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Työpaikkana 
Koillis-Pohjan Sähkö Oy

PUDASjärveläinen
s. 6

Urheiluseura ja lionsklubi 
järjestivät yhteistyössä 
onnistuneet Venetsialaiset s. 8

Sarakylän pitkä 
Vattumarkkinaperinne 
sai jälleen jatkoa s. 11

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

www.syotteentaksi.fi

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset korvataan 
tekstillä www.syotteentaksi.fiPudasjärvi-Syöte-

Taivalkoski.
040 482 4117
Nostimet, maantiivistäjät, käsityökalut, 

peräkärryt ja paljon muuta.

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

P. 040 821 1819

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

Palvelemme: 
ma ja ke klo 10-17, 

ti ja to klo 10-16,
 pe klo 10-15,

 la suljettu

Lääkäripäivät: ke 7.9. ja ke 28.9.Lääkäripäivät: ke 7.9. ja ke 28.9.

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVIKOILLISSÄHKÖ OY • VARASTOTIE 13, 93100 PUDASJÄRVI

Pudasjärvi-Syöte alueellaPudasjärvi-Syöte alueella

    0100-84250
1,25€/puhelu + 1,00€/min+pvm

Tilaa Kelataksi numerosta

SYÖTTEEN 
AUTOMYYNTI 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Myös vaihto onnistuu. 
Rahoitus jopa ilman 

käsirahaa ja kaskopakkoa. 
Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi
Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 

Ostamme autoja.
Soita ennen kuin tulet.

Toyota Landcruiser 95 turbo diesel, 
MAASTURI, vm. 2000, kats. 2/2022, aj. 
550 000 km, moottorilla ajettu 260 000 km, 
ilmastointi, kahdet hyvät renkaat vanteilla, 
takapenkit mukana, SIISTI JA HYVÄSSÄ 
KUNNOSSA, vetokoukku.  7950€

Toyota Corolla Verso 1,8 bensa, kats. 
2/22, aj. 301 000 km, webasto, kahdet ren-
kaat, ilmastointi.   2800 €

Lada Niva 1,8 bensa, vm. 1988, kats. 
4/22, aj. 84 000 km, kahdet renkaat, vinssi 
kaukosäädöllä, HYVÄ METSÄSTYSAUTO. 
 3500 €

Puhoksentie 4, 93390 Puhoskylä, p. 040 132 6499.

M-Market  
Puhoskylä

Tervetuloa!

PUHOSKYLÄN LÄHIKAUPPA AY PUHOSKYLÄN LÄHIKAUPPA AY 

TÄYTTÄÄ TÄYTTÄÄ 
25 VUOTTA!25 VUOTTA!
Vietämme synttäreitä Vietämme synttäreitä 

pe 2.9.2022 klo 8.30-17.00pe 2.9.2022 klo 8.30-17.00
Tervetuloa juhlimaan kanssammeTervetuloa juhlimaan kanssamme

kakkukahvien kera!kakkukahvien kera!  

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14          www.k-rauta.fi

29299595

KELLOKANERVAKELLOKANERVA

1010--..

/pari/pari

Koot 22-36Koot 22-36

Kellokanerva sopii hyvin myöhäis-Kellokanerva sopii hyvin myöhäis-
syksyn istutuksiin parvekkeille ja syksyn istutuksiin parvekkeille ja 
terasseille amppeleihin tai ruukkuihin terasseille amppeleihin tai ruukkuihin 
sekä pihalle maahan istutettuna. Erica sekä pihalle maahan istutettuna. Erica 
on kaunis ja kestävä myös haudoille on kaunis ja kestävä myös haudoille 
istutettuna. Jäätyneet kukat säilyvät istutettuna. Jäätyneet kukat säilyvät 
versoissa talven.versoissa talven.

4 kpl

WINTER LIGHT KIDS WINTER LIGHT KIDS 
LASTEN KUMISAAPASLASTEN KUMISAAPAS

Konsertti 
 

Pudasjärven seurakuntakodissa 
ma 5.9. klo 18

 
Vapaa pääsy.
Ohjelma 10€

Järj. Pudasjärven seurakunta

KIRPPIS TI-KE 
6.-7.9. 

KLO 11-15  
Lukiontie 1 

(ent. leipomo) 
Tervetuloa!

Syöte Taxi
040 561 6211

Tilausnumero on maksuton 24/7

www.syotetaxi.fi

Meillä myös 
invataksi. 

Auto KP1460

KELATAKSI 0800 415 720

PUDASjärveläinen
www.vkkmedia.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 4.9. kello 10. Toimittaa Timo 
Liikanen, avustaa Veijo Lohiniva, kanttorina Keijo Piirai-
nen. Striimaus YouTube-kanavan kautta.  
Rippikoulun aloituskirkko kirkossa su 4.9. kello 13. Toi-
mittaa Veijo Lohiniva, avustaa Sirpa Kukkohovi ja Tiina In-
keroinen. Kanttorina Keijo Piirainen. Jumalanpalveluksen 
jälkeen rippikouluinfo.
Safarikuoron konsertti seurakuntakodilla ma 5.9. kello 
18. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. 
Murron nuorisokuoron iltamusiikki seurakuntakodissa 
la 10.9. kello 18, Vapaa pääsy, ohjelma 5 €. 
Kuorot: Kuorojen syyskaudet alkavat. Vox Margarita ke 
31.8. kello 18, kirkkokuoro to 1.9. kello 18 ja Sarakylän 
kappelikuoro pe 9.9. kello 18. Kuoroihin liittyvät tieduste-
lut kanttori Keijo Piirainen, p. 040 521 6769. 
Eläkeläisten musiikkipiiri seurakuntakodissa ke 31.8. 
kello 13.
Tulossa: Ilta kirkonmäellä -tapahtuma to 8.9.2022 kello 
18–20. Ohjelmaa kaikenikäisille! 
18.15 Virsihetki kirkossa, lasten virret 
18.15 Opastettu hautausmaakierros 
18.30–19.30 Kuvasuunnistusta, rukouspolku omaan tahtiin 
18.45 Veisuhetki kappelissa, lauletaan Nuoren seurakun-
nan veisuja 
19.15 Virsihetki kirkossa, tutut virret 
19.30 hartaushetki kirkossa 
Tapahtumaan järjestetään yhteispyöräily, lähtö seurakunta-
kodilta klo 17.30. Paluu oman aikataulun mukaan.  Makka-
ratarjoilu, pullakahvit ja mehut, vapaaehtoinen maksu yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi.  
Eräleiri 3.–7. luokkalaisille Kangasjärven eräleirikes-
kuksessa 16.-18.9.2022. Leirin hinta on 10€. Leirille 
mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta leiriläistä. Ilmoittautu-
miset seurakunnan kotisivujen tapahtumakalenterin kaut-
ta. Ilmoittautuminen päättyy ke 7.9.2022. Lisätiedot leiris-
tä (ei ilmoittautumisia): tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 
4636. 
Partiokausi alkaa Ryhmissä on muutamia paikkoja vapaa-
na. Paikkoja voi tiedustella Tiinalta tiina.inkeroinen@evl.fi 
/ 040 571 4636.
Nuoret Uusille isosille on ensimmäisen leirin leirikirje lähe-
tetty.  Mikäli et ole saanut kirjettä, ole yhteydessä nuoriso-
työnohjaaja Tiinaan tai Sirpaan. Iltakahvila RöNö perjantai-
na 2.9. kello 18–22 seurakuntakodin alakerrassa. Rönössä 
on luvassa menoa ja melskettä sekä yhdessäoloa.  
Lapsiparkki pe 2.9. ja 9.9. kello 9.30–12 seurakuntakodil-
la. Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin.   
Lapsiparkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla 
vaipallisia. Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 
868 4730 Tanja / P. 040 586 1217 Sirpa. Laitathan lapsel-
lesi pienen välipalan ja juoman mukaan, vaippaa tarvitse-
valle vaippa ja pyyhe. 
Perhekerho ke 7.9 kello 10–12.30 Hilturannan leirikes-
kuksessa (Petäjäkankaantie 434, Pudasjärvi). Perhekerhoi-
hin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yhdessä vanhem-
pien, isovanhempien, kummien tai muun aikuisen kanssa. 
Yhdessäoloa, leikkiä, vaihtuvaa ohjelmaa, pikkukirkkohet-
ki sekä pientä suolaista ja makeaa.
Tulossa Perheretki la 17.9. kello 10–15 Ranuan eläin-
puistoon. Lähtö ja paluu seurakuntakodilla. Seurakun-
nan varhaiskasvatus tarjoaa linja-autokyydin ja pääsylipun 
eläinpuistoon. Ruokailu omakustanteinen tai omat eväät. 
Ilmoittautuminen 7.9. mennessä lastenohjaajille. Mukaan 
otetaan 100 ensimmäistä ilmoittautunutta.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.   
Diakonian torikahvit diakonian viran päivänä to 1.9. Pu-
dasjärven torilla klo 12.30–14.00. Tarjolla kahvia, teetä, ni-
sua, keksiä ja vähän musiikkia. 
Siionin virsiseurat seurakuntakodilla ke 7.9. kello 18. Mu-
kana Herättäjä-Yhdistyksen aluesihteerit Hanna Tuura ja 
Urpo Karjalainen. 
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirk-
koherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.    
Rauhanyhdistykset: Pyhäkouluseurat ry:llä su 4.9. kello 
13 (Mikko Tuohimaa, Iivari Jurmu). 
Vihitty: Anna-Reeta Emilia Pakarinen ja Mikko Pekka Kor-
honen, Sari Johanna Karppinen ja Heikki Tapio Timonen-
Nissi. 
Kuolleet: Kalevi Johannes Illikainen 94 v, Juha Pentti Pe-
rätalo 57 v. 
 

“Mä silmät luon ylös taivaa-
seen ja yhteen käteni liitän.
Sua Herra, ystävä lapsien
nyt hartain mielin mä kiitän.
Sua riemullista on ylistää,
ja mielelläni sen teenkin.
Ei sulta pieninkään unhoon 
jää, vaan katsot myös vähäi-
seenkin.” 
Virsi 490, 1- 2

Työssäni lastenohjaaja-
na saan kiittää ja ylistää Ju-
malaa lasten ja perheitten 
kanssa joka kerhokerta. Jo-
kaiseen kokoontumiseem-
me kuuluu pikkukirkko, jos-
sa laulamme lasten hengellisiä 
lauluja ja lastenvirsiä sekä ru-

koilemme Taivaan Isää. Usein 
pikkukirkossamme kuullaan 
joku raamatunkertomus, jos-
ta juttelemme lasten kans-
sa. Mietimme myös yhdessä, 
voisimmeko omassakin elä-
mässämme toimia Jeesuksen 
opetusten mukaisesti. Lapset 
keksivät luovasti monenlaisia 
toteutustapoja!

Saan kiittää ja ylistää Ju-
malaa myös omasta elämästä-
ni. Olen saanut maailman par-
haan perheen ja suuren joukon 
läheisiä ihmisiä, pieniä ja iso-
ja. Tunnen olevani todella on-
nekas, kun saan rakastaa heitä 
ja kokea vastarakkautta. Tänä 
päivänä osaan olla kiitollinen 

myös vaikeista hetkistä ja ta-
pahtumista elämäni varrella. 
Ne ovat muovanneet minus-
ta sen ihmisen, joka nyt olen. 
Jokaisessa elämäntilanteessa-
ni olen voinut turvautua Tai-
vaan Isän ja Jeesuksen huolen-
pitoon. 

Olen kiitollinen työstä-
ni lastenohjaajana Pudasjär-
ven seurakunnassa. Saan tehdä 
työtäni sydämellä ja kohda-
ta lapset ja aikuiset kristillis-
ten arvojen ohjaamana. Voin 
työskennellä yhdessä muitten 
seurakunnan työntekijöiden ja 
vapaaehtoisten kanssa seura-
kuntalaisten hyväksi.

Ensi sunnuntain raamatun-
tekstin sanoin: 
” Sinä muutit itkuvirteni kark-
eloksi, riisuit yltäni suruvaat-
teen ja puit minut ilon pukuun.
Siksi minä laulan sinulle kiitos-
laulun, laulan koko sydämes-
täni  enkä vaikene.
Herra, minun Jumalani,
sinua minä ylistän
nyt ja aina.” 
Ps. 30: 12- 13

Sirpa Outila, 
lastenohjaaja

Kiitän ja ylistän

Maanpuolustusnaisten kuulumisia

Pudasjärven Maanpuolus-
tusnaisten hallitus on aloit-
tanut aktiivisesti toimintan-
sa. Kesäkuussa toteutettiin 
kaikille avoin Koti- ja ap-
teekkivarakoulutus, mihin 
osallistui parikymmentä 
kiinnostunutta hybridimal-
lilla.

Elokuussa Pudasjärven 
maanpuolustusnaiset toteut-
tivat yhdessä Oulun Maan-
puolustusnaisten kanssa 
’Tahdissa Mars!’ -tapahtu-
massa perheille kohdistetut 
aktiviteetit. Oulun ja Pohjois-
Pohjanmaan piirin maan-
puolustusjärjestöt järjestivät 
koko perheen musiikillisen 
maanpuolustustapahtuman 
Oulun kasarmialueella 12.8. 
Moni yhteistyökumppani 

mm. poliisi, sotilaskoti, Ou-
lun kaupunki ja Oulun re-
serviupseerikerho mahdol-
listivat viihdyttävän illan. 
MPK Pohjois-Suomen soit-
tokunta ja Madetojan Luki-
on nuorten Oulu Youth Jazz 
Orchestra solisteineen tarjo-
sivat musikaaleja, Tom Jone-
sin ja Abban musiikkia val-
tavalla lavalla. Ja aurinko 
paistoi koko illan.

Maanpuolustusnaiset 
maalasivat kasvomaalauk-
sia (jono oli katkeamaton), 
leikittivät, puhuttivat ja tar-
joilivat mehua ja karkkiakin. 
Suosio oli suuri ja ilo tart-
tui osallistujista toisiin. Täs-
sä tapahtumassa haluamme 
olla mukana jatkossakin.

Järjestämme Arjen tur-

Oulun MPN:n Pia-Riitta Korvenheimo, Pudasjärven MPN:n 
Katri Virtanen, Sanna Virtanen, Sointu Veivo ja Mariitta Ti-
monen.

Sanna kasvomaalausta tekemässä.

vaa-koulutuksen 13.9., 15.9. 
ja 24.9. ja se on tarkoitet-
tu vain jäsenmaksun mak-
saneille. Kaksi ensimmäistä 
päivää toteutetaan Teamsil-
la kolmen tunnin sessioina 
illalla, lauantain lähipäiväs-
tä ensin alkuosa on teamsilla 
ja lopuksi tutustutaan ensi-
sammutukseen ja hätäensi-
apuun. Ilmoittautumistiedot 
ym. julkaistaan lähipäivinä. 
Seuraa myös Pudasjärven 
Maanpuolustusnaisten face-

book-sivuja.
Jäsenmaksun maksami-

nen on tärkeätä, jotta yhdis-
tys voi tarjota koulutuksia 
edullisesti ja maksutta. Tilil-
le FI60 5360 0420 0682 34 Pu-
dasjärven Maanpuolustus-
naiset, tulee maksaa vuoden 
2022 jäsenmaksu 18 euroa.  

Katri Virtanen
Puheenjohtaja,

 Pudasjärven 
Maanpuolustusnaiset ry

PUDASjärveläinen

Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

Päätoimittaja, mediamyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Mediamyynti ja toimitus
Terttu Salmi 0400 499 745
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,75 €/pmm. 
Sisäsivut  1,70 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Pudasjärveläinen ilmestyy keskivikkoisin.  
Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään maanantaina klo 12 mennessä. 

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Toimittaja
Ari-Pekka ”Ape” Nieminen 
050 533 8779
nieminen.ape@gmail.com

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
toimitus@vkkmedia.fi
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Kollajanniemellä oli asutusta jo kivikaudella

Kollajanniemeltä on löydetty monia merkittäviä löytöjä varhaisesta ja myöhäisemmästä asu-
tuksen merkeistä.

Juhani Niemitalon löytämä kaitataltta postinhakumatkalta.

Vesa Niemitalon löytämä rei-
käkivi on Helsingissä Suomen 
kansallismuseon kokoelmissa. 

Juhani ja Irja Niemitalo 
asuvat kesäaikaan entises-
sä Uitontalossa Pudasjär-
ven Kollajanniemellä. He 
ostivat talon vuonna 1987. 
Edellinen omistaja oli teh-
nyt suurehkossa hirsiraken-
nuksessa laajan remontin. 
Niemitalot halusivat säilyt-
tää Uitontalon ja ympäris-
tön perinnemaisemallisen 
arvon  ja jatkoivat peruspa-
rantamista Ely-keskuksen 
avustuksella. Pohjois-Poh-
janmaan ja Kainuun kult-
tuuriympäristötoimikunta 
myönsi Niemitaloille Viisi-
kanta – rakennussuojelupal-
kinnon 29.10.2021. Niemita-
lojen mukaan tämä reilut 100 
vuotta vanha Uitontalo kes-
tää nyt remontin myötä seu-
raavat 100 vuotta. 

Asutus on ollut 
vanhempaa kuin 
Kierikissä
Kollajanniemeltä on löydetty 
kivikauden aikaisen asutuk-
sen merkkejä. Hyvät kulku-
yhteydet, runsaat kalavedet, 
hyvät riistamaat ja kaunis jo-
kimaisema ovat houkutelleet 
asukkaita paikalle. Iijoen ma-
talarantaisesta jokiuomasta 
Kollajanniemi erottui kuivana 
ja houkuttelevana harjumai-
sena asuinkenttänä. Niemel-
tä löydetyt esineet viittaavat 
paljon vanhempaan asutuk-
seen kuin Yli-Iin Kierikissä. 
Vesa Niemitalo löysi vuonna 
2020 Hemmilän pellon kul-
mauksesta reikäkiven. Tämän 
ja muiden löytöjen perusteel-
la on varmistunut, että Kol-
lanniemellä on ollut pysyvää 
asutusta noin 5000-6000 vuot-
ta sitten. Alueelta on löydetty 
kivikauden aikaisia asuin- ja 

pyyntikuoppia. Juhani Nie-
mitalo on löytänyt Kollajan-
niemen alueelta kvartsipala-
sia, piikiveä sekä kivikautisen 
taltan.

- Palatessani kesällä 2013 
postinhakumatkalta Takkisen 
kartanon poikki, silmiini osui 
vanhan, jo poistetun maa-
kellarin luona erikoisen nä-
köinen kiviesine. Tarkastelin 
esinettä ja huomasin sen terä-
väreunaiseksi ja toiselta reu-
nalta sileäksi hiotuksi kiveksi. 
Se oli yllättävän terävä. Tut-
kimme sitä yhdessä vaimo-
ni ja serkkupoikieni kanssa ja 
päättelimme sen kivikautisek-
si taltaksi. Ainolan museon 
arkeologi vahvisti arviomme. 
Esine oli tosiaan 3500-6000 
vuotta vanha kivikauden ai-
kainen kaitataltta. Se oli val-
mistettu Tervolasta tuodusta 
sädekivestä. Muinaismuisto-
lain nojalla esine jäi museon 
haltuun ja myöhemmin liitet-

tiin Suomen kansallismuseon 
kokoelmiin esinenumerolla 
KM 39713, kertoi Juhani.

Niemeltä löydetty 
rahakätkö
Juhanin isä Erkki oli armeijas-
sa, kun kotiväki löysi vuonna 
1928 uuden navetan perus-
tuksia kaivaessa rahakätkön. 
Ne olivat ruotsinvallan ai-
kaisia plootuja luultavasti 
1600-luvulta. Plootut siirret-
tiin Ainolan museoon. Löy-

täjälle maksettiin korvaukse-
na plootuissa olevan kuparin 
hinta. Vanhoja rahoja on löy-
tynyt tuon toistakin Takkisen 
pihalta ja Uitontalon peruna-
maalta. Ne ovat olleet ruot-
sin- ja venäjänvallan aikuisia 
kolikoita 1700- ja 1800-luvuil-
ta. Niemeltä on löydetty myös 
rautakuonaa, joka luultavas-
ti on 1600-1700-luvulta sekä 
Niemitalon Paavon pellosta 
löytämät liitupiiput lienevät 
1800-luvulta. Rahalöydöt, ter-

vahaudat ja jäänteet järvimal-
min polttamisesta kertovat 
myöhäisemmän asutuksen 
merkeistä Kollajanniemel-
lä. Nimi Kollaja tulee tutki-
ja Vahtolan mielestä saamen-
kielen sanasta guolle, joka 
tarkoittaa kalaa. Iijoen nimel-
lä on myös saamelaisperäinen 
tausta. Ii tarkoittaa saamen-
kielessä yötä.

Ape Nieminen
Kuvat: Juhani Niemitalon 

kuva-arkistosta

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 1.-4.9. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, tommi.niskanen@k-supermarket.fi
Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21PUDASJÄRVI

Lue lisää muista tarjouksistamme: www.k-ruoka.fi/artikkelit/k-supermarket/k-supermarket-tarjoukset

Hätälä 

TUORE  
LOHIFILEE
C-leikattu 
Vakuumipakattu 
Norja 

1295
KG

ERÄ

RUODOTON

Rajoitus 2 fileetä/talous

Costa Rica 

JAUHETUT KAHVIT 
400-500 g (5,98-7,48/kg) 
Ei Reilu kauppa, premium blendit  
eikä maakahvit  Brazil, Colombia tai 
Guatemala

299
PKT

Rajoitus  2 pkt/ talous 
Ilman Plussa-korttia 4,99 pkt  

(9,98-12,48/kg)

-40 %
Plussa-etu

MAKUTESTIEN HITTI 4
PKT

Ilman Plussa-korttia 
3,65-4,95 pkt (8,49-16,90/kg)10.-

Dr. Oetker 
RISTORANTE PIZZAT 
216-430 g (5,81-11,57/kg) 
Myös gluteenittomat

-31-49 %
Plussa-etu 10.-

Fazer 

SININEN MAITOSUKLAA  
sekä MAKU- ja  
TUMMASUKLAALEVYT
190-200 g (10,00-10,53/kg) 
Ei winter

5
KPL

Ilman Plussa-korttia 2,55-2,99 kpl (12,75-14,95/kg)

-21-33 %
Plussa-etu 4.-

Taffel 
MEGAPUSSIT 
235-325 g (6,15-8,51/kg)

Ilman Plussa-korttia 2,99 ps (9,20-12,72/kg)

-33 %
Plussa-etu2

PS

Lahjakortin arvontaan osallistuvat kaikki 

1.-11.9.2022
välisenä aikana K-Supermarketista  

lunastetut kassakuitit,  
joiden osallistumiskoodi  

on syötetty kampanjasivulle  
Superpäivien aikana.

Voittajat arvotaan 15.9.2022.  
Onnea arvontaan!

SÄILYTÄ KUITTISI, 
palkinto luovutetaan  
vain kuittia vastaan.

Säilytä kassakuittisi.

VOITA
TONNILLA
RUOKAA

Osallistujien 
kesken arvotaan 
yhteensä 10 kpl 
K-ryhmän 
lahjakortteja, 
arvo á 1000 €.

ARVOTAAN

10 KPL
ARVO 1000 €

Pidätämme  
oikeuden  

muutoksiin!

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko
Lihakeitto L, G 
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Lohkoperunat L, G 
Kermaperunoita L,G
Sipulinen pannupihvi L
Broileripasta L

Perjantai
Broilerikeitto L, G 
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L, G 
Rosmariiniperunoita L, G 
Possukastike L, G 
Kasvislasagne L

Tiistai
Jauhelihakeitto L, G
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Riistakäristys L, G
Tomaatti-mozzarellapasta L
Lasagne L 

Torstai
Metsäsienikeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L,  G
Kermaperunoita L, G 
Riisi L, G 
Tummahärkäpata L, G 
Lohikiusaus L

Maanantai
Pinaattikeitto L, G 
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L,G
Possukastike L, G
Kinkkukiusaus L, G 

Päivittäin
Broilerin koipireisiä
Grillikylkeä 
Palvikylkeä
Päivän lämpimät kasvikset
Päivän salaatit

Ilman Plussa-korttia  
WC-paperi 11,30 pkt (0,47/rl) 

talouspaperi 7,75 pkt (0,65/rl)1590

Lotus

SOFT EMBO  
WC-PAPERI 24 rl ja  
EMILIA TALOUSPAPERI  
VALKOINEN 12 rl
(0,40-0,52/rl)

YHTEISHINTAAN

-16 %
Plussa-etu

YHTEIS-
HINTAAN

Ilman Plussa-korttia 8,59 kpl (6,14/kg)

599
KPL

Atria

GOUTER MAKKARATANKO 
1,4 kg (4,28/kg)

-30 %
Plussa-etu

12
-PACK

Ilman Plussa-korttia 
7,49/12-pack (1,59/l) sis. pantit 2,40599

KevytOlo

MEHUKIVENNÄISVEDET
12 x 0,33 l (1,21/l) sis. pantit 2,40
Rajoitus 2 erää/talous

-23 %
Plussa-etu
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Perussuomalaisten piirikierros pysähtyi Pudasjärvellä
Perussuomalaisten Poh-
jois-Pohjanmaan piirikier-
ros pysähtyi lauantaina 27.8. 
S-marketin edustalla Pudas-
järvellä. Piirin puheenjohtaja 
Ahti Moilasen luotsaamana 
teltat nousivat Pudasjärven 
lisäksi myös Kuusamossa, 
Taivalkoskella ja Oulussa. 
Kierrosta oli eduskuntavaa-
liehdokkaiden lisäksi tähdit-
tämässä puoluesihteeri Arto 
Luukkanen, joka toi tuoreet 
terveiset myös puolueen pu-
heenjohtaja Riikka Purralta.

Keskusteluiden keskiössä 
oli ennakkoon arvaten ener-
gia-asiat, sähkön ja asumisen 
kohtuuttomat kustannukset, 
jotka aina vain jatkavat nou-
suaan. Hallitus on ilmeisen 
haluton asiaan puuttumaan, 
vaikka kattavaa keinova-
likoimaa on perussuoma-
laisten toimesta esitetty ja 
vaadittu toteutettavaksi. Ta-
pahtumassa kansanedusta-
ja ja eduskuntavaaliehdokas 
Ville Vähämäki totesikin, 
että ”´hallituksen tulisi teh-
dä kiireesti toimenpiteitä, 
joilla alennetaan suomalais-
ten energiakustannuksia.” 
Tähän oli helppo kaikkien 
yhtyä.

Eduskuntavaaliehdokas 
Anu Mattila Raahesta kiteyt-

ti nykytilanteen, jossa suo-
malainen on maksajan roo-
lissa myös rajojen taa: ”Olen 
huolissani hallituksen holtit-
tomasta velanotosta, rahaa 
tuntuu löytyvän kaikkeen 
muuhun paitsi suomalaisis-
ta huolehtimiseen, tästä räi-
kein esimerkki on rahan syy-
täminen Saksalaisten halvan 
kaasun maksamiseen, sa-
maan aikaan kun suomalai-
set maksavat ennätyskalliita 
energialaskuja.”

Suomalaisen lompakolla 
ollaan joka käänteessä, ve-
rottajan kirstu paisuu ja val-
tio lappaa veronmaksajien 

rahoja rajojen tuolle puolen 
milloin mihinkin tarkoituk-
seen. Eduskuntavaaliehdo-
kas Tero Kokko Kuusamosta 
tiivisti laajan kokonaisuuden 
yhteen lauseeseen: ”Suoma-
laiset on oltava ykköspriori-
teetti ja yliverotus on loput-
tava.”

Työssäkäynnin kannatta-
vuus nousi keskusteluihin 
myös. Huoltovarmuuden 
turvaaminen, suomalaisten 
hyvinvointi ja kansallinen 
turvallisuus olivat keskeisiä 
teemoja Taivalkoskelta ta-
pahtumaan saapuneen edus-
kuntavaaliehdokas Paavo 

Tero Kokko, Anu Mattila, Ahti Moilanen, Arto Luukkanen, Paavo Käsmä, Ville Vähämäki ja Sai-
ja Hyvönen.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen toi ajan-
kohtaiset puolueen terveiset telttatapah-tumaan.

Käsmän pitämässä puhees-
sa.

Keskustelu ei rajoittu-
nut pelkästään näihin tee-
moihin sillä kiertueelle oli 
lähtenyt myös Saija Hy-
vönen Oulusta, joka vas-
ta väitteli lääketieteen toh-
toriksi Turun yliopistossa. 
Hänen tutkimuksensa osoit-
taa yhteyden rakennuksen 
kosteusvaurion ja sairauk-
sien välillä. Hyvönen kiteyt-

ti ydinviestinsä seuraavas-
ti: ”Kosteusvaurioiden 
terveyshaitoista huolta kan-
tava ja aiheesta väitöskir-
jan tehnyt lääkäri tavoittelee 
konkreettisia terveydensuo-
jelutekoja ja huonon uudis- 
ja korjausrakentamisen lop-
pumista. Terveydenhuollon 
uudistukset vaativat myös 
valtiovallan ohjausta ja ra-
hoitusta, lääkärin asiantun-
temus on hyödyllinen näis-

sä päätöksissä.”
Puoluesihteeri Luukka-

nen kiteytti lopuksi, että 
muutos on mahdollinen ja 
se mahdollisuus kannattaa 
käyttää äänestämällä ensi 
huhtikuussa vallan kahvaan 
sellainen puolue, jolle suo-
malainen tulee aina ensin. 
Sinivalkoisen siirtymän kan-
nattajakunta kasvaa kohis-
ten.

Mirka Väyrynen

Ilouutisia kaikille tanssin 
ystäville! TanssiAallon Sari 
ja Jari Aaltonen Oulusta 
saapuvat pitämään tanssi-
leiriä Ranuan Peuralle vii-
konloppuna 9.–10.9. Luvas-
sa on tanssikursseja kaiken 
tasoisille tanssijoille. Tä-
mänkaltaiselle tapahtumal-
le on selkeästi tilausta, kos-
ka olemme saaneet muun 
muassa Pudasjärveltä usei-
ta iloisia yhteydenottoja 
tanssileiriin liittyen. Yhtey-
denottoja yhdistää kiitos 

siitä, että huipputason ope-
tusta on tarjolla näin lähellä 
Pudasjärveä. 

Tanssileirille voi tulla 
mukaan koko ajaksi, tai oh-
jelmasta voi jokainen poi-
mia itselleen sopivat kurs-
sit. Kursseilla voi tanssia 
oman parinkin kanssa, toki 
opettajat suosittelevat läm-
pimästi vaihtorinkiin osal-
listumista. Oppiminen 
kun tahtoo usein olla te-
hokkaampaa ja hauskem-
paa vaihtuvien tanssipari-

en kanssa. 
Tanssileirin ohjelmas-

sa on huomioitu tämän päi-
vän suomalaisen seuratans-
simaailman koko kirjo, pois 
lukien tällä kertaa kansan-
tanssit. Hidas valssi edus-
taa aina sydäntä lähellä 
olevia syliotteessa tanssit-
tavia tansseja. Fusku kuu-
luu rock´n´swing tansseihin 
ja on ns. kädenalitansseista 
se Suomen suosituin. Lava-
lattareiden kuumin ykkös-
tanssi tällä hetkellä on puo-

lestaan Salsa. Tanssituntien 
alkeistasoille tullessaan ei 
tarvitse osata mitään etukä-
teen. Alkeistunnit toimivat 
toisaalta myös kokeneem-
mille tanssijoille nimikkeen 
”perusteet” kautta; perus-
asioiden kertaaminen on 
aina hyödyksi kaiken oppi-
misessa. 

Sari ja Jari Aaltonen ovat 
opettaneet yhdessä jo vuo-
desta 1994 ”ympäri Suo-
men, ympäri vuoden”. Viik-
korytmi on aina keskittynyt 

pohjoisempaan Suomeen, 
muuta Suomea on valloitet-
tu viikonloppuisin ja erilai-
silla tanssileireillä. Oulu ja 
Walon tanssitalo on ollut 
heidän tanssikotinsa koko 
toiminnan ajan. Sari ja Jari 
tunnetaan ainutlaatuises-
ta, maanläheisestä opetus-
tyylistä, loistavasta isonkin 
ryhmän hallinnasta, sekä 
pioneerityöstään seuratans-
siopetuksen parissa. 

Tapahtuma järjestetään 
yhteistyössä Ranuan Peu-

ra ry:n kanssa. Seura vastaa 
mm. leirin yhteydessä järjes-
tettävistä orkesteritansseis-
ta perjantai-iltana, jolloin 
lauteille nousee Tanssior-
kesteri Sarmas.. Tanssiken-
kiä on myymässä Tans.si 
Jari, sekä naistenasusteiden 
edustus Muotiputiikki Hel-
mestä. 

Marika Kumpulainen
044 591 2362, 

marika@fiscal.fi

Tanssileirillä opetusta alkeista jatkoon

Pudasjärven yrittäjille on 
koottu tukiverkosto täsmä-
työkykyisten työllistämisen 
tueksi. Verkoston toiminnas-
ta kerrotaan yrittäjille lou-
nastapahtumassa Pirtin Koh-
taamossa ja Nuorisotiloissa 
torstaina 8.9. kello 10-12. 

- En aikaisemmin tiennyt 
osatyökykyisten työllistä-
misestä ja palkkatuesta mi-
tään. Olen tämän verkoston 
kautta saanut paljon tietoa. 
Nyt, kun on oppinut tunte-
maan työkykykoordinaat-
tiori Marja Tervahaudan ja 
yksilövalmentaja Lilja Parvi-
aisen, on ollut helppo ottaa 
yhteyttä heihin ja kysyä neu-
voa esimerkiksi palkkatukiin 
liittyen, Siivouspalvelu SK 
CleanHome yrityksen yrit-

täjä Sanna Kehusmaa kertoo.
Verkostoa on koottu ja 

toimintamallia rakennet-
tu yhdessä yrittäjien, TE-
palveluiden, Pudasjärven 
OSAO:n, Pudasjärven ke-
hityksen, Pudasjärven työl-
lisyyspalveluiden, Livokas 
ry:n ja Pudasjärven Työkes-
kuksen kanssa. Tuloksena 
on saatu Pudasjärvelle yh-
teistyötoimintamalli, joka tu-
kee yritysten rekrytointia ja 
työvoimansaantia, sekä aut-
taa osatyökykyisten työllis-
tymistä yrityksiin. 

Toimintaa jo  
kolmessa  
yrityksessä  
Pudasjärven kaupungin yk-

silövalmentaja Lilja Parviai-
nen ja TE-palveluiden työ-
kykykoordinaattori Marja 
Hiissa ja sekä Livokks ry:n 
valmentaja Jari Pekkala te-
kevät tiivistä yhteistyötä 
yrittäjien kanssa. He etsivät 
yhdessä yrittäjän kanssa 
työtä osatyökykyiselle yri-
tyksen tarpeiden mukaises-
ti. Työntekijä etsitään TE-
palveluiden tuella ja työn 
räätälöinnissä työntekijäl-
le sopivaksi tuetaan. Yrit-
täjälle ja työntekijälle tarjo-
taan tukea työllistämisessä 
ja työn aloittamisessa.

Torstaina lounastapah-
tumassa on paikalla sitou-
tuneita toimijoita, jotka 
kertovat omasta tuestaan 
rekrytointiin.  Heidän kans-

saan on mahdollisuus sopia 
yrityskäynnistä ja lähteä 
yhdessä hakemaan työlle 
kaivattuja tekijöitä.

Täsmätyö tarkoittaa työ-
tehtävien, -aikojen ja -olo-
jen mukauttamista työnte-
kijän osaaminen ja työkyky 
huomioiden yrityksen ta-
voitteisiin. Täsmätyökykyi-
nen on henkilö, jolla on osa 
työkyvystään jäljellä ja halu 
tehdä työtä. 

Tilaisuuden järjestää Pu-
dasjärven kaupungin työlli-
syyspalveluiden Vahvaksi 
- osatyökykyisten työllistä-
minen -hanke yhteistyös-
sä Pudasjärven Kehityksen 
kanssa.  Vahvaksi-hanke 
toimii Euroopan sosiaalira-
haston rahoittamana (ESR) 

Lisää työvoimaa täsmätyökykyisistä

Kontiotuote Oy:llä toimintamallia viedään käytäntöön. Mika 
Timonen esitteli tehtaan toimintaa Lilja Parviaiselle ja Jari 
Pekkalalle. Kuva Tiia Brinck.

ja tuen on myöntänyt Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-kes-
kus.

Aili Jussila 
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

TO-KE 1.-7.9. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 1.-2.9. LAUANTAINA 3.9. MA-TI 5.-6.9. KESKIVIIKKONA 7.9.

TORSTAI-LAUANTAI 1.-3.9. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 5.-7.9.

KENKÄOSASTOLTA

339999

119999

119999

227979229999

449999

119999

449999

116969

119999

kpl

119999

999595

psspss

pktpkt999595

kg

pkt

225050

pktpkt

339999

119999

005959
prk

559595

339999
pkt

kpl

kgkg

ltk

pkt

prk

199,-199,-

MustangMustang
KAMIINA KAMIINA Musta teräsMusta teräs

-  Mitat: 28,6x28,6x91,4 cm-  Mitat: 28,6x28,6x91,4 cm
-  Paino: 52kg-  Paino: 52kg
-  Lämmitysteho: 5,5 kW-  Lämmitysteho: 5,5 kW
-  Lasiluukku-  Lasiluukku
-  Lämmityskapasiteetti: -  Lämmityskapasiteetti: 
   n. 45-50 neliömetriä   n. 45-50 neliömetriä
-  Hormiliitäntä 120 mm   -  Hormiliitäntä 120 mm   
   on takan takana   on takan takana
-  Korkeus lattiasta hormilähdön  -  Korkeus lattiasta hormilähdön  
   keskikohtaan 780 mm   keskikohtaan 780 mm

levy

114949
kg

449999
kg

228989
pktpkt

229999
pktpktpsspss 229999

kgkg

AVAIMENTEKO, MYÖS AVAIMENTEKO, MYÖS 
MUSTAPÄINEN JA MUSTAPÄINEN JA 

LUKKOTARVIKKEETLUKKOTARVIKKEET

pktpkt

2 pkt/talous

2 pkt

kpl

669999
pkt

2 kg/2 kg/
taloustalous669595

kgkg

779595
kgkg 339999

kg 11119595
kg

669595
kg

2 kalaa/talous 999595
kg

kg

228989
kgkg

004949
/100 g/100 g

114949
pss

raj. erä

kgkg 669595
kg

kg

59590000 49499595 39390000

39399090 32329090 18189090

84845050 59599595 34349090

24249595 23239090 23239090

pyyntivaraus

2 kg/
tal

3 kg/3 kg/
taloustalous

18189090

39399090

18189090

KotaKota
PATA PATA 50 l50 l

489,-489,-

Kota Luosto Kota Luosto 
vaippasäiliövaippasäiliö
KIUASKIUAS

739,-739,-

Atria Kunnon ArkiAtria Kunnon Arki
LIHAPYÖRYKÄT LIHAPYÖRYKÄT 360 g 360 g 

tai tai JAUHELIHA-JAUHELIHA-
PIHVITPIHVIT

380 g380 g

VaasanVaasan
KAURA-, KAURA-, 

MONIVILJA- MONIVILJA- taitai  
MAALAIS-MAALAIS-
VIIPALEVIIPALE

500 g500 g

TuplaTupla
CRISPYCRISPY
PUFFSPUFFS

MAKEINENMAKEINEN
170 g170 g

MANDA-MANDA-
RIINIRIINI

Etelä-AfrikkaEtelä-Afrikka

HK PopsiHK Popsi
PERHENAKKIPERHENAKKI

600 g600 g

Atria Atria 
KAISER-KAISER-
WURSTIWURSTI
palanapalana

PingviiniPingviini
JÄÄTELÖ-JÄÄTELÖ-
PUIKOTPUIKOT
15 kpl/855 ml15 kpl/855 ml

Porsaan Porsaan 
GRILLIKYLKIGRILLIKYLKI
-talon mausteella-talon mausteella

Atria Atria 
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

Atria KananAtria Kanan  
MINUUTTIFILEETMINUUTTIFILEET
250-280 g250-280 g

Arla Arla 
JOGURTITJOGURTIT
1 kg1 kg

Hyvä Hyvä 
suomalainen suomalainen 
Arki Arki 
RUOKAKERMARUOKAKERMA
10% 2 dl10% 2 dl

Erätuli Erätuli 
JUUSTOLEIPÄJUUSTOLEIPÄ
500 g500 g

KorpelaKorpela
MAALAIS-MAALAIS-
HYYTELÖHYYTELÖ
350 g350 g
palapala

Marabou Marabou 
SUKLAALEVYTSUKLAALEVYT
185-200 g185-200 g

Tuore Tuore 
MUIKKUMUIKKU

Fazer Fazer 
PAAHTO-PAAHTO-
LEIVÄTLEIVÄT
280-3620 g280-3620 g

Oululainen Oululainen 
RUISLIMPPURUISLIMPPU
700 g700 g
viipaloituviipaloitu

Golden DelGolden Del
OMENAOMENA

HollantiHollanti

HKHK
SININENSININEN
LENKKILENKKI
500-580 g500-580 g

Atria Atria 
HIILLOSHIILLOS
MAKKARATMAKKARAT
400 g400 g

ERÄ!

