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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kehittämistoimella 
vahva ote työllisyyden 

hoitoon s. 6

Yrittäjät vierailivat 
Hirsikampuksella s. 8

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 14.10.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Lupa kaataa.

Kiinteä verkko 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. Matkaviestinverkko 8,35 snt/puhelu + 7,17 snt/min.

Sauna 

Keilaus | Biljardi | Ratagolf | Ravintola | Sauna | Darts
Avoinna:   MA-TO 8 - 21   |   PE 8 - 00.30   |   LA 9 - 00.30   |   SU 9 - 20
Isokatu 97, 90120 OULU | 0207 344 199 | www.oulunkeilahalli.fi 

 | Sauna | Darts

NYT MYÖS

DARTS!

- saunatilat
- kokoustilat 
- kabinetti
- keilaus

Varaa ajoissa

Pikkujoulukausi lähestyy

Kysy meiltä
tai katso lisää 
netistä.

P Ilmainen puunmyyntisuunitelma.
P Aitoa kilpailua valtakirja-
 leimikoistamme.

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
p. 040 935 9320. Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi

METSÄNOMISTAJA
Kesän 2017 kasvatuslannoitukset 

alkaen 280 €/ha+alv.

Onko puukaupan aika?
Kysy 
lisää!

TÄSTÄ UUSI KOTI
 AIVAN PUDASJÄRVEN 

KESKUSTASSA, 3 H+K, 74,5 M2

Siisti valoisa huoneisto, talossa tehty putkiremontti. 
Rauhallinen talo, kaikki palvelut lähellä.

Myydään tai vuokrataan. Hp. 52.000 €
Tiedustelut Puh. 0400-522 501. 

Maa- ja koneurakointi Kipinä 
040 910 0622

Koneurakointia 
●  Kaivinkonetyöt 3 tn koneella. 
●  Traktoriurakointi mm. 
 pellonruuvaus sekä lietteenlevitys. 
 Myös muut traktorityöt sekä 
 tarvittaessa pelkkä kuljettaja omalle koneellesi. 
●  Mökkitalkkaripalvelut. 
●  Ruokamullan ja maa-ainesten toimitus. 
●  Maatalouden aputyöt. 
●  Maatalouskoneiden sekä henkilöautojen ja 
 raskaan kaluston huolto ja korjaus.

Minikaivuri- ja traktorityöt 
mahottoman halavalla

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!
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 

Optikon näöntarkastus 0 €

P. 040 821 1819Tervetuloa 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. 

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

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

130€

Lääkäriajat:  
ke 19.10., 
ke 26.10.,
 ke 2.11.

Huom! Liike suljettu to-pe 13.-14.10.

NYT SITÄ TAAS SAA!
SAVUSIIKAA JA -LOHTA

myös suolasiikaa ja -lohta, 
kylmäsavulohta ja siian mätiä.

PUDASJÄRVEN TORILLA
Maanantaina 17.10.

klo 10.00–16.00

Kurenalan Kyläyhdistys ry

Koiraihmiset ja asiasta kiinnostuneet 
tervetuloa sankoin joukoin!

Yhteistyö on voimavaramme!

RIMMINKANKAAN UUSITUN 

KOIRAPUISTON AVAJAISET
ke 26.10. klo 17.00 

(opastus Rimminkankaan koulun kohdalta)

Lisätietoa:
Kerttu Simu 
p. 040 730 9481 

Järj. MLL:n Pudasjärven yhdistys

Pudasjärven yhdistys

LAPSIMESSUT
la 15.10.2016 klo 10-14

TUOMAS SAMMELVUO –SALILLA

Puuhamaa, jossa 
ohjattua leikkimistä

Kasvomaalausta, 
ongintaa, vohveleita, 
suolaista syötävää…

Lastenvaate– ja leluesittelijöitä
(mm. Silverjunglen tarjous -15% syksy/talvi-mallistosta 

– ei ponchot, sukat)

Kirpputori  
(pöytävaraukset 040 839 8561 klo 16 jälkeen)

Pellet Nelli ja Niilo  
paikalla 

klo 10.30-13.30

JUHLISTAMME 
KOLLAJAN KESTÄMISTÄ 

pe 21.10. klo 18 alkaen 
Kipinän Kalastuskeskuksella.

Järj. Kipinän Kyläseura ry.TERVETULOA!

 Tarjoamme makkarat ja 
pullakahvit.

Tänään 14.10. 
on viimeinen päivä 

asettaa mhy:n 
valtuustovaaliehdokas!

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

S-Marketin talossa,
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660

Aarrearkusta löydät
jokaiselle jotakin!

...ja muistathan,
että 

KANTA-ASIAKKAANA 
SAAT 

norm.hinnoista
AINA ALENNUKSEN!

Tuliaispulmia?
Puuhapulmia?

ONKO 
LAHJAPULMIA?

Roosa 
nauha
päivä 
14.10.2016

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

jo torstai-iltana!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 16.10. kello 10, liturgia 
Rauli Junttila, saarna Valtteri Laitila, Tuomo Rahko.

Kuorot: kirkkokuoro to 20.10. kello 18, Vox Marga-
rita su 16.10. kello 12. Eläkeläisten musiikkipiiriä ei ke 
19.10. seuraava musiikkipiiri vasta ke 2.11. kello 13.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 17.10. kello 18.

Lähetyksen kirpputori avoinna keskiviikkoisin kello 10 
–13. Tuoretta pullaa, kahvia ja arpoja sekä paljon muu-
ta tarjolla. Kirpputorille otetaan vastaan puhtaita ja ehjiä 
vaatteita sekä liinavaatteita. (Ei muita tavaroita.)

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 20.10. kello 
12.

Sauvakävely ti 18.10. kello 16.30, lähtö Kanttorilasta, 
kahvit ja iltahartaus lenkin jälkeen. Kahviraha KUA:n 
hyväksi. Kaikenikäiset ovat tervetulleita ryhmään.

Seurakunnan varhaisnuorisotyön yön yli leiri 9-13v. 
koululaisille Hilturannassa 25.-26.10. Ilmoittautumiset 
ma 17.10. mennessä kirkkoherranvirastoon p. (08) 882 
3100. Leirille mahtuu 25 ensiksi ilmoittautunutta koulu-
laista. Ohjelmassa askartelua, ulkoilua ja mukavaa yh-
dessä oloa sekä tietenkin hartaushetket. Leiri on ilmai-
nen. Ilmoittautuneille lähetetään kirje leiristä.

Seurakunnan lapsityön leiripäivät 0-2 luokkalaisil-
le Liepeessä 24–26.10. kello 10-14. Ohjelmassa mm. 
ulkoilua, askartelua, satuja lepohetken yhteydessä ja 
hartaushetki. Päivittäin tarjoamme yhden lämpimän 
aterian. Leiripäivät ovat ilmaisia. Ilmoittautumiset kirk-
koherran-virastoon tiistaihin 18.10. mennessä p.(08) 
882 3100. Leirille otetaan  20 lasta ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Leirille voi osallistua kaikkina kolmena päi-
vänä, mutta jokaiselle päivälle täytyy ilmoittautua erik-
seen.

Tulossa: Nuorten syyslomaretki maanantaina 24.10. 
Lisätiedot retkestä ja ilmoittautumisesta myöhemmin  
seurakunnan kirkollisista, seurakunnan nuorisotyön fa-
cebookista ja instagramista.

Nuorisotyö: Maata näkyvissä-festarit Turussa 18.-
20.11. Lähtö pe 18.11. kello 6.00 seurakuntatalolta, pa-
luu su-ma välisenä yönä n. kello 01.15. Reissun hinta 
50€ (sis. liput, kyydin, koulumajoituksen ja ruoat fes-
tareilla). Ilmoittautuminen alkaa ma 10.10. kello 9.00. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 040 752 4387/Marko 
Väyrynen ja 040 571 4636/Tiina Inkeroinen. Suosi il-
moittautumisessa tekstiviestiä (nimi, osoite, ruoka-al-
lergiat, puhelinnumero).

Perhekerho: seurakuntakodissa ti 18.10. ja ke 19.10. 
kello 10-13.

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin 
kello 9.30–12.00 Ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 
743 4896 tai 040 586 1217. Lapsiparkkia ei pe 21.10. 
eikä 28.10.

Riekinkankaan hautausmaan  
haravointijätteestä tehtyä kompostia voivat  

seurakuntalaiset hakea peräkärryillään  
esim. täytemaaksi.  

Lisätietoa antaa seurakuntamestari  
Pentti Riekki, 0400 389 004.

Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat Pärjänsuolla Eija 
ja Jouni Seppälällä pe 14.10. kello 18.30 (Iivari Jur-
mu). Raamattuluokka Sarakylässä Antti Kummalalla pe 
14.10. kello 19 ja lauluseurat Sarakylän kappelissa su 
16.10. kello 19 (Valtteri Laitila). Seurat Kurenalan ry:llä 
su 16.10. kello 16 (Penna Parviainen, Timo Mauno).

Kastettu: Isak Aarre Iinattiniemi, Valeria Alexandra Se-
min.

Haudattu: Vilho Johannes Lauronen 86 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
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € 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 toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Enkelten helpottava läsnäolo
Vuodenaikojen kulussa olemme siirtymäs-
sä auringon loisteesta hämärämpään ja 
pimeämpään ajanjaksoon. Monille meis-
tä valoisuuden puute aiheuttaa fyysistä 
pimeänpelkoa, joka saattaa vähentää ul-
kona liikkumishaluja ja sosiaalista kans-
sakäymistä. Ihmismielikin voi herkistyä 
pimeyden myötä kehittämään pelkoja he-
rättäviä tuntemuksia omien selittämättö-
mien mielensopukoissa lymyävien synk-
kyyksien tai toisten ihmisten sanojen tai 
puheiden synnyttäminä. Onneksi nykypäi-
vänä on saatavilla ammattiapua pelkojen 
tuottamaan unettomuuteen, ahdistukseen 
ja pahaan oloon. 

