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Lasten Venetsialaiset 
Jyrkkäkosken huvialueella 

LA 27.8. klo 10-13 
Luvassa mm: 

Elias Kvistin Koominen Taikashow klo 11.30 

disco, hattaraa, poppereita, ongintaa… 

Tervetuloa!  
 
 

 

Venetsialaiset JyrkkäkoskellaVenetsialaiset Jyrkkäkoskella -teemaliite lehdessä-teemaliite lehdessä

PUDASjärveläinen
Nro 34 •  ke 24.8.2022

Teemana: Kasvua maaltaTeemana: Kasvua maalta

MaalaismarkkinatMaalaismarkkinat  

Tervetuloa ostamaan ja myymään! Tervetuloa ostamaan ja myymään! 
Järjestäjänä Kyläkolmio ry.

Voit tulla myös myymään omia Voit tulla myös myymään omia 
tuotteitasi ”mitä omin käsin teet tai  tuotteitasi ”mitä omin käsin teet tai  

omalla maalla kasvatat” omalla maalla kasvatat” 
(ei leivonnaisia).(ei leivonnaisia).

Paikkamaksu 30 €.Paikkamaksu 30 €.
Lisätietoja ja varaukset: Lisätietoja ja varaukset: 

vesa.sarajarvi@kylakolmio.fi / 050 538 3873vesa.sarajarvi@kylakolmio.fi / 050 538 3873

KuukasjärvelläKuukasjärvellä
Kylätalolla, Kuukasjärven kouluntie 2Kylätalolla, Kuukasjärven kouluntie 2

 la 27.8. klo 11-15 la 27.8. klo 11-15
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Tule tapaamaan Artoa!

TERVETULOA 
JUTTELEMAAN! 

PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUEJOHTOA 
PUDASJÄRVELLÄ

LA 27.8. klo 13.15-14.00

puoluesihteeri

Arto
Luukkanen

S-marketilla,
Kauppatie 8

30 vuotta luotettavaa ompelukonekauppaa toisessa polvessa

TO 11.11. KLO 11-17TO 11.11. KLO 11-17
SUOJAN TALOLLA, URHEILUTIE 3, ORIVESISUOJAN TALOLLA, URHEILUTIE 3, ORIVESI

OSTETAAN OMPELU- JA SAUMAUSKONEITA!

Järj. Pekkalan Ompelukone p 0400-883 121

VUODEN 2021 OMPELU- JA
SAUMAUSKONEIDEN
LOPPUUNMYYNTI

30 vuotta luotettavaa ompelukonekauppaa toisessa polvessa

VUODEN 2020 OMPELU- JA
SAUMAUSKONEIDEN
LOPPUUNMYYNTI

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

 Järj. Pekkalan Ompelukone p. 0400883121

HYVITÄMME VANHOISTA KONEISTA RIITTÄVÄSTI!

Meiltä myös helppokäyttöiset
KOULUKONEET

koulu- ja kotikäyttöön.
Täystakuu 5 vuotta.

Myös ompelukoneita, jotka
OMPELEVAT VAIVATTA

paksua nahkaa ja 12-16 -kertaista 
farkkua ja ohutta silkkiä.

Saumauskoneita
JOKA LÄHTÖÖN!

Rajoitettu
erä!

Uusi Bern
TÄYSAUTOMAATTI

195€

OSTETAAN OMPELU- JA SAUMAUSKONEITA!

HUOLTO:
KAIKKI MERKIT

MAANANTAINA 31.5. KLO 11–17
LIEKSASSA KULMALLA, PIELISENTIE 44

Meiltä myös helppokäyttöiset

KOULUKONEET
koulu- ja kotikäyttöön.
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Saumauskoneita

JOKA LÄHTÖÖN!

HUOLTO: KAIKKI MERKIT!
Myös ompelukoneita, jotka

OMPELEVAT VAIVATTA
paksua nahkaa ja

12-16 -kertaista farkkua ja 
ohutta silkkiä.

Uusi Bern
TÄYS-
AUTOMAATTI195:-

Rajoitettu erä!
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PERJANTAINA 26.8. 
KLO 11-16

SUOJALINNALLA
Urheilutie 2, Pudasjärvi
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PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14          www.k-rauta.fi

2 kpl jäljelläKUMIVENE 230KUMIVENE 230

/kpl/kpl

TUOLI JA RAHI CELLO PALERMOTUOLI JA RAHI CELLO PALERMO
290290--..

3 kpl jäljellä
/kpl/kpl179179--..

Polyrottinkiset tuoli ja rahi Polyrottinkiset tuoli ja rahi 
valkoiseksi maalatulla teräs-valkoiseksi maalatulla teräs-
rungolla. Tuolissa yhtenäinen rungolla. Tuolissa yhtenäinen 
vaalean beige pehmuste.vaalean beige pehmuste.

Erittäin tukeva kahden Erittäin tukeva kahden 
hengen kumivene, jossa hengen kumivene, jossa 
on liuskepohja. Sopii on liuskepohja. Sopii 
maksimissaan 4 hevosvoiman maksimissaan 4 hevosvoiman 
moottorille. Merivedenkestävä. moottorille. Merivedenkestävä. 
Ulommainen kerros on paksua PVC:tä Ulommainen kerros on paksua PVC:tä 
ja sisus polyesteriverkkoa.ja sisus polyesteriverkkoa.

Pudasjärvi-Syöte-
Taivalkoski.
040 482 4117
Nostimet, maantiivistäjät, käsityökalut, 

peräkärryt ja paljon muuta.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 28.8. kello 10. Toimittaa Vei-
jo Lohiniva, avustaa Timo Liikanen, kanttorina Keijo Piirai-
nen. Striimaus YouTube-kanavan kautta. 

Kuorot: Safarikuoron konsertti seurakuntakodilla ma 
5.9. kello 18. Vapaa pääsy, ohjelma 10€. 

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. 

Perheretki Syötteelle Peikkopolku –tapahtumaan la 3.9. 
Lähtö kello 10.45 seurakuntatalolta ja paluu takaisin n. klo 
15.30. Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa Peikkopolun laa-
vulla, peikkopolulla ja peikkoteatterissa. Perheet voivat ha-
lutessaan tehdä peikon etukäteen ja viedä sen peikkopo-
lun varrelle. Peikkoteatterissa on pienimuotoinen musiikki/
leikkituokio. Järjestäjä tarjoaa makkaran ja mehun. Omat 
retkieväät on hyvä ottaa mukaan. Retki on maksuton. Per-
heretki on osa Perheen parhaaksi –projektin toimintaa. Il-
moittautumiset marko.vayrynen@evl.fi tai 0400 866 480/
Marko viimeistään ma 27.8. 

Rippikoulu Rippikoulukirjeet vuonna 2008 syntyneille on 
lähetetty maanantaina 22.8. Mikäli, et ole saanut kirjettä 
ole yhteydessä nuorisotyönohjaajaan 040 752 4387 / Sirpa  

Lapsiparkki pe 26.8. ja 2.9. kello 9.30–12 seurakuntako-
dilla. 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 31.8 kello 10–12.30 seurakuntakodilla.   
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yh-
dessä vanhempien, isovanhempien, kummien tai muun ai-
kuisen kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, vaihtuvaa ohjelmaa, 
pikkukirkkohetki 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 
mahtuu 50 ensimmäistä ilmoittautunutta. 

Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.    

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: Pe 26.8. klo 18 nupe, ry:llä. Su 28.8. 
kello 16 seurat, ry:llä, Timo Liikanen, Matti Törmänen. 

Kastettu: Antton Henrik Seppänen. 

Kuolleet: Viuhkola Toivo, 85 vuotta. 

On ihmeen hyvä tänne tulla taas 
– Lasse Mårtensonin tunnetuk-
si tekemää laulua ”On ihmeen 
hyvä kotiin tulla taas” lievästi 
mukaillen. Oltuani kuluvan vuo-
den kevään työssä toisessa seu-
rakunnassa palasin takaisin tän-
ne Pudasjärvelle heinäkuussa. 
Kokemukset kasvattavat ja an-
tavat näkökulmaa asioihin; eh-
käpä opin arvostamaan Pudas-
järveä vieläkin enemmän tuon 
kevään aikana, kun sain vertai-
lukohtaa muuhun. Täällä usko 
on juurevaa; se näkyy ja tuntuu 
arkielämässä – ja siitä huolimat-
ta tai ehkä juuri siksi täällä jokai-
nen saa olla oma itsensä sellaise-
na kuin on.

Me kristityt odotamme lo-
pullista kotiin pääsyä. Viime 
sunnuntaina kirkkovuodessa 
vietettiin 11. sunnuntaita hel-
luntaista ja päivän otsikko oli 
”etsikkoaikoja”. Käsittelin tuo-
ta aihetta saarnassani Sarakylän 
vattumarkkinoiden jumalanpal-
veluksessa muun muassa seuraa-
vasti: Meillä jokaisella on myös 
omassa elämässämme, omassa 
vaelluksessamme, oma etsikko-
aikamme. Kuulemmeko me sil-
loin Jumalan äänen, olemmeko 
valmiit ottamaan Häneltä vas-

taan sen, mitä hän tahtoo meille 
antaa? Vai suljemmeko korvam-
me, kovetamme sydämemme ja 
jatkamme tiellämme eteenpäin 
vahvoina omassa itsessämme, 
oman voimamme tunnossa vail-
la kykyä tunnustaa omaa heik-
kouttamme?

Mitä nämä etsikkoajat itse 
kunkin kohdalla voivat olla, mi-
ten ne voisi tunnistaa? Meidät 
on aikanaan pyhässä kastees-
sa otettu mukaan armoliittoon. 
Armoliittoon, joka on Jumalan 
puolelta sitova lupaus jokaiselle 
kastetulle kristitylle kuuluvas-
ta pelastuksesta ja iankaikkises-
ta elämästä. Meidän oma hen-
kilökohtainen etsikkoaikamme 
sitten ratkaisee sen, otammeko 
tämän meille tarjotun armon ja 
pelastuksen vastaan, vai emme-
kö ota. Meitä kutsutaan eri elä-
män vaiheissa, meitä kutsutaan 
joskus hyvinkin yllättäen ja jos-
kus meitä kutsutaan moniakin 
kertoja. Kaikkia meitä kuiten-
kin kutsutaan. Paavali kirjoit-
taa Roomalaiskirjeen 9. luvussa 
”Loppumattoman kirkkautensa 
hän taas on antanut ilmetä niis-
tä astioista, joita kohtaan hän 
osoittaa laupeutta ja jotka hän 
on valmistanut kirkkautta var-

ten. Sellaisiksi hän on kutsunut 
meidät, olimmepa juutalaisia tai 
emme”.

Viime sunnuntain lukukap-
pale Ilmestyskirjasta sanoi näin: 
”Se, joka voittaa, saa ylleen val-
keat vaatteet, enkä minä pyy-
hi hänen nimeään elämän kir-
jasta, vaan tunnustan hänet 
omakseni isäni ja hänen enke-
liensä edessä”. Tuon lupauksen 
mukaisesti me kuljemme koh-
ti voittopalkintoa, suurta voit-
topalkintoa, jonka saamme 
omaksemme huomaamalla ja 
tarttumalla omaan etsikkoai-
kaamme silloin, kun se meidän 
kohdallemme tulee. Meidän tu-
lee pitää silmämme ja korvam-
me auki ja mielemme avoinna 
uskomaan todeksi Jumalan lu-
paukset omassa elämässämme.

Oma etsikkoaikani uskon 
tiellä on ollut välillä varsin vä-
rikäs ja itse kuulun siihen ko-
vakorvaisten joukkoon, jota on 
kutsuttu monta kertaa. Ja Ju-
malan kärsivällisyys kantoi he-
delmää: aikanaan tuon kutsun 
lopulta kuulin. Nyt saan olla Hä-
nen työssään täällä Pudasjärvel-
lä – ehkä minun piti käydä sitä 
kutsua, sitä etsikkoaikaa, kuu-
lemassa ja kokemassa muual-

la, kunnes sen todella kuulin. Ja 
kiitollinen tuosta kutsusta olen.

Laulu, jota siteerasin alus-
sa, on itse asiassa sanoituksel-
taan hyvin ovela: tosiasiassa lau-
laja ei ole palaamassa kotiinsa, 
vaan hän vain unelmoi kotiin 
paluusta. Viimeinen säkeistö se-
littää kaiken; laulaja on harmai-
den tiiliseinien sisällä vankilassa 
haaveillen olevansa kotonaan. 
Ehkä mekin välillä koemme ole-
vamme arkielämässämme hie-
man kuin vankeina, suoritus-
paineet, taloushuolet tai muut 
murheet painavat. Silloin mei-
dän on hyvä ajatella omaa et-
sikkoaikaamme ja sitä, kun ker-
ran todella saamme olla kotona. 
Emme enää harmaiden henkis-
ten tiilimuuriemme sisällä, vaan 
taivaan kirkkaudessa ylistämäs-
sä Kristusta iankaikkisesti.

”Etsikää Herraa, kun hänet 
vielä voi löytää, huutakaa hän-
tä avuksi, kun hän on lähellä!” 
(Jes 55:6)

Jari 
Valkonen

Etsikkoaikoja
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Kaupungista Iinattijärvelle 
rauhallisempaan elämään
Minun nimeni on Kaylen, 
olen 19 vuotta vanha. Minul-
la on suomalainen äiti ja ame-
rikkalainen isä. Olen käynyt 
minun koko elämäni koulua 
Yhdysvalloissa ja tulen kesäl-
lä aina pariksi kuukaudek-
si Iinattijärvelle. Minulla on 
Yhdysvalloissa tosi erilainen 
elämä, kuin mitä täällä Suo-
messa. Kotona Yhdysvallois-
sa löytyy marjoja vain ruo-
kakaupasta ja uintia on vain 
uima-altaassa. Suomessa saa 
juoda mummin kotitekoista 
mehua, poimia omat marjat, 
mennä pyöräilyille metsään 
ja uida järvessä. On muka-
va tulla Iinattijärvelle aina 
kesäksi. Meillä on erilaista 
ruokaa, kuin on Yhdysval-
loissa. Täällä on paljon enem-
män marjoja ja on myös ollut 
hauskaa. Minulla on kaverei-
ta joka puolella maailmaa ja 
minulla on kumpaakin, kau-
punkielämää Yhdysvalloissa 
ja maalaiselämää Suomessa.  

On myös mukavaa, että 
saan kokea perheeni kult-
tuuria ja että saan puhua ke-
sällä suomea. Minä puhun 

aina kotona äitini ja velje-
ni kanssa suomea. Iinatti-
järvellä saan puhua suomea 
muun perheen kanssa sekä 
ystävien kanssa, kun leikit-
tiin. Olen aina puhunut pa-
remmin englantia kuin suo-
mea. Minulle on tärkeää 
tulla Iinattijärvelle, jotta mi-
nun suomen kieleni säilyi-

si. Tulin Iinattijärvelle viettä-
mään aikaa perheeni kanssa, 
päästäksemme kaupungis-
ta rauhallisempaan ja yk-
sinkertaisempaan elämään. 
Saan kokemusta luonnosta, 
jota en olisi muuten saanut, 
koska Suomessa keskitymme 
luontoon enemmän kuin Yh-
dysvalloissa. Vaikka se on ol-

lut erilainen elämä kuin mo-
nella muulla on ollut, ja on 
aina hankalaa lähteä yhdestä 
kodista toiseen. Olen kiitolli-
nen, että olen saanut kokea ja 
nauttia elämän erilaisuudes-
ta sekä Yhdysvalloissa että 
Suomessa. KL

Kaylen Nesbitt ja Irja Järvinen.

Pudasjärven Sotaveteraanit ry

YLIMÄÄRÄINEN 
KOKOUS

ke 7.9.2022 klo 18.00 Kauppatie 5 
(entinen Kenkä-Ahonen).

Esillä liittyminen Tammenlehvän Pohjois- 
Pohjanmaan Perinneyhdistyksen jäseneksi. 

Tervetuloa! Hallitus
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MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Varaa aika p. 010 525 8801 tai  
ajanvaraus.coronaria.fi

Koillisopistoilla yhteistyötä 
Koillisopistot, eli Pudasjär-
ven, Taivalkosken, Kuusa-
mon, Posion ja Ranuan kansa-
laisopistot järjestävät yhteisen 
kestävän elämäntavan teema-
viikon osana Euroopan yh-
teistä kestävän kehityksen 
viikkoa. Teemaviikolla 38 jär-
jestetään maksuttomia etä-
luentoja kestävään elämän-
tapaan liittyvistä aiheista. 
Luentojen aiheita ovat: ”72 
tunnin varautuminen”, ”Il-
mastonmuutos”, ”Kestävä 
matkailu” ja ”Kestävä vaa-
tehuolto, kierrätys ja kerta-
käyttömuoti. Viikon viimei-
sen luennon ”Oman elämän 
budjetoinnin” ovat tuotta-
neet Marttaliitto ja Takuusää-
tiö. Muut luennot rahoitetaan 
Opetushallituksen Laatu- ja 
kehittämishankkeesta. Kaik-
ki teemaviikon luennot jär-
jestetään Teams-yhteydellä ja 
ilmoittautuneille lähetetään 
linkki ennen luennon alka-
mista. Kestävän elämäntavan 
viikon lisäksi Koillisopistot 
järjestävät viikolla 46 Kan-
sainvälisen kulttuuriviikon. 
Eri teemojen kautta tutustu-
taan eri maiden kulttuurei-
hin. Myös nämä etäluennot 
ovat maksuttomia. 

Vapaan sivistystyön ken-
tälle tehdyn lakimuutoksen 
myötä Koillisopistot ovat 
tehneet yhteistyötä laaties-
saan eri kursseille osaamista-

voitteet, arviointikriteerit ja 
opintopisteet. Osaamisperus-
teisesti toteutettujen kurssi-
en opinto- tai tutkintotiedot 
voidaan kurssin lopuksi kir-
jata Koski-tietokantaan, josta 
opiskelija voi hyödyntää niitä 
myöhemmin. Edelleen kan-
salaisopistojen kursseilla voi 
opiskella ja harrastaa myös 
ilman suorituspaineita - vain 
omaksi iloksi. 

Kuka tahansa voi 
mennä minne 
tahansa
Kansalaisopistojen kursseille 
voi kuka tahansa osallistua. 

Pudasjärviset voivat halutes-
saan osallistua Taivalkosken 
tai jonkun muun kansalais-
opiston kursseille ja päinvas-
toin. Etäyhteyksien avulla voi 
opiskella itselleen sopivaa ai-
hetta kotoa käsin. Joskus on 
päivitettävä ensiaputaitoja 
tai suoritettava hygieniapas-
si. Silloin on mentävä sinne, 
missä kurssi järjestetään. Esi-
merkiksi Taivalkosken kan-
salaisopiston uusina kurs-
seina alkavat muun muassa: 
”Pyydysrakentajan kurssi”, 
”Raakamakkaroita itse teh-
den” ja ” Koillismaan asut-
taminen-verkkoluento.” Pu-
dasjärven kansalaisopiston 

tarjottimelta löytyy usei-
ta ihan uusia kursseja muun 
muassa: ”Valkosipulin kas-
vatus”, ”Kansantanssin al-
keet 6-8-vuotiaille lapsille” ja 
”Kiehtovat polymeerimassa-
korut.” Kaiken kaikkiaan Pu-
dasjärven kansalaisopisto tar-
joaa lukuvuoden aikana 325 
eri kurssia! Ilmoittautuminen 
syksyn kursseille alkaa tiistai-
na 23.8. kello 9.00. Syksyn ja 
talven iltoihin löytyy varmas-
ti tekemistä opiston uuden 
nettiosoitteen takaa: https://
uusi.opistopalvelut.fi/pu-
dasjarvi/fi/

Ape Nieminen

Koillisopistot järjestivät yhteisen opinto-oppaiden julkistamistilaisuuden 18.8. Etäyhteyden 
kautta Pudasjärven kansalaisopistoa edustivat taide- ja taitoaineiden vastuuopettaja Vuok-
ko Nyman ja apulaisrehtori Pasi Kemppainen. Musiikin vastuuopettaja Johanna Kilpijärvi oli 
Zoom-linkin kautta tilaisuudessa mukana.

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

1.-
PORKKANA,  
LANTTU TAI  
PUNAJUURI
1 kg, Suomi

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-SU 25.-28.8. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

PS

MUREAT

PÄIVÄT
POSSU-POSSU- HERKKUTORILTA

499
KG SUOMI

K-ruokamestarin

PORSAAN  
LAPA

995
KG

K-ruokamestarin

KUUMA PORSAAN  
GRILLIKYLKI

SUOMI

K-ruokamestarin

PORSAAN  
PAAHTOKYLKI

699
KG

SUOMI

K-ruokamestarin

PORSAAN ETUSELKÄ

399
KG

SUOMI

Voimassa TO-LA 25.-27.8.

K-ruokamestarin

PORSAAN  
KASSLER

699
KG SUOMI

995
KG

SUOMI

K-ruokamestarin

VILJAPORSAAN  
KYLJYS

K-ruokamestarin

PORSAAN  
LUUTON PAISTI

799
KG

SUOMI

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko
Lihakeitto L, G 
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Valkosipuliperunat L, G 
Keitinperunat L,G
Broileripasta L, G
Bolognesekastike L

Perjantai
Gulassikeitto L, G 
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L, G 
Lihapullakastike L 
Poro-salamikiusaus L, G

Tiistai
Lohikeitto L, G
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Riistakäristys L, G
Kung pao kanaa L 

Torstai
Lapin riistakeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L,  G
Kermaperunoita L, G 
Lohkoperunat L, G 
Talon pulled-pork L 
Lohikisaus L

Maanantai
Jauhelihakeitto L, G 
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L, G 
Palapaisti L
Makaronilaatikko L

Päivittäin
Broilerin koipireisiä
Grillikylkeä 
Palvikylkeä
Päivän lämpimät kasvikset
Päivän salaatit

Herkku-
toriltamme 

arkisin maistuvat 
lounasannokset 

mukaan!

279
PKT

Valio

VOI  
NORMAALI- 
SUOLAINEN
500 g (5,58/kg) 
Rajoitus 2 pkt/talous

-17 %
Plussa-etu

K-Menu

WOK- 
VIHANNEKSET 1 kg

K-Menu

PATA- 
AINEKSET
300 g

Muista 
myös aina 
edulliset 
K-Menu 

tuotteet!
265

PSS299
KPL

Torstaista 
sunnuntaihin 

hyvä valikoima 
ihania leivoksia 
herkutteluun! 

Alkavat torstaina!Alkavat torstaina!Alkavat torstaina!
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Lakarille uudet teknisen työn tilat
Maanantaina 15.8. kauha-
kuormaaja nosti ensimmäi-
sen kauhallisen maata kuor-
ma-auton lavalle Lakarin 
koululla. Liikuntasalin jat-
keeksi tuleen uudet teknisen-
työn opetustilat. Laajennuk-
sen tilaajana on Pudasjärven 
kaupungin tekniset- ja ympä-
ristöpalvelut. Opetustilan on 
suunnittelut Sitowise Oy. Ra-
kennusliike Asuntoinsinöö-
rit Oy on rakennushankkeen 
pääurakoitsija. LVI-asennuk-
sista vastaa Pudasjärven LVI- 
ja Rautatarvike Oy ja sähkö-
työt hoitaa Koillissähkö Oy.

Uudet opetustilat on tar-
koitus valmistua ensi vuoden 
helmikuussa.

Työmaalla työskentele-
vän Kauko Määtän tehtä-
vänä on valvoa maan ajoa 
ja tehdä putkihommia. Val-
vovaa silmää tarvitaan, kos-
ka maan alta löytyy sähkö-
kaapeleita ja Kairan kuitua. 
Kaapelinauhan puuttuminen 
tuo aina yllätyksiä. Kaivinko-
neenkuljettaja ei välttämät-
tä näe kaikkea, mitä kauhan 
alta paljastuu.

- Porttia pitää aukoa kuor-
ma-autolle ja sulkea, ettei 
koululaiset pääse tänne. Val-
vominen on vastuullista työ-
tä. Tämä on mieluinen työ-
maa, koska se on lähellä 
Ala-Siuruan kotia. Työmaat 
saattavat olla kauempana-
kin. Kuljetuspudaksen hom-
missa olen ollut nyt kahdek-
san vuotta. Aiemmin olin 15 
vuotta Maanrakennus Ko-
mulaisella ja Ruotsissakin 
olen näitä hommia tehnyt. 
Kokemusta on kertynyt siis 
ihan mukavasti.  

Uutta opetustilaa 
170 neliötä
Rehtori Jussi Kolu kertoi, 
että koulu on panostanut re-
montin vuoksi piha-alueen 
turvallisuuteen ja välitunti-
valvontaan. Koululaisten vä-
lituntialue on rajattu päära-

kennuksen pihaan. Aina on 
valvova ohjaaja pääraken-
nuksen ja vanhan koulun vä-
lissä, ettei tulisi vahinkoja. 
Työmaalle kulkee päivittäin 
useita ajoneuvoja. Välitunti-
valvonnassa on kaksi opetta-
jaa ja koulunkäynninohjaaja. 
Kukaan saa mennä työmaa-
alueelle päivällä eikä iltaisin-
kaan.

- Koulu jatkuu kentäl-
le päin kymmenisen metriä. 
Uutta tilaa tulee noin 170 ne-
liötä, sinne tulevat teknisen 
työn tilat. Meidän nykyiset 
käsityön luokat ovat tuolla 

Laajennusosaan tulee noin 170 neliötä lisää ja parantaa tek-
nisen työn opettamisen laatua.

Kauko Määtän tehtävä on valvoa yleisen turvallisuuden toteutumista työmaalla. 

Lakarin nykyiset teknisen työn konehuoneen tilat ovat ahtaat 
ja suurin osa koneista ei vastaan tämän päivän turvallisuus-
kriteerejä.

- Kaupunki teki hyvän päätöksen, koska nykyiset tilat ovat päivittämisen tarpeessa, kertoi 
rehtori Kolu.

vanhimmassa rakennukses-
sa. Ne on tarkoitus muuttaa 
OSAO:n opiskelijatyönä ta-
vallisiksi luokiksi. Väliseiniä 
purkamalla luokkahuonei-
ta tulee kolme. Koulu, kansa-
laisopisto tai joku muu ryhmä 
voi käyttää niitä opetus- tai 
ryhmätiloinaan. Nykyiset 
teknisen työn tilat ovat ai-
van liian ahtaat ja koneet ovat 
turvallisuusvaatimuksiltaan 
vanhentuneet. Uuteen laa-
jennusosaan tulevat teknisen 
työn puutyösali, konehuone, 
kuumakäsittely tila, pintakä-
sittely- eli maalaustila, etei-

nen ja wc-tilat. Lisäksi tulee 
suunnitteluhuone, jossa on 

tietokone ja 3D-tulostin niin, 
että voidaan tehdä jokin työ. 

Tiloista tulee nykyaikaiset.
Ape Nieminen

Remontti vaikuttaa Syötteen 
luontokeskuksen syyskauteen

Syötteen luontokeskuksen 
syyskautta säestää vasaroi-
den pauke, kun keskusta ja 
sen ympäristöä remontoi-
daan uuteen uskoon. Ra-
kennustyöt vaikuttavat 
muun muassa pysäköinti- ja 
liikennejärjestelyihin. Luon-
tokeskuksen retkeilyneu-
vonta ja kahvila palvelevat 
normaalisti lokakuun lop-
puun asti. 

Syötteen luontokeskusta 
uudistetaan tämän vuoden 
aikana merkittävästi, kun 
pysyvä näyttely uusitaan ja 
muita julkisia tiloja ehoste-
taan. Maastossa kansallis-
puiston pää- ja sivulähtöpis-
teet saavat uudet rakenteet. 

Luontokeskuksen pysy-
vä näyttely on nyt purettu 
ja uuden näyttelyn raken-
taminen alkaa syyskuussa. 
Näyttelytilat ovat remontin 
aikana suljettuina. Uuden 
näyttelyn on määrä valmis-
tua joulukuussa. 

Keskuksen auditorio saa 
niin ikään uuden ilmeen 
syksyn ja alkutalven aika-
na. Kahvilan ja aulan tilo-
ja ehostetaan marraskuus-
sa, jolloin luontokeskus on 
kokonaan suljettu asiakkail-
ta. Lokakuun loppuun saak-
ka Kahvila Korppi, Taiga-
vireen välinevuokraamo 
sekä Metsähallituksen lupa-
myynti ja retkeilyinfo pal-

velevat asiakkaita normaa-
listi päivittäin kello 10-16. 
Poikkeuksena on keskiviik-
ko 31.8., jolloin koko raken-
nus on suljettuna remontin 
vuoksi. 

Syksyn aikana rakennus-
töitä on myös maastossa. 
Kansallispuiston uuden läh-
töportin rakennustyöt alka-
vat syyskuun alussa ja sivu-
lähtöpisteiden uusiminen 
aloitetaan Kaunislammel-
ta elo-syyskuun vaihtees-
sa. Rakennustöiden aika-
na kaikki kansallispuiston 
reitit ovat retkeilijöiden 
käytössä, mutta työt aihe-
uttavat muuttuneita pysä-
köinti- ja kulkujärjestelyitä 

luontokeskuksen ja lähtö-
pisteiden ympäristössä. 

Syötteen luontokeskus 
on palvellut retkeilijöitä lä-
hes 20 vuoden ajan. Uuden 
pysyvän näyttelyn nimenä 
on Rakkaudella Luontosi ja 
siinä käsitellään luonnon ja 
ihmisen suhdetta. Näytte-
lyn keskiössä ovat Syötteen 
alueelle tyypilliset pohjoiset 
boreaaliset metsät eri luon-
totyyppeineen ja lajeineen. 

Luontokeskuksen uudis-
tustyöt rahoitetaan osittain 
eduskunnan myöntämällä 
lisärahoituksella. 

Metsähallitus tiedotus Suomaisema Syotteen Rytivaaran kierroksella. Kuva Saara 
Airaksinen Metsahallitus.
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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 25.-31.8. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 25.-26.8. LAUANTAINA 27.8. MA-TI 29.-30.8. KESKIVIIKKONA 31.8.

TORSTAI-LAUANTAI 25.-27.8. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 29.-31.8.

KENKÄOSASTOLTA
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SuperSuper
JÄÄTELÖ-JÄÄTELÖ-

PUIKOTPUIKOT
100 ml100 ml

Old El PasoOld El Paso
TORTILLATORTILLA

320-326 g320-326 g

KananpojanKananpojan
FILEESUIKALEFILEESUIKALE

300 g300 g
hunajamarinoituhunajamarinoitu

ConferenceConference
PÄÄRYNÄPÄÄRYNÄ

HKHK
BALKANBALKAN

MAKKARA-MAKKARA-
TANKOTANKO

500 g500 g

Atria Atria 
KAISER-KAISER-
WURSTWURST
palanapalana

HKHK
BURGERIBURGERI
100 g100 g

Hyvä  Hyvä  
NAUTA NAUTA 
JAUHELIHA JAUHELIHA 
-rasvaa max 10%-rasvaa max 10%

Atria Atria 
METSÄSTÄJÄN METSÄSTÄJÄN 
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

PorsaanPorsaan  
KYLJYKSETKYLJYKSET

Snellman Snellman TOSI TOSI 
MUREA KEIT-MUREA KEIT-
TO-, PALVI- TO-, PALVI- tai tai 
KOPPUKINKKU KOPPUKINKKU 
200 g200 g

Atria Atria 
NAUTA NAUTA 
VILJAPOSSU VILJAPOSSU 
JAUHELIHA JAUHELIHA 
400 g400 g

Risella Risella 
VALMISRIISITVALMISRIISIT
200 g200 g
eri makuaeri makua

HKHK
ISOT ISOT 
MIKRO-MIKRO-
ATERIATATERIAT
500 g500 g

Tasangon Tasangon 
PIKKULEIVÄTPIKKULEIVÄT
400 g400 g

Kulta Katriina Kulta Katriina 
KAHVIKAHVI
500 g500 g

Vaasan Vaasan KAURA-, KAURA-, 
MONIVILJA- MONIVILJA- 
taitai MAALAIS- MAALAIS-
VIIPALEVIIPALE
500 g500 g

Valio Valio 
JOGURTITJOGURTIT
1 kg tai1 kg tai
JUOTAVAT JUOTAVAT 
JOGURTITJOGURTIT
 0,95 l 0,95 l

SnellmanSnellman
KUNNON  KUNNON  

LIHAPULLAT LIHAPULLAT 
taitai JAUHELIHA- JAUHELIHA-

PIHVITPIHVIT
300 g300 g

Atria WilhelmAtria Wilhelm
GRILLIMAKKARAT GRILLIMAKKARAT tai tai 

GRILLIPIHVITGRILLIPIHVIT
320-400 g320-400 g

HK HK 
MEET-MEET-
VURSTITVURSTIT
150 g150 g

Sun Lolly Sun Lolly 
MEHUJÄÄTMEHUJÄÄT
10 kpl10 kpl
pakastettavapakastettava

AtriaAtria  
KANANKANAN
PAISTILEIKEPAISTILEIKE
500-600 g500-600 g
chili tai chili tai 
merisuolamerisuola

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

ApetitApetit
KRUUNU- KRUUNU- tai tai 
AMERIKAN-AMERIKAN-
SEKOITUS SEKOITUS 

300 g300 g

Vaasan Vaasan 
KAURASYDÄNKAURASYDÄN
380 g380 g

EldoradoEldorado
KANAN-KANAN-
MUNAT MUNAT 10 kpl10 kpl

Atria Atria 
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

TuoreTuore
NORJAN LOHINORJAN LOHI
2-3 kg2-3 kg
kokonainenkokonainen

Atria Atria 
GRILLI-GRILLI-
SALAATITSALAATIT
350 g350 g

SuomalainenSuomalainen
JÄÄVUORI-JÄÄVUORI-
SALAATTISALAATTI

Fazer Fazer 
PAAHTOLEIVÄTPAAHTOLEIVÄT
280-320 g280-320 g

IRTO-IRTO-
KARKITKARKIT

Porsaan Porsaan 
KASSLERKASSLER
PIHVITPIHVIT

Atria  Atria  
PORSAAN PORSAAN 
SISÄFILEESISÄFILEE
n. 500/kpl, naturelln. 500/kpl, naturell

999595

Atria Possun Atria Possun 
WIENEN-WIENEN-
LEIKELEIKE
2 kpl/285 g2 kpl/285 g

Natura naisten Natura naisten 
NILKKURITNILKKURIT
vetoketjullavetoketjulla
Koot: 37-42Koot: 37-42

Natura naisten Natura naisten 
NILKKURITNILKKURIT
Koot: 36-41Koot: 36-41

Belvida naisten Belvida naisten 
SANDAALITSANDAALIT
myös työkengäksimyös työkengäksi
Koot: 36-42Koot: 36-42

BcoastlineBcoastline
naisten naisten 
COLLEGEPUSEROCOLLEGEPUSERO
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

CrossHatchCrossHatch
naisten naisten 
GOLLEGE-GOLLEGE-
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-XLKoot: S-XL

Gabriella K.Gabriella K.
naisten naisten 
NEULEUSERONEULEUSERO
Koot: 38-50Koot: 38-50

BrandlessBrandless
naisten naisten 
PUSEROPUSERO
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

BrandlessBrandless
naisten naisten 
NEULEMEKKONEULEMEKKO
Koot: S-2XLKoot: S-2XL

BrandlessBrandless
miesten miesten 
PUSEROPUSERO
Koot: M-6XLKoot: M-6XL

BrandlessBrandless
miesten miesten 
VERKKAHOUSUTVERKKAHOUSUT
Koot: S-xXLKoot: S-xXL

CrosshatchCrosshatch
miesten miesten 
COLLEGE-COLLEGE-
HUPPARIHUPPARI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

CrosshatchCrosshatch
miesten miesten 
T-PAITAT-PAITA
Koot: S-XLKoot: S-XL

CRC  CRC  
ASELÖLJY ASELÖLJY 
100 ml100 ml

HYTTYS-HYTTYS-
PÄÄHINEETPÄÄHINEET
alkaenalkaen

SievinSievin
KUMI-KUMI-
SAAPPAATSAAPPAAT
* Light boot laces* Light boot laces
* Light boot olive* Light boot olive

PUUKUKSAPUUKUKSA
ASEHIHNATASEHIHNAT
alkaenalkaen

PANOSVYÖTPANOSVYÖT
alkaenalkaenAtomAtom

RETKIKEITIN RETKIKEITIN 
pienipieni

KokoonmeneväKokoonmenevä
RETKIMUKI RETKIMUKI 
2 kpl2 kpl

RETKIRUO-RETKIRUO-
KAILU-KAILU-
VÄLINEET VÄLINEET 
puiset puiset 

RETKI- RETKI- 
RUOKAILU- RUOKAILU- 
VÄLINEET VÄLINEET 
* lusikka, haarukka, veitsi* lusikka, haarukka, veitsi
alkaenalkaen

AtomAtom
RETKIKIRVES RETKIKIRVES 
23 cm23 cm

W&S W&S ERÄPUUKKOERÄPUUKKO

SavottaSavotta
TAITTOVEITSITAITTOVEITSI

RETKI-RETKI-
KAHVIPANNUKAHVIPANNU

HaghusHaghus
RISUKEITINRISUKEITIN
 pieni      iso pieni      iso

KENTTÄPULLOKENTTÄPULLO
0,65 l0,65 l

AtomAtom
TERÄS-TERÄS-
TERMOKSETTERMOKSET
alkaenalkaen

MAKKARA-MAKKARA-
TIKKUTIKKU
teleskooppinen teleskooppinