-
vytyksiä hengellisen musii-
kin saralla ja julistanut evan-
keliumia sanoin ja sävelin eri 
puolilla maailmaa.  

Reilut viisitoista vuot-
ta Eija asui perheineen Flori-
dassa ja vietti kesät koti-Suo-
messa. Nyt Eija Merilä sekä 
hänen miehensä Eino Kymä-
läinen ovat palanneet pysy-
västi Suomeen ja asettuneet 
Keski-Suomeen Eijan kotipi-
täjään Kivijärvelle. 

Maija Hurri
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O

ul
u

10 11 12 13 14
Kerttuli Heikkilä Virpi hietakangas Jouko Keisu Marja-Leena Kemppainen Leena Korhonen
yhteiskuntatieteiden maisteri, kauppatieteen maisteri asiakasneuvoja, työhyvinvointi- johtava hoitaja,

musiikkikasvatuksen opiskelija vahtimestari koordinaattori eläkeläinen

O
ul

u

15 16 17 18 19
Ahti Kurki Eric Mwai Hilkka Nivukoski Sauli Ojalehto Juha Pätsi
luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri, terveydenhoitaja, diplomi-insinööri farmaseutti, luonnon-

vararehtori luokanopettaja sosionomi tieteiden kandidaatti

O
ul

u

20 21 22 23 24
Oiva Rantala Juha Richter Markku Tauriainen Pertti Vihreäjärvi (sit.) Taisto Vähäaho
eläkeläinen, lääkäri startupyrittäjä, opiskelija sosiaaliohjaaja

insinööri tietokirjailija
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Olin aikanaan innokkaasti tuke-
massa kuntaliitosta, jonka seu-
rauksena olemme nyt siirtymässä 
uuteen Ouluun. Odotan uudelta 
Oululta todella paljon.

Olen ensimmäistä kertaa kun-
nallisvaaliehdokkaana, joten en 
voi puhua suurella “rintaäänellä”. 
Minua pyydettiin ehdokkaaksi sel-
laiselta taholta, etten kerta kaik-

kiaan voinut kieltäytyä tehtävästä.
Ensimmäinen kosketus tapah-

tui vaalityöhöni Oulun kaupungin 
rotuaarilla lauantaina 22.09.2012. 
Huomasin keskusteltuani kunta-
laisten kanssa, että monet Teis-
tä olitte paljon minua viisaampia 
ja enemmän perillä asioista, kuin 
konsanaan minä.

Ajattelin poistuessani tuosta 

tilaisuudestani kotiini, että näin-
hän sen pitääkin olla, että minut 
on tarkoitettukin kuuntelemaan 
Teidän ajatuksianne ja ehdotuksi-
anne. Minun tehtäväni on seuloa 
niitä ja viedä ne sitten puoluee-
ni kautta uuden Oulun päättäjil-
le tiedoksi ja toivon mukaan myös 
toteutettaviksi.

Kiimingintorin viralliset avajai-

set olivat perjantaina 28.09.2012. 
Voin ilokseni todeta, että Te kii-
minkiläiset ette olleet yhtään ou-
lulaisia huonompia, pikemminkin 
päinvastoin. Tästä on hyvä jatkaa 
yhteistyötä yli puoluerajojen.

Aloitan itsenäisen hieronta-
palvelun kotonani vuoden 2013 
alusta, joten minulla tulee sen-
kin kautta olemaan mahdollisuus 

“herkällä korvalla” olla kuuntele-
massa Teidän asiakkaitteni paran-
nusehdotuksia, murheita ja huolia. 
Tulen olemaan aina Teidän käytet-
tävissänne muuta vaalilupausta en 
valitettavasti pysty antamaan. Ot-
takaa rohkeasti yhteyttä minuun.

 
Oiva Rantala

Tavoitteena
elinvoimainen
ja toimiva kunta

Lauri Mikkonen
yrittäjä/toimitusjohtaja
Kiiminki

Elinvoimainen ja toimiva 
kunta on taloudellisesti niin 
vahva, että se pystyy
päättämään itsenäisesti 
asioistaan, edistämään 
yritysten toimintaa ja 
järjestämään asukkailleen 
tasokkaat palvelut.

Hyvällä maankäytöllä ja 
kaavoituksella luodaan 
edellytyksiä monipuoliselle 
rakentamiselle. Viihtyisä 
asuinympäristö houkuttelee 
kuntaan ihmisiä ja yrityksiä.

276
On kotiin tulon aika.
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Uuden Oulun kiiminkiläiset ehdokkaat
uuden oulun

haukipudas - kiiminki - oulu - oulunsalo - yli-ii

KTM, systeemi-
suunnittelija, yrittäjä
Loukkojärvi

176
Kutilainen Pertti (sit.)

”Alueellisen tasa-arvon
puolustaja.”

kokki
Kiiminki181

Launonen Eini

”Oikeudenmukainen Oulu 
ja ihmisarvoinen elämä

kuuluu kaikille.”

perushoitaja
Kiiminki197

Rautio Anneli

”Kodinhoitajat takaisin.
Peruspalvelut toimiviksi.”

rehtori, eläkeläinen
Kiiminki220

Valkama Lauri

”Kiiminkiin uimahalli
-aloitteen tekijä”

sähköasentaja
Kiiminki140

Hanhela Jorma

”Tehdään itse Uusi Oulu.
Oma kunta – omat työt.”

palveluesimies
Kiiminki141

Hanhela Lahja

”Hyvät julkiset palvelut
– lähipalvelut kaikille.”

pääluottamusmies
Kiiminki152

Juntunen Tomi

”Palkansaajien asialla.
En lupaa mitään.”

filosofian tohtori,
tasa-arvon ammattilainen
Kiiminki

155
Kailo Kaarina

”Inhimillisyys, ihmisarvo 
ja arjen turva.”

tietoliikenneasentaja,
eläkeläinen
Kiiminki

172
Kuha Kalevi

”Peruspalvelut omana 
työnä, ei pörssiyhtiöltä.”

Adolphe Danon 1960 ja Isaac 
Amichia 1974 ovat saapu-
neet suomeen noin vuosi sit-
ten norsunluu-rannikolta. 
Heidän kotimaansa poliitti-
nen sotatilanne ajoi heidät 
eroon perheestään, suvus-
taan ja ystävistään. Kidutuk-
sen ja vainon jälkeen, Juma-
lan avulla selvinneet miehet 
päätyivät Suomeen ano-
maan turvapaikkaa. Lap-
peenrannan ja Imatran jäl-
keen ystävykset päätyivät 
Oulun vastaanotto-keskuk-
seen Heikinharjuun huhti-
toukokuun vaihteessa.

Adolphe kertoo suomes-
ta: Suomi on iso ja hyvä maa, 
jossa on hyvä politiikka ja 
sosiaalihuolto. Varsinkin 
nuorilla on Suomessa kaik-
ki asiat hyvin ja hyvä elämä 
on edessä. Oulussa en tun-
ne paljon ihmisiä, koska en 
puhu hyvin suomea, eivätkä 
suomalaiset tule puhumaan 
minun kanssani. Pidän tär-
keänä kirkossa käyntiä ja yh-
teiskristillisiä seurakunnan 
tilaisuuksia, jossa tapaan 
miellyttäviä ja ystävällisiä 
ihmisiä ja minun kanssani 
puhutaan.  Tulevaisuudelta 
toivoisin ensimmäiseksi työ-
tä ja että saisin perheen itsel-
leni.

Isaac kertoo suomesta: 
Suomessa pidän tärkeänä 
rauhaa ja hyvää vastaanot-
toa jonka sain. Oulu on iso 

Adolphe ja Isaac –ystävämme norsunluurannikolta

ja kaunis kaupunki, jossa on 
kauniita rakennuksia ja kirk-
koja, hyvät tiet ja kulkuyh-
teydet. Ou-lussa on paljon 
kouluja lapsille ja nuorille.  
Kun menen kirkkoon, ajat-
telen että suomessa on pal-
jon uskovia ihmisiä. Kuiten-
kin minun on vaikea saada 
ystäviä, koska puhun niin 
heikosti suomenkieltä. Tällä 
hetkellä minulle on tärkeää 
oppia hyvin suomenkieli ja 
käydä sunnuntaisin kirkos-
sa sekä viikottain yhteiskris-
tillisissä seurakunnan tilai-
suuksissa, jossa saan tavata 
ystäviä sekä puhua suomea. 

Tulevaisuudelta toivon löy-
täväni työtä ja että saisin 

perheen itselleni.

Michelin,
Nokia, Kumho, 

Dunlop,
Marangoni

AK-Jäälin rengas
Ojatie 19 • p. 050 301 7367
www.ak-jaalinrengas.com

Renkaat ja vanteet henkilö- ja
pakettiautoihin (4x4)
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Pudasjärven yrittäjät ry viet-
ti 40-vuotisjuhlaa lauantaina 
29.9. Hotelli-ravintola Ku-
renkoskessa. Juhlapuhujak-
si oli saapunut Suomen yrit-
täjien toimitusjohtaja Jussi 
Järventaus. Juhlassa muis-
tettiin perustajajäseniä, jois-
ta oli paikalla Raija Penttilä 
ja Eero Ahonen sekä yhdis-
tyksen puheenjohtajia, joista 
olivat paikalla Helena Huh-
tamäki, Atte Särkelä, Aune 
Ekdahl, Harri Piipponen 
ja nykyinen puheenjohta-
ja Heikki Parkkila. Ruusulla 
muistettiin myös Pudasjär-
ven markkinoiden idean 
isää Pekka Kainulaista, joka 
esitti yhdistyksen historii-
kin.  Yrittäjäristein muistet-
tiin 18 yrittäjää, jotka olivat 
olleet yrittäjinä vähintään 20 
vuotta. Juhlassa oli mukana 
reilut 100 jäsenyrittäjää sekä 
kutsuvierasta. 

-Yrittäjyydellä on ollut 
vahva kehitys viime vuosi-
en aikana. Suomeen on tul-
lut noin 60 000 uutta yritystä 
ja Suomen yrittäjien jäsen-
määräkin on lisääntynyt ol-
len nyt reilusti yli 100 000. 
Kaikki viime vuosien uu-
det työpaikat ovat syntyneet 
pieniin ja keskisuuriin yri-
tyksiin, jotka ainoina ovat li-
sänneet työntekijöitä, kertoi 
toimitusjohtaja Jussi Järven-
taus. 

Kunnilta Järventaus odot-
ti yrittäjille tasapuolista koh-
telua sekä hyvää maankäyt-
tö- ja rahoituspolitiikkaa. 
Liikepaikat tulee jakaa tasa-
puolisesti. 

-Kuntien hankintapoli-
tiikassa tulee ottaa huomi-
oon paikkakunnan yritykset. 
Kaiken toiminnan perustana 
tulee olla kunnan ja yrittäji-
en saumaton ja hyvä yhteis-
työ, painotti Järventaus. 

Pohjois-Pohjanmaan yrit-
täjien toimitusjohtaja Marjo 
Kolehmainen kertoi paikal-
lisyhdistyksen antavan yrit-
täjäjärjestölle kasvot. Hän 
kertoi aluejärjetön teema-
na olevan ”Yhdessä ote on 
vahvin”, jonka teeman alla 
järjestetään lokakuun lo-
pulla Valtakunnalliset Yrit-
täjäpäivät Oulussa. Sinne on 
ilmoittautunut jo liki 2000 
osallistujaa, mukana myös 
pudasjärvisiä, totesi Koleh-
mainen. 

Oulunkaaren kehitysjoh-
taja Anu Vuorinen kertoi 
kuntayhtymän olevan Pu-
dasjärvellä palvelujen järjes-
täjä teemalla ”Hyvinvointia 
ihmistä lähellä”. 

Maakuntajohtaja Pau-
li Harjun mukaan yrittä-
jyyteen kuuluu itsenäinen 
tahto. Suomalaisessa yhteis-
kunnassa on panostettava 
kasvuun, jossa kehittämis-
varojen ohjaaminen yrityksi-
en rahoittamiseen on Harjun 
mukaan oikea toimenpide. 

Kunnallisneuvos Paavo 
Pikkuaho näki tärkeänä Pu-
dasjärvi –hengen nostami-

Pudasjärven Yrittäjät perustettiin
Voimistuttamaan yrittäjien yhteenkuuluvuuden tunnetta

sen. Täällä oleva hyvinvointi 
perustuu luonnonvaroihin.  
Hän totesi yrittäjyyden kan-
tavan Pudasjärveä, viita-
ten näin Suomen Yrittäjien 
teemaan ”Yrittäjyys kantaa 
Suomea”.  Avaussanat lau-
sui puheenjohtaja Heikki 
Parkkila, tilaisuuden juonsi 
varapuheenjohtaja Aune Ek-
dahl ja päätössanat lausui yli 
10 vuotta yrittäjien sihteeri-
nä vuosituhannen vaihtees-
sa toiminut Teuvo Peräta-
lo. Musiikkia esittivät Reijo 
Kossi ja Pauli Rinne. Illan 
orkesterina oli Kari Isola & 
Yön tähdet. 

Yhdistyksen 
alkuaikoja
Pudasjärven yrittäjien pe-
rustamisen puuhaihmisinä 
olivat -70 luvun alussa yh-
distyksen ensimmäinen pu-
heenjohtaja kelloseppä Alpo 
Kemppainen sekä parturi-
kampaaja Raija Penttilä, ura-
koitsija Pertti Lehtimäki ja 
kauppias Eero Ahonen. Mui-
na hallituksen jäseninä oli-
vat liikkeenharjoittaja Leena 
Kokko, autoilija Kauko Puu-
runen ja liikkeenharjoittaja 
Linnea Pekkanen. Varajäse-
ninä olivat: liikkeenharjoit-
taja Iida Kinnunen, liikkeen-
harjoittaja Anna Kaivorinne 
ja kauppias Johannes (Juk-
ka) Kosamo.

Yhdistys pyrki vakiin-
nuttamaan yritteliäisyyden 
yleistä asemaa paikkakun-
nalla ja poistamaan sitä hait-
taavia epäkohtia sekä ai-
kaansaamaan hyödyllisiä 
uudistuksia. Lisäksi se pyr-
ki voimistuttamaan paikka-
kunnan yrittäjäin yhteen-
kuuluvuuden tunnetta ja 
kasvattamaan keskinäistä 
ymmärrystä. 

Markkinaperinne aloitet-
tiin vuonna 1981, Vuoden 

Yrittäjät on palkittu vuo-
desta 1983 lähtien sekä Vuo-
den merkkihenkilö vuodesta 
1993 alkaen.

Yrittäjien ja kaupungin 
yhteistyötä 
vahvistetaan
Pudasjärven kaupunginjoh-
taja Kaarina Daavittila tarjo-
si pitämässään onnittelu- ja 
tervehdyspuheenvuorossa 
yrittäjien ja kaupungin yh-
teistyön ja vuorovaikutuk-
sen vahvistamista välttä-
mättömänä. Hän tarjosi 
paikkakunnan yrittäjäjär-
jestölle uutta innovatiivis-
ta menetelmää, osallistavaa 
budjetointia, keinoksi yrit-
täjäjärjestön ja kaupungin 
yhteistyön tiivistämiseksi 
ja uudistamiseksi. Yrittäjät 
patistelevat kuntatoimijoi-
ta kauttaaltaan Suomessa 
yritysvaikutusten arvioin-
tiin päätöksenteossa. Tämä 
näkökulma on kaupungin-
johtajan mukaan ollut myös 
Pudasjärven kaupungin 
päätöksenteossa keskeistä. 
Niminä ja menetelminä ny-
kyisessä päätöksentekopro-
sessissa on käytetty yrittä-
jyyden mahdollisuuksien 
lisäämistä, elinvoimaisuu-
den vahvistamista, mahdol-
listamista, kilpailuttamista ja 
seteliyrittämisen avaamista.

Kaupunginjohtajan mu-
kaan Pudasjärven kaupun-
ki aikoo jalostaa ja soveltaa 
suunnitteluprosessiaan yri-
tysvaikutusten arvioinnin 
vahvistamiseksi osallista-
van budjetoinnin suuntaan. 
Kaupungin toimintaa kehi-
tetään käytännössä budje-
toinnin kautta, osoittamalla 
voimavaroja aiempaa pai-
nokkaammin toivottuun ke-
hityssuuntaan vaikuttaviin 
asioihin. Kunnan budjetoin-
tiprosessissa on keskeistä 
löytää ne kehittämisen koh-
teet yritys- ja kuntalaisvai-
kutuksineen, joihin osoi-
tetaan resursseja kunnan 
pysyvän elinvoimaisuuden 
parantamiseen. Kuntaraja-
keskustelu on toisarvoista! 
Osallistavaa budjetointia to-
teutetaan maailmalla sekä 
paikallisella että alueellisel-
la tasolla, kaikissa maailman 
maanosissa. YK on valinnut 
osallistuvan (osallistavan) 
budjetoinnin yhdeksi maa-

ilman parhaista käytännöis-
tä kaupunkien hallinnossa ja 
demokratian kehittämises-
sä. Osallistavaa budjetointia 
aiotaan Pudasjärvellä kehit-
tää yritysyhteistyön suun-
taan niin, että yrittäjät voivat 
osallistua yhä syvällisemmin 
kunnan kehittämiseen. 

Kaupunginjohtaja toivoi 
yrittäjien innostuvan tähän 
osallistavan budjetoinnin ke-
hittämistyöhön ja siihen liit-
tyvään aivojumppaan. Ta-
voitteena on yrittäjyyden 
toimintaedellytysten ja elin-
voimaisuuden vahvistami-
nen Pudasjärvellä. 

Yrittäjäristejä 
pitkäaikaisesta 
yrittämisestä

Timanttinen yrittäjäris-
ti 60 vuoden yrittäjyydestä 
Seppo Laakkonen Kuljetus 
ja Sahaus Seppo Laakkonen. 

Kultainen yrittäjä risti, 
vähintään 20 v itsenäisenä 
yrittäjänä toimimisesta.

Aila Helve Ah-Telepiste, 
Aila Repola Tilitoimisto A. 
Repola Ky, Aune Ekdahl Pu-
dasjärven Kirjakauppa Oy, 
Arto Jokikokko ja Keijo Jo-
kikokko Metsätyö Jokikokko 
Oy, Jukka Kuha Jukka Kuha 
Oy, Mikko Hiltula Mikko 
Hiltula Tmi, Paavo Niskala, 

Puheenjohtajista juhlassa olivat mukana Aune Ekdahl, Heikki Parkkila, Harri Piipponen, 
Atte Särkelä ja Helena Huhtamäki. Pekka Kainulainen oli mukana markkinoiden perus-
tajana sekä yhdistyksen perustajajäsenistä Eero Ahonen ja Raija Penttilä. 

Kutsuvieraspöydässä vasemmalla kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, toimitusjohtaja 
Jussi Järventaus, kunnallisneuvos Paavo Pikkuaho ja kehitysjohtaja Anu Vuorinen. Oi-
kealla edestä maakuntajohtaja Pauli Harju, puheenjohtaja Heikki Parkkila, toimitusjoh-
taja Marjo Kolehmainen ja Antti Ollikainen. 

Juhlaan osallistui reilut 100 Pudasjärven Yrittäjien jäsen-
yrittäjiä ja kutsuvieraita. 

Pudasjärven Yrittäjät ohjasivat onnitteluista tulevan 
rahallisen tuoton Pudasjärven Omaishoitajille, joiden 
edustajat Orvokki Ojala ja Ritva Peltola vierailivat juhlan 
alussa onnittelukäynnillä. Onnitteluja ottamassa vastaan 
Heikki Parkkila, Aune Ekhdahl, Marko Rautio ja Aila Hel-
ve.

Pekka Laakkonen ja Mauno 
Kaijala Iinattijärven Metsä-
työ Oy, Matti Räisänen Hau-
taus- ja kukkapalvelu Räisä-
nen Ay, Paavo Luokkanen, 
Jouni Luokkanen ja Juha-
Pekka Luokkanen Kuljetus 
Luokkanen Oy, Ahti Niva-
koski Urheilu Ankkuri Oy, 
Antti Lehto Kiinteistö-Ne-
liö Oy ja Helena Huhtamäki 
Syöte Shop Oy. 

Heimo Turunen

Kiimingin Yrittäjien pu-
heenjohtaja Lauri Mik-
konen onnittelemassa 
Pudasjärven Yrittäjiä. Mik-
konen kertoi vierailleensa 
viime vuosina Pudasjär-
ven markkinoilla, joista 
oli hänellä hyvät muistot. 
Mikkonen on myös Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien 
varapuheenjohtaja ja työ-
valiokunnan jäsen. 
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Yrittäjäristien saajat yhteisessä kuvassa.

Kultaisia ja yksi timanttinen yrittäjäristi 40 v juhlassa
 Pudasjärven Yrittäjät jakoivat 
40-vuotisjuhlassa 18 yrittäjä-
ristiä jäsenyrittäjille. Valinta-
perusteena oli se, että on ollut 
vähintään 20 vuotta yrittäjänä 
ja ei ole aiemmin saanut yrit-
täjäristejä. Esittelemme yrit-
täjäristin saaneet yrittäjät ja 
yritykset lyhyillä yrityshaas-
tatteluilla.

Hautaus- ja Kukkapalve-
lu Räisäseltä sai yrittäjäris-
tin Matti Räisänen, joka on ol-
lut 20 vuotta yrittäjänä. Hänen 
yrittäjäpuolisolle Hilkalle, joka 
on ollut yrittäjänä vielä pitem-
män uran, luovutetaan yrit-
täjäristi erikseen sovittavassa 
yrittäjien tilaisuudessa esimer-
kiksi syyskokouksessa. Sa-
malla luovutetaan yrittäjäris-
ti myös Särkelä&Mattila Oy:n 
Valto Särkelälle, joka oli esty-
nyt saapumasta 40-vuotisjuh-
laan sitä vastaanottamaan. 

Aila Helve
Aila Helve perusti vuonna 
1992 silloisen valtion omista-
man TeliaSoneran, puhelinliit-
tymiä ja palveluja markkinoi-
van Ah-Telepisteen nykyiselle 
paikalle Toritie 2:ssa. Talo oli 
tuttu, sillä hän oli sitä ennen 
työskennellyt noin 20 vuotta 
posti ja Telen palveluksessa. 
Yritys liittyi muutaman vuo-
den kuluttua Soneran Telering 
ketjuun.  Aviomies Raimo tuli 
mukaan yritykseen vuonna 
1995. Vuosituhannen vaihtees-
sa oli myös Ranualla toinen lii-
ke muutaman vuoden ajan ja 
suurimmillaan yrityksessä on 
ollut viisi työntekijää. 

Telering-ketju muutti ni-
mensä vuonna 2005 Sonera 
Pisteeksi ja vuonna 2009 So-
neran omat myymälät muut-
tuivat Sonera Kaupoiksi ja So-
neran jälleenmyyjät jatkoivat 
liiketoimintaa oman yrityk-
sensä nimellä eli Pudasjärvel-
lä palattiin alkuperäiseen ni-
meen AH-Telepisteeksi. 

Vuonna 2001 kansainvä-
linen Franchising-järjestö va-
litsi Teleringin vuoden Fran-
chising-ketjuksi Suomessa ja 
samana vuonna Telering -ket-
ju valitsi AH-Telepisteen vuo-
den Franchising-yritykseksi 
Suomessa. Vuonna 1999 yritys 
palkittiin Pudasjärven Vuoden 
Yrittäjänä. 

AH-Telepiste tarjoaa So-
neran liittymät ja palvelut ku-
luttajille ja yrittäjille. Myymä-
lässä on alan tarvikemyyntiä; 
matkapuhelimia, tietokoneita, 
ATK -tarvikkeita ja -ohjelmis-
toja, digikameroita, GPS- ja na-
vikointilaitteita, ym. 

Mikko Hiltula
Metsäkoneyrittäjänä toimiva 
Mikko Hiltula perusti oman 
yrityksen vuonna 1992. Siitä 
asti yritys on toiminut nimellä 
T:mi Mikko Hiltula. Yrityksen 
Hiltula on perustanut itse, eikä 
siinä ole ollut toiminta-aikana 
omistajavaihdoksia. 

Mikko Hiltulan lisäksi yri-
tyksellä on kaksi palkattua 
metsäkoneenkuljettajaa. Ka-
lustona on Moto ja ajokone. 
Laitepuolen kehityksen myö-
tä myös työtehtävät ja rytmi-
tys ovat muuttuneet. 

Suurempia tulevaisuuden 
suunnitelmia ei Mikko Hiltu-
lalla ole, eikä toistaiseksi yri-
tyksen jatkuvuuden suunnitte-
lukaan ole ajankohtaista, sillä 
jälkikasvu Hiltuloilla on vielä 
kovin pientä.

Yritys on toiminut alku-ai-
koina Pudasjärvellä, mutta vii-
meiset kuusi vuotta työt ovat 
suuntautuneet Kainuuseen.

Mikko Hiltula on jäsene-
nä Pudasjärven Yrittäjissä. Mi-
tään luottamustehtäviä hänel-
lä ei ole.

Hiltulan perhe asuu Pu-
dasjärvellä joten vaimo hoitaa 
kotona yksistään arjen pyö-
rityksen ja näin on osallisena 
miehensä yritystoiminnassa.

Mauno Kaijala, Pekka 
Laakkonen ja Paavo 
Niskala
Kolmen yrittäjää, Mauno Kai-
jala, Pekka Laakkonen ja Paa-
vo Niskala perustivat vuon-
na 1990 Iinattijärven Metsätyö 
Oy:n. Reippaan kahden vuo-
sikymmenen aikana ei yri-
tyksessä ole ollut omistaja-
vaihdoksia vaan miehet ovat 
toimineet kolmistaan. Itsensä 
lisäksi Kaijala, Laakkonen ja 
Niskala työllistävät kokoaikai-
sesti kolme henkilöä, sekä yksi 
on töissä osa-aikaisesti.

Iinattijärven Metsätyö 
Oy:llä on omat koneet, jotka 
toimivat ympäri vuoden. Met-
sässä työskentely tapahtuu 
Motoilla ja tienvarteen siirto 
ajokoneilla.

Tulevaisuuden suunnitel-
missa ei ole tiedossa laajen-
nusta ainakaan lähiaikoina 
kun toistaiseksi ei ole omasta 
takaa jatkajia.

Miehet kuuluvat Yrittäjien 
liittoon, mutta mitään luotta-
mustehtäviä heillä ei ole. Per-
heet eivät juurikaan toimi yri-
tyksessä mukana.

Iinattijärven Metsätyö Oy 
toimii Pudasjärven rajojen si-
säpuolella, pääsääntöises-
ti Syötteen alueella. Kolmella 
osakkaalla on keskenään sel-
vät sävelet jonka vuoksi toi-
mintakin on kitkatonta.

Ahti Nivakoski
Ahti Nivakoski  ja Tenho Yli-
lehto perustivat 1988 yrityk-
sen, joka silloin toimi Urheilu 
ja Sisustus

nimellä. Lokakuun alus-
sa -97 Ylilehto jäi pois ja jatkoi 
omassa yrityksessä. Ahti Ni-
vakoski jäi jatkamaan Kesport 
ketjussa. Silloin tuli myös tar-
ve laajennukselle ja niinpä 
laajennus tehtiin 2009 Kan-
gasapajalta vapaaksi jääviin 
tiloihin poistamalla väliseinä. 
Tilat vastaavat nyt hyvin tä-
mänhetkisiä tarpeita.

Tuotevalikoimaan kuuluu 
urheilu-, erä-, retkeily- ja met-
sästystarvikkeet mm, patruu-
nat, sekä kesä- ja talvikalastus-
välineet.

Yritys on panostanut moni-
puoliseen valikoimaan ja laa-
dukkaisiin tuotteisiin. Ensi 
vuosi on 25-vuotis juhlavuosi.

Omistajien Ahti Nivakos-

ken ja Jaana Mourujärven li-
säksi he työllistävät yhden 
henkilön yrityksessään. Työ 
vie kaiken ajan, joten urheilu-
harrastuksen lisäksi ei muu-
hun jää aikaa.

Jukka Kuha
Jukka Kuha on toisen polven 
yrittäjä Aittojärveltä. Autoilija 
Paavo Kuha perusti maidonke-
räystä harjoittavan yrityksen 
vuonna 1979. Jyväskylästä kul-
jetusteknikoksi vuonna 1991 
valmistuttuaan Jukka aloit-
ti Paavon yhtiökumppani-
na. Omiin käsiin yritys siirtyi 
vuonna 2000 jolloin nimeksi 
tuli Jukka Kuha Oy.

Kalustona on koko ajan ol-
lut yksi säiliöautoyhdistelmä, 
johon tilatankit tyhjennetään. 
Muutoksina Kuhan yrittäjyy-
den aikana on tullut ainoas-
taan pumppujen osalta jotka 
ovat nopeutuneet. Myös autot 
ovat tänä päivänä kookkaam-
pia kuin alkuaikoina.

Jukka Kuhalla on itsen-
sä lisäksi yrityksessä kolme 
työntekijää. Yrityksen toimin-
ta-aikana tilojen määrä on vä-
hentynyt, mutta tilojen koko 
on vastaavasti kasvanut.

Tulevaisuudelta Jukka 
Kuha toivoo lisää maatilo-
ja toiminta-alueelleen joka on 
tällä hetkellä Pudasjärvi – Ii – 
Simo – Yli-Ii, yhteensä noin 80 
maitotilaa.

Jukka Kuha toimii kuor-
ma-autoilijoitten johtokunnas-
sa sihteerinä.

Jukka kertoi, että perhe on 
aina ollut mukana hänen yrit-
täjän taipaleellaan ja tulevai-
suudelta hän odottaa poikansa 
astuvan isän ja isoisän jalanjäl-
kiä.

Seppo Laakkonen
Autoilija Seppo Laakkonen 
on pitkän linjan yrittäjä, josta 
hän sai Pudasjärven Yrittäjien 
40-vuotisjuhlassa timanttisen 
yrittäjäristin. Kenttäsahurina 
14-vuotiaana aloittanut Laak-
konen sai liikenneluvan vuon-
na 1961 ja hankki silloin ensim-
mäisen kuorma-autonsa. Tästä 
alkoi Seppo Laakkosen yli 50 
vuotta kestänyt autoilijan ura, 
jonka toiminnan hän lopetti 
pari vuotta sitten. Sahaaminen 
jatkuu kuitenkin vielä.

Tulevaisuuden suunnitel-
mista 74-vuotias Seppo Laak-
konen sanoo, että sahurin työ 
tuskin tulee jatkumaan aina-
kaan omien lapsien toimes-
ta, sillä Laakkosilla on kaksi 
tyttöä, mutta koskaan ei tiedä 
mitä seuraava sukupolvi tuo 
tullessaan.

Paavo, Jouni ja Juha-
Pekka Luokkanen 
Tauno Luokkanen perusti 
omaa nimeään kantavan kul-
jetusyrityksen 50-luvun puo-
lessa välissä. Sittemmin nimi 
muuttui T. Luokkanen Ky:ksi 
vuonna 1992, kun pojat Paa-
vo, Jouni ja Juha-Pekka tuli-
vat mukaan. Kolmen vuoden 
päästä nimi muuttui nykyisel-
leen Kuljetus Luokkanen Oy. 

Luokkasen veljeksillä on 
yhtä suuret osuudet yhtiössä.

Muutosta on vuosien var-
rella tapahtunut lähinnä ka-
luston ja henkilöstön puitteis-
sa. Aluksi yritys on aloittanut 
1-2:lla autolla, nyt niitä on 8 
ja kokoaikaisia työntekijöitä 
omistajien lisäksi 12 henkilöä. 
Kuljetus Luokkanen Oy omis-
taa myös maansiirtokalustoa, 
kaksi pyöräkuormaajaa ja seu-
lan.

Tulevaisuuden suunnitel-
missa Paavo Luokkasella oli-
si viiden vuoden jälkeen siirty-
minen oloneuvoksen tittelillä 
esittäytymään, mutta Jouni ja 
Juha-Pekka ovat vielä sen ver-
ran nuorempia, että he jatka-
vat tiukasti oman yrityksen 
työmailla.

Järjestötoimintaa eikä luot-
tamustehtäviä veljeksillä ole 
ollut, mutta ovat Pudasjärven 
Yrittäjien jäseninä.

Perheet osallistuvat yritys-
toimintaan siten, että jokaisen 
puolisot ovat osakkaina yhti-
össä. 

Kuljetusliike Luokkanen 
Oy toimi koko Suomen alu-
eella.

Antti Lehto
Kiinteistö-Neliö Oy:n perus-
ti vuonna 1992 Antti Lehto. 
Toiminta alkoi Ky:nä ja vuon-
na 1996 muuttui Osakeyhtiök-
si. Yrityksessä ei ole tapahtu-
nut omistajavaihdoksia koko 
elinkaaren aikana eikä siinä 
ole muita työntekijöitä kuin 
Antti Lehto. Toiminta on ol-
lut noususuuntaisesti tasais-
ta alusta alkaen, eikä mitään 
suunnanmuutoksia ole tapah-
tunut. Lehdon perhe ei kuulu 
muuten yritystoimintaan kuin 
kannustaen ja ymmärtäen isän 
pitkätkin työpäivät ja matkus-
tamiset. Toiminta-alueena yri-
tyksellä on pääsääntöisesti Pu-
dasjärvi, mutta kiinteistöalalla 
väkisinkin työ suuntautuu lä-
hikuntiin. Antti Lehto ei ole 
mukana missään järjestötoi-
minnassa eikä hänellä ole luot-
tamustehtäviä oman työnsä 
ohella.

Arto ja Keijo Jokikokko 
Veljekset Arto ja Keijo Joki-
kokko omistavat Metsätyö Jo-

kikokko Oy:n. He ovat toimi-
neet yrittäjinä jo vuodesta 1979 
lähtien nimellä L. Jokikokko ja 
pojat, samansuuruisilla osuuk-
silla. Alun perin poikien isä 
Lauri Jokikokko aloitti yrit-
täjyyden koneitten parissa jo 
50-luvulla sirkkelisahurina ja 
60-luvulla mukaan tulivat kai-
vuri ja metsäkone. 

Vuonna 1997 yhtiömuoto 
muuttui osakeyhtiöksi ja ni-
meksi muotoutui Metsätyö Jo-
kikokko Oy.

Kalustoa on nykyisellään 
kaksi Motoketjua ja kaivinko-
ne. Työt ovat nykyään keskit-
tyneet puun hakkuisiin ja lä-
hikuljetuksiin, kaivinkonetyöt 
ovat siirtyneet taka-alalle.

Työmme on lähinnä Kai-
nuun alueella. Asiakkaam-
me vaatimuksesta perustet-
tiin noin kolme vuotta sitten 
Yläkainuun Metsätyö Oy, jo-
hon kuuluu meidän lisäksem-
me kaksi muuta metsäkone-
yritystä.

Yhtiöt toimivat liiketalou-
dellisesti omina yrityksinään.

Tarkoituksemme on täl-
lä kalustolla jatkaa eläkeikään 
saakka. Keijon poika on ollut 
töissä yrityksessämme, mutta 
on vielä ennenaikaista sanoa 
tuleeko hän jatkamaan yritys-
toimintaamme.

Molemmat kuulumme Ko-
neyrittäjien liittoon sekä Pu-
dasjärven Yrittäjiin. Varsinai-
sia luottamustehtäviä ei ole, 
mutta harrasteena on metsäs-
tys ja metsästysseuratoiminta 
sekä omien metsien hoito.

Aila Repola
Kultaisen yrittäjäristin saanut 
Aila Repola on toiminut yrit-
täjänä jo 21 vuotta, aluksi toi-
minimellä ja sittemmin nimel-
lä Tili- ja Veroasiaintoimisto 
A. Repola Ky. Oman yrityk-
sen perustaminen lähti liik-
keelle entisen työnantajan ja 
oman puolison suuren kan-
nustuksen sekä tukemisen 
avulla. Myös kunnan silloi-
nen elinkeinoasiamies oli yri-
tyksen perustamisajatuksessa 
myötämielinen ja antoi erilais-
ta asiantuntija-apua.

Tili- ja Veroasiaintoimisto 
A. Repola Ky:ssä on omista-
jan lisäksi yksi kokoaikainen 
ja yksi osa-aikainen työntekijä. 

Tulevaisuudelle ei Aila Re-
pola ole työsuunnitelmia teh-
nyt, sillä perhe toisessa polves-
sa on nyt päällimmäisenä.

Aila Repola on jäsenenä Pu-
dasjärven Yrittäjissä, mutta ei 
toimi enää missään järjestötoi-
minnassa.

Perhe on ollut koko yrittä-
jyyden ajan vahvasti mukana. 
Puoliso aloitti toimitilojen re-
montoinnilla ja on sen jälkeen 

auttanut hoitamalla erilaisia 
pieniä tehtäviä, mm. posti- ja 
pankkiasioita. Lapsetkin autta-
vat yrityksen töissä mahdolli-
suuksien mukaan käydessään 
vanhempiensa luona.

Tili- ja Veroasiaintoimisto 
A. Repola Ky:n toiminta-alue 
on pääasiassa Pudasjärvel-
lä, mutta yrityksellä on asiak-
kaita ihan eteläisintä Suomea 
myöten.

Helena Huhtamäki
Syöte Shop Oy on 20 vuot-
ta vanha yritys, jonka perus-
taja on Satakunnasta mutkien 
kautta Pudasjärvelle muutta-
nut Helena Huhtamäki. Aluksi 
toiminta oli pientä kymmenen 
neliön liiketiloissa. Myöhem-
min laajennuksia ja muutok-
sia on tullut joka toinen vuosi, 
kunnes vuonna 2006 on päästy 
nykyisiin mittoihin. Kiinteis-
tö on oma, eikä omistajavaih-
doksia Syöte Shop Oy:llä ole 
toimintakautensa aikana ollut.

Kehitystä on 20-vuoden ai-
kana tullut roimasti kun 0-ti-
lanteesta ja yksin toimimisesta 
on yritys lähtenyt nousemaan 
ja työllistää yrittäjän itsensä li-
säksi talvikausina neljä ja kesä-
kautena 2 vakituista työnteki-
jää. Lisäksi oma puoliso tekee 
kaikenlaista hommaa palkat-
tomana työntekijänä. Tulevai-
suudenkin suunnitelmia on, 
mutta ne Helena Huhtamäki 
haluaa toistaiseksi pitää vielä 
salaisuuden verhon takana.

Helena Huhtamäki on Pu-
dasjärven Yrittäjien jäsen sekä 
kaupunginvaltuuston varajä-
sen jo toista vuotta.

Syöte Shop Oy:n toimin-
tasektoriksi voisi lukea koko 
maailman, sillä matkamuis-
tothan matkustavat kaikkialle.  
Syötteen alue lienee kuitenkin 
se oikein toiminta-alue, sillä 
työhän tehdään siellä!

Aune Ekdahl
Pudasjärven Kirjakauppa Oy 
on 85-vuotta vanha yritys, jon-
ka perustajajäsenet ovat olleet 
Alli ja Onni Korhonen. Aune 
Ekdahl aloitti oman yritystoi-
mintansa Pudasjärven Kirja-
kauppa Oy:ssä vuonna -95, 
jolloin hän osti yrityksen Alli 
Korhosen suvulta.

Seitsemän vuotta Aune Ek-
dahl omisti sivuliikkeen myös 
Taivalkoskella. Kehitystä kir-
jakauppa-alalla on tapahtunut 
monella eri tavalla. Laajennuk-
sia on tehty ja tavaravalikoi-
massa täytyy pysyä ajan hen-
gessä mukana, joka on myös 
eräänlaista kehitystä.

Työntekijöitä tässä KIPA-
kirjakauppaketjuun kuuluval-
la yrityksellä on omistajan li-
säksi yksi henkilö.

Aune Ekdahl on mones-
sa mukana. Pudasjärven Yrit-
täjät ry:ssä Aune toimii tällä 
hetkellä varapuheenjohtajana, 
Pudasjärven kaupunginhal-
lituksessa jäsenenä, Diabete-
syhdistyksessä sihteerinä sekä 
KIPA-kirjakauppaketjun halli-
tuksen markkinointiryhmässä. 

Tulevaisuuden haaveena 
olisi saada parin vuoden si-
sällä jatkaja yritykselle. Perhe 
ei toimi laisinkaan yrityksessä 
mukana, sillä lapsetkin asuvat 
muilla paikkakunnilla ja hoita-
vat oman alansa tehtäviä.

Pudasjärven Kirjakaup-
pa Oy:n toiminta-alueena on 
pääsääntöisesti Pudasjärvi ja 
Taivalkoski, mutta kyllähän 
postikortit kulkevat ympäri 
maailmaa!
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Palveluhakemisto

0400 251 671

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

 • 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

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!  
PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA!  

Ilmoita palveluhakemistossa puh. 040 1951 732

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

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
- kattoremontit

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

www.väylänhelmi.fi

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

SYYSTYÖT
Soita ja kysy lisää!

Matti 040-9603058

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

Ota yhteys   040 1951 732 

Palveluhakemisto on edullista
ilmoitustilaa!

Erikoishammasteknikko

Kauppatie 4 Pudasjärvi  p. (08) 822 300, 0400 677 101

Hammasproteesit 
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella
Timo Kukkonen

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

kosmetologi senja
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

ajanvaraus puh. 044 700 2577
auki ma-la sop. mukaan, myös kotikäynnit

nyt myös facebookissa

Metsähallitus Laatumaa 
suunnittelee tuulipuistoa Pu-
dasjärvelle. Tuulipuisto si-
joittuisi Siivikon ja

Puhoksen väliselle Tol-
panvaaran-Iso-Teerivaaran 
alueelle, noin 30 kilomet-
riä Pudasjärven taajamasta 
itään.

Hankkeen ympäristövai-
kutusten arviointimenettely 
(YVA) on käynnistynyt. Osa-
na hankkeen sosiaalisten vai-
kutusten arviointia hankkeen 
lähialueen vakituisille asuk-
kaille ja loma-asukkaille lä-
hetetään postikysely, jolla 
selvitetään asukkaiden suh-
tautumista hankkeeseen. Li-
säksi kyselyllä pyritään sel-
vittämään alueen nykyistä 
käyttöä ja keinoja mahdol-
listen haitallisten vaikutus-
ten ehkäisemiseen tai vähen-
tämiseen.

Lähiasukkaille lähetettä-
vän postikyselyn lisäksi to-
teutetaan internet-kysely, 
johon kaikki halukkaat voi-
vat vastata. Kyselyyn pää-
see vastaamaan osoitteessa 
http://www.webropolsur-

Tuulivoimahankkeesta 
asukaskysely

veys.com/tolpanvaara.net 
--> Tolpanvaara-Jylhävaaran 
tuulivoimapuiston ympäris-
tövaikutusten arviointi. Ky-
selyyn on mahdollista vasta-
ta 14.10.2012 saakka.

Kyselyjen lisäksi alueen 
toimijoille (asukkaat, metsäs-
täjät, porotalous, virkistys-
käyttäjät jne.) tullaan järjestä-
mään pienryhmätilaisuuksia. 
Hankkeen YVA-selostuk-
sen valmistuttua alkuvuonna 
2013 järjestetään yleisötilai-
suus, jossa käsitellään hank-
keen vaikutusten arvioinnin 
tuloksia.

Metsähallitus Laatumaan 
tuulivoimapäällikkö Erk-
ki Kunnari korostaa aktiivi-
sen osallistumisen merkitys-
tä hankkeen suunnittelussa: 

-Toivomme asukkailta ja 
alueen toimijoilta aktiivista 
osallistumista ja yhteistyötä 
saavuttaaksemme mahdol-
lisimman laadukkaan hank-
keen suunnittelun ja ympä-
ristövaikutusten arvioinnin.

Ville Koskimäki
Pöyry Finland Oy

Aili Pelttarin julkaisu JON-
KULAISET 1500-1900 osa III 
(Paukkeri - Pelttari - Siivik-
ko) on valmistunut. Kirjan 
julkistamistilaisuus on per-
jantaina 5.9. klo 10 Pudas-
järven Kirjakaupassa. Kir-
jan kokoaminen on vaatinut 
Pelttarilta suuren työrupea-
man. Taiton on tehnyt Eila 
Lahtinen Pudasjärvi-lehdes-
sä.

Jonkulaiset 1800-1900 osa 
III kertoo Jongunkylän kan-
tatalojen historiasta. Pauk-
kerin, Pelttarin ja Siivikon 
värikkäät vaiheet päättävät 
Jonkulaiset -kirjasarjan. Tä-
hän viimeiseen osaan on lii-
tetty myös Jongun alueen 
kansakoulujen historiaa al-
kaen kiertävästä kansakou-
lusta Liikasen Mörkölästä. 
Viimeisessä luvussa ”Nii-
tä näitä” on tarinaa Paukke-
rin myllyistä ja patoriidoista 
liittyen Pelttarinjärven jär-

Aili Pelttarin kirjan
julkistamistilaisuus

Aili Pelttari ja Eila Lahtinen suunnittelevat Jonkulaiset 
kirjan grafiikkaa. 

vimalmin nostoon, nuoriso-
seurojen ja maamiesseuro-
jen toiminnasta sekä koko 
kylän väen yhteen koonneis-
ta seuratapahtumista. Lisäk-

si kirjan loppuun on koot-
tu vanhoista valokuvista 
"Jonkulainen albumi". Kir-
jassa on sivuja 592.
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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/ostoil-
moitus on maksullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista maksu on 18,45 €. Jos haluat il-
moitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

OSTETAAN

Annetaan
Sisäsiistejä kissanpentuja. Ikä 
noin 3 kk. Puh. 040 572 9790.

SEKALAISTA

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

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

AarreArkku

Kauppatie 8. p. 050-3868 660
Avoinna: Ma-To 10-17,

Pe 10-18, La 10-14

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

§ 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

Hanna-Leena Kouva
pankkilakimies, VT, LKV

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Palveluhakemisto

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KauTTammE LVI-, sähKö-, KyLmä-, 

PELTITyöT sEKä TarVIKKEET
meiltä mm. ilma-, vesi- ja

maalämpöpumput asennettuna

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

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

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

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

Ouluntie 194 A 
93420 Jurmu

puh. 040 581 6936

avoinna ma-la, myös iltaisin

PuuNKOrJuuN Ja mETsäNVILJELyN 
ammaTTILaINEN

Puh. 0400 361 886sOTKaJärVENTIE 1081
93100 PuDasJärVI

mETsäPEsäLä Oy

Markku 0400 293 503
Pertti 0400 284 013

Taksi  
Markku Manninen

Toimiva, hyväkuntoinen rukki. 
Saa olla vanhakin. Puh. 045 
324 9675/Mirka 

Koneellista
puunkorjuuta

Iinattijärven
Metsätyö Oy

 Puh. 0400 294 677

Ota yhteys  
040 1951 732 

Palveluhakemisto
on edullista

ilmoitustilaa!

Skoda Felicia 1.9D farmari, pie-
niruok, 2 hengen pakettiauto 
pienellä verolla, ajettu 225tkm. 
hp.900e. Puh. 040 587 1548. 

Myydään poismuuton vuoksi.
Sähköpolkupyörä, pesukone, 
taulu tv + karaokelaitteet, sän-
ky ja sohva, puutarhakalusto, 
tauluja, mikroaalto uuni, huo-
neilmastointi laite. Puh. 040 
524 5496.

METSÄTYÖ
JOKIKOKKO OY

SOTKAJÄRVI

0400 198 380 Arto
0400 386 641 Keijo

5 vuotias perhekoira Pudasjärven Suvannonkylän alueella sun-
nuntaina. Koiran tuntomerkit: hopean harmaa turkki, keskiko-
koinen, siperian huskya muistuttava sekarotuinen narttukoira, 
erityistuntomerkkeinä toinen silmä sininen ja toinen ruskea. Tot-
telee nimeä Troija, on myös sirutettu. Lisää havaintoja liikkeis-
tä kaivataan pikaisesti numeroon 0405601134 tai 0407664769.

KADONNUT!

Uudet  Bridgestone talviren-
kaat 185-65-14. Hinta 160e
puh. 0400 242 950.

Renault Laguna farmari vm.-
97. Katsastettu. Hinta 1.000 €.
Puh. 0400 556 920

Rakennuslautakunnan ko-
kouksessa torstaina 27.9 
päätettiin myöntää raken-
nustarkastaja Eero Nieme-
lälle ero virastaan 1.2.2013 
lukien. Niemelä siirtyy sil-
loin eläkkeelle.

Työsopimus ja tarkastus-
insinöörin sijaisuusjärjeste-
ly/ Teijo Kettunen

Rakennuslautakunta kokoontui 
tarkastusinsinööri Eero 

Talalan tehtäväkuvasta ai-
heutuvia tehtäväjärjeste-
lyistä on kaupunginhallitus 
päättänyt, että tarkastusinsi-
nööri Eero Talala siirtyy tek-
nisen johtajan sijaiseksi 1.9. 
alkaen, jossa tehtävässä hän 
johtaa teknisen toimen ja ra-
kennusvalvonnan toimintaa 

sekä toimii esittelijänä tekni-
sessä ja rakennuslautakun-
nassa. Hän toimii myös joh-
toryhmän jäsenenä.

Tästä johtuen rakennus-
valvonnassa rakennustar-
kastajan sijaisena on toi-
minut Teijo Kettunen 
määräaikaisesti teknisen 
johtajan sijaisjärjestelyn ajan. 

Tehtäviin kuuluu myös lau-
takunnan asioiden valmiste-
lu. Talalan tehtäviin on kuu-
lunut myös korjausneuvonta 
ja korjausavustusten hoita-
minen. Nämä tehtävät siirty-
vät myös Kettuselle.

Rakennuslautakunta val-
tuutti tarkastusinsinöörin 
tekemään vuoden määräai-

kaisen työsopimuksen Teijo 
Kettusen kanssa 1.9.2012 al-
kaen ja muuttamaan palkka-
uksen vastaamaan uutta teh-
tävää.

Rakennuslautakun-
ta antoi lausunnon Tol-
panvaara-Jylhänvaaran 
tuulivoimapuiston ympäris-
tövaikutuksiin. Lautakun-
ta esittää, että tutkitaan mitä 
vaikutuksia hanke aiheuttai-
si kaupungin elinvoimaisuu-

teen.
Rakennuslupa Pudasjär-

ven vanhustentaloyhdistyk-
selle annetaan ehdollisena. 
Varsinainen lupa annetaan, 
kun rakennusvalvontaan 
on toimitettu energiaselvi-
tys ja energiatodistus, mit-
kä on tehty uusien vuoden 
2012 määräysten mukaises-
ti ja täyttävät niille asetetut 
vaatimukset. (er)
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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!

Maan korvessa -näyttely: su 17.9. - 7.10. saakka Pudikissa.
Tanssikurssit Koskenhovilla jatkuvat tiistaisin klo 19. Lavatanssit ja 
jatkotaso. Ohjaa Ensio Koivula.
Värien leikkiä luonnossa-näyttely: 21.9.-26.10. Syötteen luonto-
keskuksessa.
Nukketeatteri Akseli Klonk:  Ke 3.10. klo 10-10.30 Toiminnallisen 
hauska itsepäisyys-näytelmä Pudasjärven kirjastossa. Vapaa pääsy! 
Karaoke-ilta: Pe 5.10. Pärjänkievarilla klo 21 alkaen.
Fazer-karkkibingo: La 6.10. Pärjänkievarilla klo 18.00.
Hammaskeijokertomuksia: Ma 8.10. klo 18-19 Pudasjärven 
kirjastossa.
Lukupiiri kirjastossa: Ti 9.10. klo 17.30-19 kirjastossa.
Keliakia ilta: 8.10. klo.18:00, Eila Veteläisellä Ranuantie 1586.
Mahd. tied. 0400 164 448.
Zumba: Seuraavan kerran sunnuntaina 14.10 Kurenalan koululla 
klo19-20.
Siuruan työväentalo: Tanssit la 3.11., es Ylix, järj. Ala-Siuruan MS. 
Tanssit ti 25.12. klo 21 alk., es Naseva.

Suomen Keskustan puoluesihteeri
Timo Laaninen on tavattavissa S-market 
Pudasjärven edessä pe 5.10 klo 12-13.

Tervetuloa
keskustelemaan!

Keskustan Pudasjärven
kunnallisjärjestö

PÄRJÄNKIEVARI PALVELEE

ENSI VIIKONLOPPUNA SEURAAVASTI

Perjantaina 5.10. klo 11-02 (keittiö 11-22)
 -          HappyHour Legendassa 19-21
 -          illalla karaoke klo 21 alkaen
Lauantaina 6.10. klo 11-02 (keittiö 11-22)
 -          lasten olympialaiset klo 12 alkaen
 -          Fazer-karkkibingo klo 18
 -          HappyHour Legendassa klo 19-21
 -          Karaoke karkelot klo 21 alkaen
Sunnuntaina 7.10.klo 11-15

SyöteResort Caravanin
paikkavaraukset

0400 499 215

Puhelin 0400 499 215 • caravan@syoteresort.fi • www.syoteresort.fi

Tervetuloa viihtymään ja herkuttelemaan keittiömme maukkailla ruoka-annoksilla.
Muistithan että Pärjänkievari on myös tunnelmallinen paikka pikkujouluille. 
Parhaat ajankohdat varataan nyt, varaathan omasi ajoissa.

KYLÄKOKOUS
Hirvaskosken koululla
to 11.10.2012 klo 18.

Tervetuloa keskustelemaan
kahvikupposen ääreen kylien
muodostamasta Kyläparlamentista
ja aluelautakunta mallista.

Järjestäjä: Hirvaskosken kyläyhdistys ry

Pe 5.10.  klo 13-15 Kansalaisopisto / lukiolla: Emeritusprofessori Simo Koskisen  
  luento: Aktiivinen ikääntyminen.

Ma 8.10. klo 13-14        Kurenkartano:  Kauppatien päiväkodin lapset esittävät
                                          ohjelmaa vanhuksille.
                 klo 13-14.30 Yläkartano: avoimet ovet.

Ti 9.10. klo 13-15     Vanhustentalo: avoimet ovet ja kahvia kerhotiloissa.
                klo 13.30 Kurenkartano: vanhojen tavaroiden näyttely oleskelutiloissa.

Ke 10.10 klo 13.00-  Seurakuntatalo: Vanhusten viikkomessu, lähihoitajaopiskelijat  
          15.00         tulevat avustamaan vanhuksia.

To 11.10 klo 13-15   Valtakunnallinen ikäihmisten liikuntapäivä
  Lähihoitajaopiskelijat tulevat avustamaan ulkoilussa. 
               koko päivä Puikkari:  Vanhusten avoimet ovet Puikkarissa.
  Tule tutustumaan maksutta uimahallimme toimintaan  
 klo 6.15 - Voit tutustua ohjattuun kuntosalitoimintaan 12.00 - 13.00 ja  
 19.30 14.00 - 15.00 sekä voit saada vinkkejä vesijuoksuun päivän  
  aikana, tiedustelu Puikkari 040-826 6440 
                 klo 12.30- Palvelukeskus: avoimet ovet (S. Leppänen, K. Syrjäpalo).
                 14.00 
 
su 14.10 klo  10.00 Sarakylän kappeli: Vanhusten viikkomessu

Tervetuloa viihtymään
vanhustenviikon tapahtumiin!

Vanhustenviikko 2012
”Yhdessä vahvempia”

Jukolantie 4 Pudasjärvi
Puh. 040 183 4540 • info@street4.fi

RAVINTOLA STREET4

RAVINTOLA STREET4

LOUNAS

ma  suljettu
ti  klo 15 - 21
ke  klo 15 - 02
to  klo 15 - 21
pe  klo 15 - 04
la  klo 12 - 04
su  klo 12 - 18

PUB

ma - pe  klo 10.30 - 14

YÖKERHO
pe 24 - 04
la 24 - 04

TERVETU
LO

A
!

JäRJESTÄ
PIKKUJOULUSI 

MEILLÄ!!

OTAMME JO
PIKKUJOULU-
VARAUKSIA 
VASTAAN

Tule käymään
(Teollisuustie 12)
tai soita Vuokko Nyman,
040 592 4716
Jarmo Eskola,
040 588 0124

Avoinna: 
ma-to  7-15.30
Pe       7-13.30

Karhupajalta
heinäseivästuotteita,
tallilyhtyjä sekä
paljon muuta
lahja- ja
somistustavaraa.

  Diabeetikoiden
  silmänpohjakuvaukset   
  Pudasjärvellä

  Pudasjärveläisten diabeetikoiden silmän  
  pohjakuvaukset kuvataan Oys:n
  liikkuvassa silmätutkimusyksikössä
  6.- 14.11. 2012
terveyskeskuksen pihalla,  Kurentien puolella.

Kuvauksia suositellaan aina diabeteksen toteamisen jälkeen ja 
seurantakuvaukset on ohjelmoitu aikaisemmin Oys:n
järjestämässä kuvauksissa käyneille 1-3 vuoden välein.  

Ajanvaraukset ja tiedustelut diabeteshoitajalta
9.10 klo 8-11.00 ja 16.10. klo 13-15.00, puh 040 760 4918.

Aukioloajat
ma-ti 15-21 • ke 15-01 • to 15-22  • pe 12-04 • la 12-04 • su 12-18

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
& pizzaa

Tilauksesta
Tervetuloa viihtymään

Perjantai 5.10.

PUBISSA KARAOKE
auki 00-03.30Wintti

Lauantai 6.10.
PUBISSA KARAOKE

Lippu 2 € sis. ep. Lippu 4 € sis. ep.

Lippu 4 € sis. ep.

12.10   T.T Purontaka
13.10   Vangin toive
            Jukka Raitanen

TULOSSA

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa!

Ti 9.10. klo 18.00
Eija Merilä, Palvelukeskus, Kauppatie 25
To 11.10. klo 18
Eija Merilä, Kiiminkijoen koululla Raatintie 9
Su 14.10. klo 11.00
Tuula Suomi

Kauppaan noin 150 m, 
järven rantaan 300 m. 

Vuokra alk.293 €  (sis.lämpö). 
Sopii seniori-ikäisille. 
Bussiyhteys Oulusta. 

Puhoskylässä 
rivitaloyksiö, siisti

P. 045 233 0987

VUOKRATTAVANA 

Romekievarintie 1, 93280 Syöte, p. 044 083 8668

Elintarvikkeet, matkamuistot, tuliaiset ...

Avoinna ark klo 9-20 ja su klo 9-18.

Omppu lähikauppa, kahvio, matkamuistomyymälä, tekstiililiike, Lääkekaappi, Veikkaus, Matkahuolto-
asiamiespiste, Syötteen Posti, Alkon tilauspalvelupiste, INFO-piste, Syötteen avainpalvelupiste ja nettipalvelu   Keskustan Pudasjärven

  kunnallisjärjestön
  yleinen kokous
  torstaina 18.10.2012 klo 19   
  Pohjantähdessä.

Keskustellaan valiokuntamallista.
Johtokunta kokoontuu klo 18,
asialistalla ajankohtaiset asiat.
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Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Oulu

Rovaniemi Kemijärvi Salla

Pudasjärvi

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA

Taivalkoski

Pölkky Metsä - Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO
Puh. 020 764 0253 - Fax  020 764 0250
office@polkky.fi tai etunimi.sukunimi@polkky.fi
www.polkky.fi

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Hankintatoimisto

Saha

Petri Tolonen
020 764 0262

Jussi Timonen-Nissi
020 764 0257

Vilho Koivisto
020 764 0232

Seppo Miettunen
020 764 0261

Jukka Heikkinen
020 764 0249

Jari Juntunen
040 515 9779

Esa Polojärvi
040 6709 003

Aki Huttu
020 764 0254

Teemu Pohjola
020 764 0263

Markus Viitala
020 764 0264

NUORISOPALVELUt
TIEDOTTAA 4/2012

NuOrIsOKahVILatoiminta
kirjastotalon nuorisotiloissa klo 18-23
6.10., 13.10., 20.10.
Ohjelmasta vastaavat nuoret yhdessä ohjaajien kanssa, 
mm. biljardi- ja bingiskisoja, pelejä ja leipomista. 

Nuorten KuuLEmIsTILaIsuus, nuorisolaki § 8
Nuorten ja kunnallisvaaliehdokkaiden tapaaminen ti 16.10. 
klo 13.45-14.55 Rimminkankaan liikuntasalissa.  Tapah-
tuman kulusta vastaavat lukion ja osaon oppilaskuntien 
hallitusten jäsenet sekä muut nuoret.  Tervetuloa!

Lasten Parlamentin ja Nuorten Parlamentin toiminta 
käynnistyy marraskuussa.  Jos olet kiinnostunut vaikutta-
misesta, ota yhteyttä nuorisotoimistoon lokakuun aikana.

syyslomaviikon 43 PäIVä- Ja yöLEIrI-
toimintaa lapsille, nuorille ja perheille
Nuorten, K 13 toimintaa
Pe 19.10.  Retki Ouluun Elokuviin tai Keilaamaan.  Lähtö 
nuorisotilojen edestä klo 13 ja paluu samaan paikkaan klo 
22.  Hinta 12 euroa.  30 ilmoittautumisjärjestyksessä pe 
12.10. mennessä.

To 25.10. Nuorten Liikunnallinen Toimintapäivä syöt-
teellä, K 13.  20 ilmoittautumisjärjestyksessä pe 12.10 
mennessä.  Osallistuja suunnittelevat päivän ohjelman 
viikon 42 aikana. 

Pe-la 26.-27.10. yönuokkarit kirjastotalon nuorisotiloissa 
klo 18-09. Ohjelmassa mm. kuutamobingoa ja elokuvia.  
Omat eväät mukaan :)

alakouluikäisten (7-12-vuotta) toimintaa
Nuorisotilat / Suomi-koti ja muut toimintapisteet.  Yksittäi-
siin päiväleiritoimintoihin otetaan mukaan 30 lasta ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.  Osallistumismaksut sis. pääsyli-
put, muut kustannukset ja ruokailun.  Ilmoittautuminen pe 
12.10. mennessä.

Ma 22.10 klo 12-17, hinta 10 euroa.  Ohjelmassa retki 
Liikuntaseikkailupuisto, K 7, Hop Loppiin Ouluun

Ti 23.10. klo 10-15, hinta 0 euroa.  Ohjelmassa mm. 
seikkailusuunnistusta Liepeessä, yhteistyössä Kirsi 
Alahäivälä

Ke 24.10. klo 10-15, hinta 3 euroa.  Ohjelmassa mm.
Perinnepäivä vanhustentalon kerhohuoneessa, yhteis-
työssä Taitokeskus

Perheiden toimintaa
Pe 26.10. retkipäivä Kylpälä Eedeniin, Ouluun.  Osal-
listumismaksu lapset 4-14 vuotta 10 euroa, aikuiset 15 
euroa.  Lähtö nuorisotilojen edestä klo 09 ja paluu samaan 
paikkaan n. klo 15.  Omakustanteinen ruokailumahdolli-
suus Kiimingin Halpa-Hallissa.  Uimataidottomilla ja alle 8 
vuotiailla tulee aina olla mukana vanhempi.

Nuorisotilat avoinna syyslomaviikolla 43:
ma-ke klo 12-20
pe-la klo 18-09

Haetaan nuoria, yli 13 vuotta, kerho- ja ryhmätoiminnan 
ohjaajiksi ja muuhun nuorisotoimintaan 2012-2013.  Laita 
vapaamuotoinen hakemus tulemaan pe 12.10. mennessä 
osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, nuorisopalvelut / Tarja 
Väisänen, PL 10, 93100 Pudasjärvi tai s-postilla

yhteystietomme
Suomi-koti / kirjastotalo; nuorisotoimisto,
nuorten tieto- ja neuvontapalvelupiste, aikalisätoimisto
sekä lasten ja nuorten pienryhmätoiminta
Tarja Väisänen, vapaa-aikaohjaaja / nuorisopalvelut,
040 5262 765, tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi

Nuorisotilat / kirjastotalo;
Jari Pekkala, nuoriso-ohjaaja / nuorisotilat
0400 703 307, jari.pekkala@pudasjarvi.fi

Team Koperon ry. Pudas-
järvellä maaliskuussa 2013 
pidettäviä Sm-porokisojen 
alustava kokous pidettiin 
keskiviikkona 26.9. Team 
Kopero on paikallisten ja lä-
hikuntien poromiesten poro-
kisoja varten perustama yh-
distys.

– Kokouksessa jaettiin 
vastuualueet eri henkilöil-
le. Kisojen johtajaksi valittiin 
Markus Jaurakkajärvi. Pu-
dasjärven lentokentällä aloi-
tetaan kisoja varten valmis-
telutyöt nyt syksyllä ja eri 
vastuualueille valitut henki-
löt alkavat toimimaan teh-
täviensä mukaan. Kisoissa 
tulee olemaan myös oheis-
ohjelmaa ja palveluja. Nii-
den osalta on vielä täs-
sä vaiheessa suunnittelut ja 
neuvottelut käynnissä. Seu-
raava kokous Koperolla on 
joulukuun alkupuolella, sil-
loin ollaan jo monessa asias-
sa paljon viisaampia, kertoi 
puheenjohtaja Reijo Kenttä-
lä.

-Kisat on kaksipäiväiset 
ja niiden odotetaan kerää-
vän jälleen kerran runsaasti 
osanottajia kuin katsojiakin. 
Team Kopero toivoo saavan-
sa paikallista tukea kilpailu-
jen onnistuneeseen läpivien-
tiin.

Erkki Riihiaho

Sm-porokisat 
Pudasjärven 
lentokentällä

Infotilaisuus pudasjärveläisille  
yrittäjille
ti 9.10.2012 klo 18.00-19.30 Pohjantähdessä. 

Aiheena vuoden 2013 Suviseurat 
ja yrittäjien valmistautuminen suu-
reen matkailijamäärään.

PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

PUDASJÄRVEN KAUPUNKIYRITYSKAARI-HANKE KOULUTTAA
VENÄJÄN KIELEN ASIAKASPALVELUKURSSI
Opi keskustelemaan venäjäksi asiakaspalvelutilanteissa ja
ymmärtämään venäläistä kulttuuria. Aikaisempaa venäjän kielen taitoa ei 
tarvita. 

Kurssipäivät tiistaisin alkaen 30.10.2012 kello 18.30 -20.00
lokakuuhun 2013 saakka. Kurssimaksu 150 euroa +alv 23 %
laskutetaan kahdessa erässä.
Kurssipaikka Pohjantähti, Teollisuustie 1, Pudasjärvi.

Ilmoittautumiset viimeistään 16.10.sähköpostilla
yrityskaari@oulunkaari.com tai puhelimella 08 5875 6121

TIETOKONEEN KÄYTÖN OPASTUSTA JA APUA TIETOTEKNIIKAN
ONGELMIIN 
ATK-kehittäjämme Pekka Vanhala opastaa ja auttaa asiakaslähtöisesti silloin 
kun sinulle sopii. Osa palveluista on täysin maksuttomia!
Ota yhteyttä pekka.vanhala@oulunkaari.com tai 08 5875 6492

MARRASKUUSSA 2012 ALKAVIA KOULUTUKSIAMME

Taloushallinto ja kirjanpito tutuksi
Tietotekniikan perus- ja syventävä kurssi

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet nettisivuillamme 

ASIANTUNTIJA-APUA YRITYKSESI YKSILÖLLISIIN TARPEISIIN

Laaja asiantuntijaverkostomme on käytettävissäsi vahvasti tuettuun hintaan. 

Yrityskaari-hankkeen palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti
Oulunkaaren kuntayhtymän alueen yrityksille ja niiden henkilöstölle.

Lisätietoja koulutuksista ja hankkeen palveluista www.yrityskaari.com

, Teollisuustie 1

Sotkajärven Veto järjestää 
"Tonnikävelyn" la 6.10. klo 
18 - su 7.10. klo 18 Hirvas-
kosken koululla. Ns. Pikku-
lähtö on lauantaina klo 18: 
tehdään kyläläisten yhtei-
nen saunalenkki. Sunnuntai-
na klo 15 on Päälähtö: kier-
retään valkoisin nauhoin 
merkattua noin 4 km lenk-
kiä kävellen, sauvakävellen 
tai juosten. Voit kiertää kun-
tosi tai intosi mukaan joko 
yhden tai useamman lenkin, 
vaikka koko kolme tuntia 
klo 18 saakka. PuU:n hiihto-
jaoston johtokunta haastaa 
mm. kaikki hiihtäjät ja pe-
rässähiihtäjät yhteiselle len-
kille. Tervetuloa mukaan 
kaikki kestävyysliikunnan 
harrastajat, kävelijät, juok-
sijat, hiihtäjät, suunnistajat, 
niin kilpailijat kuin kuntoi-
lijat!

Osallistujien kesken ar-
votaan kaksi 50 euron lahja-
korttia paikalliseen urheilu-
liikkeeseen, myös pienempiä 
palkintoja! Muista merka-
ta kilometrisi Tulituossa ole-
vaan listaan. Arvonta suo-
ritetaan su klo 18 koulun 
pihalla.

Mirja Laakkonen

Tonnikävely 
Hirvaskoskella
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SYYS UUTUUKSIA! SYYS UUTUUKSIA!

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. 016 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00
Ranuan Kenkätalo

35,- 125,-
Lasten kuomat alk. Naisten Avec 

saappaat

Naisten saappaat

8450 99,-

Hyvä valikoima
sievin ja nokian kumisaappaita •

käsineitä koko perheelle alk. 4,90 •

Naisten fleecetakki

2950

ERÄ KENKIÄ 
TASARAHALLA!

Naisten saappaat

Miesten kotimaiset 
nilkkurit

Miesten nilkkurit

(129,-)

9950 2590

Naisten puuvillaneule

2900

KESPORTIN 25-VUOTIS- 
SYNTTÄRIT LÄHESTYVÄT... 

Kauppatie 5, Pudasjärvi, 
puh. (08) 821 851
Palvelemme ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14

Plussaa ostoksistasi

Tarjoukset voimassa la 6.10. saakka!

Kaikki kuoritakit 
ja -housut

Syksyn vapaa-ajan 
kengät ovh. -50%

SEN KUNNIAKSI

ovh. -25%
CATMANDOO 

alusasu 25,-
ovh. 49,50