Maallisten apuvoimien lisäksi on ole-
massa toisenlaiset apuvoimat, Jumalan en-
kelit. Länsimaalaisille ihmisille enkelit on 
tuttu käsite jo Raamatusta. Myös gnosti-
laisuudessa, zarathustralaisuudessa, juuta-
laisuudessa sekä islamilaisuudessa kirjal-

lisessa tuotannossa käsitys enkeleistä on 
varsin tunnettu. Enkeli-sana esiintyy Raa-
matussa noin 300 kertaa Enkeli, toimien 
Jumalan tahdon toteuttajana ja sanansaat-
tajana esiintyy Raamatussa myös ilman, 
että käytetään suoraan sanaa enkeli. 

Enkelit tulevat avuksemme silloin, kun 
pyydämme ja anomme apua sielumme sy-
vistä sokkeloista asti. He auttavat ihmistä 
käyttäen apunaan Jumalan armollista myö-
tätunnon ja rakkauden voimaa. Enkelit tu-
levat avuksi ja pelastajiksi silloin, kun ai-
kamme ei ole vielä kuolla tai loukkaantua. 
Ollessamme joutumassa traumaattiseen 
tilanteeseen, jota sielu ei tarvitse tai kestä, 
enkeli tulee väliin. Enkelit auttavat aidosta 
Jumalaan uskovasta pyynnöstä myös arki-
päiväisissä asioissa Jumalan tahdon mukai-
sesti. Enkeleille ei ole mahdottomia asioita 
selvitettäväksi, mutta heidän tehtävänään 
ei ole tehdä asioita ihmisen puolesta, vaan 

auttaa, ohjata ja opastaa ihmistä elämään 
elämäänsä itsenäisesti unohtamatta en-
keleitä. Silloin voi kokea enkelit vierellään 
elämän jokaisena hetkenä. 

”Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, 
vaan ihana enkeli kotihin vie.  Niin pitkä on 
matka, ei kotia näy, vaan ihana enkeli vieres-
sä käy.

On pimeä korpi ja kivinen tie, ja useinhan 
polulla liukasta lie.  Niin helposti lapsonen 
langeta vois, jos käsi ei enkelin kädessä ois.

Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, vaan 
ihana enkeli kotihin vie.  Oi lapsi, jos koskaan 
et ottaa sä vois, sun kättäsi enkelin kädes-
tä pois”.

Sointu Veivo
kirkkovaltuutettu

Rakas puolisoni, isämme ja
Ville-pappamme

Vilho Johannes
(Ville)
LAURONEN
s. 18.6.1930 Pudasjärvi
k. 26.9.2016 Pudasjärvi

Rakkaudella kaivaten
Nanni
Pirjo ja Ismo perheineen
Maila ja Risto perheineen
Raili perheineen
Mirja, Pekka ja Henna
Kalevi ja Tanja perheineen
Keijo
Kari ja Sari perheineen

Suo anteeksi, isä kyyneleet nää, 
ne rakkautta on ja ikävää.

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa 7.10.2016. 
Lämmin kiitos osanotosta suruumme.

Oikaisu
Pudasjärvellä sosiaali- ja 
perhepalvelujen palveluoh-
jausta toteuttaa palveluoh-
jaaja Arja Lamminkangas.

Lämmin kiitos 
merkkipäivääni 
muistaneille.

Hilja Turves

Niin ilosta kuin surusta
ILMOITA PUDASJÄRVILEHDESSÄ P. 040 1951 732 

Rakkaamme

Väinö Johannes 
TUMELIUS 
s. 3.11.1931 Pudasjärvi
k. 8.10.2016 OYS
Lämmöllä muistaen
Toivo veli
Laina ja Risto perheineen

Kun pitkän elämän elää saa
voi rauhassa nukahtaa.
Kun kaikki on valmista, 
tehty työ, on edessä rauhaisa yö.

Kiittäen ja syvästi kaivaten
Riitta ja Pia 
Irja perheineen
Emmi perheineen
Eija 
Elvi perheineen
Aini perheineen
sekä muut sukulaiset ja tuttavat

Illan tullen sydän sammui,
loppui vaivat maalliset.
Kauniit muistot meille jäivät.

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että siunaus toimitetaan 
su 23.10.2016 klo 15 Pudasjärven siunauskappelissa, 

jonka jälkeen muistotilaisuus seurakuntakodissa.

Kun vietät merkkipäivääsi lokakuussa,
saat lahjaksi taivaan tähdet.
Saat lahjaksi kirpeän syksyn sään
ja järven pintaa peittävän jään,
kun aamulla ulos lähdet.
Muistathan: on uusi jää
hirmu, hirmu pettävää!

Syksyinen myrsky metsässä ryskää,
lokakuu kuljettaa nuhaa ja yskää.
Ruska värejä maisemaan tuhlaa,
lapset viettävät kurpitsajuhlaa.

Runoja lokakuulle Lokakuussa lotisee,
sataa, sataa ropisee.
Kellastuu jo koivunlehti,
pimeäkin tulla ehti,
tuvan nurkkaan lämpimään,
mirri tuli kehräämään.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kanteletaidetta yli rajojen
Viime viikolla oli mahdolli-
suus Pudasjärvellä nauttia 
erilaisesta kanteletaiteesta 
kuin mihin perinteisesti on 
totuttu, kun kanneltaja Ida 
Elina, alias Päivi Kujanen 
kävi konsertoimassa Hirsi-
kampuksella, Lakarin, Sa-
rakylän ja Hirvaskosken 
kouluilla sekä vielä iltaesiin-
tyminen Pohjantähdessä. 
Kahden päivän aikana oli 
kaikkiaan kuusi esiintymis-
tä.

Oulaisista lähtöisin ole-
va Ida Elina valmistui musii-
kin maisteriksi Sibelius-Aka-
temiasta kesällä 2012 ja on 
maamme ensimmäinen pop-
kanneltaja. Työkaluna on 
39-kielinen konserttikante-
le. Soittotyyli on rytmikästä 
ja kun siihen lisätään vahva 
lauluääni, olemme kaukana 
perinteikkäästä vaalealetti-
sestä, kansallispuku päällä 
kansanmusiikkia soittavasta 
artistista. Ida Elina vie kante-
leen soiton ihan uudelle, mo-
dernisoidulle tasolle omalei-
maisella tyylillään, jota voisi 
kuvailla popahtavaksi kante-
legospeliksi.

Hän kertookin musiikil-
lisiksi esikuvikseen muun 
muassa Michael Jacksonin, 
Whitney Houstonin ja Kirk 
Franklinin. Ida Elinan ohjel-
misto koostuu pääosin omis-
ta sävellyksistä ja sanoituk-
sista, mutta mukaan mahtuu 
myös muuta, kuten Jackso-
nin tuotantoa.

Ida Elinan ensimmäinen 
albumi Songs of Freedom 
julkaistiin kesällä 2012, seu-
raavana vuonna ilmestyi jou-

lulevy, Valoisaa joulua joka 
sisältää tutun joulumusiikin 
lisäksi myös Ida Elinan omaa 
tuotantoa. Vuoden 2015 lop-
pu puolella julkaistiin al-
bumi Hello World ja tämän 
vuoden päätteeksi on tulossa 
lisää uutta musiikkia joulule-
vyn muodossa.

Ida Elina on konsertoi-
nut myös muualla kuin koti-
maassa. Vaihto-oppilasvuo-
den vietettyään Japanissa, 
hän myös konsertoi siellä. 
Nyt on alkamassa kiertue 
Ruotsissa ja Norjassa ja lop-
pu vuodesta laaja Saksan 
konserttikiertue, jonka jäl-
keen ensi vuoden puolella 
hän lähtee valloittamaan Yh-
dysvaltoja.

Ida Elina on noussut 
myös YouTube-tähdeksi, jos-
sa hänen esittämillään cove-
reilla on jo kymmeniä tuhan-
sia katselukertoja.

Taiteilija osaa ottaa ylei-
sönsä ja laajasta repertuaa-

rista löytyy jokaiselle kohde-
ryhmälle sopivaa musiikkia, 
joka valinta täytyy tehdä jos-
kus nopeastikin.

Pudasjärvellä yleisö oli in-
nostunutta ja ihan pienet esi-
koululaisetkin jaksoivat olla 
mukana noin tunnin kestä-
neessä konsertissa, johon sai-
vat oppilaat myös itse osal-
listua. Pitkien välimatkojen 
vuoksi koululaiset haluaisi-
vatkin lisää tällaisia kulttuu-
ritapahtumia tuotuina omille 
kouluille.

Kulttuuriohjaaja Birgit 
Tolonen uskookin, että täl-
laisten kokemusten kautta 
opiskelukin on mukavam-
paa ja tapahtumista voi saa-
da jopa eväitä tulevaisuu-
teen.

- Konserttien ja muiden 
tapahtumien järjestäminen 
yhteistyössä koulujemme ja 
kulttuuritoimen kanssa on 
erittäin tärkeää. Iltakonser-
tissa Pohjantähteä kokeiltiin 

Koulukonsertit olivat oppi-
laita sekä opettajia innosta-
via tapahtumia.

Päivi Kujanen konserttikiertueella Pudasjärven maisemissa.

ensimmäistä kertaa konsert-
titilana. Pienimuotoisiin ta-
pahtumiin se soveltuukin 
hyvin, mutta kovin massii-
visten tilaisuuksien järjestä-
minen ei tilojen pienuuden 
takia ole mahdollista, kertoi 
Birgit Tolonen ja heitti toi-
veen päättäjille että Pudas-
järvelle saataisiin akustisesti 
toimiva auditoriomuotoinen 
sali, johon mahtuisi yleisöä 
vähintään 300 henkilöä ja 
joka palvelisi erilaisten ta-
pahtumien järjestämisissä.

STK
Kuvat: Birgit Tolonen

Uusimmat suhdanneaineis-
tot osoittavat, että Pohjois-
Pohjanman toimijoiden lii-
kevaihto on kasvanut useilla 
toimialoilla eikä henkilöstö-
määrän kasvu ole pysähty-
nyt.

Erityisen positiivinen on 
ollut luovien alojen liike-
vaihdon ja henkilöstömää-
rän kasvu. Pohjois-Pohjan-
maan liiton seurannassa 

oleviin luoviin aloihin kuu-
luu kattavasti alatoimialo-
ja monistettaviin tuotteisiin 
perustuvista aloista palve-
luliiketoimintaan sekä kult-
tuuri- ja taidealoihin.

Luovien alojen nousu 
kasvualaksi johtuu osaltaan 
Oulun ICT-alan rakenne-
muutoksesta. Alalla on jou-
duttu etsimään uusia liike-
toimintamahdollisuuksia 

oman perusosaamisen ul-
kopuolelta tai laajentamaan 
sitä.

Edellisessä suhdanneai-
neistossa ICT-klusterin hen-
kilöstömäärä oli reippaassa 
kasvussa, nyt kasvu näyt-
tää tasaantuneen. Viimeisen 
10 vuoden aikana klusteri 
on läpikäynyt voimakkaan 
rakennemuutoksen.

Tavaratuotannon merki-

tys on kaventunut, mutta si-
sältö- ja palvelutuotannon 
merkitys on kasvanut. Liike-
vaihdosta tavaratuotannon 
osuus on noin 80 prosenttia 
ja henkilöstömäärästä tava-
ratuotannossa hiukan yli 50 
prosenttia.

Sisältötuotannon henki-
löstömäärän osuus on kas-
vanut 15 prosenttiin. Lii-
kevaihto on kasvanut 

maltillisesti.
Pohjois-Pohjanmaan liit-

to tilaa Tilastokeskukselta 
kaksi kertaa vuodessa kes-
keisten klustereiden suh-
dannetietoja. Suhdannetie-
dot ja niistä tehty raportti 
kuvaa yritystoiminnan kehi-
tystä maakunnassa.

Liitto käyttää tietoja hy-
väksi maakunnallisten stra-
tegioiden ja ohjelmien 

laatimisessa. Pohjois-Poh-
janmaan liitto on kehittänyt 
Tutka -signaalien keräysjär-
jestelmän, josta saatuja toi-
mialojen ja klustereiden tu-
levaisuuteen vaikuttavia 
signaaleja on lisätty suhdan-
neraporttiin.

Pohjois-Pohjanmaan 
liiton tiedotus

Luovat alat kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla

Tarinoita ja muisteluita
Poimin Hellin kanssa mustikoita Nikuvaarasta. Hän lähti potunkeit-
toon pirttiinsä ja menin minäkin perässä.

Oho, porstuassa oli vieraita kenkiä! Meinasin hypätä mopon se-
lekään ja kotiin, kun en tiennyt ketä oli pirtissä ja niin ujostutti! No, 
voitin itteni ja astuin pirttiin.

Siellä oli Alatalon Maija ja Vuorman Hilja. Olivat yökuntiin tul-
leet. 

Niinpä Esko lämmitti saunan. Sitten syötiin iltanen; uusia pottu-
ja sipulivoikastikkeen kans. Olipa hyvää!

Siinä istuiltiin ja nuo kultaiset mummelit kertoi nuoruudestaan, 
kuinka Hilja oli ollu ihimeissään kun sulhaspoika ei ollut tullutkaan, 
kuten puhe oli.

Maija muisteli, kuinka kaksi poikaa oli marjareissullaan eksyneet. 

Vihdoin löytyi toinen poika hengissä puun juurelta, kuolleen vel-
jensä viereltä. 

Maija kertoi myös pikkutytöstä, joka oli pyytänyt äidiltään saa-
da uusi läninki päälleen. Äiti oli sen ommellut ja hän antoi läningin 
tytölle ja meni iltalypsylle. Lehmät olivat jo tulleet metästä kotiin. 

Kun äiti tuli navetasta, ei tyttöä ollut missään! Koko kylän voi-
malla haettiin, mutta tyttöä ei löytynyt. Kyläläiset olivat sitten ar-
velleen linnun napanneen lapsen.

Monta tuntia kuuntelin Hiljan ja Maijan muisteluita ja kerroin 
kai itsekin jotain. Puolen yön aikana käväisin ulukona. Komea täys-
kuu pollotti vaaran päällä. Joutsenperhe uiskenteli tyynessä vedes-
sä. Siinä vielä istuttiin ja raatattiin ja kuunneltiin juttuja. Helli pyysi, 
että menkää te, Maija ja Hilja, kamarin sänkyyn nukkumaan. Mi-

nut laitettiin pirtin sohvalle ja itelleen Helli teki lattialle petin. Es-
koa ei näkynyt. 

-Mihinkähän se Esko meni, minä kysyin. 
-Tallessa on, Helli vastasi.
Ensin luulin Eskon soutaneen Koivuniemeen Erkin ja Einon luo, 

tai menneen lämpimään saunaan nukkumaan. 
Mutta kun aamulla viijen aikaan istuin sohvan laijalla, aukesi pir-

tin ovi varovasti. Eskohan se siinä niin virkeän näköisenä hymyili!
-Missä yösi vietit?
-Minä oon koko kesän aikonu, että nukun tuolla hyvän hajuisten 

heinien päällä. Nyt nukuin, tuumi ladossa nukkunut Esko.

Piirteli Aili
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Taivalkoskelainen kan-
sanedustaja Niilo Keränen 
(kesk) toppuuttelee julki-
suudessa esiintyneitä vaa-
teita poronhoitoalueen 
rajan siirrosta tai tarhaus-
pakon käyttöön ottamises-
ta eteläisellä poronhoito-
alueella. 

- Kyllä näille alueille 
mahtuvat sekä porot että 
porottomat, Keränen tote-
aa.

Hän muistuttaa, että po-
rotalousyrittäjyydellä on 
pitkät perinteet.

- Poronliha on brändi-
tuote, jonka kysyntä välillä 
ylittää tarjonnan, joten tätä 
yritystoimintaa ei pidä vä-
heksyä. 

- Porotilallisten toimeen-
tulo tulee monesti useasta 
eri lähteestä niin kuin mo-
nessa muussakin yritystoi-
minnassa, ja näin he työl-
listävät itsensä ja useasti 
perheensä. Näillä selkosil-

Keskustan Keränen: 

Porot ja porottomat 
mahtuvat samoille 

alueille

Viime viikon torstaina pe-
rinteisesti jalkapallon ystä-
vyysottelun merkeissä ot-
tivat yhteen Hirvaskosken 
koulun yläluokka vastaan 
Sarakylän koulun yläluok-
ka. Ottelu pelattiin Sara-
kylän koululla. Molemmat 
koulut kantavat vahvaa 
mainetta ja kunniaa, minkä 
vuoksi perinteen on jatkut-
tava nuorempien ikäryhmi-
en toimesta. 

Kiertopalkintona on ko-
mea pokaali - ”poika”, joka 
tällä kertaa rantautui Hir-
vaskoskelle voittomaalein 
2-1. Kiinnityksiä tuohon po-
kaaliin on nyt molemmilla 
kouluilla neljä, joten tasavä-
kistä vääntöä on ikäpolvien 
vaihtumisesta huolimatta. 
Koulu joka ensimmäisenä 
saa pokaaliin seitsemän kiin-
nitystä, saa sen omakseen 
koulunsa palkintokaappiin 
muistojen joukkoon. Syk-
syisin pelataan jalkapalloa ja 
talvella kaukalopalloa.

Hirvaskosken koululta 
oli 21 pelaajaa, joten vaihto-
miehistöäkin löytyi ja kaikki 
pelasivat vuorollaan. Huol-

Pokaali vaihtaa koulua

tojoukoissa toimi luokan 
oma opettaja ja koulun reh-
tori Jukka Lehto. Sarakylän 
koulun joukkueessa pelasi 
15 yläluokan oppilasta joi-
ta puolestaan kiritti Kari Jyl-

Kuvassa osa voittajajoukkueen pelaajista ansaitulla välipalalla. Vasemmalta lukien Matias, 
Lauri, Aleksi, Aatu, Henry, Miika, Janne, Kauri, Eeli ja Niila.

hänlehto.
Harjoitteluotteluita pe-

lattiin ja taktiikoita hiottiin 
edellisenä päivänä puolin 
jos toisinkin. Meno oli rei-
pasta ja oppilaille mukavaa 

yhdessä oloa ulkoilun mer-
keissä.

Nälkähän moisessa me-
nossa tuli ja hernekeitto 
maistui niin omille kuin vie-
raillekin. STK

Lukijan kynästä

Koiran haukunta 
häiritsee
Hyvä koirien omistaja, naapuri, oletko koskaan tullut ajatel-
leeksi, kuinka paljon koirien haukunta häiritsee niiden asumis-
ta, jotka eivät omista koiraa?

On ikävää, että joutuu sietämään päivästä toiseen haukun-
taa. Varsinkin Sivakkatiellä haukuntaa on riesaksi asti.

On vanhoja ja sairaita ihmisiä, jotka tarvitsevat päivisinkin 
lepohetkiä, mutta eivät voi rauhassa nukkua, kun haukunta häi-
ritsee.

Käännetään asia toisin päin, eli jos me koirattomat soitet-
taisiin vaikka musiikkia niin kovasti, että melu kantautuisi tei-
dän sisälle, niin oletanpa, että tulisitte sanomaan, että soita hil-
jempaa.

Olen yrittänyt asiasta sanoakin, mutta sain vain haukut.
On sanomattakin selvää, että jos koira saa tarpeeksi ruokaa, 

juomaa ja liikuntaa se ei hauku.
 

Nimimerkki Koiraton

Hiihtokeskus Iso-Syöte tarjoaa nuorille 
edullisempia hissilippuja

Liikunta ja fyysinen aktiivisuus ovat edellytyksiä 
lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle. 

Tiedetään, että lapsena ja nuorena omaksutut 
liikuntatottumukset kantavat tavallisesti 

loppuelämän.

Liikunnallisenkin lapsen 
harrastukset jäävät usein 
murrosiässä muiden kiirei-
den jalkoihin. Kaverit löy-
tyvät muualta kuin oman 
lajin tiimoilta ja aikaa ei 
tunnu riittävän kaikkeen. 
Uhkana on nuoren passi-
voituminen.

- Me Iso-Syötteellä ha-
luamme kantaa kortemme 
kekoon nuorten liikunnan 
lisäämiseksi ja helpottami-
seksi. Tällä kaudella otam-
me käyttöön oman lippu-
kategorian 13-17 vuotiaille 
nuorille, Hiihtokeskus Iso-

Syötteen aluejohtaja Jussi 
Kiiskilä kertoo.

Nuorten hissiliput ovat 
edullisempia kuin aikuis-
ten. Ennakkohintaan os-
tetun kausikortin lasku-
päivän hinnaksi tulee vain 
2,10 euroa päivää kohden, 
kun laskupäiviä kaudessa 
on 150. Nuoren kausikort-
tilaisen on helppo pääs-
tä Iso-Syötteelle myös itse-
näisesti; tulevalla kaudella 
Skibussin reitti alkaa jo Li-
mingasta, jotta myös kau-
pungin ulkopuolella asu-
vien olisi helpompi käyttää 
palvelua.

- Nuorisokausarin lisäk-
si olemme jälleen todella 
panostaneet tapahtumiin 
tunturissa. Luvassa on yli 
50 tapahtumaa lapsille ja 
nuorille, joten hyväntuulis-

Nuorison lisäksi olemme 
todella panostaneet tapah-
tumiin tunturissa, kertoo 
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
aluejohtaja Jussi Kiiskilä.

ta ja innostavaa tekemistä 
riittää, Kiiskilä jatkaa.

Iso-Syöte Air Force on 
monille tuttu, hiihtokes-
kuksen oma nuorten lasku-
talli, johon jäsenet valitaan 
hakemusten perusteel-
la. Syöte Air Force –tiimi 
koostuu lapsista ja nuoris-
ta, joilla on erilainen lasku-
tausta, ja joista jokainen saa 
kehittää taitojaan omalla 
tasollaan. Tärkeää on liik-
kumisen ja yhdessä teke-
misen ilo, sekä laskukave-
reiden löytäminen. Talliin 
kuuluminen on maksuton-
ta, mukaan voi hakea osoit-
teessa www.syote.fi.

Hiihtokeskus 
Iso-Syöte tiedotus

Roosa nauha -päivää vietetään tänään

Kuva Jussi Vierimaa.

Roosa nauha -päivää 
vietetään perjantaina 
14.10. ympäri Suomea. 
Tuolloin pukeudutaan 
perinteisesti pinkkiin ja 
järjestetään erilaisia ta-
pahtumia. Olennaista 
on aktivoida lähipiiri, 
työyhteisö, ystävät tai 
naapurit keräämään va-
roja tärkeälle asialle.

Lokakuu on vaalean-
punainen rintasyöpä-

tutkimuksen ja potilaiden 
tukemisen hyväksi.  Rinta-
syöpä yleistyy jatkuvasti. 
Vuosittain noin 5 000 nais-
ta - jonkun isoäiti, äiti, puo-
liso, sisar tai ystävä - sai-
rastuu rintasyöpään. Joka 
8. suomalainen nainen sai-
rastuu rintasyöpään jossain 
vaiheessa elämäänsä. 

Kansainvälinen rinta-
syöpätietoisuuden kuu-
kausi on lokakuu. Roo-

saa silkkinauhaa käytetään 
tuolloin rintasyövän vas-
taisen taistelun symbolina 
ympäri maailmaa.

Suomessa käytetty Roo-
sa nauha -tunnus on Syö-
päsäätiön rekisteröimä ta-
varamerkki ja tae siitä, että 
varat ohjataan luotettavas-
ti korkeatasoiseen kotimai-
seen syöpätutkimukseen ja 
maksuttoman neuvontapal-
velun ylläpitämiseen ja ke-

hittämiseen.
Roosa nauha -keräyk-

sen tavoitteena on edistää 
syöpätutkimusta, vaikut-
taa siihen että yhä useam-
pi syöpä voidaan ehkäistä 
tai hoitaa, sekä varmistaa 
että jokainen syöpään sai-
rastunut saa tarvittavan 
tuen sairauden eri vai-
heissa. Keräyksellä tue-
taan ensisijaisesti rinta-
syövän vastaista työtä. 

la ei työpaikkoja ole todel-
lakaan liiaksi, kun työttö-
myysprosentit huitelevat 
liki kahdessakymmenessä 
Koillismaalla ja ympäristö-
kunnissa. Siksi jokainen it-
sensä työllistävä ihminen 
on tärkeä, Keränen pohtii. 

Hän ymmärtää, että po-
rojen oleskeluun pihoilla 
ja pelloilla liittyy ristiriitai-
suuksia.

- Meillä on voimassa 
oleva poronhoitolaki, jota 
tulee noudattaa. Ristirii-
tatilanteet ovat kuitenkin 
yleensä yksittäistapauk-
sia, jotka saadaan sovit-
tua ilman sen kummempaa 
draamaa. On myös kun-
tia, joissa ongelmia ei juuri-
kaan ole, joten yleistäminen 
ei ole tarpeellista. Uskon, 
että yhteistyöllä ja sovitel-
len voimme tulevaisuudes-
sakin elää näillä seuduilla 
sulassa sovussa, Keränen 
toteaa.  
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

Tekstiili- ja kenkäosastolta

ALKUVIIKKO MA 17.10.LOPPUVIIKKO PE-LA 14.-15.10.

PERJANTAINA 14.10. LAUANTAINA 15.10. MAANANTAINA 17.10.

Rautaosastolta

179 100 100

199

499

695

499

595

199

499

100

100

169

399

089

995

129

069

pss kpl

pkt

kpl

kg

kg

ras

kg

ras

pss

kg

pss

kg

ras

kpl

895
kg

2 kg/talous

899
kg

1295
kg

599
pkt

Airam 
2-PACK 
LED LAMPPUJA

TIISTAINA 18.10.

995
kg

795
kg

139
pss

100
kg

Prego
TUHKA-
IMURI 
1200w 3995

OTSA-
VALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut

45,- URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan, 
-10+35 c, 750ml

450
kpl

5 plo

20,-

Sievi TALVI 
TURVA-
KENGÄT 
Solid s2

89,- 899

JÄÄHDYTINNESTE 
100%          

Varta 
AKUT 
esim. 53 Ah

5990

2590
3 litraa 10 litraa

Ihanan 
pehmeät ja 
lämpimät
NAISTEN
LEGGINS

koot: S-XL

1350

Ihanan 
pehmeät ja
 lämpimät
LASTEN
LEGGINS

koot: 120-170 cm

1150

Naisten
SAUNATAKKI
100% puuvillaa

45,-

995

Scholl
POHJALLISET

1990

Nokian
vuorellinen
KUMISAAPAS
koot: 37-41

69,-

NYT MEILTÄ!

Naisten tai 
miesten
NAHKA-
SORMIKAS

129
pss

100
kg

ltkSnellman TOSI MUREA 
PALVI-, KEITTO- tai 
KORPPUKINKKU 200 g

Hyvä suomalainen
ARKIJUUSTO 1,25 kg 
tai  ARKIGOUDA1 kg

Chiquita 
BANAANIT

KARJA-
LAN-
PAISTI

SUKULAKU, 
BISBIS tai MINT 
MINT 50 kpl

Tuore
Norjan
LOHIFILEE

Antell
RUIS RUISLEIPÄ 
9 kpl/450 g

Naudan
PAISTI-
JAUHE-
LIHA

Atria Vilja-
porsaan
SISÄFILEE 
n. 500 g/kpl natu-
rell tai maustettu

Porsaan
KYLJYK-
SET

Kariniemen
BROILERIN
FILEEPIHVI

naturell n. 500 g tai 
hunajamarinoitu 

n. 600 g

HK 
PIKKUPRINSSI 

NAKKI
300 g

Oolannin
Uunirapeat

RANSKALAISET
500 g

Espanjan
SATSUMAS

25,-

Airam 
HÄKÄ-
VAROITIN

pkt

2 pss/talous

2 kpl

Saarioinen
PIZZAT

200 g

Valio
VIILIS VIILIT 

200 g

Tuore
PERATTU
MUIKKU 
pyyntivaraus

Atria Perhetilan
BROILERIN
FILEESUIKALEET 250-300 g 
naturell tai marinoidut

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Kariniemen 
Kananpojan
PIKKUPULLAT 200 g

Pouttu
PALVIKINKKU  tai 
KEITTOKINKKU
150 g

Naudan
luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

Kinnusen 
Myllyn
VEHNÄJAUHO 
2 kg

Vaasan
RUISPALAT
12 kpl/660 g

Eldorado
PISARA-
TOMAATTI
250 g

Pulla Pirtin
POSSU-
MUNKKI

HK
PIKNIK-
PAISTI
n. 1,5 kg/kpl

2 filettä/talous
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Jokaisella on oikeus saa-
da kotiinsa tai yrityksensä 
toimipaikkaan toimiva pu-
helinyhteys ja laajakaista-
liittymä, jonka nopeus on 
vähintään 2 Mbit/s. Vies-
tintävirasto on määrännyt 
yleispalveluyrityksen alueil-
le, joilla liittymiä ei ole saata-
villa kattavasti.

Yleispalveluyrityksen on 
tarvittaessa tarjottava jokai-
seen kotiin tai yrityksen toi-
mipaikkaan toimiva liitty-
mä.

Viestintävirasto on uu-
distanut puhelin- ja laaja-
kaistapalvelujen yleispal-
velupäätökset. Puhelin- ja 
laajakaistapalveluja kos-
kevat yleispalveluvelvoit-
teet kohdistuvat aikaisem-
paa selvästi pienemmälle 
alueelle. -Viestintäverkko-
jen kattavuus ja palveluiden 
saatavuus on selvästi paran-
tunut viime vuosina myös 
harvaan asutuilla seuduilla. 
Viestintävirastolla oli pää-
tösten valmistelua varten 

käytössään myös aikaisem-
paa tarkemmat alueelliset 
tiedot palveluiden saatavuu-
desta, toteaa johtaja Johanna 
Juusela.

Se, että yleispalvelualuei-
ta on entistä vähemmän, ei 
vaikuta asiakkaiden oikeu-
teen saada käyttöönsä toi-
mivat puhelin- ja laajakais-
tapalvelut.

-Vaikka yleispalveluvel-
voitteet supistuvat, asiak-
kaiden oikeudet säilyvät, 
painottaa kuluttajansuo-

jaryhmän päällikkö Merja 
Saari. Jatkossa operaattorei-
den vapaaehtoiset toimen-
piteet ongelmien ratkaisussa 
korostuvat.

Jokainen voi itse merkit-
tävästi parantaa puhelimen 
kuuluvuutta ja laajakaistan 
toimivuutta antenniratkai-
suilla. Yleispalvelun kannal-
ta riittävää on, että liittymä 
toimii reitittimeen tai GSM-
pöytäpuhelimeen kiinnite-
tyn ulkoantennin avulla.

Operaattoreilla on velvol-

lisuus on neuvoa ja opastaa 
asiakkaita yleispalvelusta 
ja kuuluvuuden parantami-
sesta. Tietoa yleispalvelun 
sisällöstä ja yleisiä ohjeita 
langattoman liittymän kuu-
luvuuden parantamisek-
si löytyy Viestintäviraston 
verkkosivuilta. Viestintävi-
rasto auttaa, mikäli toimivan 
puhelin- ja laajakaistapalve-
lun saamisessa on ongelmia.

Suomessa jokaisella on 
oikeus saada vakituiseen 
asuntoonsa tai yrityksen 

kiinteään sijaintipaikkaan 
moitteettomasti toimiva pu-
helinliittymä ja vähintään 
2 megan laajakaistaliitty-
mä. Lisäksi yleispalveluun 
kuuluu kuulo- ja puhevam-
maisten tarvitsemat laaja-
kaista- ja tekstiviestipalve-
lut. Oikeus yleispalveluun ei 
koske vapaa-ajan asuntoja. 
Jos yleispalveluita ei jollain 
alueella ole riittävästi tarjol-
la kaupallisesti, Viestintävi-
rasto nimeää alueelle yleis-
palveluyrityksen.

Jokaisella on oikeus kahden megan nettiin

Kehittämistoimella vahva ote työllisyyden hoitoon

Hannu Hiltulan paikal-
la oli vielä kokouksen 
alussa nimikyltti ja pa-
lava kynttilä, joka sam-
mutettiin ja siirrettiin 
pois hiljaisen hetken 
jälkeen.

Kaupunginvaltuutettu 
Hannu Hiltula poisme-
non vuoksi pidettiin ko-
kouksen aluksi hiljai-
nen hetki.

Uutena valtuutettuna aloit-
ti Keskustan ensimmäisellä 
varasijalla ollut Panu Sep-
pälä. 

Kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen selosti kehittämistoimen voimakkaita työllistämistoimenpiteitä sekä Unelmatehtaan 
perustamisvaiheita. Välillä tuli avuksi myös palvelusuunnittelija Ritva Kinnula. 

Pudasjärven kaupunginval-
tuusto kokousti torstaina 
6.10. Kokouksen aluksi val-
tuuston puheenjohtaja Timo 
Vähäkuopus lausui muis-
tosanat edesmenneen val-
tuutetun Hannu Hiltulan 
muistolle ja pidettiin seiso-
altaan hiljainen hetki. Sen 
aikana oli Hiltulan paikal-
la vielä nimikyltti ja kynttilä 

palamassa. Hiljaisen hetken 
jälkeen hallintojohtaja Seija 
Turpeinen sammutti kyntti-
län ja vaihtoi nimikyltin Pasi 
Seppäläksi, joka nousi Hiltu-
lan tilalle valtuustoon Kes-
kustan listalta. Valtuuston 
puheenjohtajan kutsuttua 
Seppälän valtuuston jäse-
neksi hän siirtyi yleisön jou-
kosta istumaan omalle pai-
kalleen. 

Tarkastuslautakuntaan 
Hiltulan tilalle valittiin Panu 
Seppälä, hyvinvointivalio-
kunnan jäseneksi Olli Lehti-
mäki ja Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayh-
tymän valtuuston varajäse-
neksi Sointu Veivo. 

Poismuuttaneen Henrik 
Hämäläisen tilalle valtuus-
ton varapuheenjohtajaksi oli 
valittu viime valtuuston ko-
kouksessa Eero Oinas-Pa-
numa. Hänen tilalleen valit-
tiin kaupunginhallituksen 
varajäseneksi Jari Jussila ja 
elinvoimavaliokunnan jä-
seneksi Marko Koivula. Oi-
nas-Panuma oli valittu vii-
me kokouksessa Hämäläisen 
tilalle Oulunkaaren yhtymä-
valtuuston jäseneksi ja nyt 

Oinas-Panuman varajäse-
neksi valittiin Paavo Kortet-
järvi. 

Kehittämisjohtaja Jorma 
Pietiläinen selosti Pudasjär-
ven kaupungin Kehittämis-
toimen toimintaa ja työtä ja 
ilmoitti Kehittämistoimen 
tarvitsevan lisämäärärahaa 
työllisyyden hoitotoimenpi-
teiden jatkamiseksi. Valtuus-
to myönsi työllistämiseen li-
sämäärärahaa vuodelle 2016 
toimintakatteeseen 190 000 
euroa, vuodelle 2017 työlli-
syystöiden palkkoihin 400 
000 euroa, vuodelle 2017 työ-
markkinatuen kuntaosuus-
maksuihin 250 000 euroa ja 
vuodelle 2017 avustuksiin 
yhteisöille 113 900 euroa. 

Jorma Pietiläinen esitteli 
myös Pudasjärven kaupun-
gin elinvoiman ja elinkeino-
toiminnan

kehittämisessä Rimmin-

kankaan koulun tyhjiksi jää-
neisiin tiloihin perusteilla 
olevan Unelmatehtaan peri-
aatteita ja toimintaa. 

-Unelmatehtaan keskei-
set tavoitteet ovat elinkeino-
elämän monipuolistaminen 
yrittäjäksi ryhtymisen kyn-
nystä mataloittamalla, työlli-
syyden hoidon tehostaminen 
kaikissa ryhmissä, kansain-
välisyyden jokapäiväistämi-
nen Pudasjärvellä, Unelma-
tehtaan visio on olla viiden 
vuoden päästä elävä ja kan-
sainvälinen itsenäisten toi-
mijoiden yhteisö. Se on vil-
kas työn

ja sosiaalisen elämän kes-
kus, josta ohikulkijat ja mat-
kailijat löytävät vau-elämyk-
siä. Kasvu ajan hermolla on 
ominaista Unelmatehtaalle, 
esitteli Pietiläinen. 

Pietiläisen mukaan alu-
eelle sijoittuvien potenti-

aalisten yritysten kanssa 
käydään tällä hetkellä neu-
votteluja. Lisäksi alueelle on 
sijoittumassa nykyisistä toi-
mijoista mm. Karhupaja ja 
Työpetari ry. Lisäksi 4H-yh-
distys on ilmaissut kiinnos-
tuksensa sijoittua tulevai-
suudessa alueelle. 

Valtuusto päätti myöntää 
lisäinvestointirahaa 30 000 
euroa vuodelle 2016 teknisel-
le toimelle Rimmin 3-raken-
nuksessa välttämättömiin 
muutostöihin, keskuskeitti-
ön tilojen sisäisiin vuokriin 
72 000 euroa, kehittämistoi-
melle käynnistämistoimen-
piteisiin vuodelle 2017 100 
000 euroa, investointirahaa 
120 000 euroa vuodelle 2017 
tekniselle toimelle Rimmin 
3-rakennuksessa tarvittaviin 
kiireisimpiin muutostöihin 
ja määrärahaa 288 000 euroa 
Rimmin 3-rakennuksen ja 

Itsenäinen Suomi täyttää 
sata vuotta vuonna 2017. 
Suomi 100 -juhlavuosi näyt-
täytyy monimuotoisena ja 
runsaana Pohjois-Pohjan-
maalla.

Koko Pohjois-Pohjan-
maan alueella toteutetaan 

juhlavuoden aikana run-
saasti aluetukea saaneita 
hankkeita. Maakunnan alu-
eelta on hakeutunut jo yli 
70 hanketta Suomi 100 -oh-
jelmaan.

Aktiivisuus ohjelmaan 
hakeutumisessa ja työryh-

mien perustamisessa on 
vaihdellut kunnittain. Osas-
sa kuntia juhlavuoden si-
sältöjä on jo runsaasti, osa 
vasta heräilee ideoimaan. 
Tavoitteena on, että vuoden 
vaihtuessa jokaisessa kun-
nassa on Suomi 100 -ohjel-

maan hyväksyttyjä hank-
keita. 

Pohjois-Pohjanmaan lii-
ton jakaman Suomi 100 
-aluetuen toinen hakukier-
ros avautuu 1.11.2016, jo-
ten mahdollisuuksia ra-
hoituksen saamiseen on. 

Hankkeita toteutetaan koko 
maakunnan alueella; kaikki 
hankkeet tuovat jollakin ta-
voin esille yhdessä-teemaa.  

Juhlavuoden ohjelma 
rakentuu itsenäisistä, eri-
laisten toimijoiden toteut-
tamista hankkeista. Valta-

kunnallisesti juhlavuoden 
toteuttamista koordinoi 
valtioneuvoston kanslia, 
alueellisesti koordinoinnis-
ta vastaavat maakuntien lii-
tot ja suurimmat kaupun-
git.

Suomi 100 -juhlavuosi 2017 näyttäytyy monimuotoisena

4-rakennuksen keskuskeitti-
ön sisäisiin vuokriin vuodel-
le 2017. 

Talousarvion toteutumi-
sesta alkuvuonna antoi kat-
sauksen kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen. 

-Pudasjärvi on Oulunkaa-
ren kuntayhtymässä ainoa 
kunta, jossa erikoissairaan-
hoidon kulut ovat pysyneet 
talousarvion mukaisina, jopa 
talousarvio on alitettu. Koko 
vuoden talousarvion toteu-
ma näyttäisi menevän plus-
san puolelle, arvioi Timonen.

Hän kertoi kaupungin 
omistamia kiinteistöjä pu-
retun ja vielä loppuvuonna 
purettavan ja niiltä osin on 
myös tuloksessa alaskirjauk-
sia, joita voitaneen jopa kiih-
dyttää nopeammin, kuin on 
budjetoitu.

Heimo Turunen
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9,95

Sähkökäyttöinen
kynSiviila-
Setti

14,90

Siro
jalkaraSpi

29,50

partakone
ladattava ja vesipestävä

195,-

Soutuveneen
rantatraileri

teraSSilauta
ruskea, viistetty, 
28x120

auringon-
kukanSiemen
15 kg

lotus
emilia
talouSpaperi
8 rullaa

129,-

einhell
okSa-
Silppuri

34,50

juonto-
SakSet

14,95
säkki

1,69
metri

3,99
säkki

199,-
19,90

electro gear
led 
lamput

10 KPL

99,-

einhell
nitoja/
liimapiStooli
akulla

lotus
freSh 
wc-paperi
40 rullaa

14,90
säkki

1,69
pss

ruiSpalat
12 kpl/660 g

herkku-
lenkki

750 g

voi-vanilja-
pitko

370 g

2,99
pitko

makkara- 
tai kalapaiStoS 

300 g

2,29
pkt

3,50
pkt

ISO 
PAKKAUS!

27,90
kpl

Salon lakkitehtaan 
mieSten
talvilippiS
käännettävillä 
korvallisilla

25,60
kpl

novitan 
mieSten
pipo

9,90
kpl

Salon lakkitehtaan 
korvalaput
musta tai valkoinen

4,90
kpl

Salon lakkitehtaan suloiset
vauvan
talvimySSyt 
eri kuoseja

24,90

novitan naisten
fleece
Sormikkaat

18,90
pari

james mieSten
pipo

6,50
kpl

novitan
neule-
putkihuivi

15,50
lasten
toppahanSkat 
tai kinttaat

5,90
pari

Salon lakkitehtaan 
kauniita 

NAISTEN PIPOJA 
hyvä valikoima!

oda valokuva-
kehykSiÄ 

ERÄ! ERÄ! ERÄ! ERÄ!

puinen, 
ruskea, 

8 eri kokoa

-50%

novitan
neule-
pipo

12,50

neule-
lapaSet

15,50
pari

kuva viitteellinen

26,50
kpl

Lapsille ja 
nuorille 

hyvä valikoima 
PÄÄHINEITÄ ja 

PIPOJA!

einhell
polttomoottori
lehti-
puhallin
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Pudasjärven Sotaveteraanit 
ry aloitti sunnuntaina viete-
tyn 50-vuotisjuhlapäivänsä 
seurakuntakodilla jumalan-
palveluksella, jossa saarnasi 
Oskari Holmström. Sen jäl-
keen lähetettiin seppelpartio 
haudoille.

Varsinaista 50-vuotisjuh-
laa vietettiin Hirsi kam puk-
sella. Juhlaan saapui sekä 
sotaveteraaneja, heidän lä-
heisiään, veteraanityön teki-
jöitä että muita asiasta kiin-
nostuneita.

Juhlalla haluttiin paitsi 
muistella järjestön toimintaa 
myös kunnioittaa veteraani-
en tekemää työtä ja kiittää 

Pudasjärven Sotaveteraanit ry
juhli 50-vuotista taivalta

heitä. Tervehdyssanat lau-
sui yhdistyksen puheenjoh-
taja Paavo Pikkuaho, joka 
painotti veteraanityön jatku-
van niin kauan kuin siihen 
on tarvetta.

Ohjelmassa oli puheita, 
historiikki ja musiikkia. Oh-
jelmaa esittivät Sotkajärven 
kyläyhdistysten järjestämis-
tä adventtikonserteista tutut 
esiintyjät. Baritoni Hannu 
Niemelä lauloi, pianisti Mar-
kus Vaara säesti, Sari Hukari 
soitti kannelta ja Vesa Holm-
ström lausui. Tämä joukko 
myös palkittiin Suomen So-
taveteraaniliiton ansiomita-
leilla.

Lisäksi esiintyivät Pirkko 
Polvi sekä kirkkokuoro joh-
tajanaan Jukka Jaakkola. 

Teuvo Törmäsen koko-
ama historiikki osoitti, että 
yhdistyksen toiminta on ol-
lut monipuolista. Järjestön 
toiminnan päätehtävänä on 
edelleen veteraanien etujen 

ajaminen sekä kuntoutus- ja 
virkistystoiminta. Yhä ene-
nevässä määrin katseita kui-
tenkin suunnataan perinne-
työn suuntaan. 

Juhlapuheen piti Paavo 
Kurttila, joka kantoi huol-
ta ääriliikkeiden noususta 
ja toivoi nykysukupolvelta 

vastuunkantoa yhteiskun-
nassa. Hän painotti, ettei ve-
teraanisukupolven saavu-
tuksia saa unohtaa.

Nuoren puheenvuoron 
käytti Olga Oinas-Panuma. 
Hänen mielestään on kun-
nia-asia taata veteraaneille 
arvokas vanhuus. Hän toi-

voi myös, että vanhusten 
kanssa vietettäisiin aikaa ar-
jessa ja heidän luonaan vie-
railtaisiin.

Katso lisää kuvia Pudas-
järven sotaveteraaniyhdis-
tyksen juhlista osoitteessa 
www.iijokiseutu.fi.

Helmi Tervo, Paavo Pikkuaho ja Esko Törmänen vastaan-
ottamassa tervehdyksiä Pudasjärven Sotaveteraanit ry:n 
50-vuotisjuhlassa.

Pudasjärven Sotaveteraanit ry:n juhlassa kuultiin korkeatasoista musisointia.

Yrittäjät vierailivat Hirsikampuksella
Pudasjärviset yrittäjät ovat 
kokoontuneet säännöllisesti 
eri yrityksiin aamukahveille. 
Lokakuun alun kokoontu-
miseen perjantaina 7.10. oli 
tullut kutsu Hirsikampuk-
selle, jonne saapuikin lähes 
20 yrittäjää. Isäntänä toimi 
rehtori Mikko Lumme, joka 
myös veti esittelykierroksen. 
Hän kertoi hirsikampuksella 
vierailleen viime kesäkuus-
ta lähtien noin 2500 henkeä. 
Myös kansainvälisiä vierai-
ta on käynyt useita ryhmiä. 
Kiinasta vieraillut ryhmä ky-
seli mahdollisuutta toimittaa 
kahdeksan vastaavaa hirsi-
kampusta henkilökuntineen 
Kiinaan. Kiinalaiset kyseli-
vät myös mahdollisuutta, 
että sieltä tulisi 50-100 op-
pilaan ryhmä opiskelemaan 

Pudasjärvelle. Vieraiden 
joukossa on ollut myös mi-
nistereitä, kansanedustajia ja 
eri tahojen päättäjiä. Julkisen 
hirsirakentamisen toteutta-
misessa Pudasjärvi on koet-
tu hyväksi esimerkiksi niin 
kotimaassa, kuin kansainvä-
lisesti, kertoi Lumme.  

Koululla on uuden ope-
tussuunnitelman mukaises-
ti avoin oppimisympäristö. 
Luonnon valoa on paljon. 
Luokkien kalusto on helpos-
ti muunneltavissa ja suuret 
käytävät ovat myös opetus-
käytössä.

Opetukseen kuuluu oh-
jelmointi ja digitaalisuus, 
jotka otetaan yhä enemmän 
huomioon. 

Erityispiirteenä ovat 
nuoret maahanmuuttaja-

Rehtori Mikko Lumme (oikealla) esittelemässä Hirsikampuksen nykyaikaisilla kalusteilla varustettua luokkahuonetta ja 
siinä opettamista ja oppimista. 

Yrittäjyyteen innostamassa pitkän linjan yrittäjä Aune Ekdahl. Kuuntelijoina kahvitarjoilua 
järjestämässä olleita oppilaita Aapo Hirvasniemi, Silja Vasara, Laura Savela, Essi Isomur-
su ja Jere Ranua. 

taustaiset oppilaat. Heidät 
on onnistuneesti sijoitet-
tu normaalioppilasryhmiin 
ja muun muassa huomat-

tu, että koulukaverit ovat 
parhaita kielen opetta-
jia nuorille oppilaille. Maa-
hanmuuttajat nähdään Hir-
sikampuksella positiivisena 
asiana ja esimerkiksi yrittä-
jyys kiinnostaa heitä luon-
nollisena asiana. 

Yrittäjyyteen  
tutustumista
Opinto-ohjaaja Markku Ra-
jala kertoi, että koululle on 
perustettu kaksi yrittäjyys-
kurssia. Toinen on enem-
män teoreettispainotteinen 
ja toinen perustaa oman 
yrityksen, jossa harjoitel-
laan yrittämistä käytännös-
sä. Oppilaat ovat kiinnos-
tuneita tulemaan yrityksiin 
työharjoitteluun ja tutustu-
maan käytännössä yrittäjyy-
teen.

-Yrittäjiltä toivotaankin 
yrittäjyyskurssilaisille työ-
harjoittelupaikkoja ja kesä-
työpaikkoja. Lisäksi on 9. 
luokkalaisille työelämään 
tutustumispaikkoja, joiden 
merkeissä koululta otetaan 
vielä yrityksiin yhteyttä, 
kertoi Rajala.

Yrityskurssin oppilaat 
tarjoavat palveluina muun 
muassa videokuvausta, net-
tisivujen päivittämistä ja nii-
den perustamisia sekä eri-
laista palvelutoimintaa, 
esimerkiksi yritysten kahvi-
tuksissa työskentelyä.

ATK-opettaja Antti Wi-
leniuksen mukaan yrittä-
jyyskasvatuksessa on laaja 
näkökulma eli opetuksessa 
tähdätään kykyä ymmärtää 
yrittämisen näkökulmaa, eli 
ei tähdätä pelkästään yrittä-

jyyteen. Hänen vetämässään 
pelikurssiopetuksessa on 
viisi ryhmää, joissa rakenne-
taan erilaisia pelejä ja tähdä-
tään myös kaupallisuuteen. 
Ryhmissä on tärkeällä sijal-
la yhteinen kommunikointi 
ja ryhmätyötaidot. 

Pudasjärven Yrittäjien 
puheenjohtaja Marko Rau-
tio kutsui oppilaita vierai-
lemaan yrityksissä vieraile-
maan sekä työharjoitteluun. 

-Yrittäjät ovat myös val-
miita vierailemaan koululla 
kertomassa yrittäjän arjesta 
ja kokemuksistaan yrittäjä-
nä, hän lupasi. 

Keskustelu oli vilkasta ja 
vierailu Hirsikampuksella 
koettiin puolin ja toisin oi-
kein myönteisenä. 

Heimo Turunen
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KOTIELÄIMIÄ

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

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

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti itse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KONEURAKOINTIA JA MAANRAKENNUSTA

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

Marko Puurunen 040 517 6347
Jukka Puurunen 0400 223 771 (maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI  

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.

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)

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Palveluhakemisto

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

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. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Pyörörehupaaleja v. 2016 sa-
toa Puhoskylällä. P. 0400 202 
645.

Karpaloita useampi ämpärilli-
nen, h. 55 € ämpäri. P. 040 513 
6057.

Toimivat pakastearkut. 110 L 
20 € ja 180 L 25 € . P. 040 574 
2319

Pudasjärven keskustassa Puis-
totiellä siisti, heti vapaa, 30 m2 
yksiö. P. Ismo 040 727 8662.

Halutaan ostaa urosvillakoira. 
P. 0400 691 825.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa 
Pudastorin kautta. (Asuntojen 
ja rakennusten vuokraus ei ole 
myymistä/ostamista/lahjoitta-
mista, maksu 20 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/
kiinteistön myynti/ostoilmoitus 
on maksullinen, 20 € sis. alv:n) 
Pudastori on  tarkoitettu yksi-
tyisille henkilöille ja on ilmai-
nen.  
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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 KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

Vuoden 2014 luontokuvat Syötteen luontokeskuksessa to 8.9.-
29.10. avoina ti-su klo 10-16. Syötteen luontokeskus, Erätie 1.
Lapsimessut la 15.10. klo10-14, Tuomas Sammelvuo -Sali, Tuulimyllyn-
tie 4.
Sarapirtillä tanssit la 15.10. klo 21-01. Sarakyläntie 4661.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 17.10. klo 9-9.15 
Karhupaja, Teollisuustie 12.
Virtapiiri Sarakylän koululla ti 18.10. klo 10.30. Vierailijana lääkäri Sep-
po Leppänen.
Luomupuutarhaviljelyn aloittaminen ja mahdollisuudet – Bio-
talousLeader info ke 19.10. klo 12-15. LAromien tiloissa osoitteessa 
Ranuantie 253.
Lasten luontoviikko Syötteen luontokeskuksella to-la 20.-29.10.  
Syötteen luontokeskus, Erätie 1. ● To 20.10. kello 11-14 luontokeskuk-
sella voi tutustua ötököiden ihmeelliseen maailmaan. ● Tervetuloa as-
kartelemaan heijastimia luontokeskukselle pe 21.10. kello 11-14 välise-
nä aikana.  ● La 22.10. vietämme Peikkopäivää! Tule mukaan kello 11-14 
rakentamaan Peikolle talvimajaa luontokeskuksen lähimetsään. ● Rölli 
ja kultainen avain -elokuva la 22.10. kello 14-15.30 luontokeskuksen 
auditoriossa. ● Su 23.10. klo 10 on mahdollisuus lähteä oppaan joh-
dolla selvittämään maankamaran salaisuuksia Vattukurun luontopolulle. 
● Esitämme Onneli ja Anneli lastenelokuvan ma 24.10. kello 14-15.30 
luontokeskuksen auditoriossa. ● Ti 25.10. Luontokeskuksen ”Pimeä 
päivä” klo 11-21, askartelemme heijastimia luontokeskuksella kello 11-
14 ja illalla lähdemme pimeäretkelle kello 18-20.30. ● Ke 26.10. Onnelin 
ja Annelin talvi -elokuva luontokeskuksella klo 14-15.30. ● To 27.10. 
4h-yhdistyksen puuhapäivä luontokeskuksella klo 11-14. ● Pe 28.10. 
retkieväspäivä luontokeskuksella klo 12-14. ● Esitämme la 29.10. kello 
14-15.30 elokuvan Risto Räppääjä ja Sevillan saituri luontokeskuksen 
auditoriossa.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 24.10. klo 9-9.15 
Karhupaja, Teollisuustie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 24.10. Kanelia kainaloon, Tatu ja 
Patu! klo 16 ja 18. Syysprinssi klo 20. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teol-
lisuustie 1.
Rimminkankaan uusitun koirapuiston avajaiset ke 26.10. klo 17. 
Koirapuisto sijaitsee Rimminkankaalla lämpölaitoksen vieressä.
Futsal Kolmonen miehet: FC Kurenpojat - JS Hercules/Herccu Old 
Boys la 29.10 klo 17.00 Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 31.10. klo 9-9.15 
Karhupaja, Teollisuustie 12.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 16.10.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Koskenhovilla su 16.10.2016 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Osayleiskaavan voimaantulo
Valtuusto on kokouksessaan 21.6.2016 § 17 hyväksynyt 
Törrönkangas-Riekinkangas-Kirkonseutu -osayleiskaavan. 
Valtuuston päätöksestä ei ole valitettu.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoite-
taan, että osayleiskaava tulee voimaan 14.10.2016. 

Pudasjärvi 10.10.2016 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

järjestää matkan la 19.11. klo 19.00 
MATIN JA TEPON KONSERTTIIN 

Ouluun Madetojan saliin.
Lähtö ”linja-autoasemalta” klo 17.00. 

Ruokailu Oskarin kellarissa konsertin jälkeen.
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 

la 22.10. mennessä tekstiviestillä 
Paulalle puh. 040 586 0572. Ilmoita samalla,
haluatko syödä liha-, kana- vai kalaruokaa, 

sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Omavastuu vain 25 €/jäsen. 

Voit ottaa seuralaisen mukaan,
omavastuu häneltäkin vain 25 €.

PAM 
Pudasjärven os. 208 

TERVETULOA JÄSENET MUKAAN 
nauttimaan ammattitaitoisesta musiikista!

Johtokunta

Osuuskunta Puupudaksen
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS 
pe 21.10.2016 klo 16 Sähkötie 2 

osuuskunnan tiloissa.
Kokous pidetään edellisen kokouksen 

10.10.2016 esityslistan mukaan.  
Hallitus

Reseptinuusiminen 
vastaanotolla muuttuu 
24.10.2016 alkaen

oulunkaari.com

Ensisijaisesti reseptinuusimiset hoidetaan 
sähköisten palveluportaalien eli Omakannan tai 
Omahoitopalvelun kautta.

Puhelimitse reseptejä voi uusia numerosta
08 58756602 arkisin klo 8-10 ja 14-15. Muutoin 
reseptiuusimiset hoidetaan 24.10.2016 alkaen 
terveysasemalla sairaanhoitajan vastaanotolla 
arkisin klo 9-15. Käytössä on numerojonotusjär-
jestelmä.  

PuU Uimajaosto
PUIKKARISSA TUNNELMAUINTIA 

AIKUISILLE 
pe 14.10. klo 17.30-19.30.

Rauhallista musiikkia, kynttilöitä, tuoksusauna, 
vesirentoutusta.

Mukaan pääsee maksamalla uintimaksun lisäksi 
1 euron tapahtumamaksun.

Tervetuloa!

Iltatapahtumat ja huvit
PudasjärvelläTansseja tarjolla

Lokakuu on jo puolessa vä-
lissä, mutta lunta ei vielä näy. 
Kun ei hiihtämäänkään pääse, 
voi vapaa-aikaa viettää tans-
sin parissa.

Perjantaina Hotelli-
ravintola Kurenkoskes-
sa esiintyy Rainer Bollström. 

Hän on kiertänyt suomen tans-
silavoja ja ravintoloita jo 25 
vuotta. Bollström esiintyy sään-
nöllisesti myös suomalaisten 
suosimissa, ulkomaiden loma-
kohteissa.

Sarapirtillä soitto soi ja as-
keleet kohdistuvat lauantai-ilta-

na. Siellä tansseissa musiikista 
vastaa tanssiorkesteri Naseva.

Aukioloajat:
ma-ti 14-20 (-02) • ke 14-02 • to 14-20 (-02) • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19 (-02)

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  
1 hlö 70€ 
 2 hlö 85€ 

Lauantaina 15.10.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Perjantaina 14.10. tanssittaa 

Karaoke ja wintti Lippu 5 €
RAINER BOLSTRÖM Lippu 12 €

TU
LO

SS
A:

La 22.10. JUJU 
lippu ennakolta 13 €, ovelta 17€

Tervetuloa!

Keskiviikkona tietovisa klo 19.00

Yrittäjäilta,
jossa esitellään Unelmatehas,
ti 18.10. klo 18 – 20 kaupungintalon valtuustosalissa.  
Käydään läpi Unelmatehtaan tilanne ja tulevaisuuden suunnitel-
mia.
Keskustellaan myös Unelmatehtaan sekä yrittäjien yhteistyö-
mahdollisuuksista
Esillä myös muita päivän polttavia asioita. 
Paikalla kaupungin kehittämistoimen edustajia ja Pudasjärven 
Yrittäjien puheenjohtaja Marko Rautio.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa! 
Pudasjärven kaupunki, Pudasjärven Yrittäjät 

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Tällä ja viime viikolla Pudasjärven taajamassa on saatu ihailla isojen 
Tilhiparvien ruokailua pihlajanmarjoilla. Isokin pihlaja puhdistuu

 C-vitamiinipitoisista marjoista joukolla 10-15 minuutissa.  
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Ruskaretki Kilpisjärvelle ja Tromssaan
Pudasjärven Syöpäkerhon 
tämänvuotinen retki 22.-
25.9. suuntautui Kilpisjär-
velle, josta käsin kävimme 
päiväseltään Norjan Troms-
sassa. 

Läksimme torstaina 22.9. 
hyvissä ajoin Pudasjärvel-
tä matkalle. Lähtijöitä oli en-
nätysmäärä, peräti 50 hen-
kilöä. Iloisissa tunnelmissa 
aloitimme reissun Eero-kul-
jettajan turvallisessa kyydis-
sä. Menomatkalla kahvitte-
limme eväsleipien kera sekä 
kävimme syömässä maukas-
ta lihakeittoa Levillä. Ennen 
Kilpisjärvelle tuloa tutus-
tuimme Järämän linnoitus-
alueeseen, jossa on Lapin 
sodan aikaisia korsuja ja 
taisteluhautoja sekä museo-
rakennus.

Illan hämärtyessä saa-
vuimme Kilpisjärven ho-
tellille. Majoituttuamme ja 
ruokailtuamme pääsimme 
laulamaan yhdessä hotellin 
tiloissa. Yhteislauluamme 
säesti oma orkesterimme: 
Ritva kosketinsoittimissa, 
Niilo kitarassa ja Risto lau-
loi. Laulajaisemme kiinnosti 
myös toisia hotellin vieraita. 
Elävä orkesterimme sai ko-
vasti kiitosta. Yhteislauluti-
laisuudet olivat retkipäivien 
päätteeksi mukava lisä mat-
kaamme.

Tromssa  
huikea kokemus
Perjantaina lähdimme aikai-
sin Riikka-oppaan vetämänä 
kohti Tromssaa. Matka oli 
unohtumaton ja huikea ko-
kemus meille tasaisen maan 

kasvateille. Aurinko valaisi 
vuoria, joiden rinteillä pilvet 
vaelsivat. Vuoripurot olivat 
syövyttäneet uria vuoren-
rinteisiin. Joidenkin vuorien 
laella oli lumipeite. Vuono-
jen rannoilla oli vierivieres-
sä taloja. Kaikki tämä herät-
ti meissä suurta ihastusta. 
Emme nähneet vuonoissa 
pyöriäisiä, vaikka opas ker-
toi niitä nyt olevan paljon 
liikkeellä kalaparvien peräs-
sä. 

Tromssasssa, Pohjolan 
Pariisissa, vierailimme Po-
laria-museossa. Museos-
sa saimme tietoa arktisen 
alueen elämästä ja näimme 
mm. hylkeitä, jotka sujahte-
livat sulavasti niitä varten 
rakennetuissa altaissa. Mu-
seokierroksen jälkeen meil-
lä oli hiukan aikaa katsella 
kaupunkia. Tromssa on noin 
70 000 asukkaan kaupunki, 
kalastuksen ja merenkulun 
keskus. Se on Pohjoismai-
den suurin napapiirin poh-
joispuolella oleva kaupunki. 
Kaupungista on kehittynyt 
arktisen alueen tutkimuksen 
keskus. 

Tromssassa oli menos-
sa ruokamarkkinat ja tietys-
ti pudasjärvisten piti pääs-
tä maistamaan paikallisia 
herkkuja. Kalaa oli tarjol-
la monessa muodossa ja tosi 
herkullista. Aurinko paistoi, 
mutta meidän mielestäm-
me tuuli oli kovin kylmä. 
Tromssalaisia ei näyttänyt 
palelevan. Kävimme myös 
ajelemassa maanalaisissa 
tunneleissa. Hiukan hirvitti, 
vaikka tunnelit olivatkin hy-
vin valaistuja.

Tromssan silta.

Iiton palsasuo. Norjan vuoria.

Yhteiskuva Tromssassa.

Paluumatka sujui samalla 
tavalla vuoria ihaillen. 

Lauantaina  
monta retkeä
Lauantain aamupäivä oli va-
rattu omatoimiseen retkei-
lyyn. Meidän reippaat kun-
toilijamme lähtivät Saanaa 
valloittamaan. Ja toiset reip-
paat lähtivät Malla-laival-
la Kilpisjärven toiselle ran-
nalle, Koltalahdelle, jossa oli 

mahdollisuus kävellä kol-
men valtakunnan rajapyy-
kille (Suomi, Ruotsi, Norja). 
Monet reippaista retkeilijöis-
tä kävikin rajapyykillä. Osa 
jäi odottelemaan rannalla 
olevalle porokämpälle. Mal-
la-laivan kapteeni oli iki-
muistettava poromies Kalle.

Iltapäivällä lähdimme 
yhteiselle retkelle Muotka-
takkaan ja Lammaskoskel-
le. Menomatkalla kävimme 

myös kuuluisilla Iiton palsa-
soilla. Lammaskosken ran-
nalla paistoimme makkaraa 
ja joimme hyvät kahvit.

Kotimatkalla
Sunnuntaina olikin aika 
suunnistaa jo kotia koh-
ti. Kävimme tulomatkal-
la turhaan yrittämässä Kuk-
kolankosken siika-apajille, 
mutta joimmepa kahvit kui-
tenkin kosken pauhussa. 

Sekä meno- että tulomatkal-
la pidimme arpajaisia.

Kiitämme kaikkia ta-
hoja, jotka lahjoittivat niin 
palkintoja arpajaisiin kuin 
tarvikkeita retkieväisiin. Ar-
pajaiset saivat suuren suo-
sion, palkinnot otettiin vas-
taan riemunkiljahduksin ja 
retkieväät maistuivat makoi-
silta.

Kaisa Manninen
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PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Joustavat 
maksuehdot, 

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa 6:een 

tasaerään.

-PÄIVÄT KESKIVIIKKONA 19.10.

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

        
       T

arjoukset voimassa vain STIHL-päivänä!

Tehtaan edustaja Heli Ketola 
esittelee                  tuotteita

Paikalla
metsäasiantuntija TERÄKETJUT

15€

2 IN 1 VIILAN-
OHJAIN

30€

15€

15€
DUNLOP KUMI-
SAAPPAAT

MS 193 CE

399€

● 3,6 kg
● 1,3 kW / 1,8 hV
● 30,1 cm3

RAIVAUSSAHAN 
TERÄT

● ErgoStart 
kevyt käyn-
nistys

Pikkupeto 

rankametsään!

MS 201 CM Kevyt 

voimanpesä!

699€

● 3,9 kg
● 1,8 kW / 2,4 hV
● 35,2 cm3

● metallirunko
● M-Tronic

MS 241 CM

599€
● 4,5 kg
● 2,3 kW / 

3,1 hV
● 42,6 cm3

● metallirun-
ko

● M-Tronic

Metsien 

monitoimikone!

● 4,1 kg
● 1,2 kW / 

1,6 hv
● 30,1 cm3

STIHL-päivänä kävijöiden 
kesken arvotaan 
STIHL MS 241 CM 

moottorisaha (arvo 599 €)!

STIHL-päivänä moottorisahan ostaneille 
2 in 1 Viilanohjain kaupan päälle 

(arvo 30,00)

STIHL- päivänä raivaussahan 
ostaneille varaterä ja viilanohjain 

kaupan päälle (arvo 38,00)

ILMAINEN RAIVAUSSAHAN KÄYTTÖ- 
JA HUOLTOKURSSI NAISILLE 

torstaina 20.10. klo 17.30 alkaen. 
Kouluttajana Heli Ketola. Paikalla myös MHY Pudasjär-
ven toiminnanjohtaja Antti Härkönen kertomassa taimi-

konhoidosta ja rahoitusehdoista. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset kurssille Pudas-Koneen myymälään. 
Kaikille kurssille osallistuneille naisille yllätyslahja.

Moni-

puolinen 

teho-

pakkaus!

399€

MS 231
● 4,8 kg
● 2,0 kW / 

2,7 hv
● 42,6 cm3

299€

● 2,5 kg
● 36 V akku
● Käyttöaika  n. 35 minuuttia
● akku yhteensopivamui-

Laadukas 

mökkisaha!

199€

MS 170

Näppärä 

akkusaha!

 den Com-
pact-linjan 
laitteiden 
kanssa

MSA 120 CBQ
BGA 56Tehokas 

akkupuhallin!

● Käyttöaika n. 20 minuuttia
● akku yhteensopiva muiden 

Compact-linjan tuotteiden kanssa
● 2,2 kg  
● 36 V akku
● 600 m3 / h 229€

STIHL BG 56

299€         ● 4,1 kg
● 27,2 cm3

● 700 m3 / h

Kompakti poltto-

moottoripuhallin!

FS 460 C EM K

Vahva 

raivaus-
saha

vaativaan 

makuun! 899€

● 8,4 kg
● 2,2 kW / 3,0 hv
● 45,6 cm3

● M-Tronic
● Advance Plus 

ammattivaljaat

FS 410 C EM K

Täysiverinen 

metsä-

raivuri isoilla 

ominai-

suuksilla!

799€

● 8,4 kg
● 2,0 kW
● 41,6 cm3

● M-Tronic
● Advance Plus 

ammattivaljaat

FS 260 C E

699€

● 7,7 kg
● 2,0 kW
● 41,6 cm3

● Advance yleisvaljaat
● mukana raivausterä, kolmioterä ja 

siimapää, sekä tarvittavat suojat

Tehokas 

jokapaikan-

höylä!

   Kahvitarjoilu!ERÄ!


