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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Hyötyliikuntaa ja 
vitamiineja työn 

merkeissä s. 3
Matti villitsi 

Syötteellä s. 20

Varaa aika silmälääkäriin!

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

040 821 1819

to 8.11., to 15.11., to 22.11.
Seuraavat vastaanottoajat: POHJOLA VAKUUTUS –PÄIVÄT 

PUDASJÄRVEN OSUUSPANKISSA
Maanantaina 12.11.2012 
klo 9.00-16.00
asiakaskahvit Osuuspankin alakerrassa

Keskiviikkona 14.11.2012 klo 11.30
Maatilayrittäjien riskienhallintapäivä
Lounas
Avaus, toimitusjohtaja Teuvo Perätalo
Turvaa tulevaisuuteen, yritysrahoituspäällikkö Elias Rask
Maatilavakuuttaminen – riskit ja turvat, asiamies Mika Kurkela
Sähköasennusten kuntotarkastus, myyntipäällikkö 
Esa Paldanius Paikallis-Sähkö Oy
Iltapäiväkahvit, tilaisuuden päätös n. klo 14.30
Ilmoittautuminen perjantaihin 9.11. klo 12 mennessä p. 010 257 1922 tai 
elias.rask@op.fi *

Torstaina 15.11.2012 klo 7.00
Yritysasiakkaiden aamutilaisuus
Aamupala
Avaus, toimitusjohtaja Teuvo Perätalo
Ajankohtaista pankkipalveluista, yritysrahoituspäällikkö Elias Rask
Yritysten eläkejärjestelyt, asiakaspäällikkö Heikki Partanen OP-Henkivakuutus Oy
Yritysten vakuutuspalvelut, asiamies Mika Kurkela
Tilaisuuden päätös n. klo 8.30
Ilmoittautuminen perjantaihin 9.11. klo 12 mennessä p. 010 257 1922 tai 
elias.rask@op.fi *

* mukaan mahtuu 40 ensimmäistä ilmoittautunutta

Yhdessä hyvä tulee.

PUDASJÄRVEN

OsuuspankkiKOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. 08-821 620, 044-547 0703 HUOLTO 0440-821 620

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

Mobiililaajakaista 3G tyypillinen vaihteluväli 3G-verkossa 0,4–10 Mbit/s. 
Käytännössä toteutuva nopeus vaihtelee riippuen päätelaitteen ominai-
suuksista, sijainnista ja verkon kuormituksesta. Tarkista verkon peittoalue: 
elisa.fi /kuuluvuus. Nettitikku 1 €/kk 36 kuukausierää, kokonaisluottohinta 
36 €, ei korkoa tai muita kuluja käytettäessä OmaSaunalahti laskupalvelua, 
käteishinta 36 €. Tarjous voimassa 30.11.2012 asti.

Ei käyttökattoa

Osa Elisaa.

MOBIILILAAJAKAISTA 3G 

• Nettitikut alkaen 1€/kk • Ei rajoitettua datasiirtomäärää • 24 kk sopimus 
• Toimii jopa 21 Mbit/s nopeudella 

12 kk -50%
6,45 €/kk (Norm. 12,90 €/kk)

Surff aa edullisesti 
nettiin tabletilla 
tai nettitikulla!
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http://www.pullapirtti.fi/index.php?p=Tuotetiedot&groupid=29&id=537
KEVYT SNACK NAKKI 

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

Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

Isälle 11.11.

 15,50

PERINTEINEN 
HIILLOS 

750 g

3,39pkt

GOTLERSIIVU
300 g

1,89
pkt

1,19

SUOMALAINEN
PEKONISIIVU 140 g

pkt

HEAD SLIDE 
LAHJAPAK-
KAUS

BILLIONER 
LAHJAPAK-
KAUS 

7,95
ROCKY MAN
IRRIDIUM LAH-
JAPAKKAUS

 21,90
Sivulla 8 lisää lahjavihjitä

UMBRO
SUIHKUSAIPPUA
300 ml

2,95

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

1,59
pss

14,90
800 g
ISÄN KAKKU 

ALK. 
TORSTAI

OHRARIESKA 
3 kpl/pss
450 g

1,79

GLÖGIT 1 litra
• ei hehku

pkt



2 3nro 45PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti7.11.2012 7.11.2012nro 45

Pudasjärvi

Minun Isäni kodissa on 
monta asuinsijaa... 

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
aineisto@vkkmedia.fi

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikottain joka  talouteen 

ja yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

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

mennessä.

Virheestä, joka johtuu esim. 
epäselvästä käsikirjoituksesta 
tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lak-
ko) tai asiakkaasta johtuvista 
syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdolli-
sesti aiheutuvasta vahingos-
ta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemi-
sesta sattuneesta virheestä ra-
joittuu enintään ilmoitukses-
ta maksetun maksun määrän 
palauttamiseen. Muistutus vir-
heellisestä ilmoituksesta on 
tehtävä lehdelle 8 vrk:n kulu-
essa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 49,05 €

Hinta sisältää alv 9%.

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

Seurakuntatalolla on alettu järjes-
tää Puoli kuuden kirkko kerran 
kuussa perjantai-iltaisin. Seura-
kunnan työntekijät ovat suunnitel-
leet tapahtumaa jo hyvän aikaa ja 
ensimmäinen kirkko saatiin jär-
jestettyä 12.10. Puoli kuudelta on 
mahdollista tulla hiljentymään 
Raamatun tekstien, kuvien sekä 
laulujen ja virsien parissa.

Nuorisotyöntekijät Marko Väy-
rynen ja Tiina Inkeroinen alkoivat 
yhdessä kanttori Keijo Piiraisen ja 
seurakuntapastori Jaakko Sääski-
lahden kanssa suunnittelemaan, 
miten saataisiin nuoria ja nuoria ai-
kuisia hiljentymään kirkkoon. 

– Monet kertovat, että jumalan-
palveluksiin lähtemisen kynnys on 
suuri, kun ne ovat niin aikaisin ja 
kestävät niin kauan, Marko Väyry-
nen kertoo. 

– Saimme ajatuksen, että pide-
tään lyhyempikestoinen, noin puo-
len tunnin kirkonmeno perjantai-
iltana. Etenkin rippikoululaisille 
tämä on huomattavasti helpom-
pi tapa saada rippikoulukortteihin 
merkintöjä, kun ei tarvitse herätä 
sunnuntaiaamuna aikaisin juma-
lanpalveluksiin.

Puoli kuuden kirkon järjestä-
miseen toivotaan avuksi isosia ja 
isoskoulutettavia sekä mahdollisia 
”vierailevia tähtiä” esimerkiksi lau-

Puoli kuuden kirkko 

lamaan, soittamaan tai lukemaan 
Raamatun tekstejä. Kirkkohetken 
jälkeen pidetään myös menot seu-
rakunnan Iltakahvila Rönössä, jon-
ne nuoret ovat myös tervetulleita.

Seuraavan kerran Puoli kuuden 
kirkko järjestetään tulevana perjan-
taina 9.11. SM

Isoskoulutettava Tuomas Kemppasen 
mielestä kirkkohetki Rönöjatkoineen oli 
erittäin miellyttävä kokemus.

Meille ihmisille on joskus vaikea puhua hengellisistä asiois-
ta, mutta ne koskevat meitä jokaista. Minun kodissa kunnioi-
tettiin kirkkoa ja hengellisiä asioita. Käytiin kirkossa joskus, 
ja opetettiin iltarukous - se toi rauhaa lapsen maailmaan.

Kun tulemme aikuisikään, alamme määrätä omasta elä-
mästämme, mutta joskus ihmiset kulkeutuvat tosi kauas Ju-
malasta. Mutta onneksi meitä herätellään, se on Jumalan 
suurta huolenpitoa.

Raamatussa Joh 14:2 Jeesus sanoo: ”…enhän minä muu-
ten sanoisi, että minä menen valmistamaan teille asuinsijan.”

Ja Hän jatkaa jakeessa 6: ”Minä olen tie, totuus ja elä-
mä, ei kukaan pääse Isän luo muutoin kuin minun kauttani.”

-Eli jos me haluamme sinne taivaskotiin, meidän tulee 
mennä Jeesuksen kautta, siis antaa Jeesukselle elämä, pyytää 
Häneltä anteeksi pahoja tekojamme ja pyytää että Hänen 
verensä puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja vääryydestä. 

-Uskovanakaan emme ole täydellisiä, mutta voimme aina 
tulla Jeesuksen luo. Hän antaa aina anteeksi, myös silloin kun 
on jotain vastaan rikottu.

Monet ajattelevat, että minä sitten vanhana pohdin näitä 
uskonasioita, mutta vanha laulu sanoo: ”Älä sano sitten van-
hana, taikka sairasvuoteella, elämäni annan Herralle, rien-
nän ristin juurelle.”

Muista! Nuoruuteen ei kannata turvata, kuolonkel-
lot voivat kumahtaa vaikka nuoruusvuosina. Ja voi tapah-
tua myös niin, että iäkäs tai sairas ihminen on niin huonos-
sa kunnossa, että ei enää pysty ajattelemaan, ei pyytämään 
syntejään anteeksi, ei puhumaan mitään uskonasioistaan. Sil-
loin on ihana asia kun ne asiat ovat jo ajateltu ja puhuttu sel-
viksi jo aiemmin. Kukaan meistä ei voi luvata seuraavaa päi-
vää toiselle.

Kerron vielä lopuksi eräästä tädistä. Hän oli ihana ihmi-
nen, kunnioitti hengellisiä asioita, mutta sitten joutui isoon 
leikkaukseen, eikä tiennyt että herääkö siitä. Hän mietti sai-
raalassa ennen leikkausta, että tarvitsee sielunhoitajan. Kun 
hän sitten sai keskustella ja hänelle julistettiin kaikki anteek-
si, hänen lähti turvallisin mielin leikkaukseen. Kun täti selvi-
si leikkauksesta, hän silmin kirkkain kertoi, miten oli saanut 
rauhan. Vielä vuosien jälkeen hän aina muisti, miten leikka-
us kääntyi hänen onnekseen. Aina kun tapasimme, keskuste-
limme tapauksesta ja hän kiitti joka kerta Jumalaa.

Elämä Jumalan käsissä on turvallista, me tiedämme, että 
Hän aina etsii meidän parastamme. Mikäpäs meidän on ol-
lessa Jumalan kämmenellä. Älä siis pelkää Jumalan puhet-
ta, vaan tule Hänen tykönsä kun Hän sinua kutsuu. Tule 
tai mene tilaisuuksiin, tutki Raamattua, aloita Johanneksen 
evankeliumista, ja saat nähdä miten suuri Hän on ja sitä Hän 
tahtoo olla myös Sinulle. 

Ihanaa Joulun odotusta,
 

 Toivoo TUULA SUOMI

vaihtoehtona pitkille jumalanpalveluksille

”Monet kertovat, että jumalanpalveluksiin 
lähtemisen kynnys on suuri, kun ne ovat niin 

aikaisin ja kestävät niin kauan.”

Kansanlaulukirkko seu-
rakuntakodissa su 11.11. 
klo 10, Kimmo Helomaa, 
Jaakko Sääskilahti, Kei-
jo Piirainen, Eläkeläisten 
musiikkipiiri, Anna-Kai-
sa Yasin, viulu, Vilja-Eli-
na Törmänen, viulu, Aira 
Siuruainen-Kalliola, kont-
rabasso, Keijo Piirainen, 
harmooni.
Puoli kuuden kirkko seu-
rakuntakodissa pe 9.11. 
Jaakko Sääskilahti, Mar-
ko Väyrynen, Tiina Inke-
roinen.
Miesten ilta Kanttorilassa 
(Pappilantie 7 A) ti 13.11. 
klo 17.30, Kimmo Helo-

maa, Keijo Piirainen.
Pyhäkoulu seurakuntako-
dissa su 11.11. klo 12.

Kirkkomusiikkiviikon 
konsertit
ti  6.11. klo 19  Konsertti  Seu-
rakuntakoti, Kansalaisopis-
ton oppilaat
ke 7.11. klo 19 Konsertti  Seu-
rakuntakoti, Banduristiduo , 
Mykola Plekan ja Pavlo Las-
kavchuck, ohj. 10 €
to 8.11. klo 19 Konsertti Seu-
rakuntakoti, Kiimingin poi-
kakuoro, johtaa Ulla Met-
sänheimo, ohjelma 10 €
pe 9.11. klo 19 Konsert-
ti Kirkko, Kristjan Mõisnik, 
laulu, Ismo Hintsala, urut, 
ohjelma 10 €

Kirpputori  keskiviikkoisin 
(Pappilantie 7 A) klo 10-13.
Ystävän kammari  tiistaina 
13.11. klo 12-13.30 seurakun-
takodissa.
Sauvakävelyilta tiistaisin 
18-19.30
Iin diakoniapäivä  la 10.11. 
lähtö srk-talolta klo 10.30 ja 
paluu n. klo 18.

Nuttupiiri torstaina 15.11. 
klo 17-19 Kanttorilassa.  Tule 
kutomaan, vaihtamaan kuu-
lumisia tai vaikkapa hake-
maan ohjeet nuttujen te-
koon.
Sururyhmä: Läheisen ihmi-
sen kuolema muuttaa elä-
mää ratkaisevalla tavalla. 
Menetystä seuraavan surun 
läpi kulkeminen on usein 
tuskallista ja hämmentävää. 
Suru herättää monia tun-
teita, ajatuksia ja kysymyk-
siä, joiden tehtävä on auttaa 
surevaa vähitellen eheyty-
mään.  Kokemuksesta tie-
detään, että juuri sisäisen 
kivun kohtaaminen, siitä pu-
huminen ja keskusteleminen 
auttavat eteenpäin.
Sururyhmä on luottamuk-
sellinen lähimmäisryhmä 
(5-8 henkeä), jossa muka-
na olevat saavat kulkea hen-
kilökohtaista surun mat-
kaansa yhdessä. Viimeisen 
vuoden aikana poisnukku-
neiden omaisille tarkoitettu 
sururyhmä kokoontuu sun-
nuntaina 18.11 klo 15 Kant-
torilassa. Ilmoittautumiset 

kirkkoherranvirastoon (08-
8823100) 14.11 mennessä. Li-
sätietoja antaa Leena Louk-
ko, p. 0400-866480
Kuorot: Vox Margarita ke 
7.11. klo 17.30,  lapsikuoro to 
8.11. klo 17,  eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 14.11. klo 13.
Varhaisnuorten kerhot:
Puuhakerho 6-9v. seurakun-
tatalolla Rönössä torstaisin 
klo 17-18.30
Puuhakerho 6-12v. Livon 
koululla tiistaisin klo 17-
18.30.
Puuhakerho 6-12v. Kipinän 
koululla torstaisin klo 18-
19.30.
Partiot: Pudasjärven Mesi-
kämmenet partiolippukunta 
kaipailee lisää jäseniä rivei-
hinsä. Kaikki ikäkausiryh-
mät ottavat enemmän kuin 
mielellään uusia partiolaisia 
mukaan. Sudenpennut (7-
9v.) keskiviikkoisin klo 17-18 
seurakuntatalon nuorisosa-
lissa. Seikkailijat (10-12v.) ja 
Tarpojat (12-15v.)  keskiviik-
koisin klo 18-19 seurakun-
tatalon nuorisosalissa. Lisä-
tietoja kerhoista ja partiosta 

Tiinalta (040-571 4636, tii-
na.inkeroinen@evl.fi) Tu-
tustu myös sivuun www.
partio.fi.
Nuorisotyö: Iltakahvila 
Rönö pe 9.11. klo 18.
Lapsiparkki perjantaisin 
klo 9.30 – 12 seurakunta-
kodissa. Parkkiin voi tul-
la kolme kertaa peräk-
käin. Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon 08-
8823100, ennakkoon ote-
taan 10  lasta.
Perhekerhot:  Perheker-
ho seurakuntakodissa ke 
7.11.  ja to 8.11. klo 10-13. 
Perhekerho Livon koulul-
la ma 12.11. klo 10-13 ja 
perhekerho Puhoksen ky-
lätalossa (Möykkälä) ke 
7.11. ja ke 14.11. klo 10-13.
Rauhanyhdistykset: Raa-
mattuluokka Sarakylässä 
Antti Kummalalla pe 9.11. 
klo 19. Isänpäiväseurat 
Kurenalan ry:llä su 11.11. 
klo 17 (Samuli Leppänen, 
Tauno Kujala).
Kastettu: Amanda Liisa 
Maria Niemi, Essi Viola 
Luokkanen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Muista isää 14.11.2012!

Lapset Juniorit

Isänpäivä-
lounas 

11.11. klo 11-18

6-24
ABC 

Koillisportti
Ouluntie 74 

puh. 044 788 4812

• rosvopaistia
• pekonibroileria
• yrttiriisiä
• valkosipuliperunoita
• runsas salaatti- ja 
   leipäpöytä
• kahvi ja kakku

1490

470 660

Arto Ylilehto on toiminut 
Kainuun-Koillismaan Maan-
mittaustoimiston toimitusin-
sinöörinä vuodesta -94 alka-
en. Virkapaikka Ylilehdolla 
on Kuusamossa, mutta toi-
mipiste Pudasjärven Kure-
nalla, Osuuspankin talon 2. 

Hyötyliikuntaa ja 
vitamiineja työn 
merkeissä

kerroksessa. Kainuun-Koil-
lismaan Maanmittaustoimis-
ton pääkonttori puolestaan 
sijaitsee Kajaanissa. Pudas-
järven toimipisteessä on Yli-
lehdon lisäksi kartoittaja. 
Tarvittaessa virka-apua saa 
Kuusamosta tai Kajaanista. 

- Työtehtävät muodostu-
vat asiakaspalvelusta annet-
tavasta neuvonnasta ja opas-
tuksesta kiinteistöasioissa 
sekä toimitustöistä, kuten, 
lohkomisista, rajankäynneis-
tä, yksityistietoimituksista, 
tilusvaihdoista ja kaupan-
vahvistuksista, kertoi Ylileh-
to ja jatkoi selvennykseksi, 
että halkomiset sekä yleistie-
toimitukset hoitaa eri toimi-
tusinsinöörit. 

- Talviseen aikaan rekis-
teröidään edellisen kesän 
toimituksia sekä valmistel-
laan seuraavan kesän töi-
tä sekä hankitaan lisäkoulu-
tusta. Joskus käydään myös 
maastossa tekemässä toimi-
tuksia, kun asiakas itse on 
merkannut paikat etukäteen 
tarpeeksi hyvin. Maastotoi-
mitukset tehdään kuitenkin 
pääsääntöisesti kesäisin, jat-
koi Arto Ylilehto työnku-
vaansa.

Vuosikymmenten aikana 
Ylilehto kertoo asenteiden 
ja toimitusten muuttuneen. 
Ennen maanmittarit olivat 
isoja viskaaleja, joita syötet-
tiin ja juotettiin niin talois-
sa kuin torpissa ja isäntävä-
ki pukeutui parhaimpiinsa 

Arto Ylilehto merkkaa maastoon rajapyykin paikan 
ihan millimetrin tarkkuudella GPS-mittalaitteella.

maanmittarin tullessa ta-
loon. 

- Nykyinen tieto- ja mit-
taustekniikka ovat muutta-
neet työnlaadun kokonaan 
toisenlaiseksi ja toimitusin-
sinöörikin on ihan tavallinen 
ihminen, naureskeli Ylilehto. 

Toimituksia hoitaa Pu-
dasjärvellä Ylilehdon lisäksi 
pari toimitusinsinööriä Kuu-
samosta käsin. Tänä vuon-
na kevään pitkäaikaisen tul-
vajakson vuoksi toimitusten 
aloittaminen viivästyi ja se 
vastaa koko kauden työaika-
tauluun. Toimituksia ei kui-
tenkaan voi tehdä kuin 1-2 
päivässä, sillä yhden pie-
nenkin tehtävän työaika on 
keskimäärin neljä tuntia ja 
nykyiset mittaustarkkuus-
vaatimukset lisäävät mitta-
ustarvetta, etenkin erillis-
palstojen lohkomisissa.

Arto Ylilehto on työhönsä 
tyytyväinen, sillä työssä saa 
olla tekemisissä erilaisten ih-
misten kanssa ja työn lomas-
sa maastossa liikkuessa saa 
nauttia luonnosta, raittiis-
ta ilmasta ja syksyisin myös 
runsaista metsän antimista.

Terttu Salmi

Koordinaatit syötetään GPS-mittalaitteen tietokantaan 
ja sieltä ne siirtyvät sähköisesti karttapohjille.

 
herkullinen 

isänpäivälounas
sunnuntaina 11.11. klo 14-18.

Hinta 11,50. 
Muista myös pikkujouluvaraukset. 

- Pitopalvelu
- Majoitusta 

 Avoinna joka päivä. 
Urhon Kievari

Puhoksentie 21 93390 Puhos
Puh. 041 702 8790

www.urhonkievari.fi

Pizzalistan voit tilata osoitteesta: 
parjankievari@syoteresort.fi

Soita ja tilaa
0400 499 216

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

Syötteen 
Pizza-taxi

Tilaa ja nauti herkullinen pizza mökilläsi. 
Kuljetus 10 km säteelle vain 15€

Syötteen Pizza-taxi palvelee 
pe ja la klo 18-21 

Maanantaina 12.11. 
1v. uusissa 

tiloissa
Synttärikahvit

         Työnäytöksiä
                 Juhlatarjouksia

Tervetuloa!

Taitokeskus Pudasjärvi
Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

P. 044 545 7064 Pirjo Kela
ma-pe klo 10-17

...Enää 47 Yötä Jouluun!

Meiltä löydät Hauskat Lahjat 
 Isälle, Vaarille
Papalle, Ukille!

Tule tekemään löytöjä!
Osallistu samalla Mahtavaan Arvontaan!

Muista Isänpäivä
11.11.

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

kattoreMontit Ja katonkorotukset
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ammattitaidolla 
(ilmainen arviointi)
kotitalousvähennys

osuuskunta 
puupudas
Puh. 040 735 0672

pihapuitten kaaDot

Projektipäällikkö Juha Koski  puh. 08 5875 6120                                                                 
juha.koski@oulunkaari.com

Karhupaja tukee ja ohjaa 
nuoria elämässä eteenpäin

 Artesaaniopiskelija Vuokko Kela ja Sointu Veivo vaihtamassa ajatuksia.
Karhupajalla järjestetään 
omien tuotteiden myyjäiset 
kaksi-kolme kertaa vuodes-
sa.

– Myyjäisissä on käynyt 
mukavasti väkeä, väliin jopa 
ruuhkaksikin asti.  Monitai-
toisina voimme tehdä myyn-
tityön lisäksi monenlaisia 
avustavia töitä, kuten käym-
me tilauksesta somistamassa 
tai järjestelemässä erilaisten 
tapahtumien ja tilaisuuksien 
pitopaikkoja ja monia muita 
hommia. Meidät kutsutaan 
myös erilaisiin tapahtumiin 
esittelemään ja myymään 
tuotteitamme, kertoo Vuok-
ko Nyman.

Pajatoiminnan ohjaaja 
Anitta Ojanperän mukaan 
Karhupajan toiminta pyö-
rähti käyntiin omatoimisten 

nuorten aloitteesta 19 vuot-
ta sitten ja on muotoutunut 
tämän päivän muotoonsa 
ajan saatossa. Ensi vuonna 
ovat 20-v-synttärit. Vuon-
na 2007 toiminta siirtyi ko-
konaan kaupungin alaisuu-
teen. Avustusta saadaan 
palkka- ja muihin kustan-
nuksiin edelleen opetusmi-
nisteriön kautta.

Karhupajalla käy työ-
harjoittelussa, työkokeilus-
sa ja kuntouttavassa työtoi-
minnassa nuoria ja aikuisia. 
Osalla pajalle hakeutuneista 
tai ohjautuneista ovat opis-
kelut vaiheessa tai sitten on 
pakollista vapaata ennen ar-
meijaa. Osalla ei ole opiske-
lupaikkaa tai opiskelut ovat 
keskeytyneet.

Kaikille tulijoilleen Kar-

hupaja antaa sisältöä arjen 
toimettomuuteen sekä luot-
tamuksellista tukea ja neu-
voja sekä suoranaista apua 
erilaisiin tilanteisiin. Pajal-
la työskennellään tilantees-
ta riippuen muutamasta päi-
västä vaikka pariin vuoteen 
asti, jolloin kuntoutuminen 
mahdollistuu työnteolla.

Yksilövalmentaja Soin-
tu Veivon mukaan osa tu-
lijoista lähtee pajalta opis-
kelemaan, töihin tai uuteen 
harjoittelupaikkaan, jolloin 
pajatyöskentely jää lyhyek-
si. Osa on pitempään ja val-
mentajien tukemana ja oh-
jaamana nuori voi suorittaa 
jatko-opiskeluja. Tällä het-
kellä meillä on juuri viimei-
set tentit suorittanut ylioppi-
las, jonka valmistujaisjuhlia 

odotellaan. Meillä on sään-
nöllinen työaika, viisi päivää 
viikossa, kuusi tuntia päi-
vässä. Kaikilla toimipisteil-
lä on omat valmentajat, jotka 
neuvovat ja opastavat työ-
tehtävissä. Pajalla voi teh-
dä kukin omien kykyjensä 
ja taitojensa mukaista työtä. 
Tarjolla on keittiötöitä, sii-
vousta, vaatehuoltoa, leipo-
mista, puu-, metalli-, lasi-, 
keramiikkatöitä, hitsaustöi-
tä sekä auton korjaus- ja 
huoltotöitä. Vuorollaan jo-
kainen saa keittiön kokka-
us- ja yleisten tilojen siivous- 
ja pyykkäysvuoron, jolloin 
opitaan arkielämän tarpeel-
lisia taitoja. ER

Koillismaan Kuntoneva on 
toiminut Pudasjärvellä kol-
me vuotta, jonka kunniak-
si yritys tarjosi pullakahvit 
torstaina 1.11. ja järjesti synt-
täriviikolla tarjouksia. Esi-

Kuntonevassa synttäriviikko
merkiksi kuntosalia sai käyt-
tää synttäriviikon aikana 
kahdella eurolla. 

-Synttärit vietettiin osit-
tain työn merkeissä ja me-
nivät mukavasti. Vieraita ja 

MTK Pudasjärven jäsenil-
le on kerran viikossa oh-
jattu kuntosalivuoro, jota 
etua on käyttänyt reilut 10 
jäsentä. 

vierasryhmiä poikkesi on-
nittelemassa ja kahvittele-
massa. Yrityksen toiminta 
jatkuu entisellä tyylillä. Ryh-
mät pyörivät, hierojille pää-
see ajanvarauksella, fysiote-

rapeutin luo tullaan yleensä 
lähetteellä.  Meillä on myös 
henkilö oppisopimuskoulu-
tettavana, joka on hyvä opis-
kelumuoto koska opiskeli-
ja saa opiskeluajalta palkkaa 
ja koulutuksen. Hierojakou-
lutuksen aikana, joka kestää 
puolitoista vuotta, opiskelija 
käy jokaisena kouluviikkona 
kaksi päivää hierojaklinikal-
la opiskelemassa ja on kolme 
päivää käytännön harjoitte-
lussa meillä, kertoi yrittäjä 
Katja Huurinainen.

Kuntoneva kiittää kaik-
kia asiakkaitaan menneis-
tä vuosista sekä kaikkia pai-
kalla käyneitä onnittelijoita 
muistamisesta merkkipäivä-
nä. ER

Piian Särvin

Romekievarintie 4 Safaritalo Romekievarintie 4 p. 040 358 5980

Safaritalolla
Piian Särvin

11.11. Isänpäivä lounas 
klo 11.00-16.00

Tervetuloa!

Isien kesken 
arvomme 

3h saunavuoron 

Safaritalolla

 Sekä 10 hlön 

voileipäkakun 
(Tilauksesta)

 Broilerin rintafilettä aurajuustokastikeessa
 Höyrytetty harleginkasvis
 Mausteriisi
 Syötteen leike (savuporoa,viherpippurijuustoa)
 Kermaperunat
 Riistakastike

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Runsas salaattipöytä, 
graavilohineen
Marjaisa täytekakku+kahvi
Aikuinen 13€
Lapsi (alle 10.v.) 8€
0-2 v. ilmaiseksi

www.pudasjarvilehti.fi
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Varavaltuutetut: Taisto Puurunen Vas Tapio Pohjanvesi SDP, Olavi Kärki PerusS, 
Jari Jussila Kesk, Panu Seppälä Kesk.

,

Julkaisimme valtuustoon va-
littujen nimet ja äänimäärät 
puolueittain ja lisäksi kaikki-
en ehdokkaiden äänimäärät 
puolueittain.

Suomen Keskusta
Vesa Riekki 145, Timo Vä-
häkuopus uusi 108, Hilkka 
Parkkisenniemi uusi 107 , 
Alpo Turpeinen uusi 84, 

Reijo Talala 83, Paula Yli-
talo 83, Juha Heikkilä uusi 
78, Sointu Veivo 77, Henrik 
Hämäläinen 75, Hannu Hil-
tula uusi 74, Onerva Ronkai-
nen uusi 71, Heikki Putula 
67, Marja Lantto uusi 65, Erja 

81 ehdokasta 3889 ääntä
Komulainen 57. Auri Haataja 
54, Kerttu Simu uusi 52, Eero 
Oinas-Panuma 49m Taina 
Vainio uusi 49, Paavo Kor-
tetjärvi 48, Kari Peuraniemi 
uusi 48. 

Varalla: 
Jari Jussila 47, Urpo Puola-
kanaho 47, Panu Seppälä 47, 
Kaisa Nivala 46, Janne Moi-
lanen 44, Marko Koivula 43, 
Mirja Savolainen 41, Kim-
mo Juusola 37, Seppo Kum-
pumäki 34, Liisa Asikkala 
30, Minna Lantto 28, Miikka 
Harju 27, Arno Pääaho 25, 
Sauli Särkelä 24, Aira Siuru-

ainen-Kalliola 22, Marjukka 
Määttä 22, Eija Ahonen 22, 
Outi Lehtimäki 18, Ari Mah-
lakaarto 18, Jouni Koivukan-
gas 16, Huner Yasin 14, Risto 
Hiltula 6, Marja Gripenberg 
5, Hanna Sallinen 4. 

Perussuomalaiset 
Kari Tykkyläinen 186, Ant-
ti Ruottinen uusi 145, Juho 
Kellolampi 107, Sari Honka-
nen-Rönkkö uusi 90, 

Toivo Miettinen uusi 35, 
Alpo Ollila uusi 26. 

Varalla: 
Olavi Kärki 25, Pertti Manni-
nen 19.

Suomen Sosiaalide-
mokraattinen puolue 
Eija Ikonen 131, Mika Peso-
nen uusi 73, Tuula Kuukas-
järvi 61, Päivi Pohjanvesi 48. 

Varalla: 
Tapio Pohjanvesi 43, Annika 
Juurikka 41, Riitta Tiainen 
21, Paula Soronen 20, Linnea 
Manninen 16, Lauri Marikai-
nen 1. 

Vasemmistoliitto
Paavo Tihinen 110, Erkki 
Honkanen 79, Sanna Steni-
us uusi 58. 

Varalla: 
Taisto Puurunen 39, Mauno 
Ruokangas 36, Inga Vähä-
kuopus 21, Teppo Granlund 
17, Leena Rantala 15, Hilkka 
Tihinen 14. 

Kansallinen  
Kokoomus
Aune Ekdahl 63, Marja-Lee-
na Törrö 58. 

Varalla: 
Pekka Niemitalo 41, Ritva 
Kujansuu 28, Antero Kokko 
23, Markus Särkelä 22, Antti 
Niemitalo 17, Helena Huhta-
mäki 9, Elena Särkelä 6, Pirk-
ko Kokko 4. 

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

Valtuuston varajäsenyys tu-
lee ajankohtaiseksi kun joku 
varsinaisista valtuutetuis-
ta estyy toimimasta hänel-
le määrätyssä luottamusteh-
tävässä. Tällöin valtuuston 
puheenjohtaja kutsuu pois-
saolevan sijaiseksi joko ker-
taluonteisesti kokoukseen 
tai jäljellä olevaksi toimikau-
deksi asianomaisen vaalilii-
ton, puolueen tai yhteislistan 
järjestyksessä ensimmäisen 
varavaltuutetun. Siksi myös 
varavaltuutetun tulee olla 
hyvin ajan hermoilla kun-
ta-asioissa sekä valmiudes-
sa hyppäämään tarvittaessa 
varsinaisen valtuutetun si-
jaiseksi.

Juuri tästä syystä monet 
varavaltuutetut uskovat, että 
tavallaan varavaltuutetun 
tehtävä on hiukan haasta-
vampikin kuin valtuustoon 
päässeellä. On pysyttävä 
ajan tasalla siitä huolimatta, 
ettei pääse jokaiseen kokouk-
seen. Vasemmistoliiton vara-
valtuutettu Taisto Puurunen 
listaakin aktiivisuuden sekä 
paneutumisen tärkeiksi omi-
naisuuksiksi valtuustotyö-
hön lupautuneille.

Tapio Pohjanvesi oli Suo-
men Sosiaalidemokraatti-
sen puolueen listoilla ja pääsi 
myös äänisaaliillaan varaval-
tuutetuksi. Hänen mukaan-
sa jokaiselle valtuutetulle, 
varavaltuutetulle sekä myös 
kaikille kaupungin asuk-
kaille on tärkeää tietää mitä 
kuntapolitiikassa tapah-
tuu. Kiinnostus politiikkaan 
on hänenkin tapauksessaan 
kummunnut kotioloista ja 
halusta helpottaa kuntalais-
ten arkea.

Tämänkertaisissa vaaleis-
sa matala äänestysprosent-
ti koitui pienten puolueiden 
kohtaloksi. Pohjavesi kuiten-

Varavaltuutetunkin on 
pysyttävä ajan hermolla

Pudasjärven kaupungissa toimitettiin 
kunnallisvaalit 28. päivänä lokakuuta ja keskusvaalilautakunta vahvisti 

kokouksessaan 31.10. valtuutetut sekä 
heidän varajäsenensä toimikaudeksi 2013-2016.

kin uskoo, että hänkin voi 
saada oman äänensä kuu-
luville esimerkiksi puolue-
osastojen kokoontumisissa, 
missä käsitellään myös val-
tuuston asioita.

Jokaisen  
ääni merkitsee
Olavi Kärki oli ensimmäistä 
kertaa ehdolla Pudasjärven 
kunnallisvaaleissa, Perus-
suomalaisten listoilla. Hä-
nen tapauksessaan korostui 
jokaisen äänen merkitys, sil-
lä vain yhdellä äänellä hänet 
päihittänyt Alpo Ollila pääsi 
valtuustoon.

- Tämä on sen kokoinen 
pitäjä, että jokainen ääni 
merkitsee. Etenkin syrjä-
kylillä olisi tärkeää olla ak-
tiivinen, jotta he saisivat 
helpommin oman edustuk-
sensa läpi. Varmasti ennak-
koäänestysmahdollisuuksi-
en parempi esilletuominen 
olisi lisännyt äänestämistä, 
Kärki tuumaa.

Positiivisena asiana Kär-
ki näki kampanjansa aikana 
nuorten miesten heränneen 
kiinnostuksen. Hänen sy-
däntänsä lämmitti, että moni 
heistä oli myös päässyt vaa-
liuurnalle saakka. Vaikka 
monilla nuorista ei olekaan 
vahvaa pohjatietoa yhteis-
kunnallisista asioista, niin 
innostava keskustelu voi he-
rättää halun tutkia kunta-
asioita lisää sekä halun vai-
kuttaa.

Keskustan  
varavaltuutetut
Keskustapuolueen Jari Jus-
sila, Urpo Puolakanaho sekä 
Panu Seppälä jäivät niin 
ikään kukin yhden pisteen 
päähän valtuustosta. Sekä 
Jussila että Seppälä löysi-

vät asiasta myös positiivisia 
puolia. Keskustapuolueen 
varavaltuutettuna kokouk-
sia on todennäköisesti is-
tuttava, sillä kahdestakym-
menestä läpipäässeestä 
ehdokkaasta varmasti usein 
joku estyy tulemasta val-
tuuston kokouksiin.

- Laajakaista-asiat ovat 
nyt erityisen kiireisessä 
vaiheessa, että luulen jon-
kun tuolta ylhäältä katso-
neen, että hengähdys on 
paikallaan, naurahtaa Jari 
Jussila, joka työskentelee 
Kairan-kuitu verkko-osuus-
kunnassa.

Jari Jussila näkisi tarpeel-
lisiksi esimerkiksi muuta-
man kerran vuodessa pidet-
tävät kaikkien valtuuston 
jäsenien sekä varavaltuu-
tettujen yhteiset kokoukset, 
joissa kerrattaisiin porukalla 
kuntapolitiikan tilanne ko-
konaisvaltaisesti. Yhteinen 
kertaus olisi tarpeen, vaikka 
jokainen varmasti pyrkii ole-
maan aktiivinen myös omal-
la tahollaan.

Panu Seppälä oli nuo-
ren ikänsäkin puolesta vas-
ta ensimmäistä kertaa eh-
dolla valtuustovaaleissa ja 
hän totesi, että tämä oli ai-
van hyvä harjoituskierros, 
jonka puitteissa sai tutustua 
lähemmin kampanjointiin. 
Perhepiirissä kunnallispoli-
tiikasta oppinsa saanut Sep-
pälä uskoo myös, että Kes-
kustan varavaltuutettuna 
pääsee useisiin kokouksiin, 
koska kyseessä on Pudasjär-
ven suurin puolue.

Yritimme ottaa yhteyttä 
myös Kokoomuksen listan 
varavaltuutetulle Ritva Ku-
jansuulle. Hänen haastatte-
lunsa pyritään saamaan ensi 
viikon lehteen. 

Jenny Kärki
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Outlander™ t3 MaX 
500 dPS

+toim.kulut XXX,-

9 990,-

brp.com
can-am.fi

•	 uutta: 2-istuttava 
•	 uutta: lisävarusteiden 

pikakiinnitysmahdollisuus
•	 Ohjaustehostin vakiona!
•	 1360 kg Warn -vinssi ja  

langallinen kauko-ohjain

•	 luokkansa vahvin  
46 hv V2 rotax-moottori

•	 eFI-polttoaineen suihkutus: 
helppo kylmäkäynnistettävyys, 
pieni polttoaineen kulutus

T TehdasvalmisTeinen 
TrakTorimönkijä

uutuuS!
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Outlander™ t3 MaX 
500 dPS

+toim.kulut XXX,-

9 990,-

brp.com
can-am.fi

•	 uutta: 2-istuttava 
•	 uutta: lisävarusteiden 

pikakiinnitysmahdollisuus
•	 Ohjaustehostin vakiona!
•	 1360 kg Warn -vinssi ja  

langallinen kauko-ohjain

•	 luokkansa vahvin  
46 hv V2 rotax-moottori

•	 eFI-polttoaineen suihkutus: 
helppo kylmäkäynnistettävyys, 
pieni polttoaineen kulutus

T TehdasvalmisTeinen 
TrakTorimönkijä

uutuuS!

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi

+ toimituskulut 400,-

www.pienkonehuolto.fi

+ toimituskulut 300,-
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Voimisteluliitto jatkaa suurtapahtumien ketjua ja järjes-
tää voimistelun suurtapahtuman      6.- 9.6.2013 Lahdessa. 
Pudasjärven Urheilijat Voimistelujaosto lähtee mukaan 
tapahtumaan. 7-12 vuotiaat osallistuvat 1-2-3-GO! oh-
jelmaan ja naiset osallistuvat Tavoitettavissa ohjelmaan. 
Molemmat ovat osana isompaa kokonaisuutta, Kytköstä, 
joka esitetään päätösjuhlassa Lahden stadionilla.

Lahden Urheilukeskuksen alueelle rakentuu veto-
voimainen voimistelun suurtapahtuma koko voimiste-
luväelle. Lahdessa tullaan näkemään voimistelunäytök-
siä niin kentillä, halleissa kuin lavoillakin ja monipuolista 
toimintaa kaikissa liiton lajeissa joissain muodoissa. Ta-
voitteena on suurtapahtuma perinteitä arvostaen ja jotain 
uutta ja yllätyksellistä tuoden.

Voimistelun suurtapahtuma tarjoaa kaikille osallistu-
jille - ikään ja taitotasoon katsomatta - tavoitteita, oppi-
misen paikkoja, iloa, elämyksiä ja yhteishenkeä. Tapah-
tumaan odotetaan 15 000 kisapassillista osallistujaa ja 
tuhansia päivittäisiä kävijöitä ja katsojia.

Avajaiset ja päättäjäiset suurtapahtuman malliin
Avajaiset järjestetään torstaina 6.6. alkuillasta. Avajai-

set alkavat kulkueella, joka päättyy Lahden urheilukes-
kukseen, jossa tapahtuma avataan vauhdikkaasti. Lu-
vassa on viihdyttävää ohjelmaa ja mahtava tunnelma 
kesäisessä mäkimontussa! Voimistelun ilo, yhdessä te-
keminen ja koko elämänkaaren kestävä harrastus ovat 
käsin kosketeltavissa suurtapahtumassa, erityisesti ava-
jaisissa, joissa kaikki 15 000 osallistujaa kannustavat toi-
siaan.

Sun Lahti-tapahtuma huipentuu sunnuntaina 9.6. vie-
tettävään päätösjuhlaan. Päätösjuhlan tapahtumapaikka-
na on Lahden stadion, jonka nurmella pääsemme ihas-
telemaan mm. kenttänäytöskokonaisuutta. Päätösjuhlan 
huipentaa upea G15 show, joka kutsuu suomalaiset ja 
kansainväliset vieraat Helsinkiin, World Gymnaestrada 
-tapahtumaan vuonna 2015.

Kaikki mukaan!
Tule viettämään kesäinen pitkä viikonloppu yhdessä voi-
mistelun ystävien kanssa Lahteen! Vielä ehtii hyvin mu-
kaan. Meillä Pudasjärvellä naisten ensimmäiset harjoi-
tukset on pidetty, mutta vielä monen monta harjoitusta 
on edessä. Startin antoi Katri Virtanen, joka on yksi Sun 
Lahti kenttäohjelmien koreografeista. Lasten ohjelman 
harjoitukset käynnistyvät tiistaina 13.11. klo 18.- 19. Ku-
renalan koulun salissa. 1-2-3-GO!- ohjelmassa mennään 
pelimaailmaan Matopelin, Angry Birdsin, Applen ym 
kanssa, kunnes Game over! Kaikki nykyiset, entiset ja uu-
det jumppaajat mukaan !

Seuraa tiedotusta paikallislehdissä, netissä www.pu-
dasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com sekä Voimistelujaos-
ton Facebook-sivustoa.

Voimistelun ystäville on myös monia mahdollisuuk-
sia tulla nauttimaan voimistelusta, tanssista, liikunnan 
ilosta Sun Lahti -tapahtumassa. Tapahtuma-alueella pää-
see katsomaan ulkolavoilla näkyviä esityksiä ilmaiseksi. 
Erilaisiin näytöksiin ja joukkuevoimistelun MM-kilpai-
luihin alkaa lipunmyynti 10.12.2012 Lippupalvelun net-
tikaupassa ja myyntipisteissä. 

Ohjelmatarjontaa on Sun Lahti-tapahtumassa paljon 
ja jokainen voi valita niistä kiinnostavimmat www.sun-
lahti.fi

Jos et ole vielä miettinyt osallistumistasi – tee se nyt ja 
tule mukaan ensi vuoden huipputapahtumaan!

Lisätietoa saat seuramme linkiltä, eli Sun Lahti – yhte-
yshenkilöltä Jaana Valkolalta jaana.valkola@pudasjärvi.fi 
tai Voimistelujaoston puheenjohtajalta /ohjaajalta Kirsi 
Kipinältä kirsi.kipina@wippies.fi
Kirsi Kipinä

Voimistelun suurtapahtuma 
Lahdessa 2013

Tavoitettavissa-ohjelmassa on välineenä Voimavanne.

Ravintola Sreet 4 on toiminut 
Jukolantie 4:ssä puoli vuotta. 
Yritys on pikku hiljaa laajen-
tanut palvelujaan ruokailu-
tarjonnassa. Lounasta aloi-
tettiin tarjota kesäkuussa, 
joka palvelu on otettu hyvin 
vastaan.  Marraskuun alusta 
ravintolan ruokatarjontaa on 
laajennettu myös lounasajan 
ulkopuolelle sekä viikonlop-
puihin. 

-Olemme alkaneet val-
mistaa grilliruokia lounas-
ajan ulkopuolella ja erilai-
sia hampurilaisia myös saa 
meiltä, kertoo keittiöpäällik-
kö Kirsi Huuhtanen.

Ravintolassa on otettu 
käyttöön toinen kokousti-
la, jonne mahtuu kerrallaan 
noin 10 henkeä. Suurem-
massa kokoustilassa on tilaa 
25 hengelle. Kumpaankin ti-
laan järjestyy kokousruokai-
lut. Pikkujouluvarauksia on 
tullut ja kysyntää ollut kivas-

Ruokatarjoilu laajentunut 
Ravintola Street 4:ssä

Keittiöpäällikkö Kirsi Huuhtanen seuraamassa lounaspöydän ruokien riittävyyttä.

ti. Ensimmäiset pikkujou-
lut ovat jo tulevalla viikolla. 
Karaokekysyntä on lisään-

tynyt koko toiminnan ajan 
ja nyt on tullut uusia lauluja 
niin suomen- kuin englannin 

kielellä, kertoi yrittäjä Fanny 
Korvala. 
HT

Hotelli Pikku-Syötteellä 
aloitti lokakuun puolessa vä-
lissä Paula Lindholm uutena 
ravintolapäällikkönä. Lind-
holm on koulutukseltaan 
matkailurestonomi, asuin-
paikka hänellä oli toistaisek-
si Helsingissä.

– Kotoisin olen Hämees-
tä ja siirryin töiden muka-
na Helsinkiin. Parina edel-
lisenä keväänä kävin Levillä 
töissä ja viehätyin upeisiin, 
pohjoisiin maisemiin ja hiih-
tokeskusten henkeen.  Tääl-
lä pääsen vielä niiden lisäksi 
tekemään koulutustani vas-
taavaa työtä, niin mikä sen 
parempi voisi olla. Uskoi-
sin että viihdyn, ja kotiudun 
tänne hyvin ja onhan työ-
paikkakin mahtava uusittui-
ne tiloineen.
ER

Uusi ravintolapäällikkö 
Hotelli Pikku-Syötteellä

-Täällä on komeat puitteet tehdä koulustani vastaavaa työtä.  Syötteeltä on myös 
hyvät kulkuyhteydet, joten vapaapäivinäni ehdin käydä kurkkaamassa Helsingin 
kotia, tuumaa ravintolapäällikkö Paula Lindholm. 

Pudasjärvellä toimiva Kynt-
tilätalo on toiminut tämän 
vuoden helmikuusta lähti-
en noin 20 kilometriä Pudas-
järveltä Kuusamon suuntaan 
valtatie 20 varressa Sotka-
järvellä. Rakennus- ja muu-
tostöitä omistajasisaruk-

Kynttilätalolla avajaiset

Munkkikahveilla kävi kyläläisiä ja vakioasiakkaita pit-
kistäkin matkoista.

set Sinikka Blomster ja Seija 
Herukka ovat tehneet työn-
sä ohessa ja uusi myymälä 
päästiin avaamaan 26.10. vi-
rallisesti yleisölle. Kahtena 
avajaispäivänä tarjottiin kä-
vijöille munkkikahvit. 

(ht)
Seija Herukka ja Sinikka Blomster palvelemassa asiak-
kaita avajaispäivänä. 
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Pudasjärven maanpuo-
lustusjärjestöt kokoontuivat 
maanantaina10.11 Lakarin 
koululla syyskokouksiin-
sa. Järjestöt tekevät yhteis-
työtä erilaisten tapahtumi-
en ja tilaisuuksien tiimoilla 
saumattomasti ja pitkäjän-
teisesti. Syyskokousten alus-
sa kokousten osallistujat sai-
vat kuulla yhteisen esityksen 

Maanpuolustusjärjestöillä syyskokoukset
”Maahanmuuton lyhyt op-
pimäärä” –teemalla. Aihee-
seen perehdyttäjänä toimi 
Osallisena Suomessa –hank-
keen projektikoordinaattori 
Virpi Harilahti-Juola.

Harilahti-Juola selvit-
ti kuulijoille maahanmuut-
tajakäsitteen laajaa sisältöä. 
Maahanmuuttajista puhut-
taessa tehdään usein rajan-

Syyskokoukseen osallistumassa Silja Ahonen, Raija Suorsa, Pirkko Pesälä, Mervi 
Sammelvuo ja Pirkko Hämäläinen. 

veto pakolaisiin ja turvapai-
kanhakijoihin sekä muihin 
maahanmuuttajiin, erityises-
ti työperäisiin maahanmuut-
tajiin. Maahanmuuttaja on 
yleiskäsite, jolla tarkoitetaan 
kaikkia maahan muuttanei-
ta henkilöitä. Pakolaisia ovat 
kiintiöpakolaiset, joilla on 
YK:n myöntämä pakolaisen 
asema ja heidät on valittu 

Suomeen vuosittaisessa pa-
kolaiskiintiössä. Turvapai-
kanhakija on henkilö, joka 
hakee kansainvälistä suoje-
lua vieraasta maasta. Suo-
meen muuton syitä ovat 
perhesiteet (avioliitot), opis-
kelu, työ, pakolaisuus ja pa-
luumuutto.

Sotien jälkeen Suomi on 
ollut väestöltään ja kult-
tuurisesti hyvin yhtenäinen 
maa. Globalisaatio on vai-
kuttanut Suomenkin tilan-

teeseen avaavasti ja maas-
tamme on tänä päivänä 
kehittynyt väestöllisesti mo-
ninaisempi mitä se on ollut 
koskaan aikaisemmin. Pu-
dasjärvellä on tällä hetkellä 
250 maahanmuuttotaustais-
ta ihmistä. Yleisön keskuu-
desta nousi pohdittavaksi 
monia kysymyksiä ja mie-
lipiteitä maahanmuuttajiin 
liittyen. Todettiin, että tie-
don puute lisää ennakkoluu-
loja, jotka jo valmiiksi voivat 

olla syvällä ihmisten mielis-
sä. Resurssien puute kaikil-
ta osin koettiin hankalaksi 
maahanmuuttajatyössä. 

Pudasjärven Maanpuo-
lustusnaiset ry:n syyskoko-
uksessa päätettiin tulevan 
vuoden toimintasuunnitel-
man sisältö, talousarvio, hal-
lituksen kokoonpano sekä 
tarkennettiin kuluvan lop-
puvuoden toiminnat ja nii-
den toteutus.
Sointu VeivoPuolustusjärjestöjen syyskokoukseen osallistujia.

Hyvää 
isänpäivää 

kaikille isille!
Toivottaa Pudasjärvi-lehden toimitus

Kiimingin seurakunnan poi-
kakuoro Pohjantähdet esiin-
tyy Pudasjärven seurakun-
tatalolla to 8.11 klo 19 osana 
kirkkomusiikkiviikon ohjel-
maa.

Kuorossa laulaa noin 30 
poika- ja miesäänistä poika-
laulajaa ja lisäksi mukana on 
isiä vahvistamassa miesää-
niä. Kuoroa johtaa Ulla Met-
sänheimo, kuoron varajoh-

Poikakuoro Pohjantähdet 
vierailee Pudasjärvellä

Poikakuoro Pohjantähdet

tajana ja solistina on Jarkko 
Metsänheimo.

Ohjelmassa on mm. osia 
Antonio Vivaldin Gloria-
kuoroteoksesta, Alessandro 
Scarlattin motetti ”Exulta-
te Deo” (Ylistäkää Jumalaa), 
W.A. Mozartin Halleluja 
sekä kokoelma hengellisiä 
lauluja. Konsertissa kuullaan 
myös mieskvartettilaulua ja 
laulusolisteja.

Poikakuoro Pohjantähdet 
perustettiin vuonna 2007 ja 
kuoro on toimintansa aika-
na tehnyt konserttimatkat 
Saksaan ja Itävaltaan sekä 
Englantiin. Kuoro osallistui 
vuonna 2011 valtakunnalli-
sille poikakuoropäiville, joi-
ta isännöi Helsingin tuomio-
kirkon poikakuoro Cantores 
minores. Kuoron laulua on 
taltioitu kahdelle Cd-levylle. 

Pääkuoron lisäksi Kiimingin 
seurakunnassa toimii myös 
poikien koulutuskuoro, jos-
ta laulajat pyrkivät pää-
kuoroon edistyttyään lau-
lutaidoissaan. Seuraavana 
tavoitteena kuorolla on teh-
dä esiintymismatka Tarton 
ystävyysseurakunnan vie-
raaksi Virossa.

Jukka Jaakkola

Viime viikon lehdessä oli kuva Perussuomalaisten 
vaalivalvojaisista Kurenkoskessa, jossa epähuomios-
sa oli jäänyt puuttumaan kahden henkilön nimet. Jul-
kaisemme kuvan uudelleen. Vaalitulosta jännittämssä 
Kari Tykkyläinen, Alvar Heikkilä, Jaana Honkanen, Sari 
Honkanen-Rönkkö, Toivo Miettinen Antti Ruottinen ja 
Seppo Parkkila.

Nyt kuvatekstissä kaikki nimet
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15,-

TEKSTIILIN 
SUOJA-AINE

500 ml pullo

RULOTASO SOHVAN 
KÄSINOJALLE 
•  kotimainen, koivusta valmistettu
•  eri värejä

OLOHUONEESEEN

Vekeltä kattavaa palvelua huonekaluostoksissasi!
Verkkokauppa auki 24h osoitteessa www.vekenkaluste.fi . 
Toimitukset koko Suomeen.

Kuljetamme ja kasaamme huonekalusi 
tarvittaessa, kysy tarjousta kauppojen 
yhteydessä!

Maksa joustavasti erissä! 6–30kk korotonta maksuaikaa 
tasaerissä. 
Tilinhoitopalkkio 4e/kk ja yli 10kk maksu-ohjelmissa 30e perustamismaksu.

€

24h

Veken Kaluste Pudasjärvi
Varsitie 6, 93100 Pudasjärvi 

puh. 044 731 8767

ma–pe klo 10–17
la klo 10–14

OLOHUONEESEEN RINA JONNA 
avokulmasohva

RINA 

MODUULI-

SOHVAT -25% 995,-
Alk.

MORRIS recliner tuoli
•  Emilie-kankaalla, 4 väriä
•  huippumukava ja laadukas 
 tuoli joka pyörii, keinuu ja 
 menee makuuasentoon.

490,-
ovh. 760,-

•  verhoiltu harmaalla huonekalukankaalla
•  tuplajousitus, yläjousistona tiheä pussijousitus
•  2 eri jäykkyyttä: medium ja hard

EXPERT runkosänkypaketti 160x200cm

  80x200 cm: 295,- (449,-)
120x200 cm: 395,- (609,-)

549,-
ovh. 899,-

MINEA joustinpatjapaketti 160x200cm
•  pussijousitus, hard-jäykkyys, profi loidulla vaahtomuovipetarilla
•  kotimainen

UUTUUS-TARJOUS!

1125,-
ovh. 1406,-

895,-
ovh. 1214,-

KOTIMAISET LAADUKKAAT
MAXIMUS -SÄNGYT -20%
PETAUSPATJAN SUOJUS KAUPAN PÄÄLLE!

MAXIMUS runkosänkypaketti 160x200 cm 
•  3 eri jäykkyysvaihtoehtoa: medium, hard 
 ja extra hard
•  huippulaadukas 7-vyöhykepussijousitus
•  sis. profi loidun vaahtomuovipetarin
•  saatavana eri kokoja

MAXIMUS moottorisänky 80/90x200 cm 
•  tukeva, tiheä pussijousitus
•  sis. profi loidun vaahtomuovipetarin

ADVANCE runkosänky 80x200 cm  
•  sis. runkosängyn ja jalat

119,-

VERONA 2:n istuttava vuodesohva 
•  leveys 148 cm
•  vuodekoko 120x200 cm
•  vuodevaatelaatikolla
•  tummanharmaa, -ruskea 
   ja beige

379,-
ovh. 690,-

BONN metallinen jalkanaulakko
•  valkoinen

REILU
RAJOITETTU ERÄ

REILU
RAJOITETTU ERÄ

 AVANT leveä lipasto
•  valkoinen  valkoinen

249,-
ovh. 422,-

 IMMOSEN 16:n joulukortin paketti

5,-

TÄHÄN HINTAAN VAIN PUDASJÄRVENMYYMÄLÄSTÄ! 

599,-

TANGO XL kulmadivaanisohva 
•  15 kpl erä
•  värit: luonnonvalkoinen, 
     ruskea ja harmaa

Tyrni sijauspatja 80x200x4 cm  29,- (49,-)

-20%-20%-20%

1418,-
ovh. 1773,-

KASPER moduulisohva
•  huippulaadukas kotimainen moduulisohva 
 LUXLON-istuintyynyillä, joilla 10 vuoden takuu

Kulmasohva alkaen HR2-kankailla

MAGNUM ruokailuryhmä 
•  kestävä koivusta 
     valmistettu ryhmä
•  tuolit valmiiksi kasattuina
•  pöydän kansi 40 mm paksu
•  värit: valkoinen/pähkinä,    
     valkoinen, pähkinä ja harmaa
•  harmaa + 100,-

349,-
ovh. 539,-80x200 cm: 195,- (270,-)

29,-
ovh. 49,-

85 x 140 cm + 4 tuolia 595,-   (970,-)
100 x 210 cm + 8 tuolia 995,- (1610,-) 795,-

ovh. 1270,-

29,-

10,-

TEKSTIILIN-
PUHDISTUSAINE 

 500 ml pullo

ovh. 39,-

NOVA vaahtomuovipatja 
  75x190x8  29,- 

REILU

RAJOITETTU 

ERÄ

Veken Kaluste on palvellut Pudasjärvellä nyt 
vuoden. Sen kunniaksi vietämme liikkeessämme 

synttäreitä! Tule ihmeessä käymään, osallistu 
synttäriarvontaan ja tarkista tarjoukset. Vieraile 

myös uudistuneessa verkkokaupassamme 
osoitteessa www.vekenkaluste.fi 

PÄÄVOITTO 

300 €lahjakortti!

50 €
Pudasjärven myymälässä 

synttäriarvonta 30.11 asti!
Arvonnassa palkintoina 300€, 

100€ ja 50€ lahjakortit!

100 €

ovh. 1615,-
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Oulunkaaren kuntayhtymän 
vetämä Bioenergiapörssi on 
internetin huutokauppasi-
vusto, jossa energiapuun 
myyjät ja ostajat kohtaavat. 
Puu vaihtaa omistajaa mo-
nissa muodoissa: klapei-
na, hakkeena, tien varteen 
kuljetettuina rankoina ja 
pystymetsänä. Palvelu on 
tarkoitettu kaikille Oulun lä-
hialueiden metsänomistajille 
ja metsäalan yrityksille. Vii-
me keväänä käyttöön otettu 
www.bioenergiaporssi.fi-si-
vusto on maksuton sekä os-
tajille että myyjille.

- Erityisesti polttopuiden 
myyjät ovat lähteneet aktii-
visesti liikkeelle, joten pal-
velussa on hyvä valikoima 
klapeja eri puolilta aluetta, 
toteaa projektipäällikkö Juha 
Koski.

Harvennettavia palstoja 
on ollut myynnissä jo lähes 
sata. Niistä suurin osa on ol-
lut Oulunkaaren alueella si-
jaitsevia nuoren metsän hoi-
tokohteita. Koski kannustaa 

Bioenergiapörssi sopiva 
varsinkin pienille toimijoille

metsänomistajia olemaan 
rohkeasti yhteydessä metsä-
neuvoja Tero Hänniseen.

Haapajärveläisen Emisc-
rap Oy:n toimitusjohtaja 
Anne Nivala on tyytyväinen 
Bioenergiapörssissä teke-
miinsä puukauppoihin.

- Bioenergiapörssi on 
hyvä palvelu, koska kohteet 
on tuotu valmiiksi esille ja 
se ei ole liian monimutkai-
nen käyttää. Kaupan var-
mistuttua tarkemmista puu-
kaupan sopimusehdoista on 
helpompi keskustella myy-
jän kanssa, kun hinta on so-
vittu Bioenergiapörssissä, 
useita kauppoja tehnyt Ni-
vala toteaa.

Nivala seuraa Bioener-
giapörssiä lähes päivittäin 
ja käy tarkastamassa, onko 
uusia kohteita tullut myyn-
tiin. Hän suosittelee pörssiä 
muillekin pienille toimijoil-
le. Kahdesta viiteen ihmistä 
työllistävä Emiscrap toimii 
enimmäkseen Pohjois-Poh-
janmaalla ja toimittaa ener-

giapuuta paikallisille läm-
pölaitoksille. Järeimmissä 
energiapuukohteissa he 
käyttävät niin sanottua in-
tegroitua korjuuta, jossa tuk-
ki, kuitu ja energiapuu ero-
tellaan. Tukit he toimittavat 
paikallisille sahoille ja kui-
tupuu menee metsäyhtiöille. 
Yrityksellä on oma energia-
puuterminaali Haapajärvel-
lä.

Myyjä tyytyväinen 
hintaan
Liminkalaiset Kaarlo ja Pau-
la Laurikkala sopivat syys-
kuussa Bioenergiapörssin 
metsäneuvoja Tero Hänni-
sen kanssa, että heidän rei-
lun 14 hehtaarin laajuinen 
nuori metsänsä laitetaan 
myyntiin huutokauppasi-
vustolle. Pian he saivat säh-
köpostiinsa viestin, että koh-
teesta on tehty tarjous. 

- Olimme ensin epäileviä 
Bioenergiapörssin toimivuu-
den suhteen, mutta kohteelle 
löytyi ostaja ja vielä hyvään 
hintaan. Ilman Bioenergia-
pörssiä energiapuumme oli-
si jäänyt myymättä, koska 
olimme jo aiemmin kaupitel-
leet kohdetta metsäyhtiöille, 
Kaarlo Laurikkala toteaa.

Pariskunta teki Emiscra-
pin kanssa virallisen puu-
kauppasopimuksen hyö-
dyntäen Bioenergiapörssin 
omaa automaattista kaup-
pakirjamallia. Sopimuksen 
mukaan Emiscrap harven-
taa palstan tulevana talvena. 
Laurikkalat iloitsevat, että 
metsä tulee nyt kerralla hoi-
detuksi ja jäljelle jäävä nuo-
ri kasvatusmetsikkö alkaa 
tuottaa enemmän.

Oulunkaaren kuntayh-
tymän vetämää Bioener-
giapörssi-hanketta tukevat 
Iin, Pudasjärven, Utajärven 
ja Vaalan kunnat, Suomen 
Metsäkeskus Pohjois-Poh-
janmaa, paikalliset metsä-
alan yritykset sekä Euroo-
pan aluekehitysrahasto.

Oulunkaari tiedotus
Kaarlo Laurikkala oli tyytyväinen Bioenergiapörssin 
kautta tapahtuneesta puukaupasta.

Oman maatilan hankkiminen 
oli oikea ratkaisu

Jouni Seppälä 50 v:

Maatalousyrittäjä Jouni Sep-
pälällä Pärjänsuolla täyttyy 
50 vuoden merkkipaalu si-
ten, että merkkipäivää viete-
tään lauantaina 10.11.

– Viisikymppisen miet-
teet on niin kuin viisikymp-
pisellä olla pitääkin, luodaan 
katseita muistin verestämi-
seksi menneeseen ja tuu-
maillaan tulevaa. Nyt tässä 
on tärkeimpänä asiana tämä 
meidän ensimmäinen, nyt 
kolme kuukautinen, pojan-
poika joka saatiin tänne vie-
raisille, Seppälä myhäilee. 

Kaukaa, ja monen mut-
kan kautta piti Jouni ja Eija 
Seppälän kiertää ennen kuin 
päätyivät lopulta Pudasjär-
velle maatilaa hoitamaan. 
Vuonna 1995 pääsiäise-
nä Jouni huomasi Pudasjär-
veltä työpaikkailmoituksen 
ja siitä se paikkakunnalle 
muutto alkoi. Seppälät tu-
livat Pudasjärvelle aluk-
si Maatalousoppilaitokselle 
palkkatöihin. Vuonna 2004 

he ostivat oman maatilansa 
vieraalta ja aloittivat maata-
lon pidon Pärjänsuolla.  Sitä 
ennen Seppälän reissutyö-
matkat saattoivat venyä yli 
kolmensadan kilometrin pi-
tuisiksi edestakaisiksi reis-
suiksi. Nyt riittää kolmen-
kymmenen metrin taival 
kun on jo työmaalla.

– Reissutöissä ollessa lap-
set eivät juuri isäänsä näh-
neet ja heidän varttumisen-
sakin tapahtui kuin varkain.  
Kun tämä tila tuli myyntiin 
ja saatiin oma paikka ostet-
tua, niin elämäkin rauhoit-
tui. Nyt nautitaan elämästä 
ja ollaan tyytyväisestä osto-
päätöksestä. Kylällä ottivat 
hyvin vastaan ja meillä on 
hyvät naapurit niin mikä-
pä on ollessa. Sairastuminen 
tässä on rajoittanut omaa toi-
mintaa, mutta nuoret on as-
tuneet remmiin paikkaa-
maan tarvittaessa minun 
työpanosta.  Monesti on tul-
lut mieleen miten lujan työn 

joutuivat ennen maatalossa 
tekemään ja olen siitä lapsil-
le kertonutkin. Nykyisin ko-
neet ovat isona apuna ja silti-
kin näissä hommissa joutuu 
välillä raskaisiinkin hom-
miin. Eu rajoittaa ja säätelee 
maataloutta, mutta on tässä 
oma vapautensa, Seppänen 
kertoo 

Tilan karja taas kesän jäl-
keen navetassa. Sadantuhan-
nen litran palkinnon viime 
kesänä saanut lypsylehmä 
Rosalii poiki tässä taannoin 
ja sillä on kaikki hyvin. Päi-
vittäinen tuotos pyöriskelee 
siinä kuudenkymmenen ki-
lon kieppeillä. 

Jouni Seppälä kutsuu juh-
listamaan merkkipäiväänsä 
lauantaina 10.11 klo 14 alka-
en Petäjärinteen kylätalolle. 
Syntymäpäiväseurat alkavat 
klo 17. 

Erkki Riihiaho 
kuva Heimo Turunen

Jouni Seppälä on toiminut Pärjänsuolla maatalousyrittäjänä vuodesta 2004 eikä ole 
katunut elämäntehtävänsä valintaa.

Tekninen lautakunta päätti 
hyväksyä 31.10 pitämässään 
kokouksessa Rakennusliike 
Asuntoinsinöörit Oy:n kau-
pungintalon 3-vaiheeseen 
liittyvien korjaustöiden lisä-
työtarjoukset sekä hyväksyä 
Asuntoinsinöörien esittämän 
urakka-ajan jatkamisen si-
ten, että urakka-aika päättyy 
30.4.2013. Myös liikuntahal-
lin lisätyöt olivat asialistalla.

Lisätöitä on paloasemal-
le urakkaan kuulumattomi-
en töiden osalta sekä liikun-
tahallin peruskorjaukseen 
liittyen seinäsäleikköjä vau-
rioituneen tilalle sekä ulko-
seinän nurkkaan halkeillutta 
tiilimuurausta verhoamaan, 
märkätilojen lattiapinnoitteen 

vaihto akryylilattiasta muo-
vimattoon pukuhuoneissa ja 
wc:ssä sekä keraamiseen lat-
tialaattaan pesuhuoneissa ja 
saunassa. 

Liikuntahallin peruskor-
jaustyön yhteydessä on to-
dettu, että liikuntasalin ja te-
linevaraston katosta irtoaa 
huoneilmaan eristevillakui-
tuja. Ongelma on sisäilman 
kannalta huomattava ja mm. 
katossa olevien ilmanvaihto-
kanavien päälle on kertynyt 
huomattavan paljon villapö-
lyä. Villakuitujen irtoaminen 
on estettävissä sisäkaton puh-
distuksella, tiivistämisellä ja 
levytyksellä. 

Lisätyötarjous on jätet-
ty myös liikuntasalin ja katon 

korjaamisesta. Työ sisältää si-
säkattopintojen puhdistami-
sen imuroimalla, tiivistämisen 
kipsiakustiikkalevyllä sekä 
kaikkien valaisimien ja ilman-
vaihtoputkien yläpuolisen sii-
vouksen ja desifioinnin. Kor-
jattavaa sisäkattopintaa on 
yhteensä noin 940 neliömetriä. 
Urakka-ajalle on tarvetta jat-
kaa siten, että työt valmistu-
vat 31.5.2013 mennessä. 

Syötteen vesi ja viemärilai-
toksen tulostasoa nostetaan 
kirjaamalla liittymismaksut 
jatkossa tulosvaikutteisiksi, 
ja nostamalla vesi- ja jäteve-
simaksuja kolmella prosentil-
la. Syötteen vesi- ja viemärilai-
toksen liittymismaksut eivät 
ole palautuskelpoisia 1.1.2013 

alkaen. Tämän vuoden lop-
puun mennessä allekirjoitetut 
liittymissopimukset jäävät en-
nalleen. 

Kaukolämmön hintoja tar-
kistettiin siten että perus-, ku-
lutus-, sekä liittymismaksua 
nostetaan neljän prosentin 
verran.

Päiväkodin rakentamiseen 
valittiin pääurakoitsijaksi So-
nell Rakennuttajat Oy edulli-
simman tarjouksen perusteel-
la 1,749 miljoonaa euroa. Lvi 
urakan sai Lapin Lvi asen-
nus Oy 292 401eurolla ja säh-
köurakan sai Sähkö-Polar Oy 
208 000 euron urakkasummal-
la. ER

Päiväkodin urakoi Sonell Rakennuttajat Oy

Heikki
Putula

Lämpimät kiitokset 
äänestäjille 

luottamuksesta!

10. Pudasjärven  kirkko-
musiikkiviikko 3.11.-11.11.2012

ke 7.11. klo 19 konsertti  Seurakuntakoti 
Banduristiduo , Mykola Plekan ja Pavlo Laskavchuck, ohj. 10 €
to 8.11. klo 19 konsertti Seurakuntakoti 
Kiimingin poikakuoro, johtaa Ulla Metsänheimo, ohjelma 10 €
Pe 9.11. klo 19 konsertti kirkko, 
Kristjan Mõisnik, laulu, Ismo Hintsala, urut, ohjelma 10 €
Su 11.11. klo 10 kansanlaulukirkko Seurakuntakoti 
Eläkeläisten musiikkipiiri. Anna-Kaisa Yasin, viulu. Vilja-Elina Törmänen,viulu
Aira Siuruainen-Kalliola, kontrabasso. Keijo Piirainen, harmooni
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Vuonna 2012 valtakunnallista Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään jo kol-
mattatoista kertaa, Teemaviikon sloganiksi on valittu ”Ala Onnelliseksi”.  Vii-
kon koordinoinnista vastaa valtakunnallisesti Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 
yhteistyössä SPR:n kanssa ja Pudasjärvellä viikon toimintaa koordinoi sekä 
osaltaan toteuttaa nuorisopalvelut.  Pudasjärvellä on haluttu tuoda näkyväksi 
ja tietoisuuteen kaikkien toimijoiden vastuuta (ml. perheet) sekä riittävien ja 
kattavien peruspalveluiden merkitystä ehkäisevässä päihdetyössä. Yhteistyös-
sä mukana ovat mm. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto, Oulunkaaren kun-
tayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelut, Pudasjärven kirjasto, Pudasjärven seu-
rakunta ja SPR Pudasjärven osasto / Nuoret.

MISTÄ OnnI KOOSTuu?
Suomalaisista jopa 80 prosenttia kokee elämänsä vähintään melko onnelli-
seksi, kertoo EVA:n kansallinen arvo- ja asennetutkimus. Suomalaisista vain 
14 prosenttia kokee, ettei ole kovin tai lainkaan onnellinen. Kysyttäessä, mit-
kä elämän osa-alueet tuovat ihmisille eniten onnea, ehdottomaksi ykköseksi 
nousi hyvä perhe-elämä. Suomalaisista peräti 96 prosenttia piti perhe-elämän 
ihmissuhteita tärkeänä onnellisuuteen vaikuttavana tekijänä.  Heti perheen 
jälkeen tärkeysjärjestyksessä tuli hyvä terveys, jonka asetti erittäin tärkeälle 
sijalle 77 prosenttia.  Kolmanneksi tärkeimmäksi nousivat hyvät ystävyys- ja 
ihmissuhteet yleensä, joita 55 prosenttia piti erittäin tärkeänä.  Tutkimuksen 
mukaan rahan ei arvioitu tuovan elämään onnea, mutta turvattua perustoi-
meentuloa pidettiin kuitenkin tärkeänä. Sen nimesi erittäin tärkeäksi 43 pro-
senttia.

MAAnAnTAInA 5.11.  TeeMAn OLI
”OnnI LöYTYY YhdeSSÄ TeKeMISeSTÄ”
Ensisijaisesti eri tahojen tulee kantaa riittävää huolta lasten ja nuorten elä-
mästä. Viranomaisten ja ammattilaisten tulee ottaa ja kantaa vastuunsa lap-
sen, nuoren ja hänen vanhempiensa tarvitseman tuen tarjoamisesta yhteis-
toiminnassa muiden kanssa.  
Päivän aikana kokoontui ennaltaehkäisevän päihdetyön moniammatillinen 
työryhmä, joka käsitteli yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa mm. mitenkä 
ehkäisevä päihdetyö näkyy ja konkretisoituu lapsi- ja nuorisopolitiikan sisäl-
löissä sekä lasten ja nuorten päihdeteiden käyttöön liittyvää ilmiötä koulu-
terveyskyselyn 2011 pohjalta.

TIISTAInA 6.11.  TeeMAnA OLI
”OnnI On PALveLuIden TASAveRTAISuuS”
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut takaavat tiedonsaannin tasevertaisuu-
den kaikille nuorille heidän elämäntilanteestaan, etnisestä taustastaan, suku-
puolestaan ja yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta.  Erityistä huomiota 
kiinnitetään niihin ryhmiin ja nuoriin, joilla on erityistarpeita.  Nuorten tieto- 
ja neuvontapalvelupisteessä kirjastotalon Suomi-kodilla oli avoin ilta klo 16-
19, jolloin tehtävään koulutettu henkilöstö pyrki vastaamaan ja auttamaan 
erilaisissa elämään liittyvissä asioissa.

KeSKIvIIKKO 7.11.  
”Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, jaettu suru on vain puolet”
Vapaaehtoistoiminta antaa elämälle mm. mielekkyyttä ja yhteisöllisyyttä, tar-
peellisuuden tunnetta, palvelemisen ja onnistumisen iloa sekä ystäväverkos-
ton.  Nuorisopalvelut ja SPRn Pudasjärven osaston nuoret organisoivat ja 
toteuttavat ystävätoimintaan vanhuspalveluyksiköissä klo 17-19.  Voit ikään 
katsomatta ilmoittaa nuorisopalveluihin halustasi tehdä vapaaehtoistoimin-
taa.  Kaikki asiasta kiinnostuneet kokoontuminen kirjastotalon Suomi-kodilla 
klo 16.30, josta siirrytään vanhuspalveluyksiköihin.

TORSTAI 8.11. 
”OnnI On, eTTÄ MInuLLA On ÄITI JA ISÄ”
MLL ja Oulun Seudun Ookko nää välittäjä –verkosto järjestää Alkoholi – jo-
kaisen oma asia? - vanhempainillan torstaina 8.11.2012 klo 18.00-19.30 Ou-
lun kaupunginkirjaston Pakkala-salissa 6.-9. luokkalaisten vanhemmille.
Illassa pohditaan, mitkä tekijät vaikuttavat nuorten alkoholinkäyttöön. Aihet-
ta tarkastellaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Samalla pohditaan, miten 
toimia vanhempana tai kasvattajana erilaisissa tilanteissa ja mitä voimme yh-
dessä tehdä?
Aiheesta alustaa MLL:n kouluttaja, erityisnuorisotyöntekijä ja nuorisotyön 
asiantuntija Jussi Mäkäräinen. Paikallista näkökulmaa aiheeseen tuovat Oulun 
kaupungin kohdennetun nuorisotyön koordinaattori Sanna Lakso, Vanhem-
pien akatemia -hankkeen projektipäällikkö Riitta Alatalo sekä Oulun poliisilai-
toksen rikosylikonstaapeli, turvallisuustyön yhteyspäällikkö Jaakko Savilampi.
Tilaisuuteen vapaa pääsy – Tervetuloa!

PeRJAnTAInA 9.11. 
”OnnI eI TuLe eTSIen vAAn eLÄen”
Kirjaston käyttö ja lainaus aineistomuodosta riippumatta ovat maksuttomia 
ja kaikilla on avoin pääsy myös digitaaliseen aineistoon, laadukkaisiin kirjasto-
jen verkkopalveluihin sekä internetin käyttö kirjastossa on asiakkaille mak-
sutonta.
Nuorisopalvelut matkaa yhdessä kirjastoauton reitillä Syöte-Metsälä-Livojo-
kivarsi teemalla koko kylä kasvattaa.  Kirjastosta on Teuvon nimipäivän kun-
niaksi nuorten musisointia iltakahvittelun merkeissä klo 17-19, erilaisia kirjas-
topalveluita kaikenikäisille sekä infoa nuorten palveluista.

LAuAnTAInA 10.11. 
”OnnI On OTTAA OSAA”
Nuorisotilat ovat avoin lasten, nuorten ja perheiden olohuone, jonne kaik-
ki ovat tervetulleita.  Siellä on turvallisia ja tuttuja aikuisia, jotka tukevat, oh-
jaavat ja edistävät yksilön ja ryhmien osallisuutta erilaisissa elämäntilanteissa.
Nuorisokahvilassa klo 18-23 nuoret suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat 
yhdessä aikuisten kanssa ehkäisevän päihdetyön tietoiskuja sekä vetävät lear-
ning cafeessa erilaisia keskusteluja päihteistä.
 
SunnunTAInA 11.11.  
”OnnenI On OLLA heRRAA LÄheLLÄ”
Jumala on lähellä meitä jokaista ihan joka hetki. Kuitenkin joskus on hyvä tulla 
hiljentymään Jumalan huoneeseen Hänen sanansa äärelle. Kirkollisissa ilmoi-
tuksissa olevat seurakunnan tilaisuudet ovat avoimia kaikille. 
Tänä sunnuntaina seurakuntatalolla on klo 10 Kansanlaulukirkko, jossa lau-
letaan tuttuihin kansansävelmiin tehtyjä hengellisiä lauluja. Tämän jumalanpal-
veluksen toimittavat Kimmo Helomaa, Jaakko Sääskilahti sekä Keijo Piirainen. 
Mukana on myös eläkeläisten musiikkipiiri. Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja viikon ohjelmasta Tarja väisänen  
nuorisopalvelut, tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi, 040 5262 765

Kirjastokortilla  
onnelliseksi?
Helsingin Sanomissa on ol-
lut juttua joskus nelisen 
vuotta sitten kirjastokortin 
ja terveyden välisestä yh-
teydestä. Jutussa kerrottiin 
ruotsalaisesta tutkimuksesta, 
jonka mukaan kirjastokortil-
la on erittäin vahva sydäntä 
suojaava vaikutus.

Estääkö kirjastokortti 
sitten sydämen  
särkymistä?
Ehkäpä kirjastokortin hank-
kiminen ja kirjaston aineis-
ton aktiivinen käyttäminen 
on merkki tiedonjanosta ja 

Tupakointi on Pudasjärvellä nuor-
ten keskuudessa yleisempää kuin 
muualla Suomessa.

Pohjois-Suomen Aluehallinto-
virasto toimii yhteistyössä Poh-
jois-Pohjanmaan alueen kuntien 
ehkäisevän päihdetyön toimijoi-
den kanssa ns. Ookko nää välittäjä 
–verkostossa, jonka yhtenä tavoit-
teena on puuttua ja ehkäistä päih-
teiden välittämiseen alaikäisille.

Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tokset keräämän kouluterveysky-
sely 2011 Pudasjärven kuntarapor-
tissa on selvitetty mm. alaikäisten 
8-9 luokkien, alle 18-vuotiaiden 
nuorten suhdetta päihteiden käyt-
töön.  Siitä seuraavassa Pudasjärven 
nuorten elämästä ja hyvinvoinnin 
nykytilastaja ja kehittysnäkymistä 
kertovia lukuja ja tuloksia:

Läheisen, perheenjäsenen tai 
ystävän päihteiden käyttö on aina 
riski nuoren mielenterveydelle.  Tu-
losten mukaan 12-13 % yläluokka-
laisista ja lukiolaisista ja 16 % am-
mattiin opiskelevista koki, että 
läheisen alkoholin käyttö oli aihe-
uttanut ongelmia omaan elämään.  
Vuonna 2011 vanhempien tietoi-
suus nuorten viikonloppuiltojen 
viettopaikoista vähentyi ja nuor-
ten keskusteluvaikeudet vanhem-
pien kanssa yleistyivät verrattuna 
edelliseen kyselyvuoteen.  Päivit-
täinen tupakointi, humalajuominen 
vähintään kerran kuussa, laittomien 
huumeiden kokeilu sekä toistuvien 
rikkeiden tekeminen yleistyivät ala-
ikäisten nuorten keskuudessa ver-
rattuna edelliseen kyselyvuoteen

Kyselyssä kartoitettiin myös 
alaikäisten päihteiden saatavuutta 
seuraavin kysymyksin ja vastauksin.

Miten helppoa ikäistesi on os-
taa tupakkaa kotisi lähikaupoista, 
kioskeista, huoltoasemilta tai auto-
maateista?

Erittäin helppoa 7 %, melko 
helppoa 53 %, melko vaikeaa 26 %, 
erittäin vaikeaa 13 %.

Miten helppoa ikäistesi on ny-
kyisin ostaa keskiolutta tai siideriä 
kotisi lähikaupoista, kioskeista, tai 
huoltoasemilta

Erittäin helppoa 11 %, melko 
helppoa 36 %, melko vaikeaa 35 %, 
erittäin vaikeaa 18 %.

Tupakkaa, alkoholia ja muita 
päihteistä alaikäiset nuoret saivat 
lähikaupoista, kioskeista, huolto-
asemilta ja alkosta joko itse hake-
malla, äiti tai isä haki, sisarukset ha-
kivat, ottivat kotoa, kaverit hakivat 
tai tuntematon henkilö haki.

Ehkäisevä päihdetyö on laki-
sääteistä toimintaa.  Valtion ja 
kuntien velvollisuus on luo-
da työlle riittävät rakenteet.  
Monialaisessa työssä ovat 
mukana monet viranomai-
set, järjestöt, yritykset ja yhtei-
söt.  Pudasjärven kaupungis-
sa tätä toimintaan koordinoi 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
nimeämä ennaltaehkäisevän 
päihdetyön moniammatilli-
nen työryhmä, johon kuulu-
vat nuorisopalveluista pj. Tar-
ja Väisänen, terveydenhoitajat 
Irja Luokkanen ja Sari Niemi-
nen, päihdetyöntekijä Laila 
Lauhikari, sosiaalityönteki-
jä Teija Pohjola, etsivä nuori-
sotyöntekijä Tommi Vuorma, 
yksilövalmentaja Sointu Vei-
vo, nuoriso-ohjaaja Jari Pek-
kala, poliisista Mauri Liika-
nen, rehtori Eeva harju sekä 
koulukuraattori Jonna Pu-
hakka.  Lisäksi ryhmään kut-
sutaan tarvittaessa muita vi-
ranomaisia sekä paikallisia 
yrittäjiä.  Ehkäisevä päihde-
työ on myös nähtävä jokaisen 
pudasjärveläisen asiana.  

Päihdeongelmien ehkäi-
sy on aina inhimillisempää ja 

Ehkäisevän päihdetyön viikko 5.-11.11.2012
Valtakunnallista ehkäisevän 
päihdetyön viikkoa vietetään 

Pudasjärvellä viikolla 45.

Ehkäisevän päihdetyön vii-
kon ”Ala onnelliseksi” -kam-
panja haastaa jokaista poh-
timaan mistä koostuu oman 
arjen onnellisuus ja millaista 
on omannäköinen hyvä elä-
mä. 

Onni on eri ihmisille eri 
asioita, mutta jo sen ajatte-
lu voi tehdä meistä hetkeksi 
onnellisempia. Teemaviikon 
menossa on mukana Juoppo-
hullun päiväkirja -elokuva. 
Joulukuussa ensi-iltansa saa-
va elokuva herättänee mo-
nenlaisia tunteita ja ajatuksia. 
Teemaviikon sloganin isä, kir-
jailija Juha Vuorinen uskoo 
sen johtuvan siitä, että vali-

Haastavana teemana onnellisuus

tettavan monella suomalaisel-
la on omakohtaista kokemus-
ta päihdehaitoista. Vuorinen 
kertoo, että päätös alkaa on-
nelliseksi muutti hänen oman 
elämänsä. – Siitä aukesi sar-
ja tekoja, joista seurasi asioi-
ta, joiden tekemiseen tai te-
kemättä jättämiseen en ollut 
enää itse uskonut. Suomen vi-
rallinen onnellisuusprofesso-
ri Markku Ojanenkin kehot-
taa nimenomaan tekemään 
omien tavoitteiden mukaisia 
asioita, sillä asenteet muuttu-
vat tekojen myötä. Päihteiden 
käytöllä voi saavuttaa tunteen 
onnellisuudesta, lyhyellä täh-
täimellä, mutta pitkällä aika-

välillä onni koostunee muis-
ta asioista.

Teemaviikon sanomaa 
ovat yhteistyökumppaneina 
edistämässä: A-Kiltojen Liitto 
ry,  Alkoholiohjelma,  Ehkäi-
sevä päihdetyö EHYT ry, Irti 
Huumeista ry, Koulutus Elä-
mään -säätiö, Liikenneturva, 
Mannerheimin Lastensuoje-
luliitto, Music Against Drugs 
ry, Nuorten Ystävät ry, Rait-
tiuden Ystävät ry, Sininauha-
liitto, Sovatek-säätiö,  
Suomen Punainen Risti, Suo-
men Valkonauhaliitto ry, 
YAD Youth Against Drugs 
ry , Kampanjaa tukee myös 
Alko.

Perinteistä Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45. teemaviikkoa 
koordinoi Ehkäisevä päihdetyö EHYt ry yhteistyössä suomen Punaisen Ristin 
kanssa. Viikon aikana päihdetyötä tekevät toimijat korostavat yhdessä ehkäisevän 
työn merkitystä.

Tiesitkö, että 
tupakoitsijan 

ravintoympyrä 
on resepti 

lyhyeen elämään.

Ehkäisevä päihdetyö  – siitä paljon puhutaan, 
perään huudellaan, mutta mitä se on?

taloudellisempaa toimintaa 
kuin korjata vaurioita.  Ehkäi-
sevällä päihdetyöllä vähen-
netään päihteiden kysyntää, 
saatavuutta ja tarjontaa sekä 
haittoja.  Konkreettisesti puu-
tutaan esimerkiksi tupakan 
välittämiseen nuorille ja kehi-
tetään keinoja vähentää ratti-
juopumusta.  Työn tavoittee-
na on edistää päihteettömiä 
elintapoja, vähentää päihde-
haittoja sekä parantaa päih-
deilmiön ymmärrystä ja hal-
lintaa.  Päihteitä ovat alkoholi, 
huumausaineet, tupakka sekä 
lääkkeet ja muut päihtymi-
seen käytetyt aineet.  Myös 
peliriippuvuus ja –haitat ja 
muut ns. toiminnalliset riip-
puvuudet kuuluvat työnpii-
riin.

Konkreettinen työ voi koh-
distua yksilöön, hänen lähim-
piinsä, paikallisyhteisöön tai 
koko yhteiskuntaan.  Työme-
netelmät valitaan sen mukaan, 
ketkä tai mitkä ovat kulloin-
kin työn kohteena.  Tutkitus-
ti ehkäisevä päihdetyö on te-
hokasta silloin, kun toimitaan 
paikallisesti ja erilaisia toi-
mia sekä osaamista yhdistä-

en.  Esimerkiksi Pudasjärvellä 
poliisi valvoo alkoholin välit-
tämistä alaikäisille, koulussa 
ja vanhempainilloissa on Us-
kalla sanoa ei päihteille ja vä-
kivallalle toimintaan liittyviä 
tietoiskuja, teemoja ja keskus-
teluja.  Paikallislehti kirjoittaa 
aiheeseen liittyviä juttuja ja 
nuoret osallistuvat konkreet-
tisesti ehkäisevän päihdetyön 
toiminnan suunnitteluun, to-
teutukseen ja arviointiin.

Osallisuuden ja varhaisen 
tuen, puuttumisen näkökul-
masta entistä enemmän tulisi 
kiinnittää huomiota ja vaikut-
taa sellaisiin taustatekijöihin 
jotka joko altistavat ihmistä 
päihdeongelmille tai suojaa-
vat häntä niiltä.  Esimerkik-
si vaikeuksissa olevien per-
heiden tukeminen eri tavoin 
vähentää tehokkaasti lasten 
myöhempiä ongelmia.  On to-
dettu, että kun ihminen saa 
ajoissa tietoa oman alkoholin 
käyttönsä riskeistä ja neuvoja 
sen hallintaan, hän voi vaikut-
taa tulevaisuuteensa.

Tarja Väisänen, pj.

Kirjastonjohtaja Kaisa Mannisen ajatuksia onnellisuudesta
aktiivisuudesta. Nämä luon-
teenpiirteet auttavat meitä 
selviytymään elämän vaati-
muksista. Syynä voi olla myös 
rehellinen lukemisen tuoma 
nautinto. Kirja tuo ulottuvil-
lemme satoja ja satoja erilai-
sia maailmoja. Kirja voi tuot-
taa meille unohtumattomia 
elämyksiä ajasta ja paikasta 
riippumatta. Hyvän kirjan lu-
ettuaan voi todeta kasvaneen-
sa taas millihivenen henkistä 
pituutta.

Pudasjärvellä kirjasto tar-
joaa tasapuolisesti kaikil-
le kaupunkilaisille viihtyisän 
olohuoneen, jossa voi lueskel-
la lehtiä tai kirjoja, kuunnel-
la musiikkia tai katsoa eloku-
via. Suurinta osaa aineistosta 

voi lainata kotiin luettavaksi 
ja kuunneltavaksi. Haja-asu-
tusalueilla kiertää kirjastoauto 
tarjoamassa kirjastopalveluja.

Olemme saaneet myös jon-
kin verran liikuntavälinei-
tä lainattavaksi. Uusia liikun-
talajeja voi näin kokeilla ja 
hankkia vaikka myöhemmin 
omat välineet, jos liikuntalaji 
tuntuu mukavalta.

Kirjaston asiakastietoko-
neet ovat myös tarkoitettu 
kaupunkilaisten käyttöön.

Kirjastossa voi viihtyä 
myös tekemättä yhtään mi-
tään, nuoriso voi tavata ka-
vereitaan. Koululaiset voi-
vat tehdä läksyjään kirjaston 
pöytien ääressä. Kirjastossa ei 
vaadita täydellistä hiljaisuut-

ta, toki toisten häiritsemisestä 
ja huutamisesta tullaan huo-
mauttamaan.

Kirjastoon hankitaan vuo-
sittain n. 2-3000 uutta kirjaa, 
uusia lehtiä tilataan n. 150. 
Av-aineistoa (musiikkia, elo-
kuvia, äänikirjoja jne.) han-
kitaan yli 400 kpl. Aineiston 
hankinnassa pyritään siihen, 
että aineistoa olisi tarjottava-
na hyvin monenlaiseen ma-
kuun.

Suuria tunteita, huimia 
seikkailuja ja toivon kipinöi-
tä, niitä kaikkia toivon teidän 
löytävän kirjastostamme ja ai-
van ilmaiseksi!

Jatketaan aivot kirkkaina!



10 11nro 45PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti7.11.2012 7.11.2012nro 45

SMA KY AUTOKORJAAMO
Aloitamme toiminnan keskiviikkona 7.11.2012

Teollisuustie 2, (vastapäätä Pohjantähteä) Pudasjärvi
* Perinteinen autokorjaamotoiminta

myös ruostekorjaukset
* Alustojen pesut

* Fiksaukset ym. ym.
* Varaosatoimitukset

Tiedustelut ja ajanvaraukset 0400 563 935

HYVÄN OLON ILTA 
joulutunnelmissa

tiistaina 13.11.2012 klo 17-19.30
Kuukasjärven koululla

Tapahtumassa mukana 
Tupperware, Aloe vera, Party Lite, Lemom-korut ja 

huivit. Avontuotteet ja magneettirannekkeet. 
Ranuan seurakunta

Kahvi- ja mehutarjoilu
Tervetuloa tutustumaan ja 

tekemään 
joululahjahankintoja!

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

RAVINTOLA STREET4

RAVINTOLA STREET4

Runsas salaattipöytä
Savuporokeitto

Lohirulla
Metsästäjän paisti

Kermaperunoita
perunamuusia

täytekakku, kahvi, tee
Seisovapöytä sisältää kotijuomat ja leivät 

Tarjolla:

HyvÄÄ isÄinpÄivÄÄ kaikille! 

Hinta 10,-/hlö. Lapset alle 12v 6,-

11.11.2012
ISÄNpÄIVÄ LOuNAS 

STREET4:SSA kLO 11:00-15:00 

TER
VET

uLO
A!

Joten on aika merkitä kalenteriin 
MtK-Pudasjärven pikkujoulut ja 

puurojuhla!
tänä vuonna pikkujoulut järjestetään 

Hotelli isosyötteellä 1.12.2012 
alkaen klo 19.30. 

Luvassa on ainakin hyvää ruokaa ja 
vielä parempaa seuraa!  

Koko perheen puurojuhla on Hilturannan 
leirikeskuksessa 15.12.2012 alkaen klo 12.00. 

tiedossa jouluista ohjelmaa ja 
tietenkin joulupuuroa!

Joulu on 
kohta ovella…

ilmoittautumiset pikkujouluun 23.11 mennessä ja 
puurojuhlaan 8.12 mennessä puhelimitse 

(mielellään tekstiviestillä) 040-596 6198 tai 
sähköpostitse: maija.puhakka@luukku.com 
Pikkujoulujen omavastuuosuus on 10€/hlö, 

joka maksetaan paikanpäällä. Kari
Peuraniemi

Lämmin 
kiitos 

äänestäjilleni.

Lämpimät 
kiitokset 

äänestäjilleni 
jytkystä.

Sari 
Honkanen-

Rönkkö

TERVETULOA!

OMPELU- JA 
SAUMAUS-
KONEIDEN

myynti- ja huoltopäivälle

KANGAS JA OMPELIMO 
SARASSA
Kauppatie 1

pe 9.11. klo 10-17

UUDET 
KONEET
alk.125€

VANHAT VAIHDOSSA!

Esittelyssä mukana 
suositut koulumallit

BROTHER - BERNINA
HUSQVARNA - SINGER - ELNA

Oulun 
OmpeluKone
Hallituskatu 35, Postiaukio

040 544 1009

TARJOUS!
Pikahuolto 25€

Puh. esittelypaikalla
040 544 1009
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vaalittiin Pudasjärven römppäperinnettä 
Römppäkuhinoilla

Entisen Ahosen liikkeen edessä kävi mukavasti kuhi-
naa Römppäkuhinat tapahtumassa. Römppäkulkueen 
lähtötilanteessa kaupungin tervehdyksen esittänyt 
hallintojohtaja Seija Turpeinen edessä kolmas vasem-
malta. 

Kauppatiellä entisen Aho-
sen-kaupan tiloissa vietettiin 
lämminhenkisissä tunnel-
missa Römppää perjantai-
na 2.11. Rospuuttokelien ai-
kaan vietettävä entisaikojen 
satokauden päätösjuhla ko-
kosi tänäkin vuonna muka-
vasti väkeä jutustelemaan, 
tekemään ostoksia, tapaa-
maan tuttuja ja muistele-
maan menneitä. 

Römppäkulkue lähti ”ke-
kriä kiertämään”, mutta tänä 
vuonna liukkaan kelin vuok-
si päädyttiin lyhyeen kortte-
lilenkkiin. Kulkueen kärjessä 
astui Pudasjärven kaupun-
gin hallintojohtaja Seija Tur-
peinen. joka puheessaan 
näki tärkeänä Römppäperin-
teen säilyttämisen. Kulkuet-
ta ohjasi eteenpäin myös nel-
jän tytön sirkuspyöräryhmä 
sekä jonglööri palloinensa. 
Ahosen pihapiirissä ja sisällä 
taituroivat diabolo taitelija-
pojat, sekä afrikkalaisen mu-
siikin lauluryhmä.

Eri yhdistykset esittelivät 
ja myivät tuotteitaan. Römp-
päkahviosta sai ostaa vatsan 
täytettä ja istahtaa ihastele-
maan Aittojärven koululais-
ten tekemää Halloween –
taidetta, sekä Iijokiseudun 
Römppätapahtumista koot-
tua valokuvanäyttelyä men-
neiltä vuosikymmeniltä.

Pihalla oli tarjolla havuk-
ransseja haudoille tai oveen 
laitettavaksi ja musiikki soi 
kutsuvana koko tapahtuman 
ajan. Sisällä myynnissä oli 
leivonnaisia, käsitöitä, erilai-
sia puhtaus- ja hoitotuotteita 
sekä arvontaa.

Seppo Räisänen ja Pek-
ka Piri katselivat römppä-
kuhinaa eturivin paikalta ja 

Diabolo-taiteilijat Rasmus Paukkeri ja Niko Korteslahti 
viihdyttivät yleisöä vaikuttavilla esityksillään.

Kansalaisopiston sirkuspiirin tytöt, Sara, Anni, Maria 
ja Janette taituroivat yksipyöräisillään liukkailla jalka-
käytävillä römppäkulkueen edessä.

Pudasjärven Eläkeläisten myyntipisteestä sai kahvia, vohveleita ja munkkeja sekä 
osallistua arvontaan. Myyntipöydän takana palvelemassa Laila Takkinen, Hilkka Ti-
hinen ja Ensio Takkinen. 

Senja Vanhasella oli runsas leivonnaisten pöytä muun muassa gluteenittomia tuot-
teita sekä juuri leivottuja muikku- ja lanttukukkoja.  Senja kertoi laihtuneensa kah-
den vuoden aikana 64 kg, osittain kylläkin lääkärin avulla. Olon hän kertoi olevan vi-
reämpi kuin ennen ja monet pikkuvaivatkin ovat jääneet pois.

ihmettelivät mihin römp-
päjuhlilta ovat humalaiset 
kadonneet.  Piri ja Räisänen 
tiesivät Ahosen liikkeen ol-
leen ennen Pudasjärven 
Työväentalon, joka 1918-30 
luvun levottomissa tapah-
tumissa otettiin pakkokei-
noin pois työväenliikkeeltä. 
Miehet huomauttivat, ettei-
vät liikkeen omistajat olleet 
millään lailla osallisina sen 
aikaisiin tapahtumiin. Piri 
ja Räisänen toivoivat, että 
Pudasjärven kaupunki os-
taisi rakennuksen suojelu-
kohteeksi ja luovuttaisi sen 
edelleen ihmisten kerho- ja 
tapaamistiloiksi. 

- Tähän sopisi komeasti 
linja-autoasema, kahvila ai-
kuisille ja nuorillekin omat 

tapaamistilansa. Näin talo 
palautuisi alkuperäiseen tar-
koitukseensa kaiken kansan 
kohtaamispaikaksi, Piri ja 
Räisänen totesivat.

Vieraita arvioitiin paikal-
la käyneen kaiken kaikkiaan 
parisen sataa ja kauppakin 
kävi pöydissä mukavasti.

Paula Ylitalo totesi tapah-
tuman olleen kaiken kaikki-
aan onnistunut. Porukkaa 
kävi mukavasti katselemas-
sa ja kahvittelemassa. Römp-
päkulkue saatiin liikkeelle, 
eikä sääkään loppujen lo-
puksi ihan hirveä ollut, vaik-
ka sateilla uhkasikin.

Terttu Salmi ja 
Erkki Riihiaho
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PALAX ACTIVE U U T U U S !

Tilaa koneesi vuoden 
2012 loppuun mennessä 
ja saat laadukkaan mustan 
softshell-takin PALAX-
brodeerauksella.

ENNAKKOTILAAJAN ETU!

Kysy lisää lähimmästä 
AgrimArKetistA! www.palax.fi

ENSIESITTELY 
Kone-Forum
11.–13.10.2012

Tampereen Messu- 
ja Urheilu-

keskusNyt on klapinteko helppoa! Palax täydentää 

klapikonesarjaansa tuomalla markkinoille 

kuluttajaluokkaan PALAX ACTIVEN. 

Tervetuloa tutustumaan.

Kuvan kone lisävarustein

HiNNAT ALKAeN 

3780 €

esittelY Ja tYÖnäYtÖs 
puDasJärvella 7.11.2012 klo 10-15 

perheMarketin pihassa

heikki inget p.010 768 4881, Mikko kontio p.010 768 4915

Omistatko metsää?
Hoidetaan metsä tuottamaan!
Metsähoito on tuottava sijoitus tulevaisuuteen. L&T Biowatti on 
erikoistunut nuorten metsien ja ensiharvennusmetsien hoitoon.
Harvennamme metsiä ja ostamme samalla energia-, kuitu- 
ja tukkipuuta pysty- ja hankintakaupalla.

Metsäpalveluasiantuntijamme:

Puusta puhdasta energiaa
www.biowatti.fi
p. 010 4608

Jarkko Hokkanen 050-599 8465
• Ii, Yli-Ii ja Ranua

Matti Perttunen 050-313 0781
• Pudasjärvi ja Taivalkoski

Kaupunginvaltuusto va-
litsi kokouksessaan 25.10. 
edesmenneen Päivi Takki-
sen tilalle jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi sivistyslau-
takuntaan Sari Honkanen-
Rönkön.  Ehdolle esitettiin 
myös Pekka Törröä ja San-
na Steniusta. Päätöksestä ää-
nestettiin suljetuin lipuin.

Honkanen-Rönkkö nousi 
myös varsinaiseksi valtuu-
tetuksi Päivi Takkisen tilal-
le. Kahden päivän kuluttua 
hänet valittiin kuntavaaleis-
sa myös tulevan valtuuston 
jäseneksi Perussuomalaisten 
listalta. Honkanen-Rönkkö 
on perheellinen, johon kuu-
luu neljä lasta. Hän on val-
mistunut sisätautikirurgian 
sairaanhoitajaksi ja työsken-
telee sairaanhoitajana Pu-
dasjärven terveysaseman 
vuodeosastolla. 

Valtuusto hyväksyi yk-
simielisesti Pohjois-Poh-
janmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän perussopi-
muksen muuttamisen. Vuo-
den 2013 alusta Haukipu-
taan, Kiimingin, Oulunsalon, 
ja Yli-Iin kunnat sekä Oulun 
kaupunki muodostavat uu-
den Oulun. Tässä yhteydes-
sä Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin jäsenkuntien 
lukumäärä laskee nykyises-
tä 35 jäsenkunnasta 31:een. 
Perussopimuksen äänivalta-
osuutta koskeva kohta esi-

Sari Honkanen-Rönkkö 
nykyisen valtuuston ja 
sivistyslautakunnan jäseneksi
tetään muutettavaksi siten, 
että yksittäisen kunnan asu-
kaslukuun pohjautuva ääni-
määrä valtuustossa voi olla 
enintään 33 prosenttiyksik-
köä nykyisen 20 prosenttiyk-
sikön sijaan. Perussopimuk-

sen muutos astuisi voimaan 
1.1.2013.

Valtuusto hyväksyi Ylä-
kartanon Yläkartanon toi-
minnan ottamisen Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
omaksi toiminnaksi. Muu-

Sari Honkanen-Rönkkö nousi viime valtuuston kokouksessa varsinaiseksi valtuute-
tuksi. Kahden päivän kuluttua hänet valittiin kuntavaaleissa myös tulevan valtuus-
ton jäseneksi.

Pohjois-Pohjanmaan kunnissa uusista valtuutetuista yhä 
useammalla on yrittäjätausta. Valtuustoihin saatiin hyvä 
määrä yrittäjyyden asiantuntemusta, iloitsee toimitusjohta-
ja Marjo Kolehmainen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä. Tulos 
on hieno myös sen vuoksi, että kuntaliitoksista ja valtuus-
topaikkojen vähenemisestä huolimatta yrittäjävaltuutettujen 
määrä kasvoi edellisiin vaaleihin verrattuna. Kaiken kaikki-
aan Pohjois-Pohjanmaan kuntien valtuustoihin tuli valittua 
eri puolueista116 yrittäjää, joka tarkoittaa joka kolmannen 
yrittäjäehdokkaan läpimenoa, toteaa Kolehmainen. Tässä lu-
vussa on huomioitu ne yrittäjät, jotka ovat käyttäneet yrittä-
jä-titteliä.

-Yrittäjyyden merkitys tulee entisestään korostumaan. 
Tarvitsemme kipeästi uusia innovaatioita ja uutta kasvua, 
jotta pystymme säilyttämään ja hyödyntämään alueem-
me korkean osaamisen ja luomaan uusia työpaikkoja, tote-
aa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kunnallisvaalikampanjasta 
vastaava järjestöpäällikkö Kirsi Anttila. Kasvun ja kansain-
välistymisen edellytysten luomisen rinnalla on tärkeää huo-
mioida myös jo toimivat yritykset ja niiden tarpeet. Yritystä 
lähimpänä on oma kunta ja sen tarjoamat yrittämisen olo-
suhteet. Toimiva kuntatalous tarvitsee menestyviä yrityksiä, 
toteaa Anttila.

Pudasjärven Yrittäjien hallituksen kokouksessa 4.11. to-
dettiin, että paikkakunnalta pääsi valtuustoon kolme jä-
senyrittäjää eli Aune Ekdahl, Eero Oinas-Panuma ja Paavo 
Tihinen. Lisäksi kaksi yrittäjien jäsentä on ensimmäisenä va-
ravaltuutettuna eli Jari Jussila ja Pekka Niemitalo. Ensi vuo-
den toimintasuunnitelmaan kirjattiin toivomuksena, että 
Yrittäjäyhdistyksen hallitukselle ja kaupunginvaltuustolle 
sekä kaupunginhallitukselle järjestyisi yhteinen tapaaminen 
ensi vuoden puolella. (HT)

Yrittäjiä lisää 
valtuustoihin

toksen valmistelusta vastaa 
Oulunkaaren kuntayhtymä. 
Valtuustossa korostettiin toi-
minnan sisällön sekä liikun-
ta- ja toiminta-aktiviteettien 
kehittämistä. HT

Oulunkaaren kuntayhtymän 
Yrityskaari-hanke ja elinkei-
notoimi sekä Suomen Yritys-
kummit ry tarjoavat alueen 
nykyisille yrittäjille ja yri-
tysten perustamista suunnit-
televille tilaisuuden kuulla 
Sampo pankin johtavan asi-
antuntijan Lauri Uotilan aja-

Maailman talousnäkymät esillä yrityskummiseminaarissa
tuksia maailmantalouden 
nykytilasta ja tulevaisuuden 
näkymistä. Samalla yrittäjil-
lä on mahdollisuus tutustua 
Oulunkaaren yrityskummei-
hin. 

Lauri Uotila on pitkän lin-
jan ammattilainen, joka on 
palkittu parhaiten osuneesta 

talousennusteestaan vuonna 
2008. Tilaisuudessa hän pu-
huu sekä Suomen että koko 
maailman taloudennäkymis-
tä. 

Iltapäivä pidetään Iin 
Micropoliksessa perjantaina 
9. 11 kello 13.30 alkaen. Ti-
laisuuden avaa Iin kunnan-

johtaja Markku Kehus. Yri-
tyskummien terveiset tuo 
Suomen Yrityskummit ry:n 
hallituksen jäsen Jarmo Jun-
tunen. Iilaakso Oy:n toimitus-
johtaja Ari Alatossavan pu-
heenvuoro on uusiutuvasta 
energiasta. Uotilan esityksen 
jälkeen ATK-kehittäjä Pekka 

Vanhala esittelee Yrityskaa-
ri-hankkeen ja yrityskummi 
Hannu Kurkela kertoo alu-
eellisesta yrityskummitoi-
minnasta. Tilaisuuden pää-
tössanat esittää Oulunkaaren 
kuntayhtymän yritysasia-
mies Ilkka Pirttikoski. 

Ilmoittautumiset viimeis-

tään ke 7.11 sähköpostilla 
yrityskaari@oulunkaari.com 
tai 08 5875 6121. 

Oulunkaari tiedotus
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HOX ! PITKÄT VARRET

FLANELLIPAITA JUSSIPAITACOLLEGE-PUSERO

13,90 26,80

17,50

24,90 19,90
VILLASEKOITE 
SUKAT

VIIKKOSUKAT

9,95
7 -pack

HARALD
HIRMUINEN

AAMUTAKKIYÖPUKUJA
 3 par

999,-
ALK.

NAHKAHANSKAT 
JA -KINTAAT

LADATTAVAT
PARTA-

KONEET

LUMILINGOT
ALK.

ASEKAAPIT

AKKU-
PORAKONE

SÄHKÖSAVUSTIN
1100 W

14,90

49,50

KELKKA-
KENGÄT
Irtovuorilla • Koot 41-47

RAPID luistimet
• Koot 36-46MARK 2

WILD 
FLEECE
oloasu

29,90
MAURI 

KUNNAS

23,80

7,90

HARALD
käsipyyhe

kylpypyyhe
18,50

MOOTTORI-
KELKAT

18,90
EIGER päähine
valk. ja musta

49,50

24,90

19,50

ALK.

ALK.

14,4 V
13 mm istukka
 2 akkua
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Katujen perusparantamisen suunnittelu etenee

Katujen kunnostustyöt kiinnostivat niiden varren asukkaita. Kaupungin puolesta tietoa oli antamassa eturivissä 
istuvat osastosihteeri Terttu Määttä ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Seppänen, joka myös toivotti osal-
listujat tervetulleeksi tilaisuuteen.

Kaupungin katuverkko on 
päässyt vuosien mittaan 
huonoon kuntoon. Se on to-
dettu vuonna 2011 tehdys-

sä katujen kuntokartoituk-
sessa. Kaupunki on lähtenyt 
suunnittelemaan peruspa-
rantamisohjelmaa tilanteen 

parantamiseksi. Ensimmäi-
sille kuudelle kadulle on nyt 
laadittu perusparantamis-
suunnitelmat. Ne esiteltiin 

yleisölle torstaina 1.11. Poh-
jantähdessä. 

Esiteltävinä olivat Kallen-
tien, Tuulimyllyntien välin 

Saarenpudas – Mursuntie, 
Karjatien, Kotolantien Suo-
ja-kujan ja Honkatien pe-
rusparantamissuunnitelmat. 
Kadut on valittu suunnitte-
luohjelmaan vuonna 2011 
tehdyn kuntokartoituksen 
perusteella. 

Kaupunkia tilaisuudessa 
edustivat Kauko Seppänen 
ja Terttu Määttä. Suunnit-
telijan edustajat olivat Eelis 
Krankka  Air-ix ympäristös-
tä ja Topi Hyötylä Rambol-
lista. 

Esittelijöiden lisäksi ti-
laisuudessa oli mukana 15 
henkilöä kyseisiltä kaduil-
ta. Tilaisuudessa käytiin läpi 
kaikki katusuunnitelmat yk-
sityiskohtaisesti ja sovittiin 
muutoksista.  Lähtökohtana 

suunnittelussa on ollut, että 
katujen rakenteet uusitaan, 
rakennetaan tarvittavat sala-
ojat ja sadevesiviemärit, ajo-
radat päällystetään ja kadut 
valaistaan.  

Asukkaat olivat tyytyväi-
siä suunnitelmien sisältöön 
ja siihen, että suunnitelmat 
on tehty. He toivoivat pi-
kaista katujen rakentamista. 
Kauko Seppänen totesi, että 
kaikkia kuutta katua ei saa-
da sopimaan yhdelle vuo-
delle. Lähtökohtana on, että 
katujen perusparantaminen 
aloitetaan huonokuntoisim-
mista kaduista ja työtä teh-
dään vuosittain katujen ra-
kentamiseen varattujen 
määrärahojen puitteissa. Ra-
kentamiskohteet nimeää tek-
ninen lautakunta. 

Topi Hyötylä

Kaupungilta lausunto taksiluvista
Kaupunginhallitus keskus-
teli tiistaina 30.10. pitämäs-
sään kokouksessa kiinteistö- 
ja tuloveroasioista sekä otti 
kantaa taksilupien määrään 
ja sijaintipaikkoihin Pohjois-
Pohjanmaan Ely-keskuksen 
pyytämään lausuntopyyn-
töön alueen taksien riittä-
vyydestä ja esteettömän ka-
luston määrästä. 

Pudasjärvellä on tällä het-
kellä taksilupia 34, joista on 
kaksi lopettanut ja kaksi vie-

lä avoinna eli takseja on nyt 
30. Taksien asemapaikat 
ovat jakaantuneet tarpeen 
mukaan eri kyläalueille, 
mutta 2012 aikana, kaupun-
gin kaakkoisosassa sijaitse-
valta Paukkerin alueelta lo-
petti kaksi taksia ja alue jäi 
ilman taksipalvelua. Myös 
Ala-Siuruan alueelta ja He-
tekylän alueelta puuttuu 
edelleen taksipalvelu, jonka 
pikainen palautuminen alu-
eille on koululaiskuljetusten 

ja alueenasukkaiden kan-
nalta hyvin tärkeää. Mikäli 
nämä kolme aluetta saadaan 
taksipalvelun piiriin, palau-
tuu taksien alueellinen kat-
tavuus kaikille.

Käytössä olevista taksiau-
toista, 13 autoa on 1+4 paik-
kaisia takseja ja 17 autoa on 
ns. monikäyttöisiä tilatak-
seja, joista neljässä autossa 
on asetusten mukainen in-
vavarustus pyörätuolihissil-
lä. Syötteen viikonloppua ja 

sesonkiaikaista palvelutar-
vetta parantamaan on kah-
den alueella toimivan taksin 
lisäksi myönnetty vaihto-
ehtoinen asemapaikkalu-
pa yhdeksälle ulkopuolisel-
le taksille.

Oulunkaaren kuntayh-
tymän järjestämiskeskuk-
sen sopimuksen piirissä on 
27 taksia, joka vastaa 90 pro-
senttia käytettävissä olevas-
ta kalustosta.

Pudasjärven kaupungin 

ja Oulunkaaren kuntayhty-
män tarpeet huomioiden, 
taksien määrä kysyntään 
nähden, voidaan pitää riittä-
vänä edellytyksellä, että alu-
eelle myönnetty kiintiömää-
rä on kokonaisuudessaan 
käytössä. Ensisijaisesti lupia 
myönnettäessä tulee huomi-
oida Ala-Siuruan -, Heteky-
län – ja Paukkerin alueiden 
tarpeet. 

Pudasjärven kaupunki 
näkee ongelmallisena me-
nettelyn, jolla taksien asema-
paikat määrätään kuntakoh-
taisesti. Tämä menettely on 

johtanut siihen, että taksien 
riittävyydessä sekä asiakas-
tarpeisiin ja kuljetuskysyn-
tään vastaamisessa on ongel-
mia pitäjän reuna-alueilla ja 
osalla sivukylistä. Erityises-
ti tämä näkyy taksiyrittäjien 
kiinnostuksen puutteena si-
vukylien koululaiskuljetuk-
siin. Asemapaikkojen mää-
rääminen sivukylille helpotti 
kuljetusten järjestämistä. 
Nykyinen kehityksen suun-
ta on huolestuttava Pudas-
järven tyyppisessä haja-asu-
tuksen ja laajan pinta-alan 
pitäjässä. ER

Hakkipilke 37 soveltuu vaativaan 
kotitarve-  tai ammattikäyttöön ja 
”kimppakoneeksi”

kun tehdään suuria polttopuueriä. 
Koneen tehontarve on vain 7,5 kW, 
mutta sillä voidaan pilkkoa tehok-
kaasti

halkaisijaltaan 37 cm paksuisia puita. 

Munkkikahvitarjoilu!        TERVETULOA!

ma–pe 8.00–17.00
la 9.00–14.00
su suljettu

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

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856

HAKKIPILKE HALONTEKONÄYTÖS klo 10-15

Puunkäsittelyn teemapäivä 
Rautia K-maataloudessa 8.11. klo 10-15

Päivän aikana kaupan päättäneille 
sähkökäyttöinen teränteroituslaite ilmaiseksi, 

arvo 60 euroa.

tehtaan edustaja veijo kontro paikalla!

Nokka-tuoteperheeseen 
kuuluvat traktorisovitteiset 

Nokka-kuormaimet, 
-metsäperävaunut, -juontokourat ja 

-energiakourat sekä Esko-lumilingot.
Nokka-tuotteet ovat vuosien kokemuksen ja 
alan nykyisen teknisen tietämyksen ansiosta 
suomalaista osaamista parhaimmillaan. Nokka-
tuotteet ovat  tuottavia ja luotettavia suomalaisen 
maatilatalouden ja urakoinnin työkoneita.

Nokka tuotteet

Yhdistelmäteline
(galvanoitu) sekä 50 kpl
lavasäkkejä valinnan mukaan
(Euro- tai Fin-säkkejä)
 
euro-säkeillä
(Yhdistelmäteline 209 ja 50
kpl euro-lavasäkkejä 119)
 
Fin-säkeillä
(Yhdistelmäteline 209 ja 50
kpl fin-lavasäkkejä 113)

espegard 
verkkosäkki
Vaikka Verkkosäkkiä ei ehkä voi 
kutsua «ikuiseksi», se ei ole 
kaukana siitä! Säkki on valmistettu 
kulutusta kestävästä 
materiaalista
toistuvaan käyttöön 
verkkosäkki
Verkkosäkki 1500 l -
umpipohjalla 
verkkosäkki
Verkkosäkki 1500 l -
pohjasta tyhjennettävä

Yleisteline
Erinomainen, pyörillä 
varustettu teline,joka sopii 
Verkko- ja Big Bag-säkeille.

säkitysteline
verkkosäkeille

Laadukas säkitysteline 
sopii verkkosäkkien 

(tuotteet 136&138) säkitykseen.

tarvikkeet 
polttopuiDen 
käsittelYYn!

Suursäkkijärjestelmä tehostaa 
polttopuiden tuotannon, varastoinnin ja 
myynnin. Säkin suunnittelussa on otettu 

huomioon täytön, kuljetuksen, tyhjennyksen ja 
uudelleenkäytön helppous.

Meiltä löytyy säkkejä monenlaisiin tarpeisiin, 
kuten piensäkit, lavasäkit tai nostolenkkisäkit.

Puh.  020 752 8260

298,-Pakettihinta

191,-
Laita säkin alle 
puinen kuormalava, 
niin säkin siirtämi-
nen käy helposti 
täytön jälkeen.

369,-kpl

35,-

39,-

päivän tarJous! 
Vaihtolaite
puutavarakärry 
hakki souvari 
kuormaajalla 5950,-
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Pohjois-Pohjanmaan kennel-
piirin hirvikoira parhaim-
misto kilpaili piirinmesta-
ruudesta 24.10 Pudasjärven 
maastoissa. Kokeeseen oli 
valittu aikaisempien koetu-
losten perusteella piirin kak-
sikymmentä kovinta hir-
venhaukkujaa ja edellisen 
vuoden mestari Marko Tan-
huan omistama jämtlannin-
pystykorvanarttu Rilla.

Karsinnasta tänä vuon-
na mukaan tuli kymmenen 
Karjalankarhukoiraa, seitse-
män Jämtlanninpystykorvaa 
ja neljä Norjanharmaata hir-
vikoiraa.

Kisakeskuksena toimi 
Syötteen luontokeskus, joka 
tarjosikin hienot puitteet jär-
jestää piirinmestaruuskisat. 
Kilpailijoiden ruokahuollos-
ta vastasi luontokeskuksen 
kahvila-yrittäjä joka laittoi-
kin kilpailijoille erinomai-
sesti maistuneen lihakeiton, 
kiitos vielä näin jälkikäteen-
kin.

Kisapäivän aamuna 
sää antoi oman mausteen-
sa, edellisten päivien pak-
kaset muuttuivat yön aika-
na räntää ja vettä antavaksi 
myrskytuuleksi ja keli tun-
tui koiranohjaajien arviois-
sa vaikeuttavan hirvien löy-
tymistä.

Maastot jakautuivat mil-
tei joka puolelle pitäjää ja si-
jaitsivatpa neljä koemaastoa 
Taivalkosken puolellakin. 
Maastoon lähteviä ryhmiä 
evästettiin ylituomarin toi-
mesta, tarkat ohjeet niin 

Hirvenhaukun 
piirinmestaruus 
Pudasjärvelle

haun kuin haukunkin arvos-
teluun antoi kokeen ylituo-
marina toiminut, Pudasjär-
visille tuttu mies, nykyään 
Suomussalmella asuva Sep-
po Komulainen. Tietoja 
maastoista löytyneistä hir-
vistä alkoikin saapua keskus-
paikalle ja Ylituomariryhmä 
pääsikin maastokierroksella 
kuuntelemaan haukkua kol-
messa eri maastossa kovasta 
tuulesta huolimatta.

Kokeen tulostaso nousi 
kohtalaiseksi ottaen huomi-
oon jo ainakin osassa aluetta 
heikoksi käyneestä hirvikan-
nasta, huippukoirat tuntui-
vat löytävän sen viimeisen-
kin elukan haukuttavaksi. 
Osallistuneista koirista yksi-
toista haukkui hirvi-ykkösen 
tuloksen ja olipa muutamis-
sa maastoissa epäonneakin 
tuloksen teossa, lähinnä ar-
kojen hirvien muodossa. Ki-
san voitto irtosi lähes täydel-
lisellä hirvityöskentelyllä, 
pudasjärveläisen Harri Hil-
tulan omistaman Jämtlan-
ninpystykorva Onnivaaran 
Kapun haukuttua huipputu-
loksen 97,5 pistettä.

Piirinmestaruuskilpai-
lut toimivat samalla karsin-
takisana kohti rotujen omia 
mestaruuskisoja ja valinnat 
kilpailun osalta teki valitsi-
jamiehenä toiminut, hirven-
haukkukokeen ylituomari 
Matti Myllylä Haukiputaal-
ta.

Mikko Lehtola

TuLOKSeT:
1. 42/1 Onnivaaran Kapu, om. 
Harri Hiltula, Pudasjärvi, 97,5 p.
2. 42/1 Siimeksen King, om. 
Hannu Pitkänen, Muhos, 92 p. 
(pidempi haukkuaika)
3. 48/1 Kosselon Elringo, om. 
Pasi Keränen, Kiiminki, 92 p.
4. 48/1 Jämäkän Laku, om. Rau-
no Kallunki, Kuusamo, 91 p.
5. 42/1 Kuudes Aisti Mosku, om. 
Kimmo Vengasaho, Pudasjär-
vi, 90 p.
6. 42/2 Ranta-ahon Sanni, o. Soi-
le ja Tuomo Pitkänen, Taivalkos-
ki, 88 p.
7. 48/1 Jaki, om. Jussi soronen, 
Taivalkoski, 83 p.
8. 242/1 Petäjän Veistäjän Miro, 
om. Janne Kaijala, Taivalkoski, 
82 p.
9. 48/1 Jermukka, om. Matti Sep-
pänen, Kuusamo, 81 p.
10. 242/1 Petäjän Veistäjän Miko, 
om. Matti ja Suvi Hämeenniemi, 
kuusamo, 80,5 p.
11. 48/2 Teilojan Ansa, om. An-
nukka Tiiro-Ojanen, Ii, 72 p.
12. 48/1 Jämäkän Osku, om. 
Juha Leinonen, Kuusamo, 68,5 p.
13. 42/2 Rilla, om. Marko Tan-
hua, Kiiminki, 17 p.
14. 48/1 Salokarhun Valtti, om. 
Timo Tiiro, Ii, 14 p.
15. 48/1 Kähisijän Miki, om. Juha 
Kallunki ja Sonja Tiermas, Kuu-
samo, 14 p.
16. 242/1 Trollelgen’s Harald, 
om. Ilkka Rautio, Haukipudas, 
14 p.

17. 42/1 Suontauksen Sakke, 
om. Heikki Kallunki, Kuusamo, 
11,75 p.
18. 242/2 Nellakaaron Iita, om. 
Lea Haapasalo, Muhos, 11 p.
19. 48/1 Teilojan Eki Edward, 
om. Pekka Pikkujämsä, Oulu, 
11 p.
20. 48/2 Vesaperän Tuuli, om. 
Kari Viikinen, Pudasjärvi, 3,5 p.
21. 42/1 Kelopojan Jimi, om. Jou-
ni Siekkinen, Kiiminki, 0 p. Luo-
pui, koira sairas.
hirvenhaukun-ottelun 
pohjanlohkon valintaan:
1 Kosselon Elringo
2. Jämäkän Laku
3. Jaki
varalla Jermukka

hirvimestaritarottelun 
pohjanlohkon valintaan:
1. Ranta-ahon Sanni
muut koirat valitaan myöhem-
min.

hirvimestaruusottelun 
pohjanlohkon valintaan:
1. Onnivaaran Kapu
2. Siimeksen King
3. Kuudes Aisti Mosku
varalla Petäjän Veistäjän Miro
 
Pohjois-Pohjanmaan 
kennelpiirin Piirin-
mestari v.2012 
Jämtlanninpystykorva Onnivaa-
ran Kapu ja omistaja Harri Hil-
tula

Kirkkomusiikkiviikon tä-
män viikon perjantain 
konsertissa kuullaan lau-
lumusiikkia urkujen säes-
tyksellä kun Oulun seu-
dun ammattikorkeakoulun 
opettajat Kristjan Mõisnik 
ja Ismo Hintsala saapuvat 
esiintymään Pudasjärven 
kirkkoon. Ohjelmistossa on 
paljon suomalaisten säveltä-

Hengellisen laulumusiikin 
konsertti urkujen säestyksellä

jien, kuten Oskar Merikan-
non, Ahti Sonnisen ja Tauno 
Pylkkäsen tuotantoa. Lau-
lumusiikin lisäksi konsertin 
ohjelmistossa ovat Guy Pier-
nen Preludi ja Otto Olssonin 
Sonaatti uruille. 

Basso Kristjan Mõisnik on 
syntynyt Tallinnassa vuon-
na 1974. Hän aloitti musiik-
kiopinnot Tallinnan G.Otsin 

musiikkikoulussa ja jatkoi 
lauluopintoja Sibelius-Aka-
temian solistisella osastol-
la. Hän on opiskellut myös 
Kölnin musiikkikorkeakou-
lussa ja osallistunut useille 
mestarikursseille. Vuodesta 
1998 alkaen Kristjan Mõisnik 
on esiintynyt ooppera-, ora-
torio- ja konserttisolistina, 
sekä lied-laulajana Suomes-

Kristjan Mõisnik

sa, Virossa, Ruotsissa, Puo-
lassa, Tanskassa ja Saksassa. 
Vuosina 2004-2007 hän kuu-
lui Bremenin oopperan solis-
tikuntaan Saksassa. Ooppe-
rarooleja hänelle on kertynyt 
noin 35 yli 40 eri produkti-
ossa. 

Ismo Hintsala on opiskel-
lut diplomipianistiksi ja dip-
lomiurkuriksi Sibelius-Aka-
temiassa Helsingissä sekä 
Pariisin konservatoriossa. 
Opetustyön ohella hän kon-
sertoi paljon urkurina koti-
maassa sekä usein myös ul-
komailla, viimeisimmäksi 
Wienissä, Pariisissa, Berlii-
nissä sekä Ruotsissa.

Keijo Piirainen

Ismo Hintsala Pariisissa Madeleinen kirkon urkujen ääressä.

Kirkkomusiikkiviikon en-
simmäisenä konserttina 
kuultiin maanantaina 5.11. 
seurakuntakodissa Anna-
Maaria ja Olli Varosen sel-
loduoa. Duo konsertoi sään-
nöllisesti niin kotimaassa 
kuin ulkomailla. Seuraava 
ulkomaankiertue suuntau-
tuu Ruotsiin. 

Duon konsertti oli kah-
den huippuammattilaisen 
hieno taidonnäyte. Yhteen 
soitto oli hiotunutta, taitavaa 
ja musikaalista. Monipuoli-
sen ohjelmisto piti kuulijat 
otteessaan konsertin alusta 
aivan loppuun saakka. Oh-

Monipuolinen ja laadukas selloduo-konsertti
jelmassa oli eurooppalaisten 
säveltäjien rinnalla paljon 
kotimaisia tuttuja teoksia. 
Hannikaisen Suojelusenke-
li, Järnefeltin Kehtolaulu ja 
Sibeliuksen Soi kunniaksi 
Luojasta ja Romanssista teh-
dyt hienot sovitukset puhut-
telivat kuulijoita. Erityismai-
ninnan ansaitsee myös Luigi 
Boccherinin teos, jossa kak-
si selloa täytti koko kirkkoti-
lan muhkealla soinnilla.  Me 
kuulijat saimme nauttia laa-
dukkaasta konsertista.

Keijo Piirainen

Anna-Maaria ja Olli Varosen selloduo oli kahden huip-
puammattilaisen hieno taidonnäyte.

Katariina Niemitalo työs-
kentelee Pudasjärvi-lehdes-
sä ilmoitusten valmistajana 
ja sivujen taittajana. Katarii-
na on valmistunut Tampe-
reen 

Ammattioppilaitokses-
ta painopinnanvalmistajaksi 
ja työskennellyt useita vuo-
sia Kittilä -lehdessä ennen 
muuttoaan Pudasjärvelle. 
Viimeiset neljä vuotta Kata-
riina työskenteli Niemitalon 
juustolan perheyrityksessä 
myymäläpäällikkönä.

Katariinan harrastuksiin 
on kuulunut jo yli kaksikym-
mentä vuotta hevoset ja rat-

Katariina Niemitalo aloitti Pudasjärvi-lehdessä
sastus. Tällä hetkellä 
hänellä ei ole omaa 
hevosta, mutta aina 
ajan salliessa hän 
käy talleilla ja ratsas-
tamassa. ER

Katariina Niemitalo.
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Pudasjärven 10. kirkkomu-
siikkiviikko alkoi lauantaina 
3.11. ensin Jumalanpalveluk-
sella Sarakylän kappelissa ja 
iltapäivällä lasten pyhäin-
päivän hartaudella kirkossa.

-Olemme tulleet valon 
keskelle. Valo kertoo ruko-
uksesta ja uskosta. Usko ker-
too rakkaudesta niihin lähei-
siin, jotka olemme joutuneet 
saattamaan haudan lepoon. 
Näillä sanoilla seurakunta-
pastori Jaakko Sääskilahti 
aloitti lasten hartaushetken.

Räntäsateesta huolimatta 
kirkkoon oli saapunut lap-
siperheitä sekä lapsia iso-
vanhempiensa kanssa hil-
jentymään pyhäinpäivän 
hartaushetkeen, sekä kuun-
telemaan Keijo Piiraisen joh-

Seurakunnassa runsaasti tilaisuuksia 
pyhäinpäiväviikonloppuna

Kynttiläkulkuetta hautausmaalle johtamassa Pirjo Petäjäjärvi ja Päivi Pohjanvesi.

Kirkkoon oli saapunut runsaasti lapsiperheitä sekä lapsia isovanhempiensa kanssa hiljentymään pyhäinpäivän hartaushetkeen.

Kaksivuotisen isoskoulutuksen syksyllä aloittaneet 
Elina Särkelä ja Mari Lantto avustivat sunnuntain mes-
sussa tekstinlukijoina sekä kolehdin keräämisessä.

tamaa, kirkasäänistä 16-jäse-
nistä lapsikuoroa.

Jaakko Sääskilahti puhui 
lapsille siitä, kuinka äiti tai 
isä lohduttavat lasta kun hä-
nelle tulee itku. Lohdutuk-
sen jälkeen kyyneleet pyy-
hitään pois ja suru unohtuu. 
Hän luki myös katkelman 
Lasten Raamatusta, joka kä-
sitteli opetuslapsia, heidän 
tekemisiään ja kokemuksi-
aan ja kuinka Jumala pyyhki 
heidänkin kyyneleet.

Valoa ja autuutta
Kirkossa pidetyssä vainaji-
en muistopäivän iltamessus-
sa kappalainen Juha Kukku-
rainen puhui autuudesta ja 
valosta. Saarnassaan Kukku-
rainen luki katkelman vuori-

saarnasta missä Jeesus julis-
taa, ketkä ovat autuaita.

- Olemme näin pyhäin-
päivänä hiljentyneet vaina-
jien muistojen äärelle ja pie-
ni liekki pimeyden keskellä 
kertoo jälleennäkemisen toi-
vosta, puhui Kukkurainen.

Messussa luettiin kaik-
kien viime vuoden pyhäin-
päivän jälkeen kuolleitten 
pudasjärveläisten ja Pudas-
järvelle haudattujen nimet. 
Koska vainajia oli runsaas-
ti, luku tapahtui kolmessa 
osassa ja Keijo Piiraisen joh-
tama Vox Margarita esitti 
kaunista naiskuorolaulua ni-
milukujen välillä.

Ehtoollisavustajana mes-
sussa toimi Pudasjärven seu-
rakunnan uusi diakoni Hele-
na Koivukangas. 

Kohti kirkkovuoden 
päättymistä
Seurakuntakodissa pidetys-
sä Sunnuntaimessussa 4.11. 
Juha Kukkurainen muistut-
ti kuinka vääjäämättömäs-
ti olemme kulkemassa kohti 
kirkkovuotemme viimeisiä 
pyhiä. Vietimme 23. sun-
nuntaita helluntaista ja päi-
vän sisältönä olivat anteeksi-
antamus sekä siitä avautuva 
keskinäinen rakkaus. 

-Koko elämämme perus-
tuu anteeksiantoon, jonka 
saamme Kristuksen ristin-
kuoleman ansiosta. Se vel-
voittaa meidät kohtaamaan 

lähimmäisemme ystävälli-
sesti, lempeästi ja anteeksi-
antavasti. Tällainen asenne 
tekee mahdolliseksi sen, että 
Jumalan moninaiset lahjat 
pääsevät vaikuttamaan kai-
kessa rikkaudessaan, puhui 
Kukkurainen.

Messussa Kukkurais-
ta avustivat tekstinlukijoi-

Diakoni Helena Koivukangas ja kappalainen Juha Kuk-
kurainen jakoivat pyhäinpäivän iltamessun ehtoolli-
sen.

Pudasjärven seurakunnan kirkkokuoro lauloi sunnuntaimessussa kanttori Jukka 
Jaakkolan johdolla.

na isoskoulutuksensa aloit-
taneet Mari Lantto ja Elina 
Särkelä, sekä ehtoollisavus-
tajana toimi diakoni Leena 
Loukko. Kirkkomusiikkivii-
kon kunniaksi Pudasjärven 
seurakunnan Kirkkokuoro 
esiintyi kanttori Jukka Jaak-
kolan johdolla. Seurakunta-
mestari Pentti Riekki sekä 

avustavat nuoret keräsivät 
kolehdin avustamaan Muur-
manskin luterilaisen kirkon 
rakentamista. 

Terttu Salmi
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SyöteSirius avaa ovensa Hotelli Pikku-Syötteellä
Kauneus- ja hyvinvointipal-
veluita tuottava SyöteSirius 
aloitti toimintansa Hotelli 
Pikku-Syötteen tiloissa mar-
raskuun alussa.

– Tällaista keskitettyä pal-
velukokonaisuutta on Syöt-
teen alueelle kaivattu. Toki 
asiakaskuntaamme kuuluu 
myös kaikki Pudasjärven ja 

Taivalkosken alueen ihmi-
set. Ei tämä ole ainoastaan 
turisteille suunnattu, ker-
tovat kuntohoitaja/hiero-
ja Johanna Määttä sekä kos-

metologi Sirpa Sarajärvi ja 
reikienergiahoitaja Aarno 
Sarajärvi.  

SyöteSiriuksen myötä 
Sirpa Sarajärven kosmetolo-
gin palvelut siirtyvät koko-
naisuudessaan Pikku-Syöt-
teelle.

Pitkällisen suunnittelu-
työn ja sopivan paikan et-
simisen jälkeen yrittäjät 
päätyivät Pikku-Syötteen 
hotellin tiloihin koska siel-
lä on panostettu esteettö-
myyteen ja kaikki asiakkaat 
pääsevät vaivattomasti vas-
taanottotilaan joko hissillä 
tai kävellen. 

– Esteettömyys oli alun 
alkaen palvelustrategiam-
me yksi kulmakivistä. Et-
simme ja katselimme sopi-
via tiloja Syötteen alueelta 
ja hieman muualtakin. Pik-
ku-Syötteellä on mahdollis-
tettu myös vammaisten es-

Tästä tilasta haemme asiakkaat toimenpiteisiin, esittelevät Johanna Määttä, Sirpa 
ja Aarno Sarajärvi. 

teetön liikkuminen paikasta 
toiseen ja koska osa asiakas-
kunnastamme on huonojal-
kaisia tai heikkokuntoisia 
mahdollistimme näin myös 
heidän pääsynsä vaivatto-
masti palveluidemme ää-
relle. Tarvittaessa käymme 
hakemassa asiakkaat hotel-
lin sisääntuloaulasta asti. 
Mutta muutoin asiakkaat 
tulevat itse vastaanottoau-
laamme josta heidät sitten 
haetaan varsinaisiin hoitoti-
loihin, yrittäjät kertovat.

Johanna Määttä tarjoaa 
perinteisen hieronnan lisäk-
si Intialaista päähierontaa 
sekä aromahierontaa. Sirpa 
Sarajärvi tarjoaa kosmetolo-
gin palvelujen lisäksi kuu-
makivihierontaa, intialaista 
päähierontaa, BodySilk var-
talohoitoa sekä reikihoitoa. 
Hoidoissa ja hieronnoissa 
käytetään luonnonmukaisia 

valmisteita ja myynnissä on 
luomukosmetiikkaa ja mi-
neraalimeikkejä sekä mag-
neettikoruja.

Aarno Sarajärvi tarjoaa 
reikienergiahoitoja.  

– Reikihoito auttaa hen-
kisiin ja fyysisiin vaivoihin. 
Hoidossa asiakas makaa 
hoitopöydällä vaatteet pääl-
lä ja huovalla peiteltynä.

Reiki on turvallinen hoi-
tomuoto, jossa hoidetta-
va saa positiivista energiaa 
hoitajan välityksellä. Ener-
gia voimistaa kehon omaa 
immuunipuolustusta ja no-
peuttaa luonnollista parane-
misprosessia. Ensi alkuun 
Aarnon reikihoitoja on saa-
tavilla vain viikonloppui-
sin. Sirpan reikihoitoja on 
tarjolla myös muinakin päi-
vinä. Paikalla ollaan ajanva-
rauksien mukaan. 
ER

Marraskuun 5:nä päivä-
nä allekirjoitetulla yhteis-
työsopimuksella Syötteen 
Matkailuyhdistys ja Oulun 
Taksipalvelut ovat sopineet  
Suksibussi liikenteen aloitta-
misesta Syötteelle.

Syötteen Suksibussilla 
pääsee niin Iso- kuin Pikku-
Syötteelle. Asiakas voi näin 
hyödyntää koko alueen pal-
velut. 

-Uskomme, että asiakkaat 
yhä enemmän tulevat Syöt-
teelle laskettelun ja lautailun 
lisäksi harrastamaan myös 
murtomaahiihtoa, sanoo 
Syötteen Matkailuyhdistyk-
sen puheenjohtaja Hotelli-
yrittäjä Juha Kuukasjärvi.

Syötteen alueella on n 120 
km mittainen erittäin hyvin 

Syötteen Matkailuyhdistys ja Oulun Taksipalvelut kuljetusyhteistyöhön
hoidettu ja monipuolinen la-
tuverkosto. Kuukasjärvi us-
koo, että Syötteen kehittyvät 
ja monipuolistuvat palvelut 
tulevat houkuttelemaan Ou-
lunkin seudulta yhä enem-
män kävijöitä. Iso-Syötteen 
valinta vuoden hiihtokes-
kukseksi on myös omiaan 
lisäämään alueen kiinnos-
tusta. Alle kahden tunnin 
matka Oulusta Syötteelle 
tarjoaa asiakkaille enemmän 
aikaa perillä oloon.

Oulun Taksipalvelut 
aloittaa liikenteen lauantai-
na 1.12. Aluksi liikennöi-
dään joka lauantai ja vuoroja 
lisätään kysynnän mukaan. 
Kuljetus lähtee Oulun linja-
autoasemalta lauantaisin klo 
8 ja paluu kuljetus Syötteeltä 

lähtee klo 17. Oulun Taksi-
palveluiden toimitusjohtaja 
Juhani Romppainen kertoo 
ajatuksen Syöte kuljetusten 
aloittamisesta tulleen asiak-
kailta. Hänen yrityksensä on 
aktiivisesti kehittänyt val-
mismatkaverkkokauppaa ja 
tämänkin palvelu istuu yri-
tyksen konseptiin täydelli-
sesti. 

-Olemme valmiit kehittä-
mään ja monipuolistamaan 
Syöte tarjontaa kysynnän 
mukaan. Jatkossa tavoittee-
na on järjestää myös viikon-
loppupaketteja joihin on si-
sällytetty myös majoitus. 
Perusajatuksemme on tehdä 
matkan hankinta asiakkaal-
le helpoksi ja vaivattomaksi. 

Matka ostetaan verkko-

Suksibussi aloittaa kuljettamaan hiihtäjiä ja laskette-
lijoita Oulusta Syötteelle. Bussilla pääsee sekä Iso-
Syötteelle että Pikku-Syötteelle. Asiakas voi näin hyö-
dyntää koko alueen palvelut. 

kaupasta osoitteesta www.
ouluntaksipalvelut.fi/kaup-
pa. Matkojen myynti lope-
tetaan tuntia ennen lähtöä. 
Verkkokauppa linkki löytyy 
myös syote.fi sivustolta. 

Uutta palvelussa on se, 
että asiakas voi ostaa verkos-
ta monia eri palveluita aina 
ruokailuihin saakka.

Matka Syötteelle maksaa 
19 € ja sen päälle asiakas va-
litsee  haluamansa lisäpalve-
lut. Ostotapahtuman jälkeen 
asiakas saa vahvistuksen os-
tamastaan kokonaisuudes-
ta ja vahvistuksen esittämäl-
lä saa palvelut käyttöönsä. 
Syöte matkat tulevat myyn-
tiin maanantaina 26.11.2012.

Pekka Kimpimäki

Kaamos kaatuu -tapahtuma 
järjestetään torstaina 8.11. 
kello 18. alkaen, tuttuun, vii-
me vuoden onnistuneen ta-
pahtuman tapaan, Jyrkkä-
kosken hiekkamontulla.  
Edellisvuosien tapaan kuu-
simetriset KAAMOS- kirjai-
met loistavat illan pimeydes-
sä. Tämän vuoden kaamos 
kaatuu -tapahtumassa on 
uutuuksina mm. pulmakota 
ja tarinakotus (kaksi laavua 
vastakkain), jonka edessä 
palavassa nuotiossa polte-
taan mm. Pudasjärvellä tuo-

Kaamos kaatuu jälleen!

tettua bioklapia.
Suosittu ongintakota on 

varmasti lasten mieleen ja 
uutuutena on lapsille suun-
nattu varjoteatteri -ohjel-
ma. Lättykahvit, makkarat ja 
kaakaot saadaan palveluko-
dista. Kahvilana toimii poro-
nerotusaita. Tämän vuoden 
teemana on rakentaa rek-
visiitat kylämäisesti siten, 
että saisimme aikaan yhtei-
söllisyyttä ja vuorovaiku-
tusta.  Ilotulitus on noin klo 
19.45. Tapahtuma on koko 
perheen yhteinen illanviet-

to lumisissa maisemissa ja 
eksoottisessa tunnelmassa. 
Tapahtumaan on ilmainen 
meno-paluu bussikuljetus 
linja-autoasemalta.

Joka vuosi tapahtumaa 
varten kehitellään jotakin 
uutta. Muutamia uutuus-
numeroita voisi mainita jo 
etukäteen. Mikä yritys py-
syy pystyssä? Kyseessä on 
tandem-hiihtokisa. Kongo-
laisten naisten tanssia voi 
seurata varjoteatteriesityk-
senä. Näemme myös haus-
kan ja hellyttävän Romeo-

koiran show’n. Sytytä valo 
pimeyteen -ohjelman avul-
la pääsee jokainen vaikutta-
maan iltaan sekä tuomaan 
todellista valoa ja apua Af-
rikan sarven katastrofin uh-
reille. Myymme myös euron 
hintaisia kynttilöitä, joiden 
tuotto menee Unicefin kaut-
ta kyseiseen kohteeseen. Lä-
hihoitaja-opiskelijat järjes-
tävät heijastimien testausta 
illan aikana. Kielikodassa 
maahanmuuttajat odottavat 
pääsevänsä puhumaan suo-
mea. Kaamospuheen pitää 

päätoimittaja Martta Oinas-
Panuma. Toivomme myös, 
että yleisön joukosta joku 
voisi tulla pitämään oman 
kaamos-puheensa. Matkai-
lulinja näyttää dvd-esityk-
siä Tornion koskenlaskusta, 
Raatteentieltä ja Selviytymi-
sestä. 

Kannattaa tulla itse ko-
kemaan kaamoksen tunnel-
maa ja katsomaan millaisen 
elämyksen ilta itse kullekin 
tarjoaa.  Me kakkosvuoden 
opiskelijat olimme viime 
vuonna kaamoksessa ensim-

mäistä kertaa ja mieleen jäi 
ehdottomasti tunnelma. 

Tapahtuman järjestää 
OSAO/ Pudasjärven yksik-
kö paikallisten yritysten ja 
kaupungin tukemana. Kii-
toksena yrittäjien aktiivises-
ta osallistumisesta tapahtu-
man onnistumiseen OSAO 
arpoo kaikkien yritysten 
kesken kaksi lahjakorttia.

Janita Puolakanaho 
ja Santeri Korvala

Kaikki asiakkaat pääse-
vät vaivattomasti vas-
taanottotilaan joko his-

sillä tai kävellen. 
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Helsingissä järjestettiin vii-
konvaihteessa perinteiset 
SkiExpo-messut, jotka ovat 
Pohjoismaiden suurimmat 
talviurheilumessut. Mes-
suilla esitellään asiakkaille 
tietoutta laskettelusta, hiih-
dosta ja talvimatkailusta. 
Tänä vuonna messuilla kävi 
61.000 kävijää.

Hiihtokeskus Iso-Syö-
te oli entistäkin näyttäväm-
mällä ja suuremmalla osas-
tolla messuilla mukana. 
Osasto houkutteli kävijöitä 
lumen valkoisena. Osastol-
la satoi myös lunta kävijöi-
den ihmeteltävänä! Osastol-
la oli esittelijöitä tunturista 
10 henkilöä. Osasto sai näky-
vyydellään suurta kiitosta ja 
myös vuoden hiihtokeskus  
–palkinto veti yleisöä puo-
leensa. Osaston esittelijöil-
lä piti kiirettä aamusta iltaan 
kolmen päivän ajan. Suomi-
Pop-radio oli myös muka-
na osastolla perjantaina te-
kemässä suoraa lähetystä 
etteeriin, joten Iso-Syöte saa-
vutti pääkaupunkiseudul-
la tehokkaasti asiakaskun-
taansa.

Iso-Syötteen maskotit 
Musti ja Lysti –porot olivat 
myös karauttaneet Helsin-
kiin. Maskotit osallistuivat 
maskottien Suomi-Ruotsi 
-maaotteluun muiden Suo-
men maskottien kanssa ja 
hauskaa oli leikkimielisissä 
kisoissa. Maskotit viihdyt-
tivät myös messujen pieniä 
kävijöitä jakamalla namuja.

Vuoden hiihtokeskus Iso-Syöte 
esittäytyi Skiexpo-messuilla

Iso-Syötteen yrittäjät Jor-
ma ja Tarja Terentjeff ker-
tovat messujen olevan 
yrityksen päämarkkinoin-
titapahtuma Suomessa ja 
tänä vuonna erityisesti hiih-
tokeskuksen ollessa Vuo-
den Hiihtokeskus messuihin 
satsattiin erityisen paljon.  
Messuilla esiteltiin talven 
uutuuksia tunturissa sekä 
talven tulevia tapahtumia. 
Erityisesti nuorisoa kiinnos-
ti kuulla SnowParkin tule-
vasta uutuustuotteesta, ilta-
sessarit, jossa illalla pääsee 
parkkiin rinteiden suljet-
tua kelkalla ja osa parkista 
on erikoisvalaistu. Perheitä 

UUSIUTUNUT

HOTELLI  PIKKU-SYÖTE

puh. +358 8 815 4000
fax +358 8 815 4173

myyntipalvelu@pikkusyote.fi
www.pikkusyote.fi

Tervetuloa Ravintola Puroon 
isänpäivälounaalle 

sunnuntaina 11.11. klo 11-16.

Lounasbuff et sisältää runsaan salaattipöydän, alkukeiton, 
kaksi pääruokaa ja kakkukahvit. 

Hinta 18 € / hlö, 4-12 vuotiaat 9 € / hlö.

Tokkabaari on avoinna pe 23.11. lähtien 
perjantaisin ja lauantaisin klo 20-24 (02).

miellytty kuulla, että Lasten 
Lumimaahan rakennetaan 
tulevalle kaudelle uusi lu-
milautaparkki alle 6-vuotial-
le, jossa on turvallista saada 
ensikosketus lumilautailun 
saloihin. Telemark-kansaa 
hemmotellaan huhtikuus-
sa omalla alan erikoistapah-

tumalla. Tulevasta talvesta 
odotetaan tunturiin vilkas-
ta kautta. Iso-Syötteellä voi 
jo laskea rinteessä ja alueel-
la on myös jo neljä km latua 
käytössä.

Tarja Terentjeff

Kosmetologi Senja ava-
si oman liikkeen Jukolantie 
4:ssä Painopalvelu Puurusen 
viereisessä liiketilassa.  Ava-
jaiset kahvin kera pidettiin 
torstaina 1.11. 

Avajaisissa on käynyt 
kymmenittäin ihmisiä katse-
lemassa, tutustumassa ja va-
raamassa aikoja. 

-Ihan mukavasti avajais-
päivä on tässä kulunut, ker-

Yritysrahoituspäällikkö Elias Rask onnitteli Osuuspan-
kin puolesta kukkien kera uutta yrittäjää. Lisäksi onnit-
teluja esittivät muun muassa Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Yrittäjät. 

toi yrittäjä Senja Latvala.
Jo opiskeluaikana Latva-

lan haaveena oli oman liik-
keen perustaminen. Nyt sit-
ten aika oli kypsä, tilatkin 
sopivasti tarjolla ja vakiin-
tunut asiakaskunta valmii-

na. Muuton myötä palvelut 
pysyvät samoina kuin ai-
kaisemmassa yrityspaikassa 
Kauneuskeskus Salottaressa 
ja kaikki varatut ajat sekä os-
tetut lahjakortit pitävät, vain 
osoite on muuttunut. ER

Kosmetologi Senja avasi oman liikkeen

- Kelosyötteellä on kahdek-
san kilometriä ensilumen-
latua valmiina ja viikonlo-
puksi tulee kaksi kilometriä 
lisää. Latu-uralle on vedetty 
urat perinteistä harrastavil-
le ja luistelijoille on tasattu 
rinnalle hiihtoratansa, Pau-
li Särkelä soitteli Kelosyöt-
teeltä.

Latuhommat Särkelä ker-
toi aloittaneensa heti kun lu-
mitilanne sen salli. Ensin 
pohjaa on tampattu maasto-
autolla jyrää ja tasainta ve-

Kelosyötteellä 
ensilumenlatu 
valmiina

täen. Tiistaiaamuna Särkelä 
vei moottorikelkan perässä 
pohjalle höylän ja tasaimen 
valmisti ladun hiihtokun-
toon

- Hiihtämään tulevat voi-
vat jättää autonsa meidän 
pelloille tai sitten Virkkusen 
tienvarresta lähtevän Vat-
tukuruntien parkkipaikal-
le. Yksinhän tätä ensilumen-
latua on tässä saanut tehdä 
vuositolkulla ja olisi mukava 
jos tähän saisi kavereita mu-
kaan, Särkelä toteaa. ER
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Paula 
Ylitalo 

Lämmin 
kiitos 

äänestäjilleni ja 
tukijoukoilleni!

Iso kiitos 
äänestäjille.

Jatketaan yhdessä - 
pidetään yhteyttä.

Onerva
Ronkainen

Suuret Kiitokset! 

Pudasjärven 
Sos.Dem.Työväenyhdistys

kiittää äänestäjiä luottamuksesta. 

Yhteistyö jatkuu 
Pudasjärveläisten hyväksi 

Pudasjärven
Sosialidemokraatit

T: Janne

Viittä vaille jäi.
Harmi etten päässyt läpi, 
mutta pyrin silti tekemään 
työtä pudasjärveläisten
hyväksi eri sektoreilla.

Kiitos äänestäjilleni. 

Jokainen 
ääni on tärkeä

Auri 
Haataja

Kiitos!

Henrik
Ota yhteyttä:

henrik.hamalainen@pudasjarvi.fi

Kiitos äänestäjille ja tukiryhmälle, 
kun luotitte kokemukseen ja 

annoitte valtakirjan hoitaa asioita 
Pudasjärven parhaaksi!

Maaseudun Sivistysliiton 
Koti maalla -hanke ja Pudas-
järven kaupunki järjestävät 
Pohjantähdessä yhteistyös-
sä torstaina 8.11 klo 9 alka-
en kuntakehittämisen semi-
naarin, jonka tavoitteena on 
tulevaisuuden visiointi pai-
kallisen elinvoiman ja pal-
veluiden järjestämisen nä-
kökulmista. Seminaarissa 
etsitään vastauksia muiden 
muassa kysymyksiin: Mit-
kä ovat menestyvän kun-
nan elementit? Miten palve-
lut tulisi järjestää ja miten 
sitouttaa asukkaita kotiseu-
tuunsa?

Puhujina ovat ympäris-
töministeriön valtiosihteeri 
Katariina Poskiparta, Tam-
pereen yliopiston johtamis-
korkeakoulun lehtori Jen-
ni Airaksinen, tutkijatohtori 
Kaj Zimmerbauer ja Suomen 
Kylätoiminta ry:n kylien lii-
ketoiminta-asiamies Juha 
Kuisman. Tilaisuus on suun-
nattu kuntatyöntekijöille 
ja -päättäjille sekä kaikille 
kuntakehittämisestä ja tule-
vaisuuden vaikuttamisesta 
kiinnostuneille kuntalaisille 
ja kolmannen sektorin edus-
tajille. HT

Tulevaisuuden 
Pudasjärvi 
– seminaari

Matti kävi villitsemässä Syötteellä

Reipas ja eloisa monitaituri sai lavan edustan pakkaantuneen yleisön helposti mukaansa, ja sai raikuvat suosi-
onosoitukset yleisöltä saapuessaan lavalle ja myös esiintymisensä jatkuessa

Kurenalan koulun koulun-
käyntiavustaja Virpi Ervas-
ti on ilmoittanut irtisanou-
tumisesta toimestaan ensi 
vuoden alusta, jonka sivistys-
lautakunta hyväksyi 29.10 pi-
tämässään kokouksessaan.

Perhepäivähoitaja Virve 
Stenius anoi palkallisia kou-
lutusvapaita lähihoitajakou-
lutukseensa, jotka myönnet-
tiin.  Päivähoidon ohjaaja 
Jaana Rajalalle ei myönnetty  
opintoihin kaupungin koulu-
tussopimuksen mukaisia pal-
kallisia työpäiviä. Rajala suo-
rittaa opettajan pedagogisia 
opintoja Oulun ammattikor-
keakoulun yksikössä.

Opettajan pedagogiset 
opinnot ovat Pudasjärven 
kaupungin koulutussopi-
muksen mukaisia jatko-opin-
toja, joilla hankitaan muodol-
linen pätevyys vaativampiin 
tehtäviin. Pääsääntönä jatko-
koulutuksen osalta on, että se 
tapahtuu palkattoman virka-
vapaan tai työloman aikana 
eikä työnantaja osallistu mui-
hinkaan koulutuskustannuk-
siin. ER

Sivistyslauta-
kunta koolla

Viime lehdessä jäi osasta uusien kaupunginvaltuutettujen kiitosilmoituksista valokuva pois ja julkaisemme lehden puolesta ilmoitukset uudelleen kuvan kera:

Entinen mäkihypyn monin-
kertainen maailmanmestari 
ja olympiavoittaja, nykyisin 
suosittuna artistina tunnet-
tu Matti Nykänen pistäytyi 
lauantai-iltana Haotelli Iso-
Syötteellä viihdyttämässä ja 
villitsemässä runsaslukuise-
na paikalle saapunutta ylei-
söä tutuilla kappaleillaan. 

Reipas ja eloisa monitai-
turi sai lavan edustaan pak-
kaantuneen yleisön helpos-
ti mukaansa, ja sai raikuvat 
suosionosoitukset yleisöltä 
saapuessaan lavalle ja myös 
esiintymisensä jatkuessa. 
Välillä hieman resuistakin 
elämää viettänyt mies on ke-
rännyt itsensä kasaan ja on 
tätä nykyä esiintymiskykyi-
nen ja hyvin yleisöä paikal-
le vetävä artisti.

Väliin neljän keikan viik-
kotahdilla esiintyvä Nykä-
nen on palannut jälleen ur-
heilun pariin ja harrastaa 
liikuntaa, joka näkyy miehen 
vetreässä olemuksessa. ER

Mika 
Pesonen 

mika.pesonen@pp2.inet.fi

Kiitokset 
kaikille 

äänestäjille! 
Odotan innolla 

yhteydenottojanne. 

Paavo 
Kortetjärvi

Kiitos äänestäjilleni 
luottamuksesta 

- jatketaan 
yhteistyötä 

paikkakuntamme 
parhaaksi.

Timo 
Vähäkuopus

Kiitän 
kaikkia äänestäjiäni 

luottamuksesta ja 
tuesta. 
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

SEKALAISTA

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). 

Pudasjärven keskustasta 
liiketila 19,5 m2, 2-kerros 

1.1.2013 alusta, puh  0400 198 390.

VUOKRATAAN / MYYDÄÄN

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 

MYYDÄÄN  
polar touring 550 

safarikelkkoja 8 kpl, 
vm 2006-2009, hinta 3500-5000 e, sis. alv.

Kelkat hyvässä kunnossa ja säännöllisesti huollettu.
iso-syötteen Matkailu oy

Puh. 040 708 6704

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Palveluhakemisto
    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi
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. pätkäpellit, rännit, kattoturvatuotteet
suoraan varastosta, ikkuna- ja piipunpellitykset

myös asennettuna

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

0400 251 671

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

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

-kotihoitoa ja omaishoitajan lomitusta ym.
-viikkosiivoukset ja ikkunanpesut
-ulkoilu ja asioimispalvelua

OSUUSKUNTA TYÖPUDAS
Palvelee Pudasjärven keskustasta (15km säteellä)

ammattittaidolla
puh. 040 937 0234, tai 0400 814 766

www.väylänhelmi.fi

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

LUMITYÖT
Soita ja 

kysy lisää!

Matti 
040-9603058

Stereotaso,valk., pit.1.80 cm. 
Hinta 50 e. P.0400 671 937.

Yamaha SRX sport vm. 2000 
moottorikelkka. Mittarissa noin 
9000 km. Siisti ja hyväkuntoinen 
kelkka, väriltään sininen. On re-
kisterissä. Hp. 1050€. P. 045 350 
2979.

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

OULUN
VUOKRAKONE OY

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

*Maansiirtotyöt *Kaivutyöt
*Sorat, murskeet, hiekat, myös seulotut lajikkeet

*Maisemointityöt *Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

VUOKRATAAN
Yksiö 21 nel. keskustassa.
Heti vapaa. P. 040 527 8858

Matkailuauto kaipaa talvikotia
Löytyisikö kattoa sateen suo-
jaksi, hallia tai vastaavaa? P. 
040 745 2183.

0400 198 382

AUTOKORJAAMO 
PASI KUMMALA

www.autokorjaamokummala.fi

 

 

 

 

 

 
 

     

8. KAAMOS  KAATUU                                
To 8.11.klo 18.00 Jyrkkäkosken hiekkamonttu  

 

     Ilmainen Nevakiven bussikyyti klo 17.30 ja 17.50 linja-autoasemalta. Paluu ilotulituksen jälkeen n. klo 20 

 

 

                                            

     Jyrkkäkosken hiekkamonttu 
 

    TERVETULOA    Järj.    OSAO / PUDASJÄRVEN YKSIKKÖ 

       
      Sponsoroi: Pudasjärven LVI- ja rautatarvike, Nevakivi Oy, Iijokiseutu, Osuuspankki,  
                                 Pudasjärven  Hautaustoimisto ja Kukka Ky,  Kukka- ja Hautauspalvelu Räisänen,  
                                 Pudasjärven kaupunki, Rautia Pudasjärvi, S-Market, Profin Oy, Pudasjärvi-lehti 

Foto: Juha Nyman 

kiertävä 
kirppis 

ent. Körkön leipomolla 
Lukiotie 1

to-pe 8.-9.11. 
klo 10.00-17.00

Korkealaatuiset 
kauneudenhoitopalvelut

kosmetologi, kestopigmentoija, kynsiteknikko
Kati Niemelä
Puh. 040-7266 266

Kauppatie 1 
(Parturi-Kampaamo Saletti)

 

Käsityönä   Kynttilöitä 
KYNTTILÄTALO 

PAJA JA MYYMÄLÄ 
Kuusamontie 2046 
93270 Sotkajärvi 

Pudasjärvellä, Valtatie  20 varressa  
Oulusta 108 km Kuusamosta 109 km 
www.kynttilatalo.fi  040 5492063 

Kaunoluistimet, kuluneet mut-
ta luistavat. Koko 37. Hp 5 €. 
”Hokkarit” Bauer Formula 20, 
koko ehkä 39-41. Siistit, vä-
hän luisteltu. Hp 15 €. P. 0400 
584184. 
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Pudasjärven kirkkomusiikkiviikko 3.11.-11.11.2012. Ks. kirkolliset tiedot.
Sauvakävelyilta tiistaisin klo 18-19.30 Liepeessä.
Puuhakerho 6-9 v. torstaisin klo 17-18.30 seurakuntatalolla Rönössä.
Puuhakerho 6-12v. tiistaisin klo 17-18.30 Livon koululla.
Puuhakerho 6-12v. torstaisin klo 18-19.30 Kipinän koululla.
naperoSuunnistusta Lakarin koululla ke 7.11. Salimaastoon pääsee 
klo 17.10 - 17.50. 2 rataa. Tervetuloa!
Perhekerho ke 7.11. klo 10-13 Möykkälässä, Puhoksella.
Kaamos kaatuu to 8.11. klo 18 Jyrkkäkosken hiekkamontulla.
Zumba kurenalan koululla su 11.11. klo 19-20
Miesten ilta ti 13.11. klo 17.30 Kanttorilassa pappilantie 7 A.
Tupailta. Asmuntin maa-ja kotitalousseuran tupailta Vähäkuopuksella 
ke 14.11. klo 19.
Möykkälässä: Tanssit la 17.11., es. Trio Pohjolan yö.
Parkinson iltapäivä ke 21.11. klo 14-16 vanhusten palvelukeskus Kauppatie 
25. Vierailee kokemuskouluttaja Teuvo Viinikangas ja aluetyöntekijä Jukka Tauriainen.
MLL:n kirppis la 24.11. Lakarin koululla.
Siuruan työväentalo: Tanssit ti 25.12. klo 21 alk., es Naseva.

sääntömääräinen 
varsinainen kokous
perjantaina 16.11.2012 klo 17.00

Ravintola Street4, 
Jukolantie 4, Pudasjärvi

hallitus

osuuskunta 
puupuDaksen

Keliakiakerhon 
pikkujoulu

ti 27.11. klo 18 alkaen 
ravintola street 4 Jukolantie 4. 

Sitovat ilmoittautumiset 20.11. mennessä 
Seijalle puh. 040 543 9133.

Yhdistys maksaa jäsenille jouluruoan (gluteeniton).
Muut maksavat itse 30€/hlö. 

arvontaa. 
Ken lahjan tuo, se lahjan saa.

Runsasta osallistumista toivoen.
tarja tomperi ja seija Mäntykenttä

Maaseutuyrittäjä 
työnantajana -tilaisuus
tiistaina 27.11.2012  klo 9-15.30 
Pudasjärvi, Nokipannu, Puolangantie 1148  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 12.11.mennessä:
Anita Mäkipelto, puh. 0400 218 720
anita.makipelto@mtk.fi
Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- 
ja aktivointihanke  -  Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 

Tervetuloa juhlistamaan 
syntymäpäivääni 

Petäjärinteen kylätalolle 
la 10.11. 2012 

alkaen klo 14.
      Syntymäpäiväseurat klo 17.

Jouni Seppälä

  pudasjärven Jhl ry:n 
  sYYskokous  
pidetään Puikkarin kokoustiloissa 
21.11.2012 klo 17.30. Hallitus klo 16.15.
Asioina mm. ensi vuoden toimintasuunnitelma, 
talousarvio, pääluottamusmiehen ja työsuojeluval-
tuutetun valinta. 
Jäsenet tervetuloa kokoukseen! 

Hallitus

 pudasjärven Jhl ry:n 
 pikkujoulu 
 ravintola kurenkoskessa 
 8.12.2012 klo 20.00 

Joulupöytä jäsenelle 5€ ja seuralaiselle 25€, 
sisältää ohjelmamaksun. 

Sitovat ilmoittautumiset ja maksu JHL:n tilille 
536004-5137586 28.11. mennessä. 

Puh. 040 549 2067 Seppo A. Tiedotekenttään 
osallistujien nimet. Kiitos.

paM pudasjärven os. 208 
sYYskokous 
su 25.11.12 klo 16.00 ravintola Street 4:ssa 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Toimitsija Oulusta on mukana. 
Tarjolla kahvi/tee + poropiirakka. 
Tervetuloa kaikki jäsenet mukaan kokoukseen! 

Johtokunta 

KUTSU 
kYläkokoukseen 

14.11.2012 klo 18.30 
aittojärven koululle

Jouni Puhakka Kerttu&Kauko –hankkeesta, sekä  
Ritva Kinnula Arjen turvaa kunnissa –hankkeesta tulevat

kertomaan kylien elvyttämisistä ja hankerahoituksista. 
Tarkoituksena olisi saada aikaiseksi toimivat kylät! 

Yhdistykset, yritykset ja yksityiset henkilöt 
Tervetuloa!       Kahvitarjoilu 

  Järj. Aittojärven kyläseura 

aitto-ojan Metsästysseuran
hirvipeiJaat

su 18.11.2012 alkaen klo 12
aittojärven koululla.

Maanomistajat, seuran jäsenet, kyläläiset
ja mökkiläiset perheineen TERVETULOA!

                                                Hirvimiehet

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh. 040 548 7169

    Tervetuloa mukaan!

Su 11.11. klo 11 Esko Koskenmäki ja 
Tuula Suomi.
Tiistaisin klo 18 (huom uusi aika) 
Sana ja Rukous
Su 18.11. klo 11 Aila Pyörälä&tiimi, 
klo 12.30 Afrikkalainen kokous.

tiistaina 13.11. klo 17.30
Paikka on Kanttorila (Pappilantie 7A).

Tervetuloa!

”On aika tuomion”
- mutta kuka tuomitsee ja kenet?

Tule ottamaan asiasta selvää seurakunnan

MIESTEN ILTAAN

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

RAVINTOLA STREET4

RAVINTOLA STREET4

Pubin Kisastudio, lätkää 
parhaimillaan ISOLTA SCREENILTÄ 
katsottuna.

KE 7.11 Venäjä Vs Suomi klo 18:25
PE 9.11 Suomi Vs Tsekki klo 18:25
LA 10.11 Suomi Vs Ruotsi klo 16:55
Tule katsomaan ja kannustamaan 
Suomi voittoon. Pelien jälkeen 
Pubissa karaoke.

puB

LOuNAS
ma - pe  klo 10.30 - 14

YÖkERHO
pe-la 24 - 04, liput 4,-

TERVETuLOA!

JÄRJESTÄ
pIkkuJOuLuSI 

MEILLÄ!!
pIkkuJOuLu-

kAuSI LÄHENEE
OTAMME 

VARAukSIA 
VASTAAN

TuLE JA MAISTA uuSI ILTA RuOkA 
MENuMME. ILTARuOkAA TARJOLLA 
LOuNAAN JÄLkEEN NÄLkÄISILLE. 

keskustan 
pudasjärven 

kunnallisjärjestön
sääntömääräinen 

sYYskokous
torstaina 22.11.2012 klo 19.00

Pohjantähdessä
tervetuloa!

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 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Perjantai 9.11. Wintti:

Lippu 10€ sis. ep. 

Harry&
Coronet

PUBissa Karaoke joka päivä!    Tanssiravintola

Isänpäivänä 
päivätanssit klo 14 - 17

La 10.11. 
DJ Noora, 

Lippu 4€ sis. ep. 
auki klo 00-04 

varaa 
pikkuJoulusi!

- levytanssit (ei sisäänpääsymaksua)

Pe 9.11. klo 11-02 (keittiö 11-22)
 - Karaokeilta Legendassa klo 21 alkaen 
La 10.11. klo 11-02 (keittiö 11-22)
 - Fazer-karkkibingo klo 18.30 Huom aika!
 - Karaokeilta Legendassa klo 22 alkaen
 - Legendassa yksityistilaisuus klo 22 saakka
Su 11.11. klo 11-15
 - Tule herkuttelemaan hyvällä ruualla

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.

PärJänKievari 

PaLveLee tuLevana 

viiKonLoPPuna SeuraavaSti;

Tervetuloa 

herkuttelemaan 

ja viihtymään!

Huom! myös Romekievari palvelee 
la ja su klo 10 alkaen. 

Tervetuloa SyöteResort ravintoloihin.

pudasjärven 
sos.Dem.työväenyhdistyksen

sääntömääräinen sYYskokous 
pidetään Ravintola Street4, su 18.11.2012 klo 13.00

Paikalla toiminnanjohtaja Jyrki Pohjola.
        Tervetuloa

                                                                 Johtokunta



22 23nro 45PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti7.11.2012 7.11.2012nro 45
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

PUDASJÄRVI

valtuutetut

Nimi Arvo, ammatti tai toimi Puolue Äänet Vertausluku
Riekki, Vesa metsuri KESK 145 2142,000
Vähäkuopus, Timo maanviljelijä KESK 108 1071,000
Parkkisenniemi, Hilkka  kasvatustieteen maisteri KESK 107 714,000
Tykkyläinen, Kari kuvanveistäjä PS 186 632,000
Turpeinen, Alpo eläkeläinen KESK 84 535,500
Ikonen, Eija myyjä/kassa SDP 131 455,000
Talala, Reijo lehtori KESK 84 428,400
Tihinen, Paavo koneurakoitsija VAS 110 389,000
Ylitalo, Paula vapaa-aikaohjaaja, opiskelija KESK 83 357,000
Ruottinen, Antti agrologi PS 144 316,000
Heikkilä, Juha maanviljelijä KESK 78 306,000
Ekdahl, Aune yrittäjä KOK 63 271,000
Veivo, Sointu kasvatustieteen maisteri, sosionomi KESK 77 267,750
Hämäläinen, Henrik avainasiakaspäällikkö KESK 75 238,000
Pesonen, Mika aluepäällikkö, rakennusmestari SDP 73 227,500
Hiltula, Hannu datanomi, edustaja KESK 74 214,200
Kellolampi, Juho maanviljelijä PS 107 210,667
Ronkainen, Onerva ohjaaja KESK 71 194,727
Honkanen, Erkki kirvesmies, eläkeläinen VAS 79 194,500
Putula, Heikki maanviljelijä KESK 67 178,500
Lantto, Marja maatalousyrittäjä KESK 65 164,769
Honkanen-Rönkkö, Sari sairaanhoitaja PS 90 158,000
Komulainen, Erja vakuutussihteeri, sairaanhoitaja AMK KESK 57 153,000
Kuukasjärvi, Tuula myyjä SDP 61 151,667
Haataja, Auri sosionomi, diakoni KESK 54 142,800
Törrö, Marja-Leena rehtori KOK 58 135,500
Simu, Kerttu eläkeläinen, karjakko KESK 52 133,875
Stenius, Sanna insinööri AMK VAS 58 129,667
Miettinen, Toivo KM, ammatillinen opettaja PS 35 126,400
Oinas-Panuma, Eero matkailuyrittäjä, poromies KESK 49 126,000
Vainio, Taina maidontuottaja KESK 49 119,000
Pohjanvesi, Päivi lastenohjaaja SDP 48 113,750
Kortetjärvi, Paavo lehtori KESK 48 112,737
Peuraniemi, Kari maanviljelijä KESK 48 107,100
Ollila, Alpo rakennusmies PS 26 105,333

varavaltuutetut
vasemmistoliitto r.p.    
Puurunen, Taisto mittakirvesmies VAS 39 97,250
Ruokangas, Mauno sahatyöntekijä VAS 36 77,800
Vähäkuopus, Inga maatalousyrittäjä VAS 21 64,833    
perussuomalaiset r.p.   
Kärki, Olavi autopeltiseppä PS 25 90,286
Manninen, Pertti työtön PS 19 79,000    
suomen sosialidemokraattinen puolue r.p.   
Pohjanvesi, Tapio kiinteistönhoitaja SDP 43 91,000
Juurikka, Annika opiskelija SDP 41 75,833
Tiainen, Riitta yrittäjä, fysioterapeutti SDP 21 65,000
Soronen, Paula tarjoilija SDP 20 56,875    
suomen keskusta r.p.    
Jussila, Jari projektipäällikkö KESK 47 102,000
Puolakanaho, Urpo maanviljelijä KESK 47 97,364
Seppälä, Panu opiskelija KESK 47 93,130
Nivala, Kaisa maatalousyrittäjä KESK 46 89,250
Moilanen, Janne luokanopettaja KESK 44 85,680
Koivula, Marko tapahtumajärjestäjä KESK 43 82,385
Savolainen, Mirja DI, projektipäällikkö KESK 41 79,333
Juusola, Kimmo metsätalousinsinööri AMK KESK 37 76,500
Kumpumäki, Seppo yrittäjä KESK 34 73,862
Asikkala, Liisa laboratoriomestari, eläkeläinen KESK 30 71,400
Lantto, Minna kotiäiti, sosionomi AMK KESK 28 69,097
Harju, Miikka opiskelija KESK 27 66,938
Pääaho, Aarno levyseppähitsaaja KESK 25 64,909
Särkelä, Sauli yrittäjä KESK 24 63,000
Siuruainen-Kalliola, Aira musiikinopettaja KESK 22 61,200
Määttä, Marjukka lähihoitaja KESK 22 59,500
Ahonen, Eija lähihoitaja KESK 22 57,892
Lehtimäki, Outi sairaanhoitaja KESK 18 56,368
Mahlakaarto, Ari nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja KESK 18 54,923
Koivukangas, Jouni LVI-asentaja KESK 16 53,550    
kansallinen kokoomus r.p.
Niemitalo, Pekka yrittäjä KOK 41 90,333
Kujansuu, Ritva perushoitaja, pääluottamusmies KOK 28 67,750

Vaalilain 85 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Pudasjärven kaupungin keskus-
vaalilautakunta on kokouksessaan 31.10.2012 vahvistanut Pudasjärven kau-
pungissa 28. päivänä lokakuuta 2012 toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen 
ja julistanut valtuutetuiksi sekä määrännyt heidän varajäsenikseen toimikau-
deksi 2013-2016 seuraavat ehdokkaat:

valtuuston kokous pidetään Pohjantähdes-
sä auditoriossa torstaina 15. päivänä marraskuuta 
2012 alkaen klo 16:00. 
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista on 
nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla. Kokouksen 
tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä keskus-
toimistossa 21.11.2012 klo 12.00-15.00.

Eero Oinas-Panuma
 Valtuuston puheenjohtaja

PUDASJÄRVI

Pudasjärvi 2.11.2012

Kontiotuote on laajen-
tamassa saharakennus-
taan noin 900 neliöllä. 
Rakennuslautakunta 
päätti 25.10., että sahan 
laajennukselle on ole-
massa MRL:n 137 py-
kälän mukaiset edel-
lytykset ja hyväksyi 
hankkeen. 
ER

Kontiotuote 
laajentaa 
saharakennusta
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VAPAA
PÄÄSY

Yhteistyössä:

lauantaina 17.11. klo 12-17
Virkistysuimala Puikkariin

Päivän aikana luvassa mm. pelastusvälineiden käyttö-
opastusta, pelastusliiveillä uintia, lapsi-vanhempi 
uimaleikkejä sekä paljon muuta. Harjoituksia ohjaavat 
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH ry) 
kouluttajat. Tapahtumaan on vapaa pääsy niin perheen 
pienemmille kuin isommillekin vesipedoille.

Järjestämme ilmaisen linja-autokuljetuksen Taivalkosken 
linja-autoasemalta (Atima) Pudasjärven Puikkariin ja 
takaisin. Lähtö klo 12:00. Kuljetukseen osallistuminen 
vaatii ennakkoilmoittautumisen osoitteessa: 
www.fortumevents.com koodilla VESITAITO

Muista isää...
Isäinpäivä 11.11.2012

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

Ranuan Kenkätalo

Miesten Canada 
flanellipaita

Miesten 
neulepuseroita

hyvä valikoima

Miesten kotimaisia
kerrastoja

alk. 2950

Miesten neuletakki
vetuketjulla, taskut

3950

2450

2950
sh. 34,50

tarjous

Miesten 
aamu-
tossuja

1000
alk.

pari

alk.

Lahtisen kotimaisia 
vinkkeleitä

alk. 8950

Nahkasormikkaita ja 
kinttaita

runsas valikoima
Muista isää 

lahjakortilla!

Aurumia

ILMAINEN
ARVIOINTI

OSTAMME KULTAA JA HOPEAA!
MAKSAMME KAIKKI MAKSUT AINA HETI PAIKAN PÄÄLLÄ.

TO 8.11. & PE 9.11. 
Hotelli-Ravintola Kurenkoski, 
Kauppatie 7, Pudasjärvi.

Tervetuloa Pudasjärven Kirjakauppaan 0440-821040

Onnentoivotus
LAHJAHINTA
25,90 (34,40)

LAAJAsTA KIrJA-
vALIKoImAsTA
moNeNLAIsIA 

LAHJA-
mAHdoLLIsuuKsIA

vaikkapa 
kirjalahjan kera

isälle
ERÄNKÄVIJÄ
-asiantuntemusta
-eräelämyksiä

KANSA TAISTELI
-lähes 50 tosi-
kertomusta!
LAHJAHINTA
29,00 (36,75)

NÄTTI-JUSSI
-veijariromaani
-humoristinen
LAHJAHINTA
29,00 (32,43)