Suomalainen Suomalainen 
KERÄKAALIKERÄKAALI 14149595

NUOHOUSSETTINUOHOUSSETTI
-harjan halkaisija 15cm-harjan halkaisija 15cm
-kuula 1,5kg-kuula 1,5kg
-köyden pituus 10m-köyden pituus 10m

IrtoIrto  
KARJALAN-KARJALAN-
PAISTIPAISTI

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

KrugerKruger
KAAKAO-KAAKAO-

JUOMAJAUHEJUOMAJAUHE
800 g800 g

PorsaanPorsaan
ETUSELKÄ ETUSELKÄ taitai  
LAPALAPA

Valio Valio 
OLTER-OLTER-
MANNIMANNI
1 kg tai 1 kg tai 
17% 900 g17% 900 g

Atria Atria 
METSÄS-METSÄS-
TÄJÄN-TÄJÄN-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

TuoreTuore
NORJANNORJAN
LOHILOHI
2-3 kg2-3 kg
kokonainenkokonainen

Mr Mr 
PANINITPANINIT
235 g235 g

SuomalainenSuomalainen
JÄÄVUORI-JÄÄVUORI-
SALAATTISALAATTI

EldoradoEldorado
KANAN-KANAN-
MUNAT MUNAT 10 kpl10 kpl

IRTO-IRTO-
KARKITKARKIT

Hyvä Hyvä 
NAUTANAUTA
JAUHELIHAJAUHELIHA
rasvaa max 10%rasvaa max 10%

Tuoreet Tuoreet 
PORSAAN- PORSAAN- 
KYLJYKSETKYLJYKSET

889595

Porsaan Porsaan 
TALOUS-TALOUS-
KYLJYKSETKYLJYKSET

Gulliver lasten Gulliver lasten 
LENKKARITLENKKARIT
waterproofwaterproof
Koot: 28-38Koot: 28-38

Gulliver tyttöjen Gulliver tyttöjen 
NILKKURITNILKKURIT
waterproofwaterproof
Koot: 28-35Koot: 28-35

Nokia KontioNokia Kontio
children children 
KUMISAAPPAATKUMISAAPPAAT
Koot: 21-34Koot: 21-34

BCF miesten BCF miesten 
COLLEGE-COLLEGE-
HOUSUT HOUSUT 
harmaa ja mustaharmaa ja musta
vetoketjutaskut vetoketjutaskut 
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

BCF miestenBCF miesten
COLLEGE-COLLEGE-
PUSEROPUSERO
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

BCF miesten BCF miesten 
COLLEGE-COLLEGE-
HOUSUTHOUSUT
tummansininentummansininen
vetoketjutaskut vetoketjutaskut 
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Ciso naisten Ciso naisten 
KEVYT-KEVYT-
TOPPATAKKITOPPATAKKI
Koot: S-3XLKoot: S-3XL
isot kootisot koot

BrandtexBrandtex
naisten naisten 
FARKUTFARKUT
joustava kangasjoustava kangas
Koot: 34-46Koot: 34-46

MarinelloMarinello
naisten naisten 
PUSEROPUSERO
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

TrueNorthTrueNorth
tyttöjen tyttöjen 
TAKKITAKKI
Koot: 134-164 cmKoot: 134-164 cm

TrueNorthTrueNorth
lasten lasten 
ULKOILU-ULKOILU-
HOUSUTHOUSUT
softshellsoftshell
Koot: 134-164 cmKoot: 134-164 cm

StageStage
poikien poikien 
HUPPARIHUPPARI
Koot: 130-170Koot: 130-170

BCF miesten BCF miesten 
PITKÄ-PITKÄ-
HIHANEN HIHANEN 
T-PAITA T-PAITA 
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Gabriella K.Gabriella K.
naisten naisten 
NEULETAKKINEULETAKKI
Koot: 38-48Koot: 38-48
sininen, punainensininen, punainen

StageStage
poikien poikien 
COLLEGE-COLLEGE-
HOUSUTHOUSUT
Koot: 130-170Koot: 130-170
vetoketjutaskutvetoketjutaskut

13139595

TarmoTarmo
RETKIKIRVES RETKIKIRVES 35 cm35 cm

Black&Decker Black&Decker 
AKKUPORAKONE-AKKUPORAKONE-
SARJA  SARJA  
2x18v Lithium2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeetsis. 80-os. tarvikkeet

39399595

Fiskars Fiskars 
RETKIKIRVES RETKIKIRVES X7X7

889999 25259090

JÄÄHDYTINNESTEJÄÄHDYTINNESTE
100% 100% 

3 litraa            10 litraa3 litraa            10 litraa

109,-109,-
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Työpaikkana Koillis-Pohjan Sähkö Oy
Koillis-Pohjan Sähkö Oy 
oli Pudasjärven, Posion, 

Kuusamon, Taivalkosken, 
Ranuan ja Ylikiimingin 

kuntien omistama 
sähkölaitos. Yritys toimi 

1950 - 2002 välisenä 
aikana. Yrityksen 

pääkonttori sijaitsi 
Pudasjärvellä.

syrjäseutujen sähköistämi-
sen

- Työtä oli paljon. Säh-
köpylväät, orret ja joh-
dot kuljetettiin kuor-
ma-autoilla tienvarteen 
ja telakäyttöisellä maas-
toajoneuvolla tai moottori-
kelkalla materiaali jaettiin 
rakennettavalle linjalle. Joh-
timet kuljetettiin maastoon 
traktorikaivurin perässä 
vedettävällä pulkalla. Pyl-
väät orsineen pystytettiin 
ennalta merkityille paikoil-
le ja langat esikiristettiin 
koneella. Taljoilla suoritet-
tiin lopullinen kiristys ja si-
tominen eristimiin tehtiin 
alumiinilangalla. Pylväs-
kenkien käyttö tuli tutuk-
si. Vanhemmilta asentajilta 

sain opastusta sähkölinjojen 
rakentamisesta. Kesäisin 
olin mukana mittaamassa 
sähköverkon maadoituk-
sia. 1970-luvun lopulla olin 
rakentamassa Taivalkosken 
uutta sähköasemaa Taival-
vaaraan. 

Kutsu uuteen  
työtehtävään
- Siirryin työnantajan pyyn-
nöstä mittareiden huolta-
jaksi ja korjaajaksi 1980-lu-
vun alussa. Sain vaihtaa 
linjatyöstä siistiin sisätyö-
hön. Työni oli uutta ja hy-
vin erilaista verrattuna 
edelliseen työhöni. Mitta-
reiden valmistaja Valmet 
järjesti useita koulutuksia 
mittareiden toiminnasta ja 
huollosta Jyväskylän Jys-
kässä. Mittarikorjaamos-
sa tarkistettiin, huollettiin 
ja korjattiin vuodessa noin 
1000-1500 sähkömittaria. 
Asentaja haki huolletta-
van mittarin asiakkaalta ja 
vei tilalle huolletun tai uu-
den mittarin. Käytössä ollut 
mittari tarkistettiin ja huol-
lettiin mittarikorjaamossa ja 
vietiin seuraavaan kohtee-
seen. Kotitalouksien mitta-
rit tarkistettiin ja huollettiin 
10 vuoden välein, jos niissä 
ei aikaisemmin epäilty vir-
heellistä sähkönkulutuksen 

mittausta tai muuta vikaa. 
Mittarit luettiin vuosittain 
asentajien toimesta. Kiek-
komittareiden korjaukset 
loppuivat uuden elektroni-
simman tekniikan myötä 
vuosituhannen vaihteessa.

Etäluettavat  
mittarit
Koillis-Pohjan Sähkö Oy:n 
alueella asennettiin ensim-
mäiset etäluettavat säh-
kömittarit 1980-luvun 
puolivälissä Yleisradion, 
Kontiotuotteen, Pölkyn, 
Transtechin ynnä muiden 
suuryrityksien sähkön mit-
tauksiin. Veijon työhön 
kuului ohjelmoida ja asen-

taa etäluettavat sähkömitta-
rit. Sähköasemilla oli auto-
matiikka, joka luki mittarit 
sähköverkon kautta, mistä 
tiedot siirtyivät Pudasjär-
ven toimistolle sähkölasku-
tukseen ja laskut edelleen 
asiakkaille. Veijo myös yllä-
piti, huolsi ja korjasi luenta-
järjestelmää. Fortumin osti 
2000 vuoden alkupuolella 
Koillis-Pohjan Sähkö Oy:n 
toiminnot.

Veijon työ vaihtui takai-
sin verkoston asennustöi-
hin. Fortumissa työturval-
lisuusasiat, työvälineet ja 
koulutus olivat isossa roo-
lissa, koska samaan aikaan 
siirryttiin niin sanottuihin 
jännitetöihin. Kiinteistöjä 

kytkettiin sähköverkkoon 
ilman sähkökatkoja. Jos 
sähköiskuja tuli, niin ne ei-
vät johtuneet työvarusteis-
ta, vaan useimmitenkin in-
himillisistä syistä. Veijokin 
sai työuransa aikana joita-
kin lieviä sähköiskuja. Työt 
jatkuivat Eltel Networkil-
la vuonna 2010, kun Fortu-
min luopui kenttäpalveluis-
taan. Veijo sai 44 työvuoden 
aikana nähdä maaseudun 
sähköistymisen, automaa-
tion kehityksen ja sähkön 
mittauksen muutokset. 
Helmikuussa 2020 hän siir-
tyi sähköasentajan ansai-
tuille eläkepäiville. AN

Veijo Mäntykenttä

Kuva Koillis-Pohjan Sähkön asiakaslehdestä, jossa kotitalo-
uksien kilowattitunti-mittareita 50-luvulta 90-luvulle. Tänä 
päivänä etäluettavat mittarit ovat joka taloudessa.  Kuva: Rei-
jo Talala.

Eläkepäivien mieluisa projekti ja harrastus.

Koillis-Pohjan Sähkö Oy:n viimeisen maamerkin poisto. Yri-
tyksen sisäisen kaukokäyttöverkon avulla pystyttiin valvo-
maan ja korjaamaan kaukana sijaitsevan sähköaseman toi-
mintahäiriöt. Kuva: Veijo Mäntykenttä.

20 kilovoltin erottimen asentamista. Asentajien työskente-
lyolosuhteet vaihtelivat poutakelistä koviin pakkasiin. Aluk-
si asentajat työskentelivät omissa vaatteissaan, mutta melko 
pian työnantaja hommasi asianmukaiset kesä- ja talvityö-
vaatteet. Kuva: Reijo Talala. Veijon allekirjoittama työsopimus vuodelta 1976.    

- Koillis-Pohjan Sähkö Oy 
oli iso työllistäjä alueellaan. 
Oli sähköasentajia, metsu-
reita, autonkuljettajia, sii-
voojia, metalli- ja puusep-
piä, autojen ja kaluston 
korjaajia, talonmiehiä, va-
rastonhoitajia ja toimisto-
henkilöitä monenlaisissa 
tehtävissä. Allekirjoitin työ-
sopimuksen 5.4.1976. Työn-
antajan puolelta minut otti 
vastaan rakennuspäällikkö 
Reijo Talala. Työtehtävänä 
oli tuolloin sähkölinjojen ra-
kentaminen. Nopeasti pää-
sin alan töihin, koska olin 
valmistunut keväällä 1975 
Taivalkosken ammattiop-
pilaitoksen ensimmäisel-
tä sähköasentajakurssilta, 
muisteli Veijo.

Valtiolta saadut sähköis-
tämistuet mahdollistivat 
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Osakaskuntien välinen onkikisa Venkaalla

14 innokasta osallistu-
jaa kilvoitteli osakaskun-
tien välisessä onkikisassa 
joukkuekisassa ja/tai henki-
lökohtaisessa kisassa parem-
muudesta lauantaina 27.8. 
entisen Metsähallituksen 
kämpän rannassa Saunajär-
vellä. Saaliiksi saatiin kol-
misen kiloa ahvenia. Kaikki 
saivat palkinnon. Joukkue-
kisa oli äärimmäisen tiukka 
ja useamman tarkistuspun-
nituksen jälkeen Venkaan 
osakaskunnan joukkue nap-
pasi voiton. Kolmen suku-
polven joukkueeseen kuu-
luivat Jouni, Kimmo ja Eetu 
Vengasaho. Tannilankylän 
joukkueessa kisasivat Juha-
ni Pääkkölä, Ari Karjalainen 

ja Minna Jalo. Venkaan osa-
kaskunta sai siis kiertopal-
kinnon, jonka edellisen ker-
ran voittaja oli Tannikylän 
osakaskunta.

Lasten kisan voitti Elia 
Kaisto, naisten kisan Iita 
Pohjola ja miesten kisan Jou-
ni Vengasaho. 

Venkaan osakaskunnan 
järjestämän tapahtuman 
sponsorina toimi Turve-
ruukki. Resurssijohtaja Min-
na Granroth oli ilahtunut sii-
tä, että lapsia ja nuoria oli 
paljon mukana tapahtumas-
sa niin kisaamassa kuin seu-
raamassa tapahtumaa.

Ulla Karppinen

14 innokasta osallistujaa kilvoitteli osakaskuntien välisessä onkikisassa joukkuekisassa.

Turveruukin resurssijohtaja Minna Granroth ja Venkaan Osa-
kaskunnan puheenjohtaja Vesa Pirnes tutkivat onkikisan 
osallistujaluetteloa.

Minna Jalo, Ari Karjalainen ja Juhani Pääkkölä.
Kiertopalkinnon kanssa Jouni Vengasaho, Kimmo Vengasaho, 
Eetu Vengasaho.

Eija Jokikokko, Minna Jalo, Eija Tyybäkinoja ja voittaja Iita 
Pohjola.

Lasten kisan osallistujat Eemi Vengasaho, Eetu Vengasaho, 
Emmi Kuokkanen ja voittaja Ella Kaisto.

Jorma Rasvala, Esa Halonen, Pyry Pohjola, Juhani Pääkkölä ja 
Ari Karjalainen ja voittaja Jouni Vengasaho.

500 kiinnostunutta tutustui vesivoimaan Raasakassa
Iijoen alimmalla vesivoi-
malaitoksella Iin Raasakas-
sa vietettiin lauantaina 27.8. 
avoimien ovien päivää. Noin 
viisisataa henkilöä kävi päi-
vän aikana tutustumassa 
vesivoiman tuotantoon ja 
kalanhoitoon. Samalla sai tu-
tustua ensi vuonna 80 vuotta 
täyttävän Pohjolan Voiman 
historiaan.

Yleisö pääsi tutustu-
miskierroksille vesivoima-
laitoksen valvomoon sekä 
alempaan kerrokseen, jos-
ta pääsi kurkistamaan ge-
neraattoreiden ja huolto-
tunneleiden maailmaan. 
Käyttöpäällikkö Antti-Pekka 
Sipola ja muut PVO-Vesivoi-
man asiantuntijat kertoivat 
vesivoiman tuotannon tek-
niikasta, sääntelystä ja val-
vonnasta.

- Joen yläjuoksulla olevat 

osat toimivat ikään kuin ak-
kuna, josta tehdään sähköä 
pääasiassa päivisin, silloin 
kun sitä tarvitaan. Monelle 
tulee yllätyksenä, että myös 
vesivoimalaitoksen pyörit-
täminen vaatii sähköä, joten 
täällä on myös akustoa hä-
tätilanteiden varalta, Sipola 
kertoi.

PVO-Vesivoiman toimi-
tusjohtaja Jani Pulli kertoi 
tapahtuman avauspuheen-
vuorossaan, että etenkin ny-
kyisessä energiatilanteessa 
varman, kotimaisen ja uu-
siutuvan vesivoiman merki-
tys on kasvanut entisestään. 
Keskeisiä teemoja puheessa 
oli myös vesistöjen tila sekä 
vaelluskalojen elinkierron 
palauttaminen.

- Uskomme vahvasti sii-
hen, että nykyaikainen ve-
sivoimatuotanto ja vael-

luskalat sekä joen muut 
käyttötarkoitukset voivat 
elää rinta rinnan samassa jo-
essa. Tuore konkreettinen 
esimerkki on kuluvana kesä-
nä Haapakoskella käyttöön 
otettu, Suomen ensimmäi-
nen vaelluskalojen alasvael-
lusreitti.

Haapakosken smolttien 
alasvaellusväylän käyttöön-
ottoa juhlittiin Yli-Iin Kie-
rikissä 22.8. järjestetyssä 
avajaistilaisuudessa. Alas-
vaellusväylä toteutettiin osa-
na laajaa Iijoen vaelluskala-
hanketta 2020–2022.

Pullin mukaan visiona on 
kehittää vaelluskalojen reit-
tejä myös Raasakassa, mut-
ta ylösvaellusratkaisu odot-
taa edelleen lupavalitusten 
käsittelyä. Toteutuessaan 
ylösvaellusreitti auttaisi tut-
kimaan vaelluskaloja hyö-

Käyttöpäällikkö Antti-Pek-
ka Sipola oli yksi Pohjolan 
voiman toimintaa esitelleis-
tä asiantuntijoista. Pienois-
malli esittää Pahkakosken 
voimalaitosta, joka on käy-
tännössä peilikuva Raasakan 
voimalaitoksesta.

Raasakan vesivoimalaitoksella kierrokselle osallistujat son-
nustautuivat turvapäähineisiin ja huomioliiveihin.

dyttäviä ratkaisuja Iijoen 
muillekin voimalaitoksille.

Raasakan voimalaitos on 
Iijoen voimalaitoksista uu-
sin, rakennettu vuonna 1971. 
Sitä laajennettiin kolmannel-
la koneistolla vuonna 1997 

ja sähkö- sekä automaatio-
järjestelmät uudistettiin mo-
derneiksi vuonna 2018. Voi-
malaitoksen teho on 64,3 
megawattia ja putouskorke-
us 21 metriä. JK



8 PUDASjärveläinen Nro 35 •  ke 31.8.2022

Urheiluseura ja lionsklubi järjestivät 
yhteistyössä onnistuneet Venetsialaiset

Lions Club Pudasjärvi ja Pu-
dasjärven Urheilijoiden yh-
teistyössä järjestämät ve-
netsialaiset lauantaina 27.8. 
houkutteli noin 600 vieras-
ta Jyrkkäkosken huvikeskuk-
selle. Pudasjärveläislähtöi-
nen Tiina Pitkänen & Sarmas 
orkesteri tanssitti väkeä tans-
sisalissa ja Mika Kareketo 
diskossa. Maarit Hallikainen 
laulatti karaokea ulkolaval-
la. Pytky  Ranch vastasi ruo-
kahuollosta ja Pudasjärven 
Urheilijat muusta myynti– 
ja  kioskitoiminnasta. Jyrk-
käkosken rannalle kasattu 
kokko sytytettiin 22.45. Kesä-
kauden päättänyt komea Ilo-
tulitus alkoi 23.30.

Väkeä oli paljon liikkeellä 
ja kuten eräs vierailija totesi; 

– Pitkän koronaepidemi-
an ja erilaisten sulkujen jäl-
keen ihmisillä on kulttuu-
rin ja tapahtumien nälkä. 
Tänne ei varmaankaan tulla 
niinkään tanssimaan ja juh-
limaan, vaan tapaaman tutta-
via ja kavereita pitkästä aikaa 
ja pitkienkin matkojen päästä 
ja viettämään yhteistä aikaa 
hyvässä seurassa.

Venetsialaisiin saapui vie-

railijoita myös naapurikun-
nista. Ranualta saapui kaksi 
isohkoa porukkaa, jotka ker-
toivat, että Ranualla ei ole 
enää mitään illanviettopaik-
kaa, kun Peuransarvi sulki 
ovensa ja kun Rovaniemikin 
on ” niin nähty”. Niin otet-
tiin tilataksi alle ja hurautet-
tiin tänne tutustumaan paik-
kaan. Osalle Jyrkkäkoski oli 
entuudestaan tuttu. Osal-
le taas uusi, mutta mielui-
sa kokemus ja Revontulidis-
ko kirvoitti kommentit, ”ihan 
huippupaikka”. Ranualaiset 
aikoivat tulla toistekin vie-

raisille kun täällä taas jota-
kin isompaa tapahtumaa jär-
jestetään. Pudasjärvi on lähes 
kaikille tuttu, kun heillä on 
sukulaisia paikkakunnalla 
ja osa vieraista esittikin, että 
Ranua ja Pudasjärvi pitäisi 
yhdistää yhdeksi isoksi kun-
naksi tai kaupungiksi.

Taivalkoskiset vieraat ker-

toivat käyvänsä joka vuo-
si Venetsialaisissa ja muissa 
isommissa pidoissa mitä Pu-
dasjärvellä järjestetään.

Hieno ja  
erikoinen disco
Puolangalta saapunut vierai-
lija kertoi olleensa alueen va-

kiovieras 70–80 luvun tait-
teissa.

 – Puolangalla ei ollut mi-
tään menopaikkaa, joten 
luontevin suuntaus oli Jyrk-
käkoski. Täällä vietettiin pal-
jon aikaa. Tultiin useimmiten 
kaveriporukalla ja yövyt-
tiin teltassa jos yöksi jäätiin. 
Porukkaa oli paljon alueella 
ja alueen ulkopuolella. Toi-
sinaan jopa niin paljon et-
tei alueen sisälle sopinut. Tie 
vei sitten töiden perässä ym-
päri Suomea ja lopulta pää-
dyin Rovaniemelle, josta ajel-
laan viikonloppuisin mökille 
Nuasjärvelle, Naapurivaaraa 
vastapäätä. Monesti on ol-
lut mielessä poiketa tänne 
katselemaan ja verestämään 
nuoruusmuistoja. Nyt kun 
huomasin, että täällä ovat ve-
netsialaiset niin hyppäsin au-
toon ja lähdin. Paikka ei ole 
siitänsä juurikaan muuttu-
nut. Erilaisia tanssipaikkoja 
on tullut koluttua, mutta mis-
sään ei ole niin hienoa ja eri-
koista diskoa kuin täällä.

Turvallisuusvastaava Ilpo 
Virtanen piti ennen venet-
sialaisten alkua palaverit jär-
jestyksenvalvojien ja mui-
den alueella työskentelevien 
kanssa ja kertasi alueen tur-
vallisuusohjeet sekä muut 
huomioon otettavat seikat 
ja toiminta ohjeet. Kaikki ta-
pahtumat sujuivat rauhalli-
sesti eikä häiriöitä sattunut.

Lasten  
Venetsialaiset 
päivällä
Lauantaina päivällä Man-
nerheimin Lastensuojelulii-
ton Pudasjärven osasto jär-
jesti lasten venetsialaiset, 
jossa lapsia ja aikuisiakin 
hämmästytti ihmeellisillä tai-
katempuillaan taikuri Elias 
Wist. Taikatemppujen lisäk-
si tapahtumassa oli tarjolla 
poniajelua, kasvomaalausta, 
disko, ongintaa ja myynnis-
sä oli hattaroita ja vohveleita.

PUDASjärveläinen -lehti

Kesäkauden päättänyt ko-
mea ilotulitus alkoi ennen 
puoltayötä.

Pudasjärvi viirin nostossa Jari Särkelä ja Ilpo Virtanen leijonatalkoolaisten seuratessa tilannetta. 

Tanssit sujuivat Tiina Pitkäsen ja Sarmas yhtyeen musiikin tahdeissa. 

Revontulidisco sai kävijöiltä paljon kiitosta. 
Pytky Ranch ruokapisteessä touhusivat muun muassa Marko Kälkäjä ja Sanna Sänkiaho, jotka 
totesivat illan olleen välillä hyvinkin kiireisen.

Etsivä nuorisotyö aloittaa pelietsivätoiminnan
Pudasjärven etsivä nuoriso-
työ aloittaa 1.9. uutuutena 
”pelietsivä” toiminnan. Pe-
lietsivät pelaavat maksut-
tomia nettipelejä ja juttele-
vat nuorten kanssa chattien 
ja puhekanavien kautta. Ky-

seistä toimintamallia on kai-
vattu nuorten puolelta jo 
pidempään ja pelaaminen 
kuuluu nuorten harrastuk-
siin siinä missä esim. jalka-
pallokin.  

Pelietsivä toiminta alkaa 

torstaina 1.9. ja jatkuu sään-
nöllisesti aina torstaisin kel-
lo 16-20 välillä. Etsivä nuori-
sotyöntekijät löytyvät Steam 
ja Twitch kanavilta nimi-
merkeillä MrKoordinaatio 
ja MrBombBlaster. Disco-

dista he löytyvät MrKoor-
dinaatio#5344 ja MrBombB-
laster#1859. 

Etsivä nuorisotyöntekijät 
auttavat edelleen vanhaan 
tuttuun tyyliin 15-29-vuo-
tiaita nuoria mm. töiden ja 

opiskelupaikkojen etsimi-
sessä, arjen hallinnassa, vi-
rastoissa asiointiapuna, sekä 
virallisten mm. Kelan ja Te-
palveluiden hakemusten 
täyttämisessä. Etsivä nuori-
sotyön toimisto löytyy Hy-

vänolon keskuksesta, Pir-
tistä, toisesta kerroksesta. 
Etsivä nuorisotyö jalkautuu 
myös sinne missä nuoret 
ovat ja meidät on mahdollis-
ta tilata myös kotikäynnille. 

Juha Mertala 
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Kirkkoneuvosto piti koko-
uksen maanantaina 29.8. 
poikkeuksellisesti Riekin-
kankaan hautausmaan kap-
pelissa suorittaen samalla 
hautausmaan katselmuk-
sen. Sarakylän kappelityö-
ryhmä suorittaa Sarakylän 
hautausmaan katselmuk-
sen syyskuussa 2022. 

Kirkkovaltuusto on 
21.5.2014 hyväksynyt Pu-
dasjärven seurakunnan 
hautaustoimen ohjesään-
nön sekä Riekinkankaan 
ja Sarakylän hautausmai-
den käyttösuunnitelmat. 
Oulun hiippakunnan tuo-
miokapituli on vahvistanut 
päätökset. Hautaustoimen 
ohjesäännön mukaan kirk-
koneuvoston on huolehdit-
tava siitä, että hautausmaan 
ja sillä olevien rakennus-
ten katselmus suoritetaan 
vuosittain. Katselmukses-
sa päätetään toimenpiteis-
tä, joihin hautausmaan 
hoidosta vastaavan viran-
haltijan tekemät esityk-
set sekä tehdyt havainnot 
antavat aihetta. Erityises-
ti katselmuksessa todetaan, 
onko hautaustoimen ohje-
sääntöä ja vahvistettua hau-
tausmaan käyttösuunni-
telmaa noudatettu. Onko 
hautakirjanpito yhtäpitävä 
hautausmaalla suoritettu-
jen toimenpiteiden kanssa 
ja onko yksityisiä hauto-

ja kunnostettu ja hoidet-
tu ohjesäännön mukaisesti 
ja onko seurakunnan huo-
lehtimien hautojen hoito 
ollut sopimusten ja annet-
tujen määräysten mukais-
ta. Kirkkoneuvosto totesi 
hautausmaan olevan yleis-
ilmeeltään siisti, ja katsel-
muksessa ei noussut erillis-
ten toimenpiteiden tarvetta 
hautausmaan hoitoon liit-
tyen. 

Pudasjärven seurakun-
nassa on 14 työntekijää, 
joista kolme pappia. Nyt 
avoinna olevaan papin vir-
kaan kuuluu monipuoli-
sesti erilaista papin perus-
työtä. Seurakuntapastori 
pääsee tutustumaan seura-
kuntalaisiin vauvasta vaa-
riin. Viran vastuualueena 
on kasvatustyö. Neuvos-
to antoi tuomiokapitulil-
le lausunnon seurakunta-
pastorin viran hakijoista 
haastatteluryhmän esityk-
sen perusteella. Virkaan oli 
11 hakijaa. Kirkkoneuvos-
toa pyydettiin nimeämään 
2-3 hakijaa, missä järjes-
tyksessä se toivoo tuomio-
kapitulin täyttävän viran. 
Ensimmäiselle sijalle valit-
tiin Mikael Johansson, toi-
selle sijalle Inkeri Ponsimaa 
ja kolmannelle sijalle Veijo 
Lohiniva. Lausunto menee 
edelleen tuomiokapitulin 
käsittelyyn. 

Pudasjärven seurakun-
nan omakotitalotonttien 
vuokrasopimukset ovat 
pääosin 50 vuoden pitui-
sia ja ne on tehty 1970 -lu-
vulla. Omakotitalotonttien 
vuokrahinnat ovat hyvin 
alhaiset ns. päivänhintaan 
nähden. Ensimmäiset 1970 
-luvulla tehdyt omakotita-
lotonttien vuokrasopimuk-
set päättyivät vuoden 2021 
lopussa. Talouspäällikkö 
on selvittänyt Pudasjärven 
kaupungin käypää hinta-
tasoa tonttien myynti- ja 
vuokraushinnoille. Kirkko-
neuvosto hyväksyi talous-
päällikön esityksen tonttien 
vuokrahinnoista vuosina 
2021-2025 päättyvien sopi-
musten osalta, sekä kaikki-
en vuokralla olevien tont-
tien myyntihinnoiksi ja 
esitti kirkkovaltuustolle 
päätöksen vahvistamista. 
Omakotitalotonttien uusik-
si myyntihinnoiksi määrä-
tään 3,5 euroa neliömetriltä 
ja vuosivuokriksi kahdek-
san prosenttia myyntihin-
nasta. Vuokra-aika on 50 
vuotta. 

Neuvosto hyväksyi ta-
louspäällikön kokouksessa 
esittämän ehdotuksen kau-
sityöntekijöiden suoritus-
lisän maksamisesta vuodel-
le 2022.

PUDASjärveläinen lehti

Kirkkoneuvosto kokoontui 
Riekinkankaan kappelissa

Hirvikävelyn kaupungin-
mestaruuskilpailut

Hirvikävelyn kaupungin-
mestaruuskilpailut pidet-
tiin Hirvipirtin maastossa ti 
23.8.2022. 

Tulokset:
1. Maire Petäjäjärvi 1074 
(ammunta 534, arvio 540). 
2. Taito Säkkinen 1034 (492, 

542). 3. Sampo Laakkonen 
1022 (480, 542). 4. Mikko 
Hietava 1022 (462, 560). 5. 
Irja Säkkinen 1010 (462,548). 
6. Timo Märsy 1008 (456, 
552). 7. Kari Petäjäjärvi 940 
(414, 526). 8. Kalervo Koi-
vu 916 ( 348, 568). 9. Mirja 
Laakkonen 904 (498, 406).

Nuorten Venetsialaisissa noin 100 kävijää
Nuorten venetsialaiset pi-
dettiin perjantaina 26.8. Jyrk-
käkosken huvikeskuksella 
noin sadan nuoren osallis-
tumisella. Nuoret olivat tyy-
tyväisiä iltaansa ja kiitteli-
vät järjestäjiä, että nuoriakin 
muistetaan venetsialaisten 
yhteydessä. Samalla toivoi-
vat, että heillekin olisi tarjol-
la illalla, kerran tai pari, bus-
sikyydit keskustasta Jyrkälle 
ja yöllä sitten takaisin kyläl-
le.

Diskossa tahdeista huo-
lehti Mika Kareketo, joka 
soitti tanssijoiden toiveiden 
mukaista musiikkia joka 
vaihteli tämän päivän hiteis-
tä – 80 luvun pop/rock bal-
ladeihin.

Kaverukset Nella Pel-
toniemi, Ingrit Launonen, 
Janna Hemmilä, Emma Tu-
melius ja Veeti Pyörälä is-
tahtivat hetkeksi huokai-
semaan. Nuoret kertoivat 
illan sujuneen mukavasti, 

Venetsialaistunnelmissa Nella Peltoniemi, Ingrid Launonen, Janna Hemmilä, Emma Tumelius, 
Veeti Pyörälä.

Mika Kareketo tanssitti kansaa diskossa ja soitti toivomuslis-
tan mukaista musiikkia mahdollisuuksien mukaan.

mutta harmittelivat samaan 
hengenvetoon, ettei nuoril-
le järjestetä diskoa tai muuta 
vastaavia tapahtumia kuin 
kerran tai kaksi kesässä. 

Tannilasta Jyrkällekoskel-
le tulleet Ingrid Lauronen ja 
Veeti Pyörälä kertoivat ole-
vansa ensi kertaa Jyrkkäkos-

kella ja kertoivat pitävänsä 
näkemästään. Hieman nau-
reskellen he totesivat, että 
Pudasjärvellä on nuorille 
disko kuitenkin kerran vuo-

dessa, mutta Tannilassa ei 
ole sitäkään.

PUDASjärveläinen 

Pudasjärven Urheilijoiden
VOIMISTELUJAOSTON 
SYYSKAUSI ALKAA 5.9.

Hinnat: 45 € yli 18 –vuotiaat ja 35 € alle 18 –vuotiaat
Ilmoittautuminen: https://go.hoika.net

MAANANTAINA
klo 19-20 Tehotreeni Tuomas Sammelvuo  
–salin ryhmäliikuntatila. Ohjaaja Suvi Lehtonen.
klo 20-20.30 Kehonhuolto Tuomas  
Sammelvuo –salin ryhmäliikuntatila.  
Ohjaaja Suvi Lehtonen.
TORSTAI
klo 18-19 Tehotreeni Circuit Tuomas Sammelvuo –salin 
ryhmäliikuntatila. Ohjaaja Tintti Vänttilä.
TORSTAI
klo 17.30-19 Voimistelukoulu 8-13 –vuotiaat 
Tuomas Sammelvuo –sali. Ohjaaja Anna-Mari Korva.
SUNNUNTAI
klo 18.30-19.30 Tanssillinen voimistelu 
”Kirkkaat vedet” Gymnaestrada –ohjelman 
harjoitukset Tuomas Sammelvuo –salin 
ryhmäliikuntatila. Viikosta 44 alkaen.
Ohjaaja Jaana Valkola.
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Saunajärven hoitokalastuspäivät

Pudasjärven Saunajärvi on 
yksi Suomen kymmenes-
tä samannimisestä järves-
tä. Järven pinta-ala on noin 
80 hehtaaria. Keskisyvyys 
on hiukan alle kaksi metriä. 
Saunajärvi on Siuruanjoen 
latvajärvi, josta kapea Sau-
naoja laskee Vengasjärveen. 
Vesiyhteys jatkuu Vengaso-
jan kautta Alajärveen ja edel-
leen Mertajoen kautta Siuru-
anjokeen. Saunajärvi kuuluu 
Iijoen päävesistöön. 

Venkaan kalastuskunta 
oli kutsunut nyt jo kuudetta 
kertaa kalastaja Aulis Kiiski-
län suorittamaan järven hoi-
tokalastusta. Pyyntitapah-
tumaa 25.-27.8. seurasivat 
myös kolme harmaahaika-
raa. Auliksen työparina on 
ollut parin vuoden ajan hä-
nen poikansa Petteri. Au-
lis on valmistunut Paraisten 
kalakoulusta kalatalousinsi-
nööriksi, iktyonomiksi. Au-
liksen yli 30 vuoden koke-
mus ja tietämys järvistä ja 
kalastuksen siirtyy käytän-
nön kautta isältä pojalle. 
Hän on kalastanut yli sadal-
la eri järvellä Suomessa sekä 
Viron, Ruotsin ja Norjan ve-
sillä. Muonio on seitsemän-
viikkoisen matkan pohjoisin 
paikkakunta ja Etelä-Suo-
messa odottaa loppusyk-
systä vielä Vihti. Aulis ker-
toi, että 1990-luvun puoli 

välistä eteenpäin alkoi olla 
enemmän kysyntää hoitoka-
lastuksille, sitä ennen vain 
kalastettiin. 

Saunajärvi on  
saanut  
valtakunnallista 
huomiota 
Hoitokalastusnuottausta 
varten Petteri rakensi tälle 
syksylle nuottauslautat. Nii-
tä on muutamalla järvellä 
ehditty jo kokeilemaan. Mie-
lekkyyttä työhön tuo eri ve-
sistöihin tutustuminen ja eri 
kalalajien kalastaminen. Au-
lis ja Petteri sanovat olevan-
sa etuoikeutetussa asemassa, 
kun saavat tutustua ja kalas-
taa ympäri Suomea. Pohja-
kartoista on tiettyä hyötyä 
nuottauksen suunnittelus-
sa, mutta joka päivä he luo-
taimien avulla etsivät, missä 
kalat ovat ja varmistamme 
näin nuottauksen onnistu-
misen. 

- Saunajärven vedentilaa 
on käytetty alan kirjallisuu-
dessa valtakunnallisena ope-
tusesimerkkinä.

Jos järvessä on paljon sär-
keä, niin se tekee järveen si-
säkuormitustilan. Särki pitää 
ravinteita kierrossa, kun se 
pöyhii ravinteita pohjasta ja 
ulostaa vesimassaan. Kesäai-
kaiset fosforipitoisuudet oli-

vat paljon korkeampia kuin 
mitä järven valuma-alueen 
perusteella olisi voinut olet-
taa. Kun ensimmäisinä vuo-
sina (2000-luvun alkupuo-
lella) nuotattiin särkeä, niin 
fosforipitoisuudet palau-
tuivat laskennalliseen valu-
ma-alueelta tulevaan fosfo-
ritilaan. Saunajärven tilasta 
on kirjoittanut muun muas-
sa Ilkka Sammalkorpi kir-
jassaan. ”Rehevöityneen jär-
ven kunnostus ja hoito.”  
Saunajärvi oli pyytämättö-
män järvi, joten ensimmäi-
sellä nuotanvedolla vuonna 
2001 saatiin 5000 kg ja toisel-
la 2000 kg, kertoi Aulis. 

Ely-keskukselta 
apua  
hoitonuottauksiin
Venkaan kalastuskunnan 
varapuheenjohtaja Arto Ker-
vinen kertoi, että vuoden 
2001 Siuruanjoki-kuntoon 
hankkeen aikana kiinnitet-
tiin huomiota myös Sauna-
järven eritäin huonoon kun-
toon. Järvi oli uimakiellossa, 
eikä näkösyvyyttä liiemmin 
ollut. Pohjassa oli paksu 
moskakerros. Syyt rehevöi-
tymiseen johtuivat metsäta-
loudesta, ranta-asutukses-
ta ja leirintäalueelta peräisin 
olevasta kuormituksesta. 
Onneksi kunnostukset kos-

Venkaa kalastuskunnan varapuheenjohtaja Arto Kervinen on 
seurannut Saunajärven tilaa yli 15 vuotta. Hän tietää, että 
hoitonuottaus on tehokas tapa vaikuttaa järven tilaan. Nuotan veto lopuillaan ja alkaa kalojen nosto veneeseen.

Saunajärven ensimmäiset hoitonuottaukset tehtiin Aulis Kiiskilän toimesta vuonna 2001. 
Venkaan kalastuskunta on toiminut aktiivisesti järven pelastamiseksi. Ely-keskus on myöntä-
nyt hoitonuottauksiin avustuksia.

Kolmen päivän ja kuuden vedon jälkeen Saunajärvestä nuotattiin särkeä 1800 kilon verran.

Aulis Kiiskilä kertoi, että joskus nuotasta on löytynyt kottikärry, kirves, tuura, auton renkai-
ta, polkupyöriä, vanhoja katiskoja, golfpallo ja jopa rautarunkoinen sportpotkukelkka. Viime 
perjantain aamun vedolla nousi 420 kiloa särkikalaa. Mika Ahola ja Arto Kervinen lastin siir-
tohommissa.

kivat myös näitä latvavesiä. 
Ely-keskukselta olemme saa-
neet avustuksia hoitonuotta-
uksiin. Fosforimittauksia on 
tehty ja olemme hankkineet 
kalastuskunnalle tehokatis-
koja. Hoitokalastusta teem-
me joka vuosi ja keväisin 
pidämme särkitalkoita. Mei-
dän kalastuskuntaan kuu-
luu 32 osakasta. Vanhem-

mat miehet ovat kertoneet, 
sotien jälkeen aina 70 luvul-
le saakka Aittojärven kaut-
ta Pudasjärvelle. Tänä päi-
vänä syömme tonnikalaa. 
Se ei voi olla kovin ekologis-
ta tuoda kalaa merien takaa, 
kun omassakin järvessä sitä 
olisi. Särki on todella hyvä 
kala, kun sen purkittaa. Jou-
ko Lampelan kirjassa ”Järvi-

miehen tarinoita” sanotaan: 
”Kun särkeä hapatetaan ja 
kypsytetään pitkään sen liha 
muuttuu punaiseksi ja se on 
herkkua! ” 

Ape Nieminen
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Sarakylän pitkä Vattumarkkinaperinne sai jälleen jatkoa

Sarakylän XXXII Vattumark-
kinat pidettiin viikonloppu-
na 20.-21.8. kesäisessä säässä. 
Väkeä kertyi läheltä ja kau-
kaa mukavasti tuttuja tapaa-
maan ja kuulumisia vaihta-
maan.

Markkinaväelle oli tarjolla 
lapinukon- ja kasviskeittoa, 
makkaraa, kahvia, räiskä-
leitä, metrilakua, säilykkei-
tä, arpoja, nahkatuotteita 
ja muuta markkinatavaraa 
sekä laadukkaita jutteluhet-
kiä tuttujen ja tuntemattomi-
en kanssa. Päivän päätteeksi 
arvottiin maa- ja kotitalous-
naisten myymien arpojen 
voittajat.

Kansanedusta-
ja energiarahan 
myöntämisen 
kannalla
Markkinapuhujaksi oli pai-
kalle saapunut kansanedus-
taja Jenni Pitko Oulusta.

-Syksyn politiikkasyksy 
näyttää vilkkaalta. Hallituk-
sen tulevassa budjettiriihes-
sä on löydettävä ratkaisu-
ja elinkustannusten nousun 
aiheuttamaan tukalaan ti-
lanteeseen. Oma näkemyk-
seni on se, että tuki tulee koh-

dentaa pienituloisille sekä 
lapsiperheille laajojen vel-
kaantumista kiihdyttävien 
veronalennusten sijaan, jota 
esimerkiksi polttoaineveron 
alentaminen olisi. Me vihreät 
olemme esittäneet energiara-
haa, jossa tukea saisi maaseu-
dulla asuvat ja pienituloiset, 
jotka erityisesti kärsivät ener-
gian hinnan noususta. Tämä 
ei kiihdyttäisi inflaatiota eikä 
lisäisi riippuvuutta fossiilisis-
ta polttoaineista. Lisäksi Suo-
men turvallisuus Nato-jäse-
nyyden myötä lienee koko 
syksyn tapetilla. Suomen Na-
to-jäsenyys on edennyt ennä-
tyksellistä vauhtia. Samalla 
on turvattava omien turval-
lisuusviranomaisien toimin-
takyky. 

Lasten ja nuorten pahoin-
vointi, joka korona-aika on 
kasvanut, on myös asioita, 
joita meidän on pystyttävä 
ratkaisemaan koko maan ta-
solla. Yhdenkään nuoren jät-
täminen yksin ongelmiensa 
kanssa on liikaa, totesi Pitko. 

Omavaraistalous 
vahvuutena
Pudasjärven kaupungin tek-
ninen johtaja Janne Karhu 

näki paikkakunnan vahvuu-
tena omavaraistalouden. 

-Tänä kesänä on ollut 
mahtava marjasato. Marjo-
jen ja omien puutarhatuot-
teiden lisäksi saadaan luon-
nosta riistaa, järvistä kalaa 
ja monta muuta hyödykettä 
elämiseen. 

Maailma myllertää ja lai-
neet lyövät tännekin. Siinäkin 
mielessä kuntalaisten oma-
varaisuus on tärkeää. Ky-
läyhteisöissä annetaan apua 
toinen toisilleen. Kaupungin 
toimissakin on omavaraisuus 
otettu huomioon muun mu-
assa kaupungin metsistä kaa-
detuista lehtikuusista on sa-
hattu lautaa ja hyödynnetty 
luontopolkujen pitkospuina. 
Lämpölaitos käyttää paikal-
lista puuta, josta tulee hyötyä 
paikkakuntalaisille. 

Karhu kertoi valtakun-
nallisen tuulivoiman raken-
tamisen näkyvän myös Pu-
dasjärvellä. Tolpanvaaran 
tuulivoimapuisto on raken-
teilla ja kehitysvaiheessa on 
8-10 tuulivoimahanketta, joi-
den toteutuminen ratkeaa 10 
vuoden sisällä. 

Tiestöä on  
parannettu 
Markkinoiden juontaja Toivo 
Kiminki kertoi kylän kuulu-
misina Sarakylän tien uudes-
ta sillasta Kouvan suuntaan. 
Samoin tien 2,5 kilometrin 
osuudelle on saatu uutta pin-
taa. Työ jatkuu ensi kesänä. 
Näistä Kiminki lausui kii-
tokset viime vuoden mark-
kinapuhuja, kansanedustaja 
Merja Kyllöselle, joka oli vie-
nyt asiasta kyläläisten vies-
tiä päättäjille. Viime syksynä 
saatiin tievalot koulun koh-
dalle, josta Kiminki lausui 

kiitokset kuulijoiden joukos-
sa olleelle tekniselle johtajalle 
Janne Karhulle. Samoin kou-
lun kohdalle on saatu 60 kilo-
metrin rajoitus. Kivarintietä 
on remontoitu. Kurenalta Sa-
rakylään johtavalle tielle on 
saatu tänä kesänä uutta öljy-
sorapintaa, Kiminki mainitsi. 

-Ja nythän on hyvä vattu-
vuosi ja sen ansiosta tämän 
vuoden markkinoilla on ky-
läseuran teltalla myynnissä 
vadelmia. 

Markkina- 
pakinoitsija  
vaihtumassa
Perinteisen markkinapaki-
nan pitäjä Kauko Kuukas-
järvi oli valinnut pakinaansa 
kujanjuoksuaiheen, jossa sel-
vitti havainnollisesti lehmien 
kesälaitumille vapauttamis-
ta pitkä talven jälkeen. Mark-
kinpakina -perinteen aloitti 
Aake Järvenpää ensimmäi-
sistä vattumarkkinoista al-
kaen ja jatkoi niitä vuoteen 
2006 asti, jolloin hän täytti 80 
vuotta ja siirsi pakinavastuun 
Kauko Kuukasjärvelle. Viime 
vuonna 80 vuoden merkki-
paalun ylittänyt Kuukasjär-
vi kertoi, että markkinapa-
kinoitsija on vaihtumassa, 
koska 80 vuoden merkkipaa-
lu on nyt ylittynyt. Nuorem-
pi pakinoiden jatkaja on jo 
tiedossa, ei kuitenkaan vie-
lä näille markkinoille päässyt 
pakinoimaan. Kuukasjärven 
markkinapakina julkaistaan 
myöhemmin Pudasjärveläi-
sessä.

Eero Hanhisuanto 
vuoden  
Sarakyläläinen
Vuoden Sarakyläläisenä pal-

kittiin kirvesmies Eero Han-
hisuanto. Sarakylän kylä-
seuran hallitus perusteli 
valintaa, että Hanhisuanto 
valittiin vuoden Sarakyläläi-
seksi vuosien ansiokkaasta ja 
pitkäjänteisestä työstä kylän 
hyväksi. Mies on ollut muun 
muassa yli 30 vuotta markki-
noiden järjestämisessä muka-
na ja on toiminut aikanaan 
myös kyläseuran puheenjoh-
tajana. Hanhisuanto on kier-
tänyt rakennustöissä Hoik-
kala -tilaltaan käsin, jossa 
hän edelleen asuu. Työt hän 

kertoi ottaneensa vastaan, 
missä vain tekijää on tarvit-
tu. Hänen kolme lastaan ovat 
hyvissä ammateissa ja silmä-
teränä on neljä lasten lasta. 

Eri ruoka- ja kahvikojuista 
sai vatsan täytettä ja koulun 
tiloissa oli myös mahdolli-
suus ruokailla, jossa Saraky-
län Maa- ja Kotitalousnaisten 
toimesta tarjolla oli lapinu-
kon keittoa ja muutakin ruo-
kaa. 

Heimo Turunen

Haminasta saakka saapunut Hannu Järvinen Kymenlaakson 
makeismyynnistä myymässä metrilakua. Hän kertoi viettä-
vänsä kesällä aikaa metsäpalstallaan Kouvanjoen tien peräl-
lä ja osallistuvansa myös Sarakylässä hirvijahtiin paikallisen 
metsästysseuran riveissä. Taiteilija Arja Äikäs esitteli ja myi koulun sisätilassa akvarelleja ja niistä tehtyjä kortteja. 

Kansanedustaja Jenni Pitko kantoi huolta markkinapuhees-
saan elinkustannusten nousun aiheuttamasta tukalasta tilan-
teesta.

Sarakylästä syntyisin oleva Maustekaaren yrittäjä Auli Yli-
pahkala Kiimingin Kontiosta kertoi olleensa markkinoilla 
joka vuosi koko yrityksensä yli 20 vuoden toiminnan ajan. Sarakylän kyläseura tarjosi lettukahvit kaikille markkinavieraille. Kahvitarjous oli suosittu ihan jonoksi saakka. 

Eero Hanhisuoanto palkittiin vuoden Sarakyläläiseksi ansiok-
kaasta työstä kylän hyväksi. Häntä haastattelemassa tapah-
tuman juontaja Toivo Kiminki. Palkinnon luovuttivat kyläseu-
ran sihteeri Aku Nurmela ja puheenjohtaja Kaisa Nivala. 

Sarakylän Maa- ja Kotitalousnaiset olivat järjestäneet kou-
lun sisätilaan monipuolisen ruokailun. Emäntinä oli paikal-
la Mari Satokangas, Taina Heikkilä, Elsi Moilanen, Ulla Sarala, 
Marketta Sarajärvi ja Sylvi Sarajärvi. 

Kaupungin tervehdyksen 
esitti tekninen johtaja Jan-
ne Karhu. 
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Opintoneuvontapäivä
Kohtaamossa 

Perjantaina 2.9. kello 9-15
Tule kuulemaan OSAO:n ajankohtaiset kuulumiset, 
haussa olevat opintolinjat sekä muuta opintoihin 
liittyvää asiaa. 

Oulun Ammattikorkeakoulun opiskelijat kertovat 
opiskelukokemuksista ja opintomahdollisuuksista 
kello 13-15.

Opintopäivässä tietoa myös yrityksille ja työnantajille, 
poikkeapa Kohtaamoon!

Tervetuloa, kahvitarjoilu!
www.pirtinkohtaamo.fi

Yhteistyössä

Mukana:

Anna Kuosmanen
• opinto-ohjaaja, OSAO  

Paavo Kortetjärvi
• koulutusagentti, OSAO

Tapio Laurila
• kohtaamokoordinaattori
 

Pirtin Kohtaamo
Varsitie 1

903100 Pudasjärvi

Pudasjärven urheilijoiden Voimistelujaosto esittäytyy
Voimistelu- ja jumppakau-
si on alkamassa syyskuun 
alussa. Jaostomme tarjoaa 
pudasjärveläisille lapsille, 
nuorille ja aikuisille mahdol-
lisuuden tutustua voimiste-
luun ja kuntoliikuntaan sekä 
löytää pysyvä liikunnalli-
nen harrastus ja elämänta-
pa. Edistämme osaltamme 
pudasjärveläisten hyvin-
vointia liikunnan avulla. 
Olemme yksi tärkeä toimija 
kaupunkimme vapaa-ajan-
toiminnassa. Voimisteluja-
osto tarjoaa pudasjärveläi-
sille myös mahdollisuuden 
päästä mukaan ainutlaatui-
siin alueellisiin, kansallisiin 
ja kansainvälisiin voimis-
telutapahtumiin. Olemme 
valmistautumassa Gymna-
estrada Amsterdam 2023 ta-
pahtumaan. Gymnaestrada 
reissuun voi ilmoittautua 
mukaan.

https://urly.fi/2zqc

Anna-Mari  
Puurunen
Olen Anna-Mari Puurunen 
ja toimin tällä hetkellä voi-
mistelujaoston puheenjohta-
jana. Puheenjohtajana olen 
toiminut nyt kaksi vuotta.

Voimistelujaoston toi-
mintaan olen tullut vuon-
na 2014 tyttäreni harrastet-
tua voimistelua. Kiinnostuin 
osallistumaan Gymnaestra-
da Helsinkiin 2014. Tapah-
tuma oli sen verran muka-
va mahtavassa seurassa, 

että päätin tulla jaoston joh-
tokuntaan mukaan syksyl-
lä 2015. Aloin toimia myös 
apuohjaajana Kirsi Hanhe-
lan vetämässä voimistelu-
koulussa. Kävin keväällä 
2015 voimisteluohjaajakou-
lutuksen ja aloitin oman ryh-
män ohjaamisen syksyllä 
2015. Siitä lähtien olen oh-
jannut voimistelukoulua 10-
16 –vuotiaille. 

Itse olen harrastanut sekä 
kilpaillut joukkuevoimis-
telussa Kellon työväen ur-
heilijoissa. Sieltä kiinnostus 
ja ihastus lajia kohtaan on 
lähtenyt. Olin myös World 
Gymnaestrada Itävallassa 
2019 sekä osallistunut kan-
sallisiin Gymnaestrada ta-
pahtumiin Turussa 2018 
sekä Tampereella tänä vuon-
na. Tapahtumat ovat iki-
muistoisia, varsinkin näin 
mahtavassa seurassa. Aion 
osallistua myös ensi vuon-
na Amsterdamissa olevaan 
World Gymnaestrada –ta-
pahtumaan.

Jaana Mäntykenttä
Olen Jaana Mäntykenttä ja 
kuulun johtokuntaan ns. 
vanhemman ominaisuudes-
sa näkökantaa antamassa.

Jaana Valkola
Olen Jaana Valkola ja toi-
min voimistelujaoston sih-
teerinä. Olen tullut mukaan 
voimistelujaoston toimin-
taan aikuinen – lapsi –ryh-
män ohjaajana 27 vuotta sit-

tä saakka olen ollut enem-
män ja vähemmän mukana 
PuU:n toiminnassa eri jaos-
toissa ja pääseuran hallituk-
sessa. Liikunta on ollut aina 
tärkeä osa elämääni. Se tu-
kee jaksamista arjessa ja olen 
kokenut ihania kohtaamisia 
jumpissa, tapahtumissa ja ja-
oston/urheilijoiden toimin-
nassa. Vapaaehtoistyön on 
tutkitusti todettu edistävän 
terveyttä, joten eihän tästä 
voi enää luopuakaan. Sydä-
mellisesti toivotankin kaik-
ki tervetulleeksi mukaan toi-
mintaamme!

ten oman pienen tyttäreni 
kanssa. Olen toiminut oh-
jaajana eri ikäisille jumppa-
reille satujumpasta aikuisten 
ryhmiin mm. mixjumppaan, 
circuitiin ja kuntojumppaan. 
Tällä hetkellä ohjaan tans-
sillisen voimistelun esitys-
tä Kirkkaat vedet, joka esi-
tetään World Gymnaestrada 
Amsterdamissa kesällä 2023. 
Olen aikoinaan ohjannut 
voimistelujaoston ryhmien 
lisäksi useamman vuoden 
kansalaisopiston liikunta-
ryhmiä. 

Voimistelujaoston hallin-
nossa olen toiminut ohjaaja-
vastaavana, tiedotusvastaa-
vana, varapuheenjohtajana 
ja puheenjohtajana. Lisäk-
si olen toiminut nyt jo kuu-
detta kertaa Gymppinä eli 
linkkinä voimisteluliiton ja 
paikallisyhdistyksen välillä 
Gymnaestrada tapahtumien 
tiimoilta. Itse olen osallistu-
nut kansallisiin Gymnaest-
rada voimistelutapahtumiin 
kolme kertaa ja kansainväli-
siin kaksi kertaa. Ensi kesänä 
lähden mukaan kolmanteen 
kansainväliseen Gymnaest-
rada tapahtumaan Amster-
damiin sekä voimistelijana 
että Gymppinä. 

Pääseuran eli Pudas-
järven Urheilijoiden toi-
mintaan olen ensimmäisen 
kerran tullut mukaan yleis-
urheilujaoston toimintaan 
kymmenvuotiaana, kun 
muutin paikkakunnalle. Sii-

Suvi Lehtonen
Olen Lehtosen Suvi ja toimin 
voimistelujaoston johtokun-
nassa. Ohjaan lisäksi voimis-
telujaoston tehotreeniä (kun-
tojumppaa) ja kehonhuoltoa. 
Jumpassa ikähaitari on laaja; 
iloiseen joukkoomme kuu-
luu jumppaajia parikymppi-
sistä yli 70-vuotiaisiin! Tär-
keintä onkin, että jokainen 
tekee omalla tasollaan, oman 
kuntonsa mukaan - ikä tai 
kunto ei ole este tulla jump-
paamaan. Rakennan tunnin 
yleensä niin, että lämmitte-
lystä siirrymme sykettä ko-
hottavaan aerobiseen osuu-
teen, jonka jälkeen teemme 
lihaskunto-osuuden. Tä-
hän perään olen pitänyt vie-
lä puolen tunnin kehonhuol-
lon, jossa venyttelemme, 
rullailemme ja rauhoitumme 
treenin jälkeen. Tehotreenis-
sä välillä tanssimme, nyrk-

keilemme, teemme liikkeitä 
oman kehon painolla, kah-
vakuulilla, kuminauhoilla, 
käsipainoilla tai levypaino-
tangolla sekä nostamme sy-
kettä HIIT-tyylisesti. 

Oma urheilutaustani on 
melko laaja, sillä olen ur-
heillut koko ikäni ja urhei-
lu on itselleni elämäntapa. 
Lapsesta asti olen hiihtänyt, 
harrastanut juoksua, pyö-
räillyt ja uinut. Nuorem-
pana pelasin kymmenen 
vuotta jalkapalloa sekä kä-
vin ohessa pelaamassa säh-
lyä. Yläkouluikäisenä aloi-
tin jumppaharrastukseni 
aerobic-tuntien parissa, josta 
jumppaskaala laajeni zum-
baan. Varsinkin opiskeluai-
koinani Savonlinnassa kävin 
lukuisilla eri jumppatunneil-
la tanssillisista sh´abam ja 
lattaritunneista bodypump, 
-attack, -combat ja -balan-
cetunteihin. Tuolloin suori-
tin yliopistossa myös liikun-
nan sivuaineopinnot. Pientä 
itsensä haastamista urhei-
lu myös sisältää, sillä puoli-
maraton ja sprinttitriathlon 
ovat kuuluneet monen ke-
sän kisailuihini. Voimiste-
lujaoston jumppaa olen nyt 
ohjannut viisi vuotta ja lop-
pua ei näy; tervetuloa uu-
detkin jumppaajat mukaan 
pitämään hauskaa liikunnan 
ohessa! 

Mervi Nieminen
Voimistelu on ollut harras-
tuksenani lähes koko ikäni. 
Nuorena olin mukana Muo-

nion Naisvoimistelijoissa ja 
pian Pudasjärvelle muutet-
tuani aloin käymään jum-
passa. Voimistelujaoston 
johtokuntaan olen kuulunut 
yli kymmenen vuotta, joista 
viimeiset vuodet rahaston-
hoitajana. Parasta tässä har-
rastuksessa on kiva porukka 
ja Gymnaestrada reissut.

Tintti Vänttilä
Olen Tintti Vänttilä ja toimin 
ohjaajana voimistelujaostos-
sa. Tällä hetkellä vetämä-
ni ryhmä on tehotreeni cir-
cuit. Tehotreeni circuit tunti 
on toiminnallista lihaskun-
toharjoittelua omaa kehon-
painoa ja eri välineitä apuna 
käyttäen. Tunti sisältää sekä 
lihaskuntoliikkeitä että ae-
robisia liikkeitä. Harjoittelu 
on tehokasta ja tunnin aika-
na treenataan kehon kaikkia 
lihasryhmiä kiertoharjoit-
teluna. Kiertoharjoittelu to-
teutetaan HIIT-tyylisesti, eli 
jokainen tekee omalla pai-
kallaan sarjat. Tehotreeni 
circuit sopii kaikentasoisille 
liikkujille ja kynnys mukaan 
tulemiselle on matala. 

Olen toiminut ohjaajana 
Pudasjärven Urheilijoiden 
Voimistelujaostossa pian vii-
si vuotta. Liikunta on muu-
tenkin iso osa elämääni ja 
mm. juoksu ja spinning ovat 
vieneet sydämeni. Rakastan 
liikuttaa ihmisiä ja on ihana 
nähdä miten liikunta saa ih-
miset voimaan hyvin! Tule 
siis rohkeasti mukaan liik-
kuvaan joukkoomme! 
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tujen ruokintapaikoilla 
tai vilistävän liiterien ja 
mökkien nurkissa. Metsä-
myyristä ei ole juurikaan 
haittaa, vaikka ne pääsi-
sivätkin sisälle mökkei-
hin tai asuntoihin. Toisi-
naan myyrät asustelevat 
omakotitalojen yläpohjil-
la villojen seassa. Raken-
nusten puurakenteisiin 
myyrät aiheuttavat har-
voin suurempaa tuhoa. 
Kenties suurin haitta tu-
lee eläimien ulosteista ja 
virtsasta, jotka sotkevat 
paikkoja. Ulosteissa on 
myös bakteereja, jotka ai-
heuttavat myyräkuumet-
ta, joka aiheuttaa haittaa 
munuaisille ja voi johtaa 
jopa kuolemaan. Metsä-
myyrän tulevaisuus näyt-
tää varsin valoisalta Suo-
messa. Metsämyyrä on 
laji, joka on hyötynyt il-
maston lämpenemisestä. 
Esiintymisen pohjoinen 
raja on kulkenut käsikä-
dessä kuusen esiintymis-
rajan kanssa. Ilmaston 
lämpeneminen on hil-
jalleen siirtänyt kuusen 
esiintymistä pohjoisem-
maksi tunturilapissa ja 
samalla myös metsämyy-
rä pääsee levittäytymään 
pohjoisemmaksi.

Jarmo Vacklin

Kevät ja alkukesä ovat 
metsämyyrille kiireistä aikaa

Metsämyyrä joutuu ottamaan talvella riskejä noustes-
saan ravinnon perässä hangen yläpuolelle. Metsämyyrä on 
herkkupala muun muassa lapinpöllölle ja varpuspöllölle. 

Metsämyyrän erottaa peltomyyrästä kauniin punaruskean 
turkin avulla. 

Talvella myyrät elelevät 
säästöliekillä kuten muu-
kin luonto. Turvaa tuo-
vat talvipesään kannetut 
siemenet ja muut kasvien 
osat. Varastoja on täytetty 
aina lumien tuloon saakka. 
Aina ei kuitenkaan talvi-
varastot riitä koko pitkän 
talvikauden ajaksi. Myy-
rät joutuvat lähtemään ra-
vinnon hakuun pesästään 
ja se on aina riski. Muun 
muassa lapinpöllö, var-
puspöllö ja varpushauk-
kakin ovat persoja myyrä-
aterialle. Myyrille maittaa 
talvella muun muassa ko-
ristepensaiden ja puiden 
kuoret ja erityisesti nuori-
en mäntyjen kärkisilmut 
ovat suurta herkkua. 

Usein metsämyyriä nä-
kee kiipeilevän korkeal-
lakin puissa. Myyrät her-
kuttelevat muun muassa 
kuusien naavalla. Myös 
käpyjen siemenet maistu-
vat. Myyrät nakertelevat 
siemenet kävyn suomujen 
alta. Keväälle myyriä sel-
viää vain murto-osa syk-
syisestä määrästä. Kevät 
on myös metsämyyräl-
le kiireistä aikaa. Lisään-
tymiskausi alkaa kevääl-
lä. Tosin piennisäkkäät 
voivat suotuisissa olosuh-
teissa lisääntyä lähes mi-
hin vuodenaikaan tahan-
sa. Naaras synnyttää heti 
alkukesällä toisen poiku-

een edellisen jälkikasvun 
imetyksen loputtua. Näin 
jatkuu läpi kesän ja poiku-
eita voi olla 4-5 kesän aika-
na. Keväällä ja alkukesällä 
syntyneet poikaset synnyttä-
vät itse loppukesällä. Nämä 
synnyttävät kesän poikaset 
harvoin selviävät vuoden-
vaihteeseen saakka. Loppu-
kesällä syntyneet poikaset 
jatkavat sukua vasta yleensä 
seuraavana keväänä. Näin 
ollen metsämyyrän elinkaari 
on hyvin lyhyt. Tavallisesti 
myyrä kerkeää elinaikanaan 
talvehtia vain yhden talven. 

Metsämyyrän saattaa se-
koittaa toisinaan peltomyy-
rään. Hyvä metsämyyrän 
tuntomerkki on kaunis pu-
naruskea turkki. Metsämyy-
rän läheinen sukulainen pu-
namyyrä muistuttaa myös 
metsämyyrää. Punamyyrä 
on pohjoinen laji ja viihtyy 
etupäässä Lapissa. Metsä-
myyrä ja punamyyrä solmi-
vat usein sekaliittoja ja on 
huomattu, että myös jälki-
kasvu pystyy saamaan jäl-
keläisiä. Tosin vain naaraat 
ovat kykeneväisiä suvunjat-
kamiseen. Nimensä mukai-
sesti metsämyyrä on metsien 
laji. Runsaimmillaan laji on 
rehevissä metsissä, joissa on 
aluskasvillisuutta runsaasti. 

Elinehto  
petolinnuille
Parhailla myyrämailla saat-

taa määrä olla liki sata myy-
rää hehtaarilla. Määrissä 
on huomattavia vaihtelui-
ta paikkakuntien välillä. Ka-
ruista harjumetsistä ja kallio-
metsistä löytyy vähemmän 
metsämyyriä. Mutta muun 
muassa hakkuuaukeil-
la myyriä saattaa asustella 
enemmänkin. Vaikka ihmi-
selle myyrillä ei ole juuri-
kaan merkitystä, petolin-
nuille myyrät ovat elinehto. 
Ilman myyräkansaa ei olisi 
juuri petojakaan. Muun mu-
assa monet pöllöt jättävät 
kokonaan pesimättä, mikäli 
myyrävuosi on huono. Myy-
rien määrä vaikuttaa myös 
petojen poikasien määrään. 
Hyvin usein petolintujen 
poikaset kuolevat nuorina 
ravinnon, eli myyrien puut-
teeseen. 

Lintujen ja monien nisäk-
käiden ravintoa ovat pää-
asiassa metsä- ja peltomyy-
rät, jotka kilpailevat Suomen 
runsaimman nisäkkään tit-
telistä. Huonona metsä-
myyrävuotena peltomyyrä 
kiilaa todennäköisesti met-
sämyyrän edelle. Toki muut-
kin myyrälajit kelpaavat pe-
doille. Esimerkiksi kärppä 
on myös perso vesimyyril-
le. Yleensä ne myyrät, joi-
ta ihminen havaitsee ovat 
metsämyyriä. Metsämyy-
rä poikkeaa muista myy-
ristä siinä, että ne liikkuvat 
myös päivisin valoisaan ai-
kaan. Toisinaan metsämyy-
riä näkee talvi päivisin lin-

MEILLE KIRJOITETTIIN 
* yleisönosasto

Korona kannattaa ottaa edelleen huomioon
Täällä Pudasjärvelläkin on koko ajan ko-
ronaa liikkeellä, että olisikohan viisas-
ta käyttää maskeja asioilla kulkiessaan? 
Ihan omasta halustaankin voi mas-
kia käyttää, ei välttämättä tarvitse aina 
odottaa, että jostain ylemmältä taholta 
tulee käyttösuositukset.

Omassa tuttavapiirissänikin on täl-
läkin hetkellä paljon koronaa sairasta-

via ja osalla tauti on rajuna, vaikka ei ole 
vanhuksista kyse ja rokotuksetkin on. 
Osalla on tauti jo toista kertaa. Kuinka 
rajuna tauti olisikaan, jos ei olisi roko-
tukset otettuina. Rokotukset kannattaa 
ehdottomasti ottaa.

Kotona tehtyjen koronatestien tulok-
set eivät näy missään virallisissa korona-
tilastoissa. Ja niitäkin ”virallisia” testitu-

loksia on täällä koko ajan.
Yritetään jokainen laittaa kortemme 

kekoon, ettemme levittäisi tautia. Maski 
on yksi keino ja myös se, ettei kulje sai-
raana kaupoissa ja muilla asioilla asioil-
la. Ja sitä turvaväliäkin voi jokainen pi-
tää vaikkapa kauppojen kassajonoissa.

Nimim. Ajatellaan lähimmäisiä

S Y Y S R E T K E N   
ma 19.9. Piipposen pirtille Kouvalle, 

Pudasjärven alueen 
Sydänyhdistys järjestää 
jäsenilleen

jossa Esko Piipponen ottaa retkeläiset vastaan. Kahvit. 
Siitä matka jatkuu Taivalkoskelle Hotelli Herkkoon, 

jonne on kutsuttu mukaan taivalkoskelaisia. Ruokailu. 
Lähtö Oikopolun pysäkiltä kello 10.00. 

Omavastuuosuus 15 €/hlö, sis. kyydin, kahvit ja ruokailun. 
Arpajaiset linja-autossa. 

Ilmoittautumiset su 11.9. mennessä puh. 050 559 9066 /
Leena, 0400 385 281/Heimo. Paikkavaraus 40 henkilölle. 

SYYSMYYJÄISETSYYSMYYJÄISET 

¤  MYYNNISSÄ MM. LEIVONNAISIA SEKÄ 
KAALILAATIKKOA KOTIIN VIETÄVÄKSI

¤  LAPSILLE NARUTUSTA JA ONGINTAA
¤  ARVONTAA, PALKINTOINA  

MM. LAHJAKORTTEJA ERI LIIKKEISIIN
¤  RUOKALASTA HERKULLISET  

TÄYTETYT UUNIPERUNAT  
LISUKKEINEEN SEKÄ RETKIKAHVILASTA 
PULLAKAHVIT 

TERVETULOA!TERVETULOA!

PUDASJÄRVEN 
RAUHANYHDISTYKSELLÄ 

PERJANTAINA 9.9.2022 KLO 18.00.
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Kanadassa ei juhannusta 
juhlistettu, eikä sitä tunnettu 
juhlapäivänä, mutta samoi-
hin aikoihin (1.7.) oli Kana-
dan kansallisuuspäivä, joka 
on suuri juhla. Silloin koko 
kaupunki on koristeltu ja 
tarjolla on monenlaista vi-
rallista ja vapaata ohjelmaa. 
Saimme kutsun kaupungin 
juhlatilaisuuteen esittele-
mään kotimaatamme, mutta 

Kanadan kuulumisia – syksyä kohden mennään
Pudasjärveläinen Jukka Jokikokko matkusti, kuten 
on aiemmin kerrottu Kanadaan, New Brunswikin 
provinssin Sussexiin helmikuussa viime talvena 

monitoimikonetta ajamaan. Kerromme tässä 
juttusarjassa Jukan kuulumisia ”rapakon takaa”.

olimme silloin töissä, emme-
kä päässeet paikalle.

Olimme sittemmin kut-
suttuna tuttavaperheen 
järjestämillä "juhannus-
juhlilla”. Kyseessä oli ns. 
nyyttikestit mutta isäntä-
väki oli sen kyllä ohitta-
nut ja tarjottavaa riitti yl-
lin kyllin. Teimme samalla 
kulttuurivaihtoa. Veimme 
juhliin perisuomalaisia elin-

tarvikkeita, karkkeja ja juo-
mia tarjolle. Varsinkin Fa-
zerin sininen tuntui olevan 
vallan suosittu maku täkä-
läisille, salmiakista eivät juu-
ri perustaneet, irvistelivät 
vain. Olimme ajatelleet vie-
dä saunankin ja tarjota heille 
perinteisen juhannussaunan 
vastoineen, mutta keväinen 
saunan siirto oli vaurioitta-
nut alustaa sen verran, että 
siitä jouduttiin luopumaan.

Kahdeksankymmentä lu-
vulla täällä oli tehty koemie-
lessä suomalaisten opeilla 
koeistutus–ala valkomäntyä 
harvennuksineen. Nyt ne 
puut on kasvaneet valtavik-
si ja suoriksi, laadukkaiksi 
tukkipetäjiksi. Nyt sitä met-
sikköä ihmetellään ja esi-
tellään yleisölle. Muutoin 
täällä metsät ovat aika lail-
la ryteikköisiä, hoitamatto-
mia, istutuksen jälkeen luon-
nontilaan jätettyjä metsiä ja 
vaikka puusto välillä on hie-
man järeämpää, niin heik-
koja kohteita löytyy todella 
paljon. Edellisellä savotalla 
löytyi uusia puulajejakin. Ja-
lavaa, saarnia, valko- ja pu-
nakuusta. Saarni on varsi-
nainen ötökkäpuu ja sitä ei 
kerätä kesällä, eikä sitä oteta 
sahoille ennen pysyviä pak-
kasia.

Suomalainen  
tekniikka  
tuottavaa
Tällä hetkellä hakkuut ovat 

käynnissä alueella, missä 
viereisellä alueella on täkä-
läiset perinteiset koneet met-
sätöissä. Melko isotöisen 
näköistä haalaamista ja kal-
lista. Töissä on paljon miehiä 
ja koneita ja polttoainetta pa-
laa julmetusti. Kaatokasaus-
kone kaataa, juontokoura-
kone kokoaa ja lopuksi tulee 
tela-alustainen prosessori te-
kemän määrämittaista puu-
tavaraa, jotka sitten haala-
taan tien varteen. 

Koneissa käytetään eril-
lisiä kuljettajakohtaisia lii-
ketunnistimella toimivia 
seurantalaitteita, vaikka 
Ponssessa ja toki muissa vas-
taavissa on oma, tarkka ajon-
seuranta valmiina. Nyt niistä 
ollaan luopumassa ja siirty-
mässä vastaavaan ohjelmis-
toon, kuin mikä on Suomes-
sakin käytössä. Siitä näkee 
kartalta palstat, reitit, puu-
määrän ja koneen toiminta-
ajat, sekä paljon muuta tie-
toa.

Osan puutavarasta juontokourakone on haalannut tienvarteen joko prosessoitavaksi tai suo-
raan hakkurin haketettavaksi rekkojen kyytiin.

Kuvassa hakataan noin 60 hehtaarin aukkoa. Jättöpuuryhmiä ja tekopökkelöitä täällä ei tun-
neta. 

Juontokourakone tienvarressa.

Välistä löytyy sen verran järeitä petäjiä, ettei Foxilla kannata 
kaatopuuhia yrittää. Välistä avohakkuutkin ovat melkoista risukkoa raivattavaksi. 

Koneen tuottavuutta tui-
jotellaan pääsääntöisesti päi-
vätuoton ja liiketunnistimen 
perusteella, joka johtaa taas 
siihen, että koneita rasite-
taan ylettömästi, kun pyri-
tään heikoissakin kohteissa 
ylimitoitettuihin suorituk-
siin. Se kostautuu sitten tois-
tuvina ja väliin pitkinäkin 
remonttiseisokkeina ja kova-
na polttoaineen kulutukse-
na. Suomalaiset ovat koetta-
neet opettaa maltillisempaa 
ja harkitsevampaa ajotyyliä, 
joka pitemmällä, jopa vain 
viikon aikavälillä mitattuna 
on tuottavampi ratkaisu.

Ponsselta vierailu
Oman koneen saanti viiväs-
tyy. Kone on jämähtänyt nyt 
Saksassa satamaan odottele-
maan uutta kyytiä tänne. Eli 
Suezin kanavan tukkineen 
Ewer Givenin aiheuttamat 
satamaruuhkat ja ahtaajien 
lakot vaikeuttavat edelleen 
meriliikennettä.

Suomalaisia vieraita tääl-
lä ei ole näkynyt eikä ole 
kuulunutkaan muualta, 
kuin Vieremältä Ponssen de-
legaatio, joka oli poikennut 
täällä vieraisilla. Suomalai-
sia tuotteita, Pandan lakrit-
sia lukuun ottamatta, ei kau-
pan hyllyillä näe. Kotimaisia 
tuotteita voi tilata Suomi-
kaupasta.

Syksyä kohden men-
nään täälläkin. Pian ilmassa-
kin alkaa tuntumaan syksyn 
tuoksua sateineen, vaikka 
lämpötilat ovat vielä helle-
lukemissa yötä myöten. Päi-
vät eivät kuitenkaan lyhene 
ihan Pohjois-Suomen mal-
liin, ollaanhan täällä suurin 
piirtein Etelä-Ranskan leve-
ysasteilla. 

Kontrahti on puolessa vä-
lissä menossa. Sopimuskau-
den lähestyessä loppuaan 
tulee mietittäväksi teenkö 
jatkosopimuksen vai palaan-
ko Suomeen.  R.E



15PUDASjärveläinenNro 35 •  ke 31.8.2022

Mies on suomalaisten sananlaskujen ehtymätön 
aarrearkku. Nivalassa on todettu: ”Miestä siinä ky-
sytään, sano renki, kun isännän puurosta silmän 
söi.”
Virtasalmella ja Juvalla taas on tiedetty: ”Paha 
akka, pakeneva hevone, märkä mehtä ja puttoovat 
housut ne miehen mieltä koettelee.”
Jos miestä on muistettu sananparsissa, ei aiheesta 
ole pulaa vitsirintamallakaan.
– Alli, minä en enää jaksa katsella, kun sinä raadat 
itsesi kuoliaaksi. Ole hyvä ja sulje keittiön ovi! 

* * *
Rivitalohuoneiston ovella aamuyöllä: – Kyllä minä 
uskon tuon kaiken, herra Ryyppynen. Mutta minä 
olen teidän naapurinne vaimo, joten jospa yritätte 
uudelleen kertoa tuon saman selityksen – vaimollen-
ne tuolla viereisellä ovella!

* * *
Viikon YkkösTuumanen: – Eräät feministit väittä-
vät, etteivät suomalaiset miehet muka ole kohteliaita. 
Mutta kyllä monet miehet pitävät sateenvarjoa, kun 
vaimo vaihtaa sateessa autoon rengasta.
                                                         * * *  
Vaimo marmattaa miehelleen: – Kyllä meidän poi-
kamme on tullut sinuun. Jos et olisi niin arka, poika 
olisi nyt ainakin pari vuotta vanhempi!  

* * *
Vaimo ryntää olohuoneeseen ja huutaa: – Senkin 
rontti, nyt minä tiedän kaiken!  
Mies naurahtaa lehden takaa: – Kyllä sinä liioittelet 
kuten aina. Sanohan esimerkiksi, minä viikonpäivänä 
käytiin 30-vuotisen sodan ratkaisutaistelu?   

* * *
Viikon KakkosTuumanen: – Aviomiehellä ja rikol-
lisella on se ero, että rikollinen saattaa päästä hyvän 
käytöksen ansiosta vapaaksi ennen määräaikaa.                               

* * *
Huoltamon kahvilassa: – Menin Aunen kanssa nai-
misiin siksi, että hän oli erilainen kuin muut naiset. 
Make: – No millä tavalla hän oli erilainen? Kake: – 
Aune oli ainoa, joka suostui kosintaani! 

* * *
Parturissa: – Te taidattekin olla sellainen feministi-
parturi, kun teillä ei ole lainkaan miesten lehtiä, asi-
akas valittaa. – On vain tällaisia jännitys- ja kauhuleh-
tiä. 
Parturimestari: – No se nyt on sellainen ammatil-
linen juttu. On näet paljon helpompi leikata tukkaa 
kun se on pystyssä! 

* * *
Aamukahvilla: – Kyllä täällä lehdessä on ihan hyviä-
kin juttuja, edustaja Älähti hyrskähtää nauruun. – Ku-
ten tämäkin, että kyyhkyset eivät kuulu eläinkunnan 
älykkäimpään kastiin. Mitäs siitä sanot, puluseni? 

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Mies – huumorin  
aarrearkku

Sahaustaiteesta kiinnostuneita 
naisia veistokurssilla
Siurualla ei maristu, eikä bi-
letetty kylätalolla Ikosennie-
mellä, vaan veistettiin kar-
huja, koiria, metson näköisiä 
hanhia, sekä isorintainen 
nainen. Kyseessä oli jo toisen 
kerran pelkästään naisille 
tarkoitettu moottorisahaus-
veistokurssi. Naiset, jotka ei-
vät vieläkään uskaltautuneet 
kokeilemaan rajojaan, olkaa 
huoleti, keväällä jatketaan. 

Tällä kertaa oli mukana 
kaksi pudasjärveläistä nais-
ta, Tuovilan Arja ja Koivu-
kankaan Helena, Muhoksel-
ta Sirpa Niemelä, Iisalmesta 
Suski Kumpulainen, Vaalas-
ta Sofia Väisänen ja Kempe-
leestä Eija Autio. Ihailtavaa 
oli naisten sinnikkyys saha-
ta aamukymmenestä ilta-
päivälle neljään molempina 
päivinä, eipä juuri syömään 
meinanneet joutaa. Muoni-
tuksesta huolehti Siuruan 
Kylä ry. Lauantain he saivat 
viettää saunoen ja nauttien 
Siuruajoen Häränperseen 

Eija Autio Kempeleestä veistämässä karhua.

Mestari ja kisällitär.

Safarikuoro konsertoi maa-
nantaina 5.9. kello 18 Pu-
dasjärven seurakuntakodil-
la. Swahilinkielinen sana 
safari tarkoittaa matkaa. 
Nimi sopiikin Safarikuorol-
le erinomaisesti, sillä aina 
kuoron konsertoidessa jos-
sain päin Suomea laulajat 
matkaavat paikalle lähel-
tä ja kaukaa. Safarikuoro 
on sekakuoro, johon kuu-
luu noin 25-30 laulajaa. Jou-
kossa on sekä musiikin har-
rastajia että ammattilaisia. 
Laulajat ovat kotoisin eri 
puolilta Suomea Uudelta-
maalta Lappiin. Safarikuo-
roa johtaa musiikin mais-
teri, Kallion kirkon kanttori 

Tommi Niskala.
Safarikuoron konserteis-

sakin päästään matkalle. 
Ohjelmistoon kuuluu pe-
rinteistä ja uudempaa kirk-
komusiikkia, mutta myös 
lauluja lähetyskentiltä ym-
päri maailmaa mm. swa-
hiliksi, zuluksi, hepreaksi, 
mongoliksi ja espanjaksi.

Safarikuoro toimii yh-
teistyössä Suomen Lähe-
tysseuran kanssa ja lä-
hetystyön tekeminen ja 
tukeminen onkin kuoron 
toiminnan keskiössä. Kon-
serteissa laulamisen rie-
mun kautta välittyy viesti: 
”Kaikkeen maailmaan vie-
kää joutuisaan Jeesuksen 

Safarikuoro konsertoi Pudasjärvellä

Safarikuoro toimii yhteistyössä Suomen Lähetysseuran 
kanssa ja lähetystyön tekeminen ja tukeminen onkin kuo-
ron toiminnan keskiössä.

rakkauden ilosanomaa!”
Konserttiin on vapaa 

pääsy. Ohjelma maksaa 10 

euroa. 

Keijo Piirainen

Koiran teossa Sirpa Muhokselta.

kosken kohinasta ja kylmäs-
tä vedestä, uiminenkin on-
nistui koskessa. Yöpyminen 
tapahtui Konttilan Erän Hir-
vituvassa, jossa tilaa riittää. 

Ohjauksesta vastasi ku-
vanveistäjä Kari Tykkyläi-
nen Siuruan kansantasa-

vallasta. Muutama utelias 
vierailija kävi jopa ihastele-
massa naisten veistotaitoja. 
Ohjaajan tulevaisuuden haa-
ve on, että tapahtumasta tu-
lisi ainutlaatuinen mahdolli-
suus tarjota sahaustaiteesta 
kiinnostuneille naisille paik-

ka veistää ihan kansallises-
ti, ehkä kansainvälisestikin, 
Siuruan kylä on ainakin val-
mis ottamaan naisveistäjät 
vastaan. KT

LEIJONAT KIITTÄVÄTLEIJONAT KIITTÄVÄT

Lions Club 
Pudasjärvi ry

Teitte kanssamme 
onnistuneet Venetsialaiset!

Lämpimät kiitoksemme kaikille 
yhteistyökumppaneillemme ja 

tukijoillemme sekä myös kaikille 
pääsylipun ostaneille!

Sydämelliset kiitoksemme 
kaikille talkoolaisille!
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

JÄTEHUOLTOPALVELUT

• Passikuvat, myös sähköisenä, 
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien kehityspalvelu

Meiltä:

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

hautausraisanen@gmail.com, www.hautauskukkaraisanen.fi-KUKKAVÄLITYS

Koskitraktori Oy • Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi
posti@koskitraktori.fi • www.koskitraktori.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

LAKIPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

HAUTAKIVIPALVELUT

Kiven voit tilata myös suoraan netistä.
www.koilliskivi.fi       info@koilliskivi.fi
0400 891 974 Teollisuustie 2, 93100 Pudasjärvi

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

KÄYNTIOSOITTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), Kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, 
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, Fredikanterassi 7 C 121, Helsinki.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMIS-
TO JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky P. (08) 822 084
Jukolantie 2, Pudasjärvi

85 -vuotta alan ammattitaitoa!
- Kellot
  - Kihlat
    - Korut
      - Lahjatavarat Tervetuloa!

Puutarhajäte
Voit tuoda Pudasjärven  
siirtokuormausalueelle maksutta  
puutarhajätettä touko-lokakuussa
pe klo 14-18, la klo 10-14
Lajittele risut ja oksat erilleen haravointijätteestä.

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13
Teollisuustie 10, Pudasjärvi
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat), metalli ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat:
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai
lajitteluopas.fi

Jäteneuvonta: p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16 ja www.jateopas.fi.

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

Puh. 040-564 9523, 040-564 8614
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi, Avoinna ma-pe 7-16

PUDASjärveläisessä aloitettiin julkaisemaan Jarin pakinoita. Kirjoittajana on porvoolainen 
harrastekirjailija Jari Outila, joka viettää paljon aikaa Pudasjärvellä.

Jarin pakinat

Nälkä
Jos nukkuu ja näkee unta, että syö, 
niin ei herätessään kuitenkaan tunne 
itseään yhtään kylläiseksi. Ei onnis-
tunut nukkumatti vedättämään ih-
mismieltä.

Väritön
Mitä jos tulisi jostain päin avaruut-
ta, vaikka vasemmalta Siriuksen ta-
kaa, ufojen alus? Sitten se alus imisi 
kaikki värit pois maapallolta. Ja mi-

käli tämä tapahtuisi marraskuussa, 
niin Suomessa tuskin huomattaisiin 
mitään. Muutenkin on marraskuus-
sa pimeää ja harmaata. Ufojen juoni 
meni myttyyn surkealla tavalla.

Musta
Musta on hallitseva väri. Kirjoissa, 
lehdissä, netissä. Aina mustaa teks-
tiä valkoisella pohjalla. Onneksi sen-
tään televisiossa on tekstitykset val-
kealla. Vähän vaihtelua. 

Viisaus
Viisastelu kannattaa. Silloin ei välttä-
mättä vaikuta niin tyhmältä.

Luomistyö
Saatanallisessa luomisvimmassa voi 
maalata mestariteoksen. Sen älyää 
sitten kun se myydään miljoonal-
la huutokaupassa! Tulipahan luotua 
mestariteos, sitä ajattelee (nöyränä).

Jari Outila

Viime lehden Hippo-ki-
soissa kolmen pikkupo-
jan palkintopallikuvan vir-
heellinen kuvateksti tässä 
oikein. Pojat 5 v pituus-

hypyn kolme parasta pal-
kintopallilla 1. Peeti Roini-
nen, 2. Martti Liikanen ja 3. 
Vertti Liikanen.

Hippokisojen kuvateksti 
oikaistuna
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YRITTÄJÄ ilmoita 
PALVELUHAKEMISTOSSA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

RAKENNUSPALVELUITAMAARAKENNUSTA

Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit.

Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

ERÄKESKUSERÄKESKUS
ANON ASE JA TUKKU ANON ASE JA TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT  
AMMATTITAIDOLLA

Ari Mansikkamäki

0400 935 036
ari.m.mansikkamaki@gmail.com

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Erkkilä Janne  010 257 1901 
Nyman Jaana 010 257 1904 
Outila Hanne  010 257 1917

Rahoituspalvelut 
Illikainen Katri  010 257 1949 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935 
Dahl Merja-Leena 010 257 1902

Sijoituspalvelut 
Graber Soile  010 257 1939 
Naumanen Jenni  010 257 1950
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

Jenni Jenni 
Timonen-HøgliTimonen-Høgli  

040 363 6720

Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

ASUNTOKAUPAT

Tarjoamme Oulussa ja lähikunnissa monipuolisesti 
ilmanvaihtoalan palveluita. Lisäksi palveluihimme 

kuuluvat ilmalämpöpumppujen asennukset ja 
pienimuotoiset  putkialan työt. Ota yhteyttä!

+358 45 145 8330
lvi.heikkinen@outlook.com, www.lvisheikkinen.com

VUOKRA-ASUNNOT

Pudasjärven Vuokratalot Oy
Oikopolku 2 B 2, 93100 Pudasjärvi. 

P. 050 409 8190, asuntotoimisto@pudasjarvi.fi
Avoinna: ma klo 9-12, ti klo 12-15, ke suljettu, to klo 12-15, pe klo 9-12.

www.pudasjarvenvuokratalot.fi 

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike OyPudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

Tiekuntien avustuksista infotilaisuuksia
Pudasjärven kaupungin toi-
mesta Routamap Oy:stä toi-
mitusjohtaja Tommi Uu-
simäki kävi torstaina 25.8. 
kertomassa yksityisteiden 
tieosuuskuntien perustami-
sesta ja niiden tarpeellisuu-
desta. 

Paikalla oli 11 kuulijaa ja 
Uusimäen infon aikana sekä 
sen jälkeen tietoisku aiheutti 
paljon kysymyksiä ja keskus-
telua. Aihe on ajankohtainen 
ja koskee kohtalaisen suurta 
väestönosaa paikkakunnal-
lamme.

Harvaan asutussa Pudas-
järven kaupungissa on paljon 
sivuteitä, joiden varrella on 
asutusta, mutta niillä teillä ei 
ole tiekuntia.  Kunnossapito 
on näin ollen tien käyttäjien 
vastuulla ja kustannettavis-
sa. Järjestäytyneillä tieosuus-
kunnilla on mahdollisuus ha-
kea ylläpitokustannuksiin 
kaupungin avustusta.

Routamap Oy tarjoaa yk-
sityistieasioihin liittyen kat-
tavaa neuvontaa haja-asutus-
alueen asukkaille. Heiltä saa 
myös tieisännöintiä, tiekun-
tien hallintopalveluita, tieyk-
siköintien laatimisapua sekä 
päivittämistä. Ammattilai-
sen suorittamana tiekunnil-

ta säästyy aikaa ja asiat hoitu-
vat lakisääteisesti. Routamap 
Oy tarjoaa kaiken tarvittavan 
avun kokousjärjestelyistä las-
kutukseen.

Kuntien  
yhteishanke
Pudasjärven kaupunki ja 
Taivalkosken kunta ovat 
aloittaneet yksivuotisen 
hankkeen, jolla on tarkoitus 
aktivoida sekä tarjota tukea 
yksityisteiden tiekunnille ja 
-osakkaille neuvontapalve-
luiden avulla. Tavoitteena 
on tiekuntien järjestäytymi-
nen sekä valmistautuminen 
teiden kunnossapitotoimiin 
liittyviin päätöksiin. Routa-
map Oy antaa tähän kulu-
van syksyn aikana useita tie-
toiskuja. 

Valtakunnallinen 
muutos
Elykeskus on päättänyt ir-
tautua alueurakoinnista, 
jonka vuoksi yksityisteiden 
hoitaminen siirtyy vuoden 
kuluttua kunnille niille tie-
osuuksille, joilla on järjes-
täytynyt tieosuuskunta. Näi-
den tietoiskujen tavoitteena 
on tiekuntien aktivointi ja 

teiden hyvän kunnon myö-
tä kylien pysyminen elinvoi-
maisina.

Kunnat kilpailuttavat uu-
det kunnossapitourakoin-
nit ja pyrkivät etsimään ura-
koitsijoita, jotka hoitavat eri 
puolella pitäjää olevia yksi-
tyisteiden kesä- ja talvikun-
nossapitoa. Näihin on jär-
jestäytyneillä tiekunnilla 
mahdollista hakea kunnos-
sapitoavustusta. Kunnos-
sapitourakan piiriin hyväk-
sytään toimivat tiekunnat, 
joille on omat, kuntakohtai-
set määritelmät.

Uuteen hoitourakointiin 
päästäkseen, tiekunta on pe-
rustettava ennen tämän vuo-
den joulukuuta.

Tiekuntien  
avustukset 
Yksi tärkeimmistä asiois-
ta yksityisteiden osalta ovat 
avustukset, jotka liittyvät lä-
hinnä perusparannuksiin. 

Kunta jakaa avustuksia 
ylläpitokustannuksiin ja val-
tiolta voi hakea avustusta ra-
kennusurakoihin.

Uusia tilaisuuksia
Routamat Oy pitää seuraa-

van infotilaisuuden Pirtin 
kakkoskerroksen kokous-
tilassa tiistaina 30.8. alkaen 
kello 17. Tuolloin Tommi 
Uusimäki opastaa ”Nukku-
vien tiekuntien herättämi-
seen” ja kokousjärjestelyjen 
laatimiseen. 

Terttu Salmi

Tommi Uusimäki Routamap 
Oy:stä opastaa ja neuvoo ma-
talalla kynnyksellä ihmisiä 
rakentamaan tiekuntia ihan 
oman selustan turvaamisek-
si.

MEILLE SOITETTIIN 
* yleisönosasto

Nuku yö ulkona!
Nyt on nukuttu yö ulko-
na, illalla +17 ja aamulla 
+15 olipa hyvä nukkua!

Unikeko

Pudasjärven Urheilijoiden 
Suunnistusjaosto järjesti 
keskiviikkokisan 24.8. Oh-
tavaarassa. Ratamestarina 
toimi Matti Suorsa. Mu-
kana oli suunnistajia myös 
lähikunnista.

Kuntien välisen piste-
kilpailun voitti Pudasjär-
vi, Kuusamo 2. Posio 3. ja 
Taivalkoski 4.

Tulokset 
(julkaistaan vain pudasjär-
veläiset)
H21 4,9 km 4. Sauli Kuo-
pus 58,33, 6. Juha-Matti In-
get 1.14,21.

H50 4 km 1. Tapani Ala-
häivälä 44,28, 5. Ari Kok-
ko 1.15,08.
H70 3,5 km 1. Antero Pät-
si 45,01, 4. Väinö Hinkula 
1.04,29.
H12 2,1 km 1. Pauli Ala-
häivälä 22,32
D21 4km 3. Moona Har-
ju 48,45, 5. Riina Lauhika-
ri 1.22,00.
D50 3,5 km 2. Maire Kosa-
mo 1.06,30. 
D60 2,4 km 1. Anna-Liisa 
Seppänen 1.30,24. 
D14 2,4 km 1. Silja Alahäi-
välä 21,3i8. 

Ohtavaarassa 
suunnistettiin
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PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

MAKKARANPAISTO ILTAPÄIVÄ  

Pudasjärven 
Reumayhdistyksen 

Liepeen rannassa 
Keskiviikkona 7.9. klo 14. 

Tervetuloa!
Ps. Tuu porisee tulevaisuudesta. 

TerveTuloa!

Pintamontie 321, 93290 Pintamo

Lippu 15€. 
Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy).  
C-oikeudet Pintamon kyläseura

TULOSSA: la 17.9. 
Eero Magga

TanssiT PinTamollaTanssiT PinTamolla
 la 3.9. klo 20-24

TanssiTTaaTanssiTTaa

afrikan afrikan 
TähTi, valenTinTähTi, valenTin

www.oulunseudunkilpi.com
Oulun Seudun KILPI ry. 

KILPIRAUHASSAIRAIDEN 
VERTAISTUKI- / JÄSENILTA

PUDASJÄRVELLÄ
torstaina 8.9. klo 17.00

Seurakuntatalolla, Varsitie 12.
Katsomme videon Metsän herkkusienet,

joista kertoo sienineuvoja Tanja Ijäs. 
Kahvitarjoilu ja arpajaiset. 

Tervetuloa!
Vetäjänä Tuula Vikström 050 485 5845 

Seuraava vertaisilta on to 6.10.

VUOKRATAAN
Kalustettu PARTURI-KAMPAAMO  

Pietarilantie 48 (Tokmanni).  
Vapautuu 1.10.

Kalustettu PARTURI-KAMPAAMO 
Kumpulantie 1 Oulu (Sampo Katrilli).  

Vapautuu 1.12.
RIVITALOKAKSIO Kuusitie 12 B 8.  

Vapautuu 5.9. Vuokra 610 €/kk.
KAKSIO Puistotie 2 A 12 II krs.  

Vuokra 600 €/kk.
RIVITALOYKSIÖ 26 m2 Ii. 

Vuokra 380€/kk.
P. 0400 681 895 Pertti Heikkinen

Koskenhovilla 
su 4.9.2022 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura

BINGO 

Tervetuloa! 

Pudasjärven Yrittäjät ry:n 
SYYSRETKI 

pe-su 7.-9.10. Leville kylpylähotelli 
Levi Hotel Spa. Linja-auto lähtee pe 7.10. 

klo 10 Oikopolun pysäkiltä, paluu 
sunnuntaina iltapäivällä. 

Ensi lumen latu ja lumetettu laskettelurinne 
käytössä. Yhdistys maksaa linja-auton, jokainen 
maksaa majoituksen ja ruokailut. Hinta jäsenille 

120-140 €/henkilö 2 h huoneissa, ei jäsenet 150 €. 
Hintaan kuuluu aamiaiset ja kylpylän käyttö. 
Perjantai-iltana on Kittilän yrittäjien sekä Levi 
matkailualueen edustajien yhteistapaaminen.

Huoneita varataan vain sen verran, kuin on lähtijöitä, 
joten nyt toivotaan hyvissä ajoin ilmoittautumisia. 

Myös alustaviakin ilmoittautumisia otetaan vastaan. 
Ota siis yhteyttä elokuun loppuun tai viimeistään 

5.9 mennessä. Jos tulee riittävästi 
yhteydenottamisia, retki toteutetaan ja ilmoitetaan 

lähtijöille myös tarkat hinnat ja ohjelma. 
Ota yhteyttä pj Heimo Turunen 0400 385 281 

vkkmedia@vkkmedia.fi tai sihteeri Markku Knuuttila 
040 555 8766 markku.knuuttila@gmail.com

YRITTÄJIEN 
AAMUKAHVIT

Yrittäjän päivän merkeissä 
maanantaina 5.9. klo 8–9. 

Lipunnosto klo 7.55 Hyvän Olon Keskuksen  
pääoven edessä, ja siitä siirrytään  

Kurkisaliin kaupungin tarjoamille aamukahveille,  
jossa vapaamuotoista keskustelua yrittäjyyteen  

liittyvistä asioista.

Kaikki Yrittäjät tervetuloa!

RETKIPÄIVÄ POSIOLLE tiistaina 13.9.2022.

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry.
PUDASJÄRVEN 
PAIKALLISOSASTO

Lähtö klo 8.00 Oikopolun pysäkiltä ja paluu noin klo 
18.00. Retken käyntikohteita ovat Kulttuurikeskus Pen-

tik-mäki, Sysiniemen runopolku, Himmerkin lomakeskus, 
Kotiseutumuseo, Akanlahden tukinsiirtolaitos ja paluumat-

kalla Jalavan kauppa ja pirttikahvila. Matkalle sopii 50 ensik-
si ilmoittautunutta. Osaston jäsenet ovat ilmoittautumisessa 
etusijalla. Retki toteutuu, mikäli lähtijöitä on vähintään 20.
Retken omavastuuosuus on 20 €/jäsen ja 40 €/ei-jäsen.
Lisätiedustelut ja ilmoittautumiset 7.9. mennessä, 

Maire Puhakka 044 9707 813. 

HALUATKO JAKAA PYÖRÄILYN 
TUOMAA ILOA YMPÄRILLESI?   
Tarvitsemme riksaluotseja (=riksapyörän kuljettajia)

Tiistaina 6.9. klo 16.15–18 
teoriaosuus (työkeskus, Kauralantie 3).
Tiistaina 13.9. klo 16.15 
alkaen pyörän käsittely osio. 

Tule Suomen Punaisen Ristin 
pyöräluotsikoulutukseen. 

Riksapyörä toiminta 
mahdollistaa ikäihmisten tai 

erityisryhmien 
ulkoilun uudenlaisella tavalla. 

Pyöräluotsi koulutus sisältää:
Vapaaehtoistyön periaatteita, liikenneturvallisuutta,                                                  

kohtaamista ja riksapyörän teoria ja käytännöntietoutta. 
Ilmoittautumiset: 

Arja Panuma/044 298 0074 (tekstiviestillä) tai
Marja Lohvansuu/040 739 8966 (tekstiviestillä)

Koulutus ei velvoita sitoutumaan mihinkään, kaikki                                                        
toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

SPR Pudasjärven osasto

VUOKRATAAN
Kauppatie 6:ssa toisen keroksen 

4h+keittiö, 
suihkutila ja erillinen wc. 97 m2, kaukolämpö, heti 

vapaa. Ota yhteyttä 044 353 2506.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 11

Lämpimästi tervetuloa!

Me kehoitamme teitä Me kehoitamme teitä 
vastaanottamaan Jumalan vastaanottamaan Jumalan 
armon niin, ettei se jää turhaksi. armon niin, ettei se jää turhaksi. 
2 Kor. 6:12 Kor. 6:1

HOX! Karaokea lähes joka viikonloppu. Jopa 50 000 kappaleen HOX! Karaokea lähes joka viikonloppu. Jopa 50 000 kappaleen 
valikoima. Lisätietoa Puhoskylän kyläseuran Facebookissa. valikoima. Lisätietoa Puhoskylän kyläseuran Facebookissa. 

MöykkälässäMöykkälässä  

Maksu käteisellä tai kortilla. 

Tahdit takaa

Näljängäntie 1391 
SIKAJUHLIEN RÄÄPPIÄISET SIKAJUHLIEN RÄÄPPIÄISET 

Lippu 15€

la 10.9. klo 20.30-01.00la 10.9. klo 20.30-01.00

Puhoskylän kyläseura

TARMO MALILA JA TÄYSIKUUTARMO MALILA JA TÄYSIKUU
Grillistä herkullista savukasleria.Grillistä herkullista savukasleria.

ELÄKELIITON PUDASJÄRVEN 
YHDISTYS RY. JÄRJESTÄÄ

 JÄSENILLE SOKKORETKEN  
la 10.9.2022, mikäli lähtijöitä on 40.

Lähtö klo 9.00 Oikopolun pysäkiltä ja paluu klo 18.00. 
Matkan hinta 20€ hlö, sisältää matkan ja ruuan.

Suositus ulkovaatteet!
Ilmoittautumiset 5.9.2022 mennessä p. 0400 281 023

Matkalla arpajaiset!  

HALUTAAN VUOKRATA 
Pariskunta etsii vuokralle pientä ok-taloa keskustan 

läheisyydestä. P 045 352 0999.
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Kintut ja mieli korkealle kesän riemussa
Kotieläinten varhaiske-
sän vauhdikasta ja raila-
kasta menoa kuvaili hie-
nosti markkinapakinassaan 
Kauko Kuukasjärvi Saraky-
län Vattumarkkinoilla. Kai-
ken ikäisten lehmien, vasi-
koiden ja mullien kintuista 
löytyi huimaa vauhtia ja 
potkuja taivasta kohti kun 
navettojen ovet avattiin ja 
eläimet pääsivät pitkän tal-
ven jälkeen vihreille laitu-
mille vapaasti liikkumaan. 
Joskus tuntui, ettei näillä na-
vetassa rauhallisesti käyt-
täytyvillä elikoilla ollut ul-
kona näkö- eikä kuuloaistia 
lainkaan. Ympäröivää aitaa 
ei nähty eikä meininkiä hil-
litseviä huutoja korvat saa-
vuttaneet. Lopulta hillitön 
temmeltäminen laantui ja 

eläimet pysähtyivät maiste-
lemaan tuoretta nurmea. Ju-
hannuskesän aikoihin olivat 
auringonpalvojien ensim-
mäiset hellepäivät. 

Asuntoni takapihalla 
moniväristen kukkien ym-
päröimänä oli nautinnollis-
ta antaa auringon tehdä rus-
kettavaa tehtäväänsä talven 
jäljiltä aneemisen vaalealle 
iholle. Jotakin tästä täydelli-
syydestä kuitenkin puuttui 
ja puute jatkui pitkälle lop-
pukesän tienoille. Pörriäi-
set, kukkakärpäset ja muut 
tärkeät pölyttäjät loistivat 
poissaolollaan! Onneksi elo-
kuun auringonottopäivinä 
nämä mainiot mesityöläiset 
saapuivat ahkeroimaan ke-
tunkellojen ja muutamien 
muiden keskikesän kukkas-

ten kimpussa. Oli herkul-
lista katsella ja kuunnella 
näiden pienten otusten sin-
nikästä touhuilua ja sulois-
ta surinaa. 

Marjastajille kuluva kesä 
on tarjonnut runsaan ja mo-
nien marjojen suuren annin 
ja toisenlaisten surisijoiden 
seuran. Monille meistä myö-
häiskesän metsä on arvokas 
ja kutsuva ympäristö erilais-
ten ruokasienien keräämi-
seen, joita on saanut nap-
pailla koriin mielin määrin.  

Useissa pudasjärvisille 
ihmisille tehdyissä kyselyis-
sä on noussut luonto ja luon-
nossa toimiminen tärkeys-
järjestyksessä ykköspallille. 
Lyhyen kesän aikana lähes 
kaikilla on mahdollisuus 
viipyä niityillä, pelloilla, 

vaaroissa, metsissä, vesis-
töissä tai soilla tehden niitä 
asioita, joista eniten pitää. Ei 
ole pakko harrastaa mitään 
tiettyä juttua, voi yksinker-
taisesti vain mennä veden 
äärelle kuuntelemaan ja kat-
selemaan vesielämän näy-
telmää. Metsä ja muu kui-
vempi luonto kasveineen, 
eläimineen ja tuoksuineen 
villitsee mielikuvituksen 
huimille retkille tai antaa ta-
sapainottavan rauhan levot-
tomalle tai ahdistuneelle si-
sikunnalle. Parin vuoden 
paussi yhteisissä yleisöta-
pahtumissa päättyi ja kon-
serttien, teatteriesitysten, 
urheilutapahtumien, tanssi-
en, poliittisten, uskonnollis-
ten ja monenmoisten mui-
den tilaisuuksien tarjonta Takapihan mesitarjontaa pörriäisille.

saavutti runsaudellaan mil-
tei kaikki kyläkulmat. Hyvä 
asia, sillä ihmiset ovat sosi-
aalista sorttia ja kaipaavat 
kuulla ja nähdä toisiaan. 

Otetaan loppukesästä 
ja ruskasyksystä kaikki ilo 
irti! 

 Sointu Veivo 

Minna Värtön taidenäyttely ”Elonmerkkejä”
Pudasjärven kirjaston näytte-
lyseinällä on ollut jo muuta-
man päivän pudasjärveläisen 
Minna Värtön ”Elonmerkke-
jä”- taidenäyttely. Teoksien 
värimaailma ovat niitä elon-
merkkejä, joita taiteilija on 
saanut vaikeina elämän het-
kinään. Jokainen ihminen voi 
luovuuden ja tekemisen kaut-
ta ilmaista 

ajatuksiaan ja tunteitaan. 
Joku voi purkaa niitä kirjoit-
tamalla, soittamalla tai kä-
velemällä metsässä. Minnal-
le maalaaminen on ollut se 
henkireikä, joka on auttanut 
työn ja stressin keskellä. Par-
haimmillaan teokset voivat 
herättää katsojassa ajatuksia 
löytää ja kokeilla omia luo-
vuuden taitojaan. Toisaalta 
värit ovat jo sinänsä terapeut-
tisia. Ne antavat impulsseja 
harmauden keskellä elämäs-
tä ja toivosta. Minnan teok-
set ovat syntyneet viimeisen 
parin vuoden aikana. Min-
nan tyylin on abstraktinen, 
jossa ei pyritä esittämään mi-
tään luonnollisen maailman 
kohteita. Näyttely on avoin-
na syyskuun loppuun saak-
ka. Vieraskirjaan voi nimen li-
säksi kirjoittaa ajatuksia, mitä 
näyttely herätti.

Unelma luovasta 
taiteilijan urasta 
kariutui
- Ruuhkavuosien takia maa-
laaminen oli tauolla 20 vuot-
ta. Oli opiskelua, lasten kas-
vattamista ja työelämän 
kuvioita. Kiireiden tasaan-
nuttua huomasin, että mi-
nullakin on omaa aikaa. Roh-
keana naisena lyöttäydyin 
taideopiskelijoiden mukaan, 
jotka olivat vuokranneet Ou-
lusta sopivan tilan maalaa-
miseen. Samaisen porukan 
kanssa laitoimme teoksia esil-
le Taide- ja Kehysliike Jokelan 
näyteikkunoille. Kimmok-
keen maalaamiseen olen saa-
nut äidiltäni. Hän on maalan-

nut useita tauluja. Äidin sisko 
Aili on maalannut hyvinkin 
paljon ja Annikki jonkun ver-
ran sekä veljeni Janne on tai-
tava piirtäjä. Kyllä se taiteel-
lisuus tulee kodinperintönä. 
Lukio aikana innostuin var-
sinaisesti maalaamaan, sitä 
ennen olin piirtänyt. Tykkä-
sin olla kuvaamataidon opet-
tajamme Paavo Ahosen ren-
noilla tunneilla. Lukiolaisena 
pidin ensimmäisen taidenäyt-
telyn ja lehtihaastattelussa sa-
noin haluavani luovaksi tai-
teilijaksi. Elämä vei kuitenkin 
toisia polkuja opiskelemaan 
fysioterapiaa.   

Luovuus puhkesi 
esiin uudestaan
Minnan nuoruusvuosien luo-
vuus puhkesi uudestaan esiin 
kolme vuotta sitten. Elon-
merkkejä -näyttelyn taulut 
ovat syntyneet kahden vii-
meisen vuoden aikana. Maa-
laaminen on Minnalle hyvä 
vastapaino työlle. Se ren-
touttaa ja vie ajatukset pois 
työhön liittyvistä asioista. 
Maalaamista hän käyttää työ-
kaluna työssä jaksamiseen. 
Hän ei suunnittele etukäteen 
taulujen aiheita. Maalaami-
nen on hänelle intuitiivista 

eli toimintaa tunteen tai vais-
ton ohjaamana. ”Minä lät-
kin värejä tauluun ja katson, 
mitä niistä syntyy”. Luonto, 
musiikki ja eri tunnetilat ins-
piroivat Minnaa. Kerran hän 
innostui maalaamaan näke-
mänsä unen. Joskus hankala 
työpäivä purkautuu väreinä 
tauluun. Värit ovat terapeut-
tisia. Minna kertoi, että hä-
nen on vaikea maalata hillit-

tyä värimaailmaa. Jokaisessa 
taulussa on oma fiilis, johon 
hän on purkanut tunne-elä-
mänsä tuntemuksiaan. 

- Äitini on rohkaissut mi-
nua eniten. Toivonkin, että 
näyttelyyn tutustujat kirjoit-
taisivat vieraskirjaan palau-
tetta. Palaute auttaa minua 
kehittymään maalaajana. 
Olen valinnut näyttelyyn se-
kalaisen otoksen erityyppi-

siä tauluja ja toivon, että jo-
kainen taulu voisi koskettaa 
jotakuta.  

Tavanomaisuudesta poi-
keten esillä on myös muo-
doltaan pyöreitä tauluja. Ne 
luovat uuden ulottuvuuden 
ja pistävät aivot ajattelemaan 
eri tavalla. Toimin kevytyrit-
täjänä eli minulta voi myös 
ostaa tauluja. 

Ape Nieminen

Kirjaston näyttelyseinällä on Minnan teoksia reilusti toistakymmentä. Kuva: Marjatta Rinne.

Minnan teoksissa väreillä on oma tarkoituksensa ja tehtävänsä.
Väsyneen kulkijan saapuminen metsäkämpälle vai mitä sinä 
näet kuvassa?
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HIIHTOKESKUS ISO-SYÖTE 
ISO-SYÖTE BIKE PARK
klo 10-11.30 Bike Park tutuksi kurssi 89 €/hlö
klo 14-16 koko perheen leikkimielinen nopeuslasku-
kisa pyörällä Mustin ja Lystin harjoittelualueella 
(Lumimaa). Palkintoja arvotaan kisan jälkeen.

HOTELLI ISO-SYÖTE
klo 17-21.00 Avoimet ovet Skywalkille.  
(aiemmin päivällä yksityistilaisuus)
Kahvila on auki klo 10.30-17.00 ja  
À la Carte on tarjolla klo 16-21.

PIKKU-SYÖTE
klo 12-15 seinäkiipeilyä, vapaa pääsy
Ko. viikonlopun tulisempi Pikku-Syöte palaa  
burger. Hinta 1 pihvillä 13,50 € ja 2 pihvillä 15 €. 
Lounas noutopöydästä klo 11-14 ja päivällinen klo 
16-19. Ravintola auki klo 21 saakka ja keittiö  
klo 20 saakka.

SYÖTTEEN ERÄPALVELUT
klo 12-13 Huskytarhavierailu. Vapaa pääsy.

KIDE HOTEL BY ISO-SYÖTE
Avoimet ovet eli hotellihuoneeseen pääsee 
tutustumaan.

SYÖTTEEN LUONTOKESKUS
Syötteen sienipäivä
Klo 10 Sieniretki, lähtö luontokeskukselta joko jalan 
lähimetsään tai kimppakyydein kauemmas (riip-
puu sienitilanteesta, selviää edellisellä viikolla)

Retkelle max. 25 osallistujaa, ennakkoilmoittautu-
minen luontokeskukseen: e-mail: syote@metsa.fi tai 
puh. 020-6396550

Klo 13 paluu retkeltä luontokeskukselle, lounas 
omakustanteinen (omat eväät laavulla tai sieni-
keittolounas Kahvila Korppi)

Klo 13.30-16 Nyyskämuorin sienivinkit luontokes-
kuksen laavulla

Ko 14-16 Sieninäyttely luontokeskuksen terassilla

SYÖTTEEN KESKUSVARAAMO / INFO
Avoinna klo 9-17

PYTKY RANCH
Lasten päivä Pytkyssä 3.9.
klo 12 kasvomaalausta
klo 14 kauden viimeinen kepparikisa, voittajalle
40 euron lahjakortti
Leikkimielinen piirustuskisa aiheena mikä on parasta 
Syötteellä. Kaikille reippaille piirtäjille 
Pytky tarjoaa jäätelötötterön
Pytky Cafe on avoinna klo 11-16.

KELOSYÖTTEEN KOTAKAHVIO
klo 11– 16 Kotakahvio on avoinna.

PEIKKOPOLUN TAPAHTUMA                   
Kelosyötteen peikkopolulla ohjelmaa hienoissa 
puitteissa. Alueelta löytyy nuotiopaikan lisäksi 
Peikkoteatteri luonnon keskellä sekä huikeat vaara-
näkymät tarjo ava Aurinkokallio.
Peikkopolun varrella on monenkirjava joukko uusia 
ja vanhoja luonnonmateriaaleista tehtyjä peikkoja. 
Peikkopolku löytyy myös erilaisista digitaalisista kart-
tapalveluista. www.pudasjarvi.fi/peikkohaaste-kylille/
Tapahtuma alkaa klo 12 ja päättyy klo 15
–  Kylät tuovat omat peikkonsa polun varteen 
 klo 12 alkaen
–  Tapahtumassa tarjolla mehua ja makkaraa 
 lähtöpaikalla
–  Marko Väyrynen laulattaa lapsia 
 klo 13.30 alkaen Peikkoteatterissa
Autojen pysäköinti Kelo-Syötteen kotakahvilan 
(Kelosyötteentie 9) piha-alueelle. Bussi kulkee 
nonstoppina edestakaisin klo 12-15 Peikkopolun ja 
kotakahvilan väliä.

SYÖTTEEN PALOASEMA
klo 14-16 paloasemalla (Särkisuontie 4, Syöteky-
lä) kaluston esittely ja paloturvallisuusvalistus sekä 
alkusammutusta.
Klo 19-21 luppoveden rannassa kaluston esittely, 
paloturvallisuusvalistus sekä alkusammutusta. 
Hälytysvaraus

PÄRJÄ SKI BISTRO
klo 12-22 (00) avoinna
klo 18.00 Karkkibingo

RAVINTOLA BISTORIA
Päivällisbuffet tarjolla klo 12-18  
ja À la Carte klo 14-23

ILLAN OHJELMA  
LUPPOVEDELLÄ
SYÖTTEEN KYLÄYHDISTYS
klo 19-21 Luppoveden rannalla: Lättyjenpaisto- ja 
myyntipiste, myynnissä myös kahvia, teetä, mehua 
ja makkaraa. Käteismaksu.

SYÖTTEEN MÖKKILÄISYHDISTYS
klo 18-21 Syötteen tikkamestaruuskilpailut järjes-
tetään Luppoveden rannalla. Kisassa on miesten, 
naisten ja lasten sarjat. Aikuiset 2 €/2 heittoa ja 
lapset 1 €/2 heittoa. Sarjojen voittajat palkitaan. 
Mökkiläisyhdistyksen hallituksen edustus paikalla. 
Tulepas kisaamaan ja jututtamaan!

PIKKU-SYÖTE
Luppoveden rannalla
klo 18-21 Korikiipeilyä, vapaa pääsy.

SYÖTTEEN KOULU
klo 18-21 Syötteen tunturikoulu myymässä lakuja ja 
viihdyttämässä tapahtumavieraita.

MUUTA OHJELMAA
klo 20.30 Kokko
klo 21 Ilotulitus

TUNTURIPUB
klo 21.45 Jatkot, esiintyjänä Express, vapaa pääsy
Tunturi Market on avoinna klo 9.00-19.00
Tunturi Pubi avoinna klo 12.00-24.00 
(keittiö suljetaan 21.00)

MUUT PALVELUT
Syöte Taxi palvelee 24/7 numerossa 040 561 6211
Iso-Syötteen Taksimatkat Oy 0400 158 258 ja  
STP 0400 609 441

Tapahtuman järjestävät Syötteen alueen yritykset 
ja toimijat, Syötteen Matkailuyhdistys ry, Pudasjär-
ven kaupunki ja Pudasjärven Kehitys Oy

Lisätietoa tapahtumasta ja 
Syötteen tarjonnasta: syote.fi

Luppovesi palaa -tapahtuma
la 3.9.2022

Tervetuloa koko perheen Luppovesi palaa! -tapahtumaan Syötteelle! 
Tapahtuma levittäytyy koko Syötteen alueelle – ohjelma- ja aktiviteettipisteitä on jokaiseen makuun.
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