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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Nenäpäiväpyöräilijä 
sai juhlavan 

vastaanoton s. 6

Profin Oy:lle 
yrittäjäpalkinto s.  7

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 6.11.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

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

Porsaan kassleria ja  

viherpippuri- 

kastiketta  VL, G

Lohta Hollandaise  VL, G

Yrttiperunat  L, G

Perunamuusi  L, G

Kahvi ja 
kermakakkupala  L

ISÄNPÄIVÄN MENU SU 8.11.

Lapset 3–7 -vuotiaat 4,75 € ja  

juniorit 8–12 -vuotiaat 6,65 €. 

Alle 3-vuotiaat syövät aikuisten 

ruokaillessa veloituksetta 

noutopöydästä.

Ilman S-Etukorttia 14,90
1290

Su 8.11. klo 17 Tie, mies ja tähtitaivas Seurakuntakoti 
  Pyhiinvaelluskonsertti 
  Jukka Salminen  

Ma 9.11. klo 13 Päiväkerhotyön valtakunnallinen  
  70-vuotisjuhla Seurakuntakoti

Ti 10.11. klo 19 Konsertti   Seurakuntakoti 
  Kansalaisopiston oppilaat

Ke 11.11. klo 18 Toivelaulujen ilta Seurakuntakoti

To 12.11. klo 19 Toivelaulujen ilta Sarakylän kappeli

Pe 13.11. klo 19 Konsertti Seurakuntakoti 
  Anne Kauppi, piano Ohjelma 10€

  konsertti järjestetään yhteistyössä  
  Pudasjärven kaupungin kulttuuritoimen kanssa 

Su 15.11. Pudasjärven kirkkokuoro 60-vuotta Seurakuntakoti 
 klo 10 Juhlajumalanpalvelus 
 klo 12.30 Säveljuhla  

l  Oikoplku 2, 93100 Pudasjärvi 
l Puh. 045 174 2831, 040 591 7823
l foto-laatukuvat@netti.fi

FOTO-
LAATUKUVAT

Valokuvausliike

l Joululahjaksi digikamerat
l  Edullisesti valokuvasuurennukset
l  Studiokuvaukset 1/2-hintaan
l  Omista digikuvatallenteista joulukortit 1 €/kpl
l  Marraskuun kävijöiden kesken arvotaan   
 laadukas digikamera 

JOULUKIIREET HOIDETAAN 
MARRASKUUSSA!

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 620, HUOLTO 0440 821 620

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

DNA RAJATON 4G TEHO

24,90
€/kk/12 kk
Norm. 29,90 €/kk
Avausmaksu 3,90 €.
Ei määräaikaista sopimusta.

Max.

50
Mbit/s

NETTI, PUHELUT JA TEKSTARIT
4G:N NOPEUDELLA. RAJATTOMASTI.

■ Rajaton huippunopea netti
■ Tiedonsiirron maksiminopeus 
 4G-verkossa 50 Mbit/s
■ Rajaton määrä puheluita
■ Rajaton määrä viestejä

Mikä liittymä sopii sinulle?
Kysy lisää myyjältä.

DNA RAJATON 4G TEHO

24,90
€/kk/12 kk
Norm. 29,90 €/kk
Avausmaksu 3,90 €.
Ei määräaikaista sopimusta.

Max.

50
Mbit/s

NETTI, PUHELUT JA TEKSTARIT
4G:N NOPEUDELLA. RAJATTOMASTI.

■ Rajaton huippunopea netti
■ Tiedonsiirron maksiminopeus 
 4G-verkossa 50 Mbit/s
■ Rajaton määrä puheluita
■ Rajaton määrä viestejä

Mikä liittymä sopii sinulle?
Kysy lisää myyjältä.

DNA RAJATON 4G TEHO

24,90
€/kk/12 kk
Norm. 29,90 €/kk
Avausmaksu 3,90 €.
Ei määräaikaista sopimusta.

Max.

50
Mbit/s

NETTI, PUHELUT JA TEKSTARIT
4G:N NOPEUDELLA. RAJATTOMASTI.

■ Rajaton huippunopea netti
■ Tiedonsiirron maksiminopeus 
 4G-verkossa 50 Mbit/s
■ Rajaton määrä puheluita
■ Rajaton määrä viestejä

Mikä liittymä sopii sinulle?
Kysy lisää myyjältä.

DNA RAJATON 4G TEHO

24,90
€/kk/12 kk
Norm. 29,90 €/kk
Avausmaksu 3,90 €.
Ei määräaikaista sopimusta.

Max.

50
Mbit/s

NETTI, PUHELUT JA TEKSTARIT
4G:N NOPEUDELLA. RAJATTOMASTI.

■ Rajaton huippunopea netti
■ Tiedonsiirron maksiminopeus 
 4G-verkossa 50 Mbit/s
■ Rajaton määrä puheluita
■ Rajaton määrä viestejä

Mikä liittymä sopii sinulle?
Kysy lisää myyjältä.

DNA RAJATON 4G TEHO

24,90
€/kk/12 kk
Norm. 29,90 €/kk
Avausmaksu 3,90 €.
Ei määräaikaista sopimusta.

Max.

50
Mbit/s

NETTI, PUHELUT JA TEKSTARIT
4G:N NOPEUDELLA. RAJATTOMASTI.

■ Rajaton huippunopea netti
■ Tiedonsiirron maksiminopeus 
 4G-verkossa 50 Mbit/s
■ Rajaton määrä puheluita
■ Rajaton määrä viestejä

Mikä liittymä sopii sinulle?
Kysy lisää myyjältä.

DNA RAJATON 4G TEHO

24,90
€/kk/12 kk
Norm. 29,90 €/kk
Avausmaksu 3,90 €.
Ei määräaikaista sopimusta.

Max.

50
Mbit/s

NETTI, PUHELUT JA TEKSTARIT
4G:N NOPEUDELLA. RAJATTOMASTI.

■ Rajaton huippunopea netti
■ Tiedonsiirron maksiminopeus 
 4G-verkossa 50 Mbit/s
■ Rajaton määrä puheluita
■ Rajaton määrä viestejä

Mikä liittymä sopii sinulle?
Kysy lisää myyjältä.

DNA RAJATON 4G TEHO

24,90
€/kk/12 kk
Norm. 29,90 €/kk
Avausmaksu 3,90 €.
Ei määräaikaista sopimusta.

Max.

50
Mbit/s

NETTI, PUHELUT JA TEKSTARIT
4G:N NOPEUDELLA. RAJATTOMASTI.

■ Rajaton huippunopea netti
■ Tiedonsiirron maksiminopeus 
 4G-verkossa 50 Mbit/s
■ Rajaton määrä puheluita
■ Rajaton määrä viestejä

Mikä liittymä sopii sinulle?
Kysy lisää myyjältä.

DNA RAJATON 4G TEHO

24,90
€/kk/12 kk
Norm. 29,90 €/kk
Avausmaksu 3,90 €.
Ei määräaikaista sopimusta.

Max.

50
Mbit/s

NETTI, PUHELUT JA TEKSTARIT
4G:N NOPEUDELLA. RAJATTOMASTI.

■ Rajaton huippunopea netti
■ Tiedonsiirron maksiminopeus 
 4G-verkossa 50 Mbit/s
■ Rajaton määrä puheluita
■ Rajaton määrä viestejä

Mikä liittymä sopii sinulle?
Kysy lisää myyjältä.

DNA RAJATON 4G TEHO

24,90
€/kk/12 kk
Norm. 29,90 €/kk
Avausmaksu 3,90 €.
Ei määräaikaista sopimusta.

Max.

50
Mbit/s

NETTI, PUHELUT JA TEKSTARIT
4G:N NOPEUDELLA. RAJATTOMASTI.

■ Rajaton huippunopea netti
■ Tiedonsiirron maksiminopeus 
 4G-verkossa 50 Mbit/s
■ Rajaton määrä puheluita
■ Rajaton määrä viestejä

Mikä liittymä sopii sinulle?
Kysy lisää myyjältä.

Tule tarkistuttamaan liittymäsi. 
Liittymän ottajalle pipo kaupan päälle!

Varaa aika

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

Valitse itse toiset lasit tarpeesi mukaan: 
monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit 

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

Valitse itse toiset lasit tarpeesi mukaan: 
monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
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työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 
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Optikon näöntarkastus 0 €

P. 040 821 1819
Tervetuloa 

tutustumaan syksyn 

uutuus-kehyksiin!

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

Valitse itse toiset lasit tarpeesi mukaan: 
monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 
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Lääkäriajat:  
ke 11.11., 
ke 18.11., 
ke 25.11.

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

Valitse itse toiset lasit tarpeesi mukaan: 
monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit 

130€

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

Valitse itse toiset lasit tarpeesi mukaan: 
monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit 

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

Valitse itse toiset lasit tarpeesi mukaan: 
monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit 

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan

TERVETULOA!

myymälä auki tiistaisin klo 9-17

tavoitat minut parhaiten puh. arkisin klo 12-13

PILKETTÄ PIKKUJOULUKAUTEEN...

KESTOLAKKAUKSET

RIPSIEN PIDENNYKSET

TARJOUS VOIMASSA 1.11. - 23.12.2015

35€
70€

Tervetuloa!      
Kauppatie 4, p. (08) 821 595

Lahjakortit pukin konttiin!

Kauneushoitola
Parturi-kampaamo

Kemikalio
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 8.11. kello 10,  Juha Kuk-
kurainen, Jaakko Sääskilahti, Jukka Jaakkola.

KIRKKOMUSIIKKIVIIKON OHJELMA,  
tilaisuudet seurakuntakodissa

su  8.11. kello 17 Tie, mies ja tähtitaivas -pyhiinvael-
luskonsertti, Jukka Salminen.
ma 9.11. kello 13 Päiväkerhotyön valtakunnallinen 
70-vuotisjuhla.
ti 10.11. kello 19 Kansalaisopiston oppilaiden kon-
sertti.
ke 11.11. kello 18 Toivelaulujen ilta.
to 12.11. kello 19 Sarakylän kappelissa Toivelaulu-
jen ilta.
Laulutoiveita voi jättää kirkkoherranvirastoon, seura-
kuntatalon eteisessä/Sarakylän kappelissa olevaan 
laatikkoon tai kanttoreille puhelimella tai sähköpostilla 
su 8.11.   mennessä.
pe 13.11. kello 19  Konsertti, Aune Kauppi, piano, oh-
jelmamaksu 10 €.
su 15.11. kello 10 Pudasjärven kirkkokuoron 60-vuo-
tisjuhlajumalanpalvelus.
kello 12.30 Säveljuhla.

Raamattupiiri seurakuntakodissa ti 10.11. kello 17.30, 
Pekka Asikainen.

Kuorot: kirkkokuoro to 12.11. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin  
kello 10-13.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 5.11. kello 17

Ystävänkammari seurakuntakodissa tiistaisin kello 12.

Sauvakävely tiistaisin, lähtö seurakuntakodilta kello 
17.15, kävellään n. 45 min, kahvit ja hartaus Kanttori-
lassa.

Näkövammaisten leiripäivä Kuusamossa ke 11.11. 
Lähtö seurakuntakodilta kello 8.00 ja paluu kello 18 men-
nessä. Ilmoittautuminen ke 4.11. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon (08) 882 3100. Omavastuu 10 €.

Partiot Rönössä keskiviikkoisin Sudenpennut (7v-) kello 
17-18 ja Tarpojat (11v-) kello 18-19. Lisätiedot Tiina Inke-
roinen 040 571 4636, tiina.inkeroinen@evl.fi

Päiväkerhotyö täyttää 70 vuotta: Tervetuloa kaiken-
ikäiset viettämään juhlapäivää seurakunta-kodille ma 
9.11. kello 13. Juhlassa lapset esiintyvät yhdessä Jukka 
Salmisen kanssa, ohjelmassa myös Jukka Salmisen Sa-
fari-kertomus. Lopuksi ruokailu, 

Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin kello 9.30-
12 ja ke 11.11. kello 14-16.

Perhekerhot: Seurakuntakodin perhekerho ke 4.11. ja 
ke 11.11. sekä to 5.11. ja to 12.11.

Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat Yli-Livolla Päivi ja 
Juha-Pekka Luokkasella pe 13.11. kello 18.30 (Urpo Illi-
kainen). Raamattuluokka Sarakylässä Iivari Jurmulla pe 
6.11. kello 19 ja käsityöilta Esa Kelahaaralla pe 13.11. 
kello 19.

Kastettu: Pyry Aaron Määttä

Haudattu: Martta Katariina Lantto 93 v, Arvo Olavi Rie-
pula  87 v.

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Pimeän tammikuun lauantai on kallistu-
massa iltaan. Monet meistä suunnittelevat 
saunaan menoa. Havahdun, kun puhelin 
soi. Soittaja kertoo: ”Tule mukaan, lähei-
semme aika käy vähiin.” Tiimalasissa hiek-
ka on valumassa loppuun ja päivät tulevat 
täyteen, ajattelen. Monenlaisten tunteiden 
ja kysymysten tulva valtaa mieleni.

Ajattelen, kuinka poislähtevän vaivat 
ovat käyneet suuriksi; hoidot eivät enää 
auta ja kivut ovat ainainen matkakumppa-
ni. Olemme poislähtevän kanssa yhdessä 
kulkeneet pitkän elämän matkan.

Tulemme perille poislähtevän luo. On 
hyvästijätön aika.

 
”Lähti lentoon enkeli taivaan,
tuli luokse väsyneen, sairaan,
kosketti hiljaa posken nukkaa, 
silitti hellästi hopeista tukkaa.
Nosti siivilleen vanhuksen armaan,
vei turvaan paikkaan varmaan,
omaisten viereen, tähtien taa.
Luokse Jumalan kaikkivaltiaan.”

Läheisen vierellä saattomatkaa teh-
neenä, tunnen olevani elämän ja kuoleman 
opettama. Nöyräksi ja hiljaiseksi tekee en-
nen kaikkea se, että olen juuri äsken ol-
lut saattamassa viimeiselle matkalle hänet, 
jolta olen saanut elämän.

Kun katsoo häntä, tunnen suurta rak-
kautta, kiitollisuutta, lempeyttä ja arvos-

tusta häntä ja hänen arvokasta elämäntyö-
tään kohtaan. Surussani ja kaipauksessani 
asuvat rakkaus ja läheisen lämmin muisto.

Suru ja ikävä ovat vallanneet mieleni 
talon ja mustat verhot peittävät sen ikku-
nat. Tiedän, että surutyö on ikuinen. Välil-
lä on tukahduttavan ikäviä päiviä – välil-
lä valoisampia.

Kuolemaan ei totu, vaikka vuosien var-
rella olen kokenut monet läheisten pois-
lähdöt ja hautajaiset. Kuolema on tullut lä-
helle.

Hautajaiset ovat suvun yhteen kokoa-
va surujuhla. Vainajan muistelu yhdistää ja 
syventää meitä surevia. Voi itkeä jopa nau-
raakin. Jokainen edesmennyt on muistelun 
arvoinen – olipa elämä sitten ollut lyhyt 
tai vuosien täyttämä, arkinen tai hyvin vai-
herikas. Saavutukset eivät liene oleellisia.

Tärkeää on se, mitä ja kuka tuo ihmi-
nen meille oli. Avoin ja rehellinen vainajan 
muistelu ja tunteiden ilmaisu auttavat su-
russa ja kaipauksessa. Jokainen meistä luo 
lopulta omanoloisen muistikuvan edes-
menneestä.

Kirkkomaalla saa aina mennä rauhas-
sa, jopa ahdistuksessa, etsiä tutun kum-
mun ja kiven ja kertoa ikävän, kaipauksen 
ja kaikki ne tunnot ja hyvästelyt, jotka tun-
net, ajattelet ja voit. Mielestäni se on su-
rutyötä, joka aina helpottaa ja voimaan-
nuttaa. Myös muistokirjan kokoaminen 
ja muistopöydän laittaminen ovat meille 

osa surutyötä. Muistopöydällä on tärkei-
tä, vainajasta muistuttavia esineitä, kuvia ja 
usein palava kynttilä rukouksen ja yhtey-
den merkkinä. Monen meidän kotona on 
myös enkeleitä.

He varjelevat lapsuuden
ja nuoren elämämme,
seuraavat päiviin vanhuuden, 
kulkevat lähellämme.
Me saamme laulaa ilolla.
He saattavat myös kuollessa,
iäiseen kotiin meitä.
Virsi 137:2

Ajan kuluessa tunnen, kuinka ne ras-
kaat, mustat suruverhot alkavat pikkuhil-
jaa siirtyä mielen ikkunoista syrjään. Valoi-
sat ja positiivisetkin ajatukset, tunteet ja 
muistot poisnukkuneesta nousevat pin-
taan. Tunnen, kuinka kiitollinen olenkaan, 
kun sain elää hänen rinnallaan elämää ja 
nyt minun aarteitani ovat yhteiset muis-
tot ja elämä.

Vainajien päivänä menemme kirk-
koon kuuntelemaan vuoden aikana pois-
nukkuneiden nimet. Muistokynttilät sytty-
vät rakkaiden vainajiemme 
haudoille ja kotona hiljen-
nymme muistojen ääreen.

Tuulikki Timonen

Vainajat muistoissamme 

Vauhdikas lasten puuhapäivä 
Paukkerinharjulla

Paukkerinharjun 
kylätalolla vietettiin 
lasten puuhapäivää 

perinteisesti syysloman 
aikaan, viikolla 43. 

Vauhdikkaassa 
päivässä saatiin nauttia 

yhdessä liikunnasta, 
peleistä ja leikeistä. 

Tässä kuvasatoa 
Tanja Ronkaiselta.

Hyvät kaverukset 
Reetta ja Maiju.

Anni Viljamaa 
laittoi nuoret 
lujille pelin 

tiimellyksessä.

Välillä leikittiin, mukana 
Maiju, Reetta ja Aino.

Sini 
Ronkainen 

nautti 
muiden 

lasten 
mukana 

olosta.

Onnea!
isälle, ukkille, papalle, vaarille

Isänpäivänä 
su 8.11.2015

Toivottaa Pudasjärvi-lehden henkilökunta
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Yrittäjät tyytyväisiä 
teollisuushallikauppaan

Teollisuustie 8 hallin viisi 
yrittäjää toimivat nyt omis-
sa toimitiloissaan, kun yrit-
täjien muodostama ryh-
mä osti hallin kaupungilta. 
Kauppakirja allekirjoitettiin 
syyskuun lopulla. Kauppaa 
on hierottu jo pitempään ja 
tiiviimmin viimeisen vuo-
den ajan. Kiinteistöyhtiössä 
on osakkaina MH Peltonie-
mi Oy, Koilliskivi, Raken-
nuspalvelu Ilkka Tolonen 
Oy, JP-Automaalaamo Oy ja 
Koillispaja Oy. Lisäksi kiin-
teistössä toimii Pudas-La-
si, joka on Rakennuspalvelu 
Ilkka Tolonen Oy:n vuok-
ralaisena. Noin 1400 neliö-
metrin teollisuushalli on ra-
kennettu vuonna 1983 ja 
erillinen noin 250 neliön va-
rastorakennus vuonna 1991. 
Kiinteistön yritykset työllis-
tävät parikymmentä työnte-
kijää. 

Kiinteistöyhtiön halli-
tuksen puheenjohtaja Kai-
sa Korhonen Koillispajalta 
kertoo, että kauppahintaan 
vaikutti alentavasti se, että 
hallissa on runsaasti korjat-
tavaa ja uudistamista. Kiin-
teistön ulkopuolella on kaa-
dettu puita ja maapohjan 
siistimisellä ja tasoittamisel-
la saadaan noin 11 000 ne-
liömetrin tontin maapohjaa 
hyötykäyttöön. 

Lähitulevaisuudessa on 
vielä edessä rakennuksen ul-
kopuolisten pellitysten kun-

nostus sekä pihavalaistuk-
sen ja rännien uudistaminen. 
Sisäpuolella on valaistuksen 
uusimista. Lähitulevaisuu-
dessa on edessä käyttövesi-
putkituksen, ilmastoinnin, 
lämmityksen ja sähkönku-
lutukseen liittyvien asioi-
den ratkaisut. Parhaillaan 
on menossa kattoremontti, 
jota urakoi oululainen Kat-
man Oy.

-Vanha huopakatto on 
uusittu. Entiset vanhat ker-
mit eli huovat on poistettu 
ja samalla on korjattu läpi-
vientitiivisteet, alipainetuu-
lettimet ja tippapellit. Alus-

Vuonna 1983 kaupungin rakentaman teollisuushallin ostivat rakennuksessa vuokralaisina olleiden yrittäjien muodosta-
ma kiinteistöyhtiö. Yrittäjät ovat aloittaneet heti rakennuksen aktiivisen kunnostamisen ja ensimmäisenä otettiin työn alle 
rakennuksen huopakaton uusiminen. 

Yrittäjien ostaman hallin kiinteistöyhtiön hallituksen jäseninä ovat Ilkka Tolonen Raken-
nuspalvelu Ilkka Tolonen Oy, Hannu Peltoniemi MH Peltoniemi Oy, Sami Luokkanen JP Au-
tomaalaamo Oy, Heikki Harju Koilliskivi ja Kaisa Korhonen Koillispaja Oy. 

Kattorakentamiseen erikoistuneen, oululaisen Katman 
Oy:n tiimi asentamassa uutta huopakatetta Teollisuustie 
8:n kiinteistöön Pudasjärven teollisuusalueella.

Teollisuushalliin kuuluu vuonna 1991 rakennettu tilava va-
rastorakennus.

ta oli hyvässä kunnossa, eikä 
sen suhteen tarvittu lisätöi-
tä. Uusi katto on huomatta-
vasti aikaisempaa kevyempi 
ja näin on vähennetty vesi-
katon palokuormaa ja myös 
rakenteen paino on keven-
tynyt, kertoi Seppo Kukkola 
Katman Oy:stä. 

Teollisuushallin yrittäjät 
ovat tyytyväisiä, että kaup-
pa-asiassa päästiin kaupun-
gin kanssa myönteiseen rat-
kaisuun. Vaihtoehtona oli 
vuokrien huomattava nou-
su tai jopa ulkopuolisen os-

tajan tuleminen kuvioihin. 
Korhonen kiittelee yrittäji-
en porukan muodostuneen 
erittäin tiiviiksi ja yhteishen-
ki on erinomainen. 

-Porukalla viedään asi-
oita eteenpäin hyvässä yh-
teisymmärryksessä ja –nä-
kemyksessä. Muun muassa 
ympäristön siistimistyöt on 
tehty omalla porukalla, ker-
too Kaisa Korhonen. 

Heimo Turunen

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

PESUTARJOUS
Kaikki MATTOPESUT

-15%
Tarjous voimassa ma 30.11. asti.

• TÄKIT alk. 10,50 € /kpl
• PÄIVÄPEITOT alk. 15 € /kpl

• PETAUSPATJAT alk. 15 € /kpl

Vastaanotto Perhemarketissa
Pietarilantie 48, Pudasjärvi

p. (08) 311 7204. www.oulunpesulapalvelu.fi

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto Ma-Pe 10-17

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Meiltä löydät 
hauskoja lahjoja 
Isälle, Papalle, 

Vaarille, Ukille..
Tervetuloa!

Isänpäivä su 8.11.
JOULU-
KORTIT

1€
10 kpl

Mukava Tarjous!

(norm. 0,20 €/kpl)

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Neste Pudasjärvi
Kalevi Malinen Oy
Pietarilantie, puh. (08) 822 522

ISÄNPÄIVÄLOUNAS 
noutopöydästä 

sunnuntaina 8.11. klo 10-18 

10,50

Lounas noutopöydästä joka päivä. 

- Uunilohi
- Riistakäristys
Sis. alkusalaatti, leipä, 
juoma ja jälkiruoka. 

Joulunavauksen yhteydessä
järjestetään ohjelmallinen 

JOULUTORI
Perjantaina 20.11. alkaen klo 16.00

Järjestää yhteistyössä Pudasjärven kaupunki, Pudasjärven Yrittäjät, 
Kurenalan Kyläyhdistys ja Iijokiseutu.

Tervetuloa!

Pudasjärven tori täyttyy joulutunnelmasta. 
Tervetuloa myymään ja esittelemään esim. 

käsitöitä, leivonnaisia, lahjatavaroita, jouluko-
risteita. Ilmaiset myyntipaikat ovat valmiina. 

Tehdään yhdessä mukavan 
jouluinen tunnelma torille. 

Ilmoittautumiset 
Kerttu Simu puh. 040 730 9481 

ma 16.11.2015 mennessä.
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Aamulla leivotut
- Aidot ohrarieskat
- Ruislimput, hiivaton, piimälimput
- Tuoreet munkit, Saaristolaisleivät ym.
- Tyrnävän Myllyn jauhot ja ryynit 

Savilaakson leipomo

Pudasjärven torilla
La 7.11. klo 9.00 alkaen 

SAVUSIIKAA JA -LOHTA
(myös suolasiikaa, -muikkua ja -lohta, 

kylmäsavulohta, siian- ja muikunmätiä)
PUDASJÄRVEN TORILLA

Maanantaina 9.11.
klo 10.00–16.00

Kokeile keittotaitojasi 
Karhupajalla

Karhupajan keittiölle voi 
tulla töihin, vaikka et oli-
si keittiömestari eikä haa-
veenasi olisi kouluttautua 
keittiöalalle. Voit tulla har-
joittelemaan kotiruoan val-
mistusta ja leivonnaisten te-
kemistä niillä taidoilla mitä 
sinulla on. Karhupajalla val-
mistetaan päivittäin lounas-
ruoka pajalla työskentelevil-
le periaatteella; terveellisesti, 
taloudellisesti ja turvallises-
ti. Hyvinvoinnin kannalta 
terveellinen ja ravitseva ruo-
ka on tärkeää meille jokaisel-
le. Jokaiselle on tärkeää syö-
dä säännöllisesti ja ruokailu 
on myös sosiaalista yhdessä-
oloa muiden kanssa 

Pajakeittiöllä työskente-
lyn tavoitteena on pereh-
tyä hygienian merkitykseen 
ja ne joilla ei vielä ole ollut 
hygieniapassia ovat saaneet 
suorittaa sen pajajakson ai-
kana kustannuksitta.  

Mikäli olet jo harjaantu-

nut keittiötöissä, sinulla on 
mahdollisuus olla ohjaamas-
sa muita, voit kehitellä so-
pivia tuotteita myyntipäiviä 
varten tai uusia toimintata-
poja Karhupajan toiminnan 
kehittämiseksi yhdessä mui-
den kanssa.

Jos olet siis nuori ja olet 
vailla koulutus- tai työpaik-
kaa, käytä odotteluaika hy-
väksesi ja tule rohkeasti 
pajalle harjaantumaan työ-
elämän rytmiin! Sinä, jonka 
perheeseen, ystävä- tai tutta-
vapiiriin kuuluu henkilöitä, 
jotka ovat tällä hetkellä toi-
mettomia, kerro mahdolli-
suudesta osallistua pajatyös-
kentelyyn.

Pajajakson aikana monet 
ovat löytäneet oman polkun-
sa opiskelu- ja työelämässä. 
Toisilla polun etsimiseen on 
mennyt pidempi aika ja toi-
set ovat löytäneet polkun-
sa nopeasti. Sanonta ”Vie-
rivä kivi ei sammaloidu” 

pitää hyvin paikkansa; Kun 
on menossa mukana, se luo 
aina uusia tilaisuuksia, joi-
hin voi tarttua. Näin mieli 
pysyy virkeänä ja jaksaa pa-
remmin pitää itsestään ja toi-

sistakin huolta.

Merja Taivaloja 
Työvalmentaja, Karhupaja
040 548 7485 
merja.taivaloja@pudasjarvi.fi

Kipinän metsästysseura ry:n 
Hirvipeijaisia pidettiin sun-
nuntaina 1.11. seuran majal-
la. Kalle Riepula kertoo että 
paikalle saapui satakunta 
henkilöä nauttimaan lihakei-
tosta ja lämminsavulihasta, 
jota sai laittaa leivän päälle.

Kipinässä vielä pari hirveä kaatamatta
Peijaisia edeltävänä iltana 

oli kaadettu viimeisin hirvi, 
jota vielä peijaisten aikaan 
paloiteltiin ja nostettiin lihat 
pienempinä kimpaleina riip-
pumaan jäähdyttämöön.

Seuran hirviporukka sai 
metsästyskaudeksi luvat 

Ulkona hirvisoppa puhisi suuressa kenttäkeittimessä.

Hirvisoppa maistui Kipinän hirvipeijaisten väelle.

Maukasta lämminsavulihaa oli laitettu leipien päälle.

kuuden aikuisen ja kuuden 
vasan kaatamiseen. Riepu-
lan mukaan vielä kaatamatta 
on yksi aikuinen ja yksi vasa. 

- Tämä metsästyskau-
si on mennyt viime vuosien 
tapaan. Aina kauden alussa 
on hyvät kahdesta kolmeen 
viikkoa, ja sitten pakkasten 
tultua valtaosa hirvistä tun-
tuu kaikkoavan jonnekin, 
varmaankin talvehtimisalu-
eille. Kyllä nuo loputkin saa-
daan pyydettyä, kunhan vä-
hänkään tuuria on mukana. 
Yritämme toki toimia nope-

aa, mutta isänpäivänä pi-
dämme kaikki lepopäivän, 
Riepula kertoo.

Hirviporukassa on 30 
miestä, joista viisi on kämp-
pämiehinä. Viikonloppuisin 
käytössä on kolmesta nel-
jään koiraa, ja osittain met-
sästetään ajometsästyksellä. 
Seuralla on Kipinässä oma 
virallinen kämppä, josta löy-
tyy hyvät tilat: lihahuone, 
nylkytila ja kylmiö.

Jenny Kärki
Kuvat Mirja Partanen 

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Lue lisää: 
ekovilla.com

Suosikkieriste
asennettuna
saumattomasti!
Tilaa nyt. Saneerauskohteessa 
hyödynnä kotitalousvähennys!

p.05 750 7500, info@ekovilla.com
p. 040 584 0389,
oulu@ekorakennuspalvelu.fi 

Lue lisää: 
ekovilla.com

Suosikkieriste
asennettuna
saumattomasti!
Tilaa nyt. Saneerauskohteessa 
hyödynnä kotitalousvähennys!

p.05 750 7500, info@ekovilla.com

Lue lisää: 
ekovilla.com

Suosikkieriste
asennettuna
saumattomasti!
Tilaa nyt. Saneerauskohteessa 
hyödynnä kotitalousvähennys!

p.05 750 7500, info@ekovilla.com

Lue lisää: 
ekovilla.com

Suosikkieriste
asennettuna
saumattomasti!
Tilaa nyt. Saneerauskohteessa 
hyödynnä kotitalousvähennys!

p.05 750 7500, info@ekovilla.com

Aamu sarastaa.
Pienten lasten tekemät
kortit ovat keittiön pöydällä.
Äiti opastaa nuorempia aamuaskareissa.
He keittävät pannukahvit hällällä.
Äiti nostaa ruusut pirtinpöydälle vanhan pitsiliinan päälle.
Ruusut ovat tumman punaisia.
Lapset laittavat kupit ja lautaset pirtinpöydälle.
Kakku nostetaan viimeisenä pöytään.
Makuukammarin ovi aukeaa.
Isä astelee köökin puolelle.
Lapset nuorimmasta vanhimpaan käyvät vuorotellen onnittelemassa isää.
Kiitokset kaikille lapsille sanottuaan isä istahtaa pirtinpöydän ääreen.
Isän kasvot ovat onnelliset ja hänen mieli on kiitollinen.
Isä ja äiti ovat järjestäneet lapsille yllätyksen.
He käyvät jänisjahdissa.
He kuuntelevat yhdessä, kuinka hongat huminoivat.
Isä tekee nuotion.
Koira alkaa ajaa jänistä.
Lapset kuuntelevat tarkasti.
He paistavat makkaraa ja keittävät nokipannukahvit.
Yhdessä he viettävät luonnon rauhassa onnellista isänpäivää.

Anna-Riikka Huhta

Isänpäivä
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 6.-7.11. ALKUVIIKKO MA 9.11.

Tiistaina 10.11.

499

Rautaosastolta

199
pkt

Antell
RUIS RUISLEIPÄ
9 kpl/450 g 139

pss

HK
PIKNIKPAISTI 
noin 1,5 kg/kpl

499
JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal.

kg

059

kg

Suomalainen
KERÄKAALI

kg

kg

KANANMUNAT
10 kpl
2 pkt/tal. 119

pkt

Kellogg´s
RICEKRISPIES
375 g 249

pkt

Perjantaina 6.11. Lauantaina 7.11.

069
Candy King
IRTOKARKIT

1090
kg

ltk499 099

695
kg

Porsaan
KYLJYKSET

YLIKYPSÄ-
KINKKU 
palana ja siivuina

BANAANIT

Espanjan
SATSUMAS

Tuore norjalainen

100 g

269

Hyvä
PORON-
KÄRISTYS

100 g

Murea
NAUDAN 
ULKOFILEE
paloina ja 
pihveinä1790

kg

1195
Naudan
PALA-
PAISTI

kg

595
kgLOHI 

2-3 kg
kokonainen
2 kalaa/tal.

Valio
KUOHUKERMA 
3,3 dl
laktoositon

249
pll

Rosamunda
PERUNA

099
kg

895
kgIrto

LOHIFILEE
2 filettä/tal.

149
kg

Kariniemen
BROILERIN
KOIPIREISI
3 kpl/rss, 
marinoitu

Valio ESKIMO
TIKKUJÄÄTELÖT 
15 kpl

Atria perhetilan 
BROILERIN 
OHUET FILEE-
LEIKKEET 480-600 g
naturell 
tai 
marinoitu599

rss

MEILTÄ ISÄLLE LAHJAKSI:

COLLEGE-
HOUSUT
musta, resorilahje

1350

Miesten PITKIS
60 % polyesteri
40 % puuvilla

Opal miesten
NEULE

2350

Opal
VILLAHOUSUT
70 % akryyli, 30 % villa

2250

FLEECETAKKI

2990

Finlayson TAPIOPYYHE

57-OS.
TYÖKALU-
SARJA

49,-

99,-
Metabo
12V AKKU-
PORAKONE 
sis. 2 kpl akkuja

Prego
TUHKAIMURI 
1200w 3995
Sievi
TALVI TURVA-
KENGÄT 
Solid s2 89,-

OTSA-
VALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut 45,-

144-OS.
TYÖKALU-
SARJA

69,-

Riitan Herkku
METRIPIZZAT
750 g

499
kpl 069

Valio hyvä 
suomalainen 
ARKI VÄLIPALA-
RAHKAT 
150 g
mansikka 
tai omena

kpl

Porsaan
ETUSELKÄ tai LAPA 
3 kg/tal. 299

kg

299
kg

199
rssHK rypsiporsaan

LIHASUIKALE 400 g 
kermapippuri

199
pktHK

SINISET LENKIT 
580-500 g

100

Oululainen
REILUT VIIPALEET
500-550 g,
täysjyvä, vehnä tai 
vehnälese pkt

HK
SAUNAPALVI-
KINKKU
300 g viipale

149
kg

Murea naudan 
ENTRECOTE 
PIHVIFILEE 
n. 1 kg/kpl

1495
kg

Maukkaat
ISÄNPÄIVÄ-

KAKUT
myymä-

lästämme!
pkt169

Arla MEIJERIVOI
500 g, normaalisuolainen
2 pkt/tal.

LÄMPÖSAAPAS
koot: 41-46

35,-

2195 1990

TEKNINEN 
MICRO-
FLEECE 
VÄLIASU  

9995

Prego
SÄHKÖ-

SAVUSTIN

59,-
Muurikka
SÄHKÖ-

SAVUSTIN

Osallistu

isänpäiväarvontaan!

3995
PARTAKONEET

1995

Alkaen

Sanelli FILEOINTI VEITSI

2490
Sanelli LIHAVEITSI

2590
Suomen Tekstiili 
SELÄNPESIN
pellavafroteinen

1495Alkaen

8 TRIMMERI 
FOR MEN

1650
HERÄTYSKELLO
* moottoripyörä * jalkapallo

50x70 cm

90x180 cm

850

3450

Tuore
SILAKKA KOKONAINEN
pyyntivaraus
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Maantiepyörällä Rovanie-
meltä Tampereelle on Kim-
mo Ohtosen haastetempaus 
kehitysmaiden lasten hy-
väksi, Nenäfillari-hyvänte-
keväisyystapahtuman kun-
niaksi. Maanantaina 2.11. 
Nenäfillari rantautuivat Pu-
dasjärvelle, sillä Hirsikou-
lun kampuksen pihalla oli 
Ohtosen ensimmäinen vä-
lietappi, hänen poljettuaan 
ensimmäisenä päivänä 170 
kilometriä.

Joulupukki lähetti Kim-
mon matkaan Rovaniemel-
tä. Matka meni leppoisasti 
vaikkakin syysillan pimey-
dessä välillä epätoivo mei-
nasi ottaa polkijasta vallan. 
Meno helpottui huomatta-
vasti lopputaipaleella, jon-
ne saapui noin 20 pudasjär-
veläistä pyöräilijää Marko 
Koivulan johdolla tsemp-
paamaan ja vauhdittamaan 
Kimmon menoa.

Pudasjärven kaupunki 
oli järjestänyt yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa Oh-
toselle näyttävän ja räisky-
vän vastaanoton. Jo ennen 
hänen saapumistaan oli hir-
sikoulukampuksen pihalle 

Nenäpäiväpyöräilijä sai juhlavan 
vastaanoton Pudasjärvellä

rakennetulla alueella run-
saasti ohjelmaa ja karnevaa-
litunnelmaa Marja-Leena 
Törrön toimiessa tilaisuu-
den juontajana. Esiintymäs-
sä olivat lähes pudasjärve-
läinen KIDSing-tähti Jenni 
Jaakkola, kongolaissyntyi-
nen Olive vahvistettuna 
maahanmuuttajien kuo-
rolla, Pudasjärven urhei-
lijoiden voimistelujaoston 
ryhmä ja Jippii nuorten sir-
kuspelleryhmä. Paikalla oli 
myös kirjastoauto Iso-Kar-
hu, Pudasjärven leijonat jär-
jestysmiehinä ja liikenteen 
ohjaajina sekä naisleijonat 
Hilimat tarjoamassa K-su-
permarketin sponsoroimaa 
kuumaa mehua. Niemita-
lon juustolan kojusta sai 
grillimakkaraa, kahvia ja 
muurinpohjalettuja.

Kaikkiaan 850 kilomet-
rin matka huipentuu Tam-
pereelle, jonne Ohtonen 
saapuu perjantaina 6.11. 
Suorassa Nenäpäivälähe-
tyksessä TV2:ssa nähdään 
myös kooste Kimmon pyö-
rämatkasta. Polkemista seu-
rasi koko matkan ajan YLEn 
kuvauskalusto ja paikalliset 

alueradiot. YLE näytti myös 
Pudasjärven osuuden Puoli 
Seitsemän -ohjelmassa tiis-
taina 3.11. Ohjelma on näh-
tävissä kuukauden ajan Yle 
Areena -palvelussa.

Nenäpäivän visiona on 
Suomi, jossa jokainen edis-
tää kehitysmaiden lasten 
ihmisarvoisen elämän to-
teutumista. Kimmon tavoit-
teena on kerätä matkansa 
varrella 160 000 euroa Ne-
näpäivän hyväksi, yrityk-
setkin voivat osallistua ke-
räykseen lahjoittamalla ja 
haastamalla muita. Pudas-
järven kaupunki haastoi 
muut kaupungit ja kunnat 
mukaan 1000 eurolla, Kon-
tiotuote oli lahjoittanut tu-
hat euroa ja haastoi muut-

kin hirsirakentajat mukaan. 
K-supermarket kauppias 
Tommi Niskanen haastoi 
mukaan Suomen K-kaup-
piaat 400 eurolla ja Noki-

pannun Veikko Hyttinen 
haastoi Syötteen yrittäjät 
mukaan omantunnon mu-
kaisella summalla. Yksit-
täiset lahjoittajat saattoivat 

Ohtoselle oli järjestetty huutokuorojen kilpailu, jonka voitti 
Kimmon tytöt –nimen ottanut ryhmä: Riina Hemmilä, Emi-
lia Laakkonen, Nea Vihonen ja Tiina Riekki. 

Nenäpäiväkeräyksen hyväksi pyöräilleelle Kimmo Ohtoselle kaupunki oli järjestänyt juhlavan ja näyttävän vastaanoton, 
joka myös tallentui TV-ohjelmaan.

Pudasjärven Lions-Hilimat ottivat vieraan lämpimästi halaten vastaan. Yleisö eli ohjelman mukana.

Jippii-näytelmäryhmä klovniesityksen vauhdissa.

lähettää 10 euron hintaisen 
nenäpäivätekstarin KIM-
MO numeroon 16499.

Heimo Turunen



6 7nro 45PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti6.11.2015 6.11.2015nro 45

K-supermarket kauppias Tommi Niskanen haastoi Suomen 
k-kauppiaat ja Kontiotuotteen myyntijohtaja Petri Lammin-
heimo kaikki hirsirakentajat Nenäpäiväkeräykseen.

Kimmo Ohtosta haastattelemassa TV-1 puoliseitsemän uu-
tisten toimittaja Aleksandra Kral-Lexzczynski, kuvaajana 
TV1:n kuvaaja Harri Lehtikevari. 

Kongolaislähtöinen Olive lauloi maahanmuuttajien tausta-
kuoron kanssa.

Jenni Jaakkola esiintyi kaksi kertaa illan aikana. Säestäjä-
nä toimi hänen musiikkilukiokaverinsa Satu Hakoköngäs.

Pudasjärveläinen ovi- ja ik-
kutehdas Profin Oy pal-
kittiin Maakunnallisena 
vuoden yrittäjänä. Palkin-
to luovutettiin lauantaina 
31.10. Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien vuosikokousta-
pahtuman yhteydessä pi-
detyssä Maakunnallisessa 
Yrittäjäjuhlassa Oulaisissa. 
Palkinnon otti vastaan toi-
mitusjohtaja Mikko Haapa-
la. Mukana olivat myös yh-
tiön perustajat Pirjo ja Martti 
Haapala sekä henkilökun-
nan kanssa yhteensä 14 hen-
gen joukko.

Koko henkilökunta huo-
mioitiin Maakunnallisen 
Yrittäjäpalkinnon merkeis-
sä torstaina 5.11. yrityksen 
tiloissa täytekakkukahvi-
en merkeissä. Henkilökun-
nan juhlatilaisuuden jälkeen 
oli paikallisille yhteistyö-
kumppaneille juhlakahvit 
ja yritystä muistivat muun 
muassa Pudasjärven kau-
punki, Pudasjärven yrittäjät 
ja Pudasjärven Osuuspank-
ki. Tilaisuuteen osallistuivat 
myös muun muassa ex-kau-
punginjohtaja Paavo Pikku-
aho ja yrityksen kasvuvai-
heissa tiiviisti mukana ollut 

Profin Oy:lle Maakunnallinen 
Vuoden 2015 yrittäjäpalkinto

Maakunnallista yrittäjäpalkintoa ojentamassa Mikko Haa-
palalle Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien puheenjohtaja Lau-
ri Mikkonen.

silloinen elinkeinoasiamies, 
nykyinen Sotkamon kun-
nanjohtaja Petri Kauppinen. 

Vientiä  
noin 30 maahan
Profin Oy on alan johta-
va korkealaatuisen puura-
kenteisten erikoistuotteiden 
valmistaja. Yrityksellä on 
tapana tehdä tuotteita asia-
kaslähtöisesti aina maailman 
haastavimmille ja näyttävim-
mille rakennuspaikoille. Pro-
fin vastaa itse oman tuoteke-
hityksen kautta tuotteiden 
teknisten ominaisuuksien 
suunnittelusta ja tavoittee-
na on tehdä tuotteita, joiden 
elinkaari on 2-3- kertainen 
alan normaaleihin tuottei-
siin nähden. Yritys toimii 
vahvasti myös kansainväli-
sillä markkinoilla. Profin Oy 
Pudasjärvellä ja tytäryhtiö 
Profin Sydänpuu Ikkunat ja 
Ovet Oy Joutsassa työllistä-
vät yhteensä lähes 100 hen-
kilöä. Konsernin liikevaihto 
on päättyvänä vuonna 2015 
noin 12 miljoonaa euroa.

- Profin Oy on perustettu 
38 vuotta sitten Martti ja Pir-
jo Haapalan toimesta. 90-lu-

vun lama-aikaan yritys teki 
oikean päätöksen lähteä ha-
kemaan vientimarkkinoita 
Japanista. Vuonna 2008 teh-
tiin päätös keskittyä vahvas-
ti liukuovituotteiden kehit-
tämiseen ja valmistamiseen. 
Tällä hetkellä Profin Oy on 
yksi Pohjois-Euroopan johta-
va liukulasijärjestelmien toi-
mittaja, kertoo Profin Oy toi-
mitusjohtaja Mikko Haapala.

Onnistunut sukupolven-
vaihdos toteutui vuonna 
2012, kun yhtiön vetovastuu 
siirtyi Martti Haapalan vel-

jenpojalle Mikko Haapalalle.
Yrityksen lopputuottei-

ta viedään vuosittain noin 
30 vientimaahan ja tärkeim-
pinä vientimaina ovat Ja-
pani, Venäjä, Kiina sekä 
Keski-Euroopan maat. Koti-
maan osuus on yrityksen lii-
kevaihdosta 40-50 prosent-
tia. Oman tuotekehityksen 
lisäksi yritys tekee lähteis-
tä yhteistyötä maailman joh-
tavien arkkitehti- ja suun-
nittelutoimistojen kanssa. 
Profinin ikkuna-, ovi- ja liu-
kuovituotteet mielletään 
useasti sisustuksellisiksi 
tuotteiksi niiden korkean de-
signin vuoksi. Profin Oy:n 
tuotteita löytyy Japanin li-
säksi muun muassa Huip-
puvuorilta ja Uudesta-See-
lannista. Rakennuskohteina 
ovat muun muassa hirsita-
lot Jäämeren rannalla, kivita-
lot Ranskassa tai Kreml Mos-
kovassa.

- Myös tulevaisuudessa 
on tarkoitus valmistaa laa-
dukkaita tuotteita asiakkai-
den tarpeet huomioiden ja 
pysyä alan johtavana toimi-
jana, sanoo Haapala.

Heimo Turunen,  
kuvat Heimo Turunen ja 
Jussi RiikonenMukana palkinnon luovuttamisjuhlassa oli Profin Oy:stä 14 hengen ryhmä.

Pudasjärven kaupungin onnitteluja esittämässä elinkeinojohtaja Jorma Pietiläinen valtuuston puheenjohtajisto Sointu 
Veivo, Timo Vähäkuopus ja Marja-Leena Törrö sekä kaupunginjohtaja Tomi Timonen. Onnittelut ottamassa vastaan toimi-
tusjohtaja Mikko Haapala ja yrityksen perustajat Martti ja Pirjo Haapala.
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, 
TYÖKALUOSASTO 040 189 7399

AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Pasi Ojala 0400 778 078

Mönkijät, agrigaatit, 
PeräMOOttOrit yms.

jälleenmyynti

nunna uunit, 
Plannja PeltikatOt, 

rännit, luMiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

kodinkoneet
Pakasteet, PyykkikOneet, 

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

maalit
jani kärkkäinen 040 524 6145

PienkoneHUolto
HuOllOn nuMerO: 040 742 8345

/antti nivakoski 

PALVELEMME:

sunnuntaina 8.11. 
klo 11.00-18.00

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

PUUtavaran 
myynti

040 189 7399

Putaan Pulla
ruisjykerö 500 g

1,99
pkt

ryPsiPOrsaan 
fileesuikale kermapippuri 400 g

1,99
pkt

lOunassalaatti 400 g

1,99
rss

5,99
kpl

Putaan Pulla
jOuluPitkO 430 g

2,99
pkt

kabanOssi 400 g

1,99
pkt

saunaPalvi 
350 g

2,79
pkt

uunibrOileri
maustamaton

n. 1,3 kg

4,99
kg

aUton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

  

isälle su 8.11.

89,-

kaasuläMMitin
1,3-4,2 kW
11 kg kaasupullolle

299,-

kaasuliesi
50 cm

995,-

kaasu
jää-Pakaste-
kaaPPi

189,-

499,-

PikaHalkOMakOne
7 tonnin, terä 400 mm

699,-

gern
klaPisirkkeli
1500 W

uutuus!

POlttOMOOttOri
Puunkatkaisusirkkeli
13 hp, terä 700 mm

24,90

PregO ladattava
PartakOne

aeg 12 v POrakOne
takuu 3 vuotta, sis. kaksi akkua

139,-

Meiltä
isänPäivä-

kakut
alkaen

16,90

Muista isää laHjakOrtilla!

  

erä! erä!-50%ovh.

Mallit vaiHtuu!
HitaCHi säHkötyökalujen vanHat Mallit

Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan
Puh. 044 971 0227, Pietarilantie 48

KC Color mask 
tuotteet 

-40%
POrsaan filee 800 g

Putaan
Pullan

kOnsulentti 
Pe 6.11.
klo 10-17

neuletakki

37,70
naHkasOrMikkaat

15,80
sukat 4 paria

5,95

farkkuPaita

33,60
ruutuPaita

33,90

isälle:

33,50
PuserO pitsihihat

19,70

Pe-su 6.-8.11.

Pöllö saaPPaat 
koot 36-41

29,95
tyttöjen
leggingsit 
alkaen

6,90
tyttöjen 
PuserO

13,90
POikien PeserO 
hohtaa pimeässä

12,90

PiPOt
Hanskat

tOPPaHOusut

tOPPaPuvut
tOPPatakit

naisten
juHlatunika

43,70
leggings HOusut

valkea PeittO 13,50
tyyny 5,90

yHteisHintaan

15,-

1,09
pkt

OlterManni-juustO 250 g
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Pudasjärven kansalais-
opiston näytelmä Ris-
to Räppääjä ja villi kone 
saa ensi-iltansa perjantai-
na 6.11. kello 18. Kansalais-
opiston salikissa nähdään 
myös kaksi muuta näytös-
tä 7. ja 8.11. sekä alkuvii-
kosta koululaisesitykset. 
Alpo Puhakan ohjaama 
näytelmä perustuu Sinikka 
ja Tiina Nopolan samanni-
miseen lastenkirjaan. 

Vauhdikkaassa var-
haisteineille suunnatussa 
näytelmässä seikkailevat 
jälleen kahdesta aiemmas-
ta Nopoloiden musiikki-

Risto Räppääjä
ja villi kone

näytelmistä tutut hahmot. 
Näytelmän teema liikkuu 
nykypäivälle hyvin tutun 
aiheen ympärillä: miten tie-

tokonepeli voi viedä muka-
naan niin lapsen kuin aikui-
senkin.

Silja Vasara esittää Ris-

to Räppääjää, joka näyttää 
viettävän koko kesän huo-
neessaan pelaten tietoko-
nepeliä, kaipaamatta aurin-
gonpaistetta tai ruokaa ja 
seuraa. Rauha-Täti (Sari Hu-
kari), Naapurin herra Lind-
berg (Pentti Kuopusjärvi) 

ja Nelli Nuudelipää (Tuuli-
anna Tuohimaa) puuttuvat 
Riston riippuvuuteen. Yl-

lättäen herra Lindbergkin 
näyttää kiinnostuvan Ris-
ton pelistä.

Julia Pätsille EM-hopeaa ja -pronssia
ITF Taekwon-Don 30. Eu-
roopan mestaruuskisat pi-
dettiin 22.-25.10. Skotlannin 
Edinburghissa.  Pudasjär-
veltä lähtöisin oleva, Rova-
niemellä liikunnan ohjaa-
jaksi opiskeleva, Julia Pätsi 
edusti Suomea 2.dan liike-
sarjoissa, erikoistekniikka-
murskauksessa ja otteluissa 
sekä joukkuelajeissa erikois-
tekniikoissa ja otteluissa.

Kisat alkoivat Julian osal-
ta torstaina aamupäivällä 
erikoistekniikkamurskauk-
sella. Kisasuoritukseen kuu-
luu kolme erilaista korkeaa 
telineisiin suoritettavaa hyp-
pypotkua, jotka kukin kil-
pailija suorittaa peräkkäin 
omalla vuorollaan. Lähtö-
taso määrätään ennalta niin 
korkeaksi, että mitalistit sel-
viävät yleensä ensimmäisel-
lä kierroksella niiden joukos-

ta, jotka ovat onnistuneita 
suorituksia saaneet (pistei-
tä kultakin telineeltä on ja-
ossa 0, 1 tai 3).  Tasatuloksen 
sattuessa suoritetaan karsin-
ta arpomalla jokin kolmes-
ta telineestä, jonka korkeut-
ta nostetaan. Ensimmäisen 
kierroksen perusteella Julia 
oli tasapisteissä hallitsevan 
venäläisen maailmanmes-
tarin ja moninkertaisen Eu-
roopan mestarin kanssa tu-
loksella, joka oikeutti heidät 
karsimaan pronssimitalis-
ta. Huomattavasti pitempi 
venäläinen sai mielitelineel-
tään (nopichagi) kolme pis-
tettä Julian jäädessä yhteen 
ja näin Julian sijoitus oli, ku-
ten useissa arvokilpailuissa 
aiemminkin, neljäs.  Vaikka 
suoritukset eivät mitaliin ai-
van riittäneetkään, oli teknii-
koiden tekniset onnistumi-

set antamassa hyvää fiilistä 
tuleviin koitoksiin.

Jo iltapäivällä Julian kisa-
urakka jatkuikin 2.dan liike-
sarjakilpailulla.  Hän selvit-
ti Italian, Irlannin ja Norjan 
vastustajansa ja eteni aina 
finaaliin saakka. Finaali-
taistelu oli tiukka ja ratkesi 
niukimmalla mahdollisella 
erolla tuomariäänten ollessa 
tässäkin tapauksessa jälleen 
venäläisen kilpakumppanin 
eduksi 3-2. Näin Julia sijoit-
tui hienosti hopealle, joka on 
hänen tähänastisella kilpai-
lu-urallaan paras saavutus 
aikuisten sarjassa. 

Julian kilpailut jatkuivat 
positiivisin odotuksin vä-
lipäivän jälkeen lauantai-
na alle 50-kilon otteluilla.  
Avausvastustajana oli koke-
nut arvokisojen mitalisti Ro-
maniasta. Julia hallitsi otte-
lua johtaen pisteissä vielä 
viime sekunneille asti, mut-
ta viimeisestä iskujenvaih-
dosta tuomaristo palkitsi ro-
manialaisen pisteillä tämän 
siirtyessä johtoon ja voittoon 
lunastaessa samalla jatko-
paikan seuraavaan otteluun.  

Pettymyksestä huolimat-
ta matsitappiota ei voinut 
pitkään jäädä murehtimaan, 
koska katseet oli suunnat-
tava jo iltapäivän erikois-
tekniikoiden joukkuekil-
pailuun. Tässä jokaiselle 
kolmelle erilaiselle telineel-
le on asetettava joukkueesta 
kilpailija. Avauskierrokseen 
liittyi jälleen dramatiikkaa. 

Suomen joukkueen edusta-
jan Jutta Jakkilan suoritus 
tuomittiin 0-pisteen arvoi-
seksi hänen ylitettyään vir-
heettömästi este ja saman il-
malennon aikana tekemänsä 
potku käänsi telineessä ole-
van laudan kolmen pisteen 
arvoisesti. Tuomaristo kat-
soi kuitenkin potkun osu-
neen virheellisellä jalkate-
rän osalla ja tulos mitätöitiin 
suomalaisten hämmästyk-
seksi. Kolmen pisteen arvoi-
nen suoritus olisi taannut 
Suomelle jo tässä vaiheessa 
hopeamitalin.

Tuomariston päätös piti 
protestoinnista huolimatta. 
Suomen joukkueen tulos Ju-
lian onnistuttua omalla teli-
neellään oikeutti kuitenkin 
karsintaan pronssimitalista 
Norjan ja Romanian kanssa. 
Korotettavaksi telineeksi ar-
vonnassa tuli ylihyppypot-
ku (nomochagi). Karsinnois-
sa joukkue saa päättää kuka 
kilpailija karsintatekniikan 
suorittaa ja Suomen karsija 
oli moninkertaisena Suomen 
mestarina Julia. Hän onnis-
tuikin korotuksesta huoli-
matta hienosti täyden kol-
men pisteen arvoisesti. Kun 
Norjan ja Romanian kilpai-
lijat eivät onnistuneet enää 
ylittämään estettä virheettö-
mästi ripustettiin pronssimi-
talit illalla Suomen naisten 
kaulaan.

Viimeisenä kilpailupäi-
vänä sunnuntaina oli vie-
lä vuorossa joukkueottelut. 

Joukkueessa on oltava viisi 
ottelijaa, jotka painoluokista 
riippumatta voivat valmen-
tajien taktikointien mukaan 
joutua ottelemaan minkä ta-
hansa painoluokan edusta-
jaa vastaan. Suomen jouk-
kueesta henkilökohtaisiin 
voittoihin ylsivät Julia Pätsi 
ja Jutta Jakkila. Tämä ei kui-
tenkaan riittänyt jatkopaik-
kaan kotijoukkue Skotlan-
nin voittaessa kolme muuta 
ottelua. 

Kokonaisuutena Ju-
lia Pätsin kisatulos on erin-
omainen: henkilökohtainen 
EM-hopea liikesarjoissa ja 
neljäs sija erikoistekniikois-
sa sekä lisäksi pronssi jouk-
kuekilpailussa. Euroopan 

mestaruuden oltua kiinni 
vain yhdestä tuomariäänes-
tä finaalissa tiedetään, että 
tulos olisi hyvin voinut olla 
toisinkin päin. Tämä antaa 
tsemppiä tietysti tulevia ki-
soja varten. Suomen jouk-
kue, juniorit mukaan luettu-
na, saavutti kisoissa hienosti 
yhteensä 11 mitalia: kolme 
hopeaa ja viisi henkilökoh-
taista pronssimitalia ja kol-
me pronssia joukkuelajeis-
sa. Seuraava mahdollisuus 
mitellä taitojaan Euroopan 
huippujen kanssa onkin jo 
tulevana keväänä, jolloin 
saadaan Suomeen kotikisat 
EM-kisojen ollessa touko-
kuun alkupäivinä Tampe-
reella.  JP

Julia Pätsi kaulassaan ensimmäinen aikuisten EM-hopea-
mitali.

EM-pronssia voittanut naisten erikoistekniikkajoukkue: 
Henna Aarnio, Julia Pätsi ja Jutta Jakkila.

Kuvat 
kenraali-

harjoituk-
sesta

ke 4.11.
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Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distyksen matkakuulumi-
sista kertoo yhdistyksen 
matkavastaava Alpo Laak-
konen:

- Tekastiinpa taas vähän 
lyhyempi sokkoretki, vaan 
eihän se loppujen lopuk-
si niin lyhyt ollutkaan. Sa-
rakylän taakse Koualle, kun 
lähettiin ajamaan Honkasen 
Heinon kanssa, niin lopulta 
aloimme ihmetellä, nytpä ol-
laan niin kaukana, ettei olla 
missään. Vaan kyllä sieltä 

Piipposen pirtti löytyi, het-
ken Eskon kanssa keskustel-
tuamme huomasimme, että 
sitähän ollaan keskellä kaik-
kea: Suunnilleen yhtä pit-
kä matka Ranualle, Posiolle, 
Taivalkoskelle, ja Syötteelle-
kin oikotietä pari kivenheit-
toa.

Alkujutustelun jälkeen 
käytiin sisälle entisestä kar-
jasuojasta modernisoituun 
ravintolaan, muusin ja käris-
tyksen sekä tykötarpeiden 
kimppuun. Emäntien tarjo-

ukset maistuivat, vielä kah-
villa ja leivoksilla tilkittynä 
oli kylläinen olotila.

- Hetkisen siinä seurustel-
tuamme saapui meille Lei-
viskän Niilo karaoke kamp-
peita käyttämään, saimme 
laulujen sanat ravintolan 
seinälle heijastettuna, joten 
saatoimme osallistua laului-
hin porukalla. Myös yksin 
ja kaksin laulua harrastet-
tiin. Olihan meillä leikkimie-
linen kilpailukin jota ensin 
miehet johti 2-1. Vaan sitten 

kun iltaa jatkettiin, niin me 
miehet yks-kaks hävittiin, ja 
loppujen lopuksi naiset voit-
ti aivan ylivoimaisesti. Kyllä 
Harmittaa!

Tulevista matkoista
Seuraavaksi suunnitelmis-
sa on teatteriretki Kajjaaniin 
30.12.2015. Siellä nähdään 
suosittu Fiikka Forsmanin 
ohjaama musiikkinäytelmä 
Niin kuin taivaassa. Suosion 
merkiksi lähes kaikki näy-

tökset oli loppuun myyty jo 
lokakuulla.

Niin kuin taivaassa on 
lämminhenkinen kuva-
us kansainvälisestä kapel-
limestarista, joka saatuaan 
sydänkohtauksen päättää 
vetäytyä kaupungista maa-
seudun rauhaan. Kapelli-
mestari palaa kotiseudul-
leen ostamaansa vanhaan 
kanssakouluun, asuskeltu-
aan siinä jonkun aikaa, huo-
maa hän johtavansa kirkko-
kuoroa, joka koostuu mitä 

erilaisimmista persoonista, 
mitä erilaisimpien harjoittei-
den kautta henkilöt löytävät 
oman äänensä ja laulamisen 
ilon.

Kun vielä näytelmän pää-
osaa esittää hulvattomana 
kapellimestarina tunnettu 
Riku Niemi, niin voi arvata, 
että hauskaa riittää.

Matkavastaava
Alpo Laakkonen

Eläkeliiton matkakuulumisia sokkoretkeltä

Suomen riistakeskus on jul-
kaissut uudet riistametsän-
hoidon työohjeet. Niiden 
tarkoituksena on moderni-
soida talousmetsien hoitoa 
vastaamaan sekä 2000-luvun 
metsänomistajien että riistan 
tarpeita.

Riistametsänhoidon työ-
ohjeet sopivat hyvin tavalli-
sen talousmetsän hoitoon ja 
useimpien ohjeiden sovel-
taminen onnistuu helposti 
omatoimiselta metsänomis-
tajalta. Metsänhoitotöissä 
riista voidaan ottaa huomi-
oon läpi metsikön kiertoajan, 
ja menetelmät ovat hyvin 
kustannustehokkaita. Yksi-
tyisten metsänomistajien li-
säksi tavoitteena on innos-
taa ammattilaisia viilaamaan 

Suosi sekapuustoisuutta, jätä tiheikköjä
metsätalouden toimintata-
poja paremmin riistaa huo-
mioon ottaviksi. Suomen 
riistakeskus toivoo, että sa-
malla kun huolehditaan 
metsän puuntuotantokyvys-
tä, turvataan myös riistan 
elinolosuhteet, metsän mo-
nimuotoisuus ja kaunis mai-
sema.

Riistalle ravintoa ja 
suojaa
Monipuolinen puusto tar-
joaa riistalle elintärkeää 
suojaa. Metsäkanalinnut 
menestyvät parhaiten mo-
nimuotoisessa sekametsäs-
sä, jossa puuston koko ja ti-
heys vaihtelevat. Ihanne on 
vähintään kolmen puulajin 
metsä, jonka vaihtelevuut-

ta tuetaan riistatiheikköjä ja 
säästöpuuryhmiä jättämällä 
tai metsän peitteisyyttä yllä-
pitävää jatkuvaa kasvatusta 
suosimalla.

Ravintokasveista mus-
tikka on metsäkanalinnuil-
le tärkein. Yhtenäiset mus-
tikkavarvikot ovat erityisen 
merkittäviä poikueille, jotka 
tarvitsevat varvikon suojaa 
ja mustikan lehdillä elävää 
hyönteisravintoa. Mustikan 
menestymistä edistetään 
suosimalla luontaisia uudis-
tamismenetelmiä ja toteut-
tamalla harvennushakkuut 
ajallaan.

- Riistametsässä on tärke-
ää, ettei se ole liian siistitty ja 
puistomainen, kiteyttää Suo-
men riistakeskuksen projek-

tipäällikkö Janne Miettinen.
Riistametsänhoito edis-

tää metsien virkistyskäyttöä 
samalla, kun se on varautu-
mista ilmastonmuutokseen, 
metsätuhoihin ja puunhin-
nan muutoksiin. Koska riis-
ta on osa metsän tuottoa, 
kasvattaa riistarikkaus yh-
distettynä kannattavaan 
metsätalouteen metsän ko-
konaisarvoa.

Riistametsänhoi-
don työohjeet on kehitet-
ty yhteistyössä Suomen 
metsäkeskuksen, metsäam-
mattilaisten ja metsänomis-
tajien kanssa. Suomen riis-
takeskus pyrkii saamaan 
riistametsänhoidon osaksi 
suomalaisen metsätalouden 
arkea.

Talkoolaisille 
arvostusta PuU:n 

70v juhlassa
Kiitän saamastani kutsusta Pudasjärven Urheilijoiden 70-vuo-
tistilaisuuteen. Oli virkistävää tavata tuttuja ja muistella men-
neitä. Matkassa oli siunausta. Olin ohjaimissa ja Katriina istui 
vieressä. Ennen Juustolaa huomasin, että olemme keskellä po-
rotokkaa. Jäkälänvärisiä poroja oli joka puolella. Vauhtia yläkant-
tiin, koska kirkkoon oli kiire. Ne olivat varmaan tuttuja poro-
ja ja ajattelivat, että menköön, kun niin harvoin enää liikkuvat 
näillä selkosilla.

Urheilu on tänään tavattoman suuri tekijä yhteiskunnassa ja 
laajasti koko maailmassa. Sitä ei voi enää leimata tyhjänpäiväi-
seksi ” pallon perässä juoksemiseksi”. Se tuo tuhansille jokapäi-
väistä leipää ja vielä useimmille sisältöä elämään.

Ihminenhän on ainoa eläinkunnasta, joka tykkää leikkiä koko 
ikänsä. Lisäksi useimmat tykkäävät kilpailla. Peruskoulun ope-
tussuunnitelmassa pyrittiin vähentämään kilpailua. Kurenalan 
koulussa Marja-Leenan ja Antin kanssa otettiin urheilukilpai-
luissa kilpaileminen vapaaehtoiseksi. Ei ollut pakko ottaa nume-
rolappua. Useat oppilaat kuitenkin halusivat kilpailla.

Äsken oli sanomalehdessä yli satavuotias mummo, joka pa-
hoitteli, että näön heikkeneminen estää formulakisojen tarkan 
seuraamisen.

PuU:n juhlassa tuli esille, kuinka suuri joukko vapaaehtoisia 
on tukemassa näin monipuolista urheilutoimintaa. Ja tuli mie-
leen savolaisukko. Turisti ihmetteli hänelle Puijon tornissa, että 
on teillä paljon vesiä, johon ukko, että on niitä ja ainoastaan pin-
nat ovat näkyvissä!

Ei missään muussa toiminnassa tänään tehdä yhtä paljon tal-
kootyötä kuin urheilussa. Urheileminen on nähtävästi mukavaa 
ja sen tukeminenkin on mielekästä, nuoret eivät ole pahante-
ossa.

Tahko Pihkala tokaisi aikoinaan, että urheilu on niin mukavaa, 
että kumma, kun sitä ei lueta synniksi.

Yleisin urheilumuoto maailmassa on tänään kuulemma len-
topallo. Tämä lentopallo on nostanut Pudasjärven lajissaan maa-
ilmankartalle. Brasiliassa, jalkapallon huippumaassa, on kaksi 
kertaa valittu lentopalloilija vuoden urheilijaksi. Ja EM-lentopal-
lokisan jälkeen olisi suomalainen lentopalloilija haluttu brasilia-
laiseen huippuseuraan, mutta Kokkolasta ei päästetty!

Kun tulin Pudasjärvelle, Suvannon koululle 50-luvun alku-
puolella, siellä nuoriso mäiski lentopalloa iltakaudet. Olin tutus-
tunut lajiin jo sotaväessä Lahden Hennalassa 40-luvun loppu-
puolella ja sitten Raahessa vähän myöhemmin.

Pudasjärvelle lentopallopelin oli tuonut lähinnä Esko Kivi-
niemi, pudasjärveläisen poliisin poika. Hän oli käynyt koulunsa 
Raahessa, jossa laji tuli tutuksi. Kun hän 50-luvun alkupuolella 
oli Pudasjärven kunnassa kesän urheiluohjaajana, hän homma-
si kylille lentopalloverkot sekä pallot ja opetti pelin säännöt.

Kylillä pelattiin lentopalloa ja pitäjänmestaruusottelut käy-
tiin Kurenalla. Keski-Livon PuU:n joukkue oli paha vastus Su-
vannon kylän joukkueelle.

Pudasjärven Urheilijat ovat liikuttaneet nuorisoa tavatto-
man laajalla rintamalla. En huomaa yhtäkkiä kuin Rugby-jal-
kapallon, jota ei olisi harrastettu. On täytynyt käyttää lisäksi 
luovuutta ja järjestetty Umpihankihiihto-kisat ja Kesäpilkit. Mi-
tähän tulee seuraavaksi!

Olipa mukava tavata,
Rainer Försti 86 v.

43 vuotta pudasjärveläisenä

Pudasjärven kirkkokuoro 
juhlii 60-vuotista taivaltaan

Pudasjärven kirkkomu-
siikkiviikko päättyy kirk-
kokuoron 60-vuotisjuhliin 
seurakuntatalolla. Juhla-
messu on 15.11. kello 10 ja 
säveljuhla kello 12.30. 

Kanttori-urkuri Kalle 
Humalajärven aikana kuo-
ron toiminta rekisteröitiin 
8.6.1955. Kalle Humalajär-
ven jälkeen kuoron johta-
jina ovat toimineet Mau-
no Heikkilä, Antti Pentti, 
Anja Hyyryläinen, Julia 
Hyyrönen, Jukka Jaakkola 
ja Anna Kälkäjä. Kuoron 

varajohtajana toimi kantto-
rin puuttuessa useita vuosia 
Tyyne Neuvonen.

Kirkkokuoron perusteh-
tävä on laulaa hengellistä 
musiikkia. Koko toiminnan 
ajan kuoro on ollut muka-
na seurakuntaelämässä. Li-
säksi toimenkuvaan kuuluu 
esimerkiksi isänmaalliset 
sekä kaupungin eri juhlati-
laisuudet. Yksityiskohtana 
menneiltä vuosikymmenil-
tä mainittakoon, että kuoro 
oli mukana myös sivukylillä 
”Kauneimmat joululaulut” 

Arkistokuva Pudasjärven kirkkokuoron Luukaspassion harjoituksista, Pyhän Tuomaan kirkossa Oulussa, vuodelta 2011.

tilaisuuksissa. 
Kuorolaulu vaatii sitou-

tumista. Ilman sitoutuneita 
laulajia kuoro ei voi toimia 
säännöllisesti ja tavoitteelli-
sesti. Harjoitukset mukaan 
lukien laulukertoja on noin 
60 vuodessa. Kuorotoimin-
nassa on tällä hetkellä mu-
kana noin 30 laulajaa. 

Viime vuosina kuoro on 
mukana myös suuremmis-
sa kirkkomusiikkiteoksissa. 
Näitä ovat olleet Risto Ai-
nalin Luukaspassio, Gab-
riel Fauren Requimen sekä 

Felix Mendellsohnin kirk-
kokantaatit.

Säveljuhlassa kuoro 
esittää kuluneitten vuosi-
kymmenien ohjelmistoa. 
Säestäjinä säveljuhlassa 
toimivat Hannele Puhak-
ka ja Anna-Elina Jaakko-
la ja kuoroa johtaa Jukka 
Jaakkola.

Sydämellisesti tervetu-
loa 60-vuotisjuhliin. Erityi-
sesti toivotamme tervetul-
leeksi entiset kuorolaiset!

Jukka Jaakkola
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

GRILLITUOTTEET JA KAHVIO

KUNTOSALI,  HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

MAANRAKENNUSTA

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

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

Rinnesoraa ja hiekkaa.

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

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

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

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

VARAOSAT

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

TUULILASIT

TUULILASIT
henkilö- ja pakettiautoihin + asennus

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

PALVELUHAKE-
MISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

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
Kauttamme mm.  

lämmitysjärjestelmien uusimiset ja muutostyöt

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksul-
linen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja 

on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan 
laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkape-
räisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 

6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista 
maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähkö-
postitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

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

VUOKRATTAVANA
Korennolla Korentojärven ran-
nalla 1-h+keittiö 35 m2. P. 0400 
512 997

Korennolla Korentojärven ran-
nalla 2-h+keittiö 42 m2. P. 0400 
512 997

Rivitalon päätykaksio, 49 m2, 
saunallinen, kalustettuna, 450 
€/kk + vesi ja sähkö, vapaa 
30.11. Sivakkatie 3 A 2. P. 045 
651 8306.

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

Pudasjärven keskustassa yk-
siö 34 m2, makuualkovi, keitto-
komero, sauna, lasitettu parve-
ke, autopaikka. Ensimmäinen 
kerros, päätyhuoneisto. P. 044 
251 9600.

KUN HALUAT  PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, TAI TARVITSET 

JOTAIN, ILMOITA PUDASTORILLA ILMAISEKSI.

VUOKRATAAN
Halutaan vuokrata yksiö tai 
kaksio, miel. saunallinen, Kure-
nalta tai 20 km säteeltä keskus-
tasta. P. 040 479 6207. 

Polkupyörän 26-tuumainen 
nastarengas 10 €. Risto-Matti 
Ratian suunittelema Marime-
kon uusi tummanruskea klas-
sikko olkalaukku 50€. P. 0400 
295 721.

OSTETAAN
Volkkarin levypyöriä 4 kpl van-
nekoko 14 tuumaa, kiinnitys 4 
pultilla, miel. peltivanteilla. Soi-
ta ja tarjoa. P. 044 582 2015.

ANNETAAN
Erikokoisia ja eri värisiä laatto-
ja 150x150x6 Beige 7 laatikkoa 
à 44 kpl laatikko,151x150x6 
vaalea pohja ruskehtavalla ku-
violla 5 laatikkoa, valkea pieni 
mosaiikkilaatta verkkopohjalla 
3,5 laatikkoa 0,93. P. 050 559 
9066.

ILMOITA ILMAISEKSI!
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Pitkän linjan laulujentekijä Jukka Salminen konsertoi 
kirkkomusiikkiviikon alkajaiseksi seurakuntatalolla. 
Ensin on luvassa aikuiskonsertti isänpäivänä ja seu-
raavana päivänä Tarinasafari –konsertti päiväkerho-
työn 70-vuotisjuhlassa. Haastattelimme Jukkaa paria 
viikkoa ennen Pudasjärvelle saapumistaan.

1. Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Salmisen Jukka, lauluntekijä Hämeenlinnasta.

2. Milloin huomasit, että musiikista 
tuli sinulle ammatti?
Opiskelin opettajaksi 70-luvun lopulla. Silloin tein 
ensimmäiset lauluni lapsille. Ensimmäiset lastenää-
nitteet ilmestyivät 80-luvulla. Vuonna 1988 perustin 

Kiitollinen reissumies ja laulujentekijä Jukka Salminen
toiminimen ja aloin maksaa yrittäjäeläkettä työstäni. 
Olisikohan tuo kohta siirtyminen ammatillisuuteen?

3. Kuinka monta levyä ja  
laulua olet julkaissut?
Äänitteitä on noin 30 kpl. Lauluja olen tehnyt yli 
800, joista yli puolet on julkaistu joko äänitteillä tai 
nuotinnettuna.

4. Kerro jostakin mieleen jääneestä 
ulkomaan konserttipaikasta,  
sattumuksesta tai keikasta.
Uudessa kirjassani ”Se on tervasta!” kerron 38 ta-
rinaa, joista muutama matkoiltani lähetyskentiltä. 
Usein lastenkonserteissani kerron pienestä intiaa-
nipojasta, joka tuli minua rohkeasti vastaan Vene-
zuelassa guajiro-intiaanien barriossa. Suomen Lä-
hetysseura tekee työtä heidän parissaan ja olin 
tutustumassa tähän työhön. Pieni poika tuli luok-
seni ja iski minua nyrkillä polveen. Auts. Ajattelin, 
että mitäs nyt? No, ei ollut pojalla pahat mielessä, 
päinvastoin. Tuo pieni nelivuotias avasi nyrkkinsä ja 
katsoi silmiini ja ojensi jotain. Avatussa nyrkissä oli 
pieni hiekkainen, punainen kaktuksen kukka. Tuo 
rohkea ja kaunis tervetulotoivotus puhuttelee mi-
nua edelleenkin. Mitä minä teen kun tapaan vieraan 
näköisen ihmisen? Annanko hymyni, katseeni, terve-
tulotoivotuksen? Pojan pieni ele avasi suuret tun-
teet. Tein laulunkin tuosta kohtaamisesta.

5. Millainen kokemus Santiago de 
Compostela pyhiinvaellusreissu oli?
Tämä on minulle suuri kysymys. Taas suosittelisin 
lukemaan kirjani Tie, mies ja tähtitaivas. Tuo noin 
800 km kävely pyhiinvaellusreitillä Espanjassa oli it-
selleni usean vuoden sisäisen prosessini ja unelmani 
täyttymys. Kaikkia muita pääsee pakoon, muttei it-
seään. Olin paennut ja väistellyt, nyt oli aika kohda-
ta. Oli aikaa askel askeleelta kulkea niin sisäistä kuin 
ulkoistakin matkaa. Valoa, varjoja, pimeyttä, oivalluk-
sia, kiitosta, yksinoloa, yhteyttä, jakamista. Kuuntelin 
askeltaessani Uuden Testamentin läpi välillä tuskas-
tuen, välillä lohdutuksen kyyneleitä niellen. Veisasin 
vanhaa virttä päivittäin. Tule kanssani Herra, Jeesus, 
tule siunaa… Pääsin perille ja tiesin että edessä on 
pitkä matka. Pyhiinvaellus jatkuu arjessani.

6. Konsertoit sekä lapsille ja  
aikuisille. Mitä on luvassa?
Luvassa on läsnäoloa ja vuorovaikutusta. Kouluissa 
saan laulaa ja matkata maapalloa ympäri. Pyhiinva-
ellusillassani aikuisille saan palata Santiagon poluil-
le kuvien, laulujen ja tarinoiden kera. Pienten lasten 
juhlassa saan esittää Tarinasafarini.

7. Mikä sunnuntain alkukonsertin 
lauluista on sinulle tärkein? Miksi?
Jokainen esiintymishetki on ainutlaatuinen. Itse ti-
lanteessa syntyy niin paljon, että pystyn ehkä vas-

taamaan tähän vasta yhteisen iltamme jälkeen. Jo-
kaisella laululla on tehtävänsä. Jos jonkin kuitenkin 
nostaisin, niin laulun Santiago. Se on itselleni tällä 
hetkellä taivaslaulu. Sain viime keväänä saatella äiti-
ni viimeiselle matkalleen. Arkuttamishetkellä kaina-
lossani yksi tyttäristämme veisasimme virttä 105, 
Aurinkomme ylösnousi, ja surun ja kiitoksen kyy-
neleet valuivat valtoimenaan. Yksi vaellus oli päät-
tynyt, vai oliko se vasta alkanut? Tätä on laulussa-
ni Santiago.

8. 30 vuotta musiikin parissa.  
Mikä pitää papan liikkeessä?
Tällä hetkellä olen levollisemmin kuin koskaan sii-
nä missä olen. Keskeneräisyyteen olen suostunut ja 
tästä armollisuudesta haluan jakaa toisillekin. Reis-
sumies olen luonteeltani ja reissussa saan olla niin 
kauan, kun minua laulamaan pyydetään. Kiitollisuu-
deksi on muuttunut ja murtunut tämä ihmisen ki-
puileva tie. Siinä on niin paljon aihetta lauluun.

9. Terveisiä?
Edellisillä reissuillani olen aina poikennut Pudasjär-
ven uimahalliin virkistäytymään laulamisten jälkeen. 
Olen saanut siellä erinomaisen upeata ja kohtaavaa 
palvelua. Kiitos ja lämpöiset terveiset!

Seurakunta tiedotus

Pudasjärven Eläkeläiset ry:n pu-
heenjohtajaksi valittiin Paavo 
Tihinen ja varapuheenjohtajak-
si Jorma Syrjäpalo. Hallituksen 
jäseniksi tulivat valituiksi Fan-
ni Hemmilä, Pirjo Stenius, Eero 
Hirvelä, Eeva Piri, Leena Ranta-
la, Usko Kokko, Juhani Halkola 
ja Hilkka Tihinen.

Yhdistyksen syyskokoukses-
sa käsiteltiin toimihenkilövalin-
tojen lisäksi sääntömääräiset asi-

at kuten toimintasuunnitelma ja 
talousarvio vuodelle 2016.

Kokouksen alussa tervey-
denhoitaja Helena Kokko kertoi 
muistisairauksista ja sen hoitami-
sesta. Hän opasti kuinka muistin 
heikkenemiseen tulee suhtautua 
ja milloin pitää alkaa hakea apua. 
Omaiset ovat tässä asiassa avain-
tekijöinä.

Hilkka Tihinen

Paavo Tihinen Pudasjärven 
Eläkeläisten puheenjohtajaksi

Pudasjärven Perussuomalai-
set ry piti syyskokouksensa 
keskiviikkona 4.11. Tapah-
tuma pidettiin ravintola Ju-

kolan Pirtissä ja siellä käsi-
teltiin sääntömääräiset asiat. 
Alpo Ollilan tilalle uudek-
si puheenjohtajaksi valittiin 

Pertti Manninen, joka aloit-
taa tehtävässään vuoden 
2016 alusta.

Pertti Manninen 
Perussuomalaisten 
puheenjohtajaksi

Kirjavaa ohjelmistoa kirkkomusiikkiviikolla
Kirkkomusiikkiviikkoa vie-
tetään Pudasjärvellä 8.-
15.11. monipuolisen ohjel-
miston voimalla. Musiikkia 
kuullaan sekä pitkän linjan 
ammattilaisilta että paikalli-
silta harrastajilta.

Viikon avaa Jukka Salmi-
sen pyhiinvaelluskonsertti 
sunnuntaina 8.11. Maanan-
taina 9.11. kello 13 on Päivä-
kerhotyön valtakunnallinen 
70-vuotisjuhla ja tiistaina 
10.11. kello 19 Kansalaisopis-
ton oppilaiden konsertti.

Myös yleisöllä on mah-
dollisuus nauttia yhteis-
laulun voimasta kun kes-
kiviikkona klo 18 vietetään 
toivelaulujen iltaa seurakun-
takeskuksella ja torstaina klo 
19 vastaava tilaisuus Saraky-
län kappelissa. Laulutoivei-
ta voi jättää kirkkoherran-
virastoon, seurakuntatalon 
eteisessä ja Sarakylän kappe-
lissa oleviin laatikkoihin tai 
kanttoreille puhelimella tai 
sähköpostilla sunnuntaihin 
8.11. mennessä.

Perjantaina 13.11. kuul-
laan Aune Kaupin piano-
konsertti seurakuntasalissa 
ja hän esittää Ligetin Ety-
dit ja lohduttavaa Chopinia 
-konsertin. Klassisen pia-
nomusiikin ammattilainen 
Anne Kauppi ihailee suu-
resti unkarilaissyntyistä sä-
veltäjää György Ligetiä ja 
hän palaa halusta tutustut-
taa muutkin Ligetin ohjel-
mistoon.

- Suurin osa ihmisistä ei 
vielä tiedä miten kauniita ja 

mielenkiintoisia Ligetin pia-
noetydit ovat. Teokset ovat 
todella kauniita ja helpos-
ti sulatettavia sekä jazzahta-
via. Ligeti ainakin ansaitsisi 
huomiota ja haluaisin esi-
tellä mahdollisimman mo-
nelle tätä parasta ”nykymu-
siikkia”. Ligeti kuoli 2006 ja 
viimeiset Etydinsä hän kir-
joitti vuonna 2001. Mieles-
täni hän kuuluu ehdotto-
masti koko pianomusiikin 
historian korkeimmille kun-
niapaikoille J.S. Bachin ja F. 

Chopinin kanssa, Kauppi 
hehkuttaa.

Sunnuntaina kirkkomu-
siikkiviikko huipentuu kello 
kello 10 Pudasjärven kirkko-
kuoron 60-vuotisjuhlajuma-
lanpalvelukseen sekä kello 
12.30 alkavaan säveljuhlaan.

Pianisti Anne Kauppi 
tunnetaan erityisesti 

Chopin ja Ligeti 
-tulkinnoistaan ja hän on 

kiertänyt soolokonsertein 
myös ulkomaita saaden 

hyviä arvosteluja.

Paavo Tihinen on 
aloittamassa Eläke-
läisten puheenjoh-
tajana.

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

parillisella viikolla.

LAIHDU TEHOKKAASTI AMMATTITAITOISEN
VALMENTAJAN TUELLA!

Pudasjärvi ABC 07-11.00klo
MAANANTAINA 14.9.

Vanhat ja uudet asiakkaat Tervetuloa!

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

MAANANTAINA 9.11.
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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!

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 8.11.2015 klo 18.00

Järj. TaKu

KINKKUBINGO

Pääpalkintona 10 kg:n kinkku.
Tervetuloa!

Minulla on onnea - taidekoulu Zaran oppilaiden maalauksia
5.11.-1.12. Näyttely avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Kult-
tuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä su klo 18-19 lähtö Puikkarin pihalta, kävellään, juostaan, höl-
kätään yhdessä. 
Bingo Nuorittalla pe 6.11. klo 18.45, Nuoritantie 76 Ylikiiminki.
Risto Räppääjä ja villi kone pe 6.11. klo 18 ensi-ilta. La 7.11. klo 16.30.
Su 8.11. klo 18.00. Kansalaisopiston Salikki, Lukiontie 4.
Bingo Taivalkosken urheiluhallila su 8.11. klo 18, Urheilutie 8.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 9.11. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Neulekahvila to 12.11. klo 17.30-19. Pudasjärven Kirjasto.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Vähäkuopuksella to 12.11.2015 
klo 19.00.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 16.11. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Pudasjärven alakoulujen salibandymestaruusturnaus ti 17.11. klo 9. Ala-
asteiden salibandymestaruus ratkaistaan tytöissä ja pojissa. Tuomas Sammelvuo 
-sali, Tuulimyllyntie 4.
Pudasjärven kyläneuvoston, yhdistysten, järjestöjen ja osakas- ja jako-
kuntien tapaaminen ke 18.11. klo 18. Kaupungintalo, valtuustosali, Varsitie 7.
Kaamos kaatuu to 19.11. klo 18 OSAO:n Pudasjärven yksikkö.

Poijulan Erä ry:n

HIRVIPEIJAISET
Pintamon leirikeskuksessa 

(entinen koulu)
su 15.11.2015 klo 13.

Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 
kyläläiset perheineen tervetuloa! 

Hirviporukka

Nuorittan Nuorisoseura toivottaa 
kaikille isille hyvää isänpäivää!

pe 6.11. klo 18.45
Isänpäivä-Bingo Nuorittalla

Päävoittona 250€:n ostokortti. 
Isät pelaavat oman lehden.
Kakkukahvit. Tervetuloa!

(Nuorittantie 76)

Ps. Muistathan seuran yleisen syyskokouksen su 8.11. klo 14.00 alkaen.

Jukolan Pirtin kokoustiloissa 
ke 18.11.2015 klo 17.30.

Aloitamme ruokailulla. Hallitus kokoontuu klo 16.15.
Esillä on mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

Kaikki jäsenet tervetuloa kokoukseen! 

Hallitus

JHL Pudasjärvi ry os. 330
SYYSKOKOUS

JHL Pudasjärvi ry os. 330

PIKKUJOULU
Ravintola Kurenkoskessa 

la 5.12.2015 klo 19.00 alkaen.
Osallistumismaksu jäseneltä 5 €, seuralaiselta 40 €, 

sis. jouluaterian ja ohjelman.
Ohjelmassa kvartetin laulua, joulupukin vierailu 

(ken lahjan tuo hän lahjan saa) ja tanssiorkesteri Ässät. 
Ilmoittautuminen ja erityisruokavaliot 

Sepolle p.040 549 2067 ja maksu 29.11. mennessä yhdistyksen 
tilille FI9653600450137586. 

Muista merkitä tiedote kenttään osallistujien nimet.
 Tervetuloa juhlaan!

Pisteen Metsästysseura ry:n
HIRVIPEIJAISET

Hirviporukka

su 15.11.2015 klo 11 
Sarakylän koululla.

Maanvuokraajat ja seuran jäsenet 
perheineen tervetuloa!

11. KAAMOS  KAATUU
To 19.11.2015 klo 18.00 

OSAO Jyrkkäkoskentie 18 A
ammattiopiston ympäristö, 

tulet opastavat perille
Ilmainen kuljetus klo 17.45 S-marketin parkkipaikalta, 

paluu ilotulituksen jälkeen n. klo 20.15 

   OHJELMASSA:
• HEVOSESITYS klo 18.15
• MUSIIKKIA
• KILPAILUJA
• ONGINTAA
• MAKKARAA 
• LÄTTYJÄ
• VELHO ANTERIN TULIESITYS
• MÖNKIJÄ- JA KELKKAESITTELY

• ILOTULITUS klo 20.00!

Kuva Juha Nyman

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

Lisätiedot: Hannu Kinnunen 040 593 4936

   OHJELMASSA:
• HEVOSESITYS klo 18.15
• MUSIIKKIA
• KILPAILUJA
• ONGINTAA
• MAKKARAA 
• LÄTTYJÄ
• VELHO ANTERIN TULIESITYS
• MÖNKIJÄ- JA KELKKAESITTELY

• ILOTULITUS klo 20.00!

Ruokailu klo 12-13.30.
Maanomistajat, seuran jäsenet, 

kyläläiset ja mökkiläiset tervetuloa! 

Aitto-ojan Metsästysseura ry:n

HIRVIPEIJAAT  
su 15.11.2015 alkaen klo 12 

Aittojärven koululla.

Lopuksi hirvenvasan lihan huutokauppa. Hirviporukka

Tarjoamme kahvit,
tervetuloa!

Keskustellaan oikeista asioista. 
Paikalla ovat Perussuomalaisten
kansanedustaja Pirkko Mattila,

 Pohjois-Pohjanmaan piirin 
puheenjohtaja Jari-Pekka Teurajärvi,

piirisihteeri Henna Kupsala,
kunnanvaltuutettu Kari Tykkyläinen.

Tule tapaamaan meitä 
Pudasjärven Nesteelle 
la 7.11.2015 klo 12-13

Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 
kyläläiset perheineen tervetuloa. 

Kuren Metsästysseura ry:n 
HIRVIPEIJAAT 

su 15.11.2015 klo 12 Kuren kylätalolla.

Hirviporukka

Jukka Salminen 
- Tie, mies ja tähtitaivas -konsertti
su 8.11. klo 17.00 seurakuntatalo

Vapaa pääsy. 

Täytekakkukahvit tarjotaan 
konsertin jälkeen.

Järj. MLL:n Pudasjärven yhdistys ja 
Pudasjärven KansalaisopistoPudasjärven yhdistys

LAPSIMESSUT
la 21.11.2015 klo 10-14

TUOMAS SAMMELVUO –SALISSA
Lastenvaate– ja leluesittelijöitä

Kirpputori (pöytävaraukset 040 839 8561 klo 16 jälkeen)

Peetu-Pellen naurattava show klo 11-13
Paloauto pihalla hälytysvarauksella

Puuhamaa, jossa ohjattua leikkimistä
Muskari-kuvis –tuokioita 1-6 -vuotiaille

• Marjut Kossi-Saarela, musiikkipedagogi ja 
 Maiju Marttinen, taidekasvattaja
• Klo 10.15-10.45, 11.15-11.45, 12.30-13.00
•  Ennakkoilmoittautuminen viestillä 0400 708 382, jossa  

 lapsen nimi, ikä ja aika, mihin tuokioon tulossa

MLL-Ketun nimikilpailun voittaja julkistetaan
Kasvomaalausta, ongintaa, vohveleita…

Pudasjärven 
kansalaisopisto esittää:

Risto Räppääjä
ja villi kone

Ensi-ilta pe 6.11.2015 klo 18.00 
La 7.11.2015 klo 16.30 
Su 8.11.2015 klo 18.00
Näytelmän kesto noin 2h väliaikoineen.

Kansalaisopiston Salikki.
Koululaisesitykset 9.- 11.11.2015

Tervetuloa!
Buffet. Ohjelmamaksu 5 €.

Näytelmäkirjailijat Sinikka ja Tiina Nopola. 
Ohjaus Alpo Puhakka. Näytelmän oikeuksia valvoo 

Näytelmäkulma - Nordic Drama Center Oy. 

- Kysy myös lämminsavupaisteja.

Tutustu tuotteisiimme verkkokaupassamme:
ruuhenojantila.fi

ERÄ LAMPAITA 
LÄHDÖSSÄ TEURAAKSI, 

VARAA OMASI.

Ruuhenojan tila

puh. 0400 185 892 Raimo Pokka
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SYYSKOKOUS 
lauantaina 21.11. klo 18 

hotelli-ravintola 
Kurenkoskessa. 

Esillä sääntömääräiset asiat.

Pudasjärven Yrittäjät ry:n
Syyskokouksen jälkeen klo 19.30 on

PIKKUJOULU 
jossa palkitaan Pudasjärven Vuoden Yrittäjä. 

Pikkujoulun päätteeksi on tanssit, 
jossa musiikkia soittaa orkesteri. 

Ilmoittautumiset la 14.11. mennessä
 pudasjarven@yrittajat.fi tai

p. 0400 375 557 Jaana, 050 501 9090 Marko. 

Tervetuloa!

Influenssarokotukset 
Pudasjärvellä

oulunkaari.com

Neuvolassa, Juhontie 8, kello 9-16 
ke 11.11.           ke 18.11. 
ke 25.11.  to 10.12.  ke 16.12. 
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat 
oikeutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
lääkehuollon henkilöstö, raskaana olevat naiset, 
kaikki 65 vuotta täyttäneet (v. 1950 tai sitä ennen 
syntyneet), kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lap-
set, vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden 
lähipiiri, varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja 
vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset.
Jos henkilö ei ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, 
hän voi ostaa rokotteen apteekista reseptillä.  
Ottakaa Kela-kortti mukaan rokotuskäynnille. 

Pudasjärven 
kehitysvammaisten tuki ry:n

YLEINEN KOKOUS  
Palvelukeskuksella 

tiistaina 24.11. klo 18.30.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 18.00.  

Tervetuloa!

Työpetari ry:n sääntömääräinen
SYYSKOKOUS  

ti 24.11.2015 klo17.00 Suojalinnalla,
Urheilutie 2.

Tervetuloa! Hallitus

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Onnistumisen eväät  
- elinkeinojen kehittämisilta
Maanantaina 16.11.2015 klo 17.30 alkaen  
Kulttuurikeskus Pohjantähdessä, Teollisuustie 1

Ohjelma:
Kahvitarjoilu
Tilaisuuden avaus 
kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen, Pudasjärven kaupunki
Paikallisen henkisen ilmaston ja yritystoiminnan vahvistaminen 
hallituksen puheenjohtaja Kyösti Karjula 
Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
Yritystarina: Lännentila Oy 
Kasvupajasta kasvun eväitä
Toimitusjohtaja Kalle Karjula
Kehittämiskeskustelu

Tervetuloa!

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PÄRJÄNKIEVARI

Pärjänkievari
SULJETTU 
Isänpäivänä su 8.11.

Pärjänkievarin isänpäivän aaton kattaus...

● Fazer Karkkibingo klo 16,
 jonka jälkeen lapsille
 Simodeuksen ohjelmoimaa
 yllätyshauskaa...

Kannattaa
ehdottamasti
olla mukana!!!!

Klo 21.30 alkaen LEGENDASSA... 
Ohjelmallista iltaa hupaisan 
biisikisailun merkeissä
- parhaat palkitaan!!!
Loppuilta tanssitaan kannat kattoon
-Luvassa on kattaus takuuvarmaa 
menomusiikkia ja Finnhittejä...
Dirlandaa, R-A-K-A-S, Daa da daa da
nostavat fiiliksen huiman korkealle, 
eikä tunnelma hellitä koko illan aikana!

Takarinteentie 4, 93280 Syöte, 0400 499 216  Pääsylippu iltaohjelmaan 8 €

Antenni-tv-verkon taajuus 
muuttuu Pudasjärven Iso-
Syötteen tv-lähetinasemal-
la torstaina 12. marraskuuta. 
Tv-lähetyksiin aiheutuu kat-
koksia taajuusmuutostöiden 
seurauksena.

Tiistaina 10.11. on nel-
jän tunnin katkos kello 10-

14 välisenä aikana. Vara-
päivä huoltotyölle on 11.11. 
kello 10-14. Katkos vaikut-
taa kolmelta alueen täytelä-
hetinasemalta välitettäviin 
tv-kanaviin Pudasjärvellä, 
Pudasjärven Iso-Syötteellä 
ja Pudasjärven Pauvankan-
kaalla.

Torstaina 12.11. on nel-
jän tunnin katkos kello 10-
14 Pudasjärven Isosyötteen 
täytelähetinasemalta välitet-
täviin tv-lähetyksiin. Vara-
päivä huoltotyölle on vielä 
13.11. kello 10-14. Katkokset 
pyritään pitämään mahdol-
lisimman lyhyenä. Lähetys-

taajuuksien muutos koskee 
ainoastaan Iso-syötteen täy-
telähetintä.

Taajuudet muuttuvat 
muun muassa MTV3, Liv, 
Nelonen, FOX ja Hero –kana-
villa. Rivi-, pari- ja kerrosta-
loissa taloyhtiön asukkaiden 
on tehtävä tv-vastaanottimi-

en kanavahaku antenniu-
rakoitsijan tekemän viritys-
työn jälkeen. Taloyhtiöiden 
velvollisuus on informoida 
asukkaita ajankohdasta, jol-
loin kanavahaku on tehtävä.

Omakotitaloissa ja pien-
taloissa ei yleensä tarvi-
ta muutostöitä. Joissakin 

tapauksissa on kuitenkin 
mahdollista että antenni-
järjestelmään täytyy tehdä 
muutoksia. Mikäli pientalon 
antennijärjestelmä on kun-
nossa, riittää TV-vastaanot-
timien kanavahaku sen jäl-
keen, kun taajuusmuutos on 
tehty alueella.

Antenni-tv-verkon taajuusmuutostöitä Pudasjärvellä

Neulekahvila jatkaa toimintaansa 
kirjastossa

joka kuukauden toinen torstai
alkaen 12.11.2015 klo 17.30-19.00.

Neulekahvila

Tervetuloa entiset ja uudet
puikonheiluttajat!

Iltatapahtumat ja 
huvit Pudasjärvellä

Simodeus viihdyttää Pärjällä
Lauantaina 7.11. Pärjänkievarissa 
juhlitaan isänpäivän aattoa vauh-
dikkaissa meiningeissä. Perintei-
nen karkkibingo pidetään kello 16, 
jonka jälkeen Simodeus esittää yllä-
tyshauskaa ohjelmaa lapsille. Simo-
deus on monipuolinen ohjelmatoi-
misto, jonka nokkamiehenä häärii 
Simo M. Korkia-Aho. Hän on mo-
net erilaiset tapahtumat kokenut 
supliikkimies, luistavat myös laula-

minen, tuote-esittelyt, haastattelut 
ja ohjelmien sekä esitysten vetämi-
nen. Taustalla hänellä on laulun-
opettajankoulutus sekä yli 3 000 
tehtyä esiintymistä viimeisen 16 
vuoden aikana. Lau-
antai-iltana Pärjällä on 
vielä ohjelmallista biisi-
kisaa ja kannat kattoon 
–menomusiikkia.

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

Ruokapalvelupäällikön virka
Pudasjärven kaupunki hakee ruokapalvelupäällikköä viran vakinaista 
täyttämistä varten. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva am-
mattikorkeakoulututkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto taikka 
vastaava aikaisempi koulutus. Lisäksi viranhoidossa edellytetään vah-
vaa alan työkokemusta ja hyvää talouden tuntemusta, työnjohtotaito-
ja, kehittämiskykyä ja muutosvalmiutta sekä atk-taitoja. 
Ruokapalvelupäällikön tehtävänä on vastata koko kaupungin ruoka-
palvelusta ja sen kehittämisestä itsenäisesti sekä johtaa ruuanvalmis-
tusta. Ruokapalvelupäällikkö osallistuu myös mahdollisuuksien mu-
kaan käytännön ruuanvalmistustyöhön. 
Pudasjärven kaupunkiin rakennetaan elinkaarimenetelmällä uusi hir-
sikoulukeskus. Koulukeskukseen sijoittuu myös uusi ajanmukainen 
keskuskeittiö, jonka toiminnan kehittämisessä ruokapalvelupäälliköllä 
on keskeinen rooli.
Viran palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan siten, että tehtäväkohtai-
nen palkka on 2.600 € + mahdolliset lisät. Virkaan valitun on ennen 
viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ter-
veydentilastaan.
Hakemukset virkaan tulee jättää 30.6.2015 klo 16.00 mennessä 
ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta www.kuntarekry.fi. 
Paperimuotoinen hakemus koulutus- ja työtodistuksineen on mah-
dollista toimittaa osoitteella Pudasjärven kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 
93101 Pudasjärvi.
Lisätietoja virka-aikana antaa vs. tekninen johtaja Eero Talala,  
puh. 040 587 2275, sähköposti eero.talala@pudasjarvi.fi.

Pudasjärven kaupunki, tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

 www.pudasjarvi.fi 

to 12.11 klo 15.30-16.30 INNO-lukiolla, 
Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi (apteekin talo)
Kurssin vetäjä Antti Wilenius, Koodiahjo.

Kohderyhmä: opettajat ja koulujen yhteistyökumppanit.

Kyse on n. 18 h ( 7 x 2,5 h)maksuttomasta koulutuksesta marras-
tammikuun aikana. Esitellään pelialusta (Kurenalan alue) ja se, 
miten oma idea muutetaan peliksi.

Tervetuloa katsomaan, mistä on kyse! 
Päätä sitten, lähdetkö mukaan.

Lisätietoa:  Antti Wilenius 044 981 9202

Pelikurssin esittelytilaisuus
- tee oma oppimispeli
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Pistotie 4, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

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

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

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

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

VUODEN 2015 
MALLIEN

LOPPUUNMYYNTI

OMPELU- JA SAUMAUSKONEIDEN

• PARHAAT MERKIT UUSINA TAI KÄYTETTYINÄ
• Erä HUSQVARNOJA, pieniä maalivikoja, HALVALLA

• BERNINA • BERNELLA • JANOME • PFAFF •
• SINGER • HUSQVARNA • ROYAL • JUKI • EVA •

VAIN TI 10.11. KLO 11-18
SUOJALINNA URHEILUTIE 2 PUDASJÄRVI

Järj. Pekkalan ompelukone, p. 0400 883 121
26 v konekauppaa toisessa sukupolvessa

UUSI!

(420 €)

Bern 
täysautomaatti

195 €

NYT KONEITA
RAJOITETUSTI

”Näyttökoneita” 
esim. 

joustoautomaatti

20 kpl á 89 €

145 €

20 kpl 
AUTOMAATTI

2 v takuu

Huolto:
KAIKKI MERKIT.

VANHAT 
VAIHDOSSA.

Meiltä myös 
helppokäyttöiset

KOULUKONEET
koulu- ja kotikäyttöön.

Täystakuu 5 vuotta!

LAATU-
SAUMURIT

SOPIVASTI!

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14

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

Tarjoukset ovat voimassa 30.11.2015 asti

Naso Dexpanthenol ratiopharm 20 ml
-Kosteuttaa ja auttaa nenän limakal-
voja parantumaan.
• Tukena nuhan hoidossa
• Säilöntäaineeton 
• Koko perheelle

Naso NaCl ratiopharm 
nenäsumute 0,9 % 20 ml
- Puhdistaa, kostuttaa sekä huuhtelee nenän.

• Tukena nuhan hoidossa
• Säilöntäaineeton 
• Koko perheelle

Naso seesamiöljy ratiopharm 20 ml
- Kosteuttaa ja voitelee nenän 
 kuivia limakalvoja.

• Tukena nuhan hoidossa
• Säilöntäaineeton 
• Koko perheelle

Naso Fresh seesamiöljy ratiopharm 20 ml
- Raikas suihke nenän kuiville limakalvoille.

• Kosteuttaa ja voitelee nenän kuivia limakalvoja
• Sisältää raikasta eukalyptusöljyä
• Tukihoitotuote flunssan yhteydessä
• Säilöntäaineeton
• Koko perheelle

8,50€
(norm. 9,45)

8,50€
(norm. 9,45)

8,50€
(norm. 9,45)

6,25€
(norm. 6,97)

MYYNTI, VAIHTO, OSTO
18.500 

5.950
5.650
5.350
5.250
4.900
4.250
3.850
3.650
2.950
2.950
2.950

2.650
2.650
2.450
2.350
1.950

950
390

4.350
47.500

sis. alv.

MB E 320 CDI Avantgarde autom  ..... -05
MB Vito 112 CDI, 8-hengen buss ...... -99
Madza 6 2.0i automatic, ml. 168 tkm  -04
Mazda 6 1.8i, ml. 142 tkm ................. -03
BMW 320 2.0i, ml. 236 tkm ............... -00
MB A 140 1.4i, ml. 192 tkm ............... -03
Honda Civic 1.4i, ml. 195 tkm ........... -02
Ford Focus 1.6i, farkku ...................... -05
Volvo S40 1.8i, hieno  ........................ -03
Volvo S40 2.0i Turbo .......................... -00
Mazda 6 1.8i, farkku .......................... -03
Seat Toledo 1.9TD  ............................ -03
Opel Vectra 1.8i HB, siisti yksilö, 
ml. 230 tkm ........................................ -99
Fiat Stilo 1.6i HB, ml. 155 tkm ........... -04
Opel Astra 1.6i ................................... -99
Volvo S40 1.6i ilmastointi .................. -98
Opel Astra 1.8i, farkku ....................... -99
Audi 80 2.0 E, siisti ............................ -92
Lada Samara 1.5 ............................... -96
Traktori:
Valmet 565D, hytillinen ...................... -66
Valtra 6350 HT + etukuormaaja ......... -07
ml 3060 h
ym. traktorin työkoneita

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, 

myös ilt. ja viikonloppuisin

AUTO- JA
 KONEPIHA MOILANEN

Kysy 
TALVIRENGASTARJOUS!

Myös maa-alueet ja 
rantatontit. 

Hitsaustyöt/katsastushuollot.

AUTON PESUT JA VAHAUKSET.
NYT MYÖS AUTON SISÄPUHDISTUKSET JA 

PENKKIEN PESUT!

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi


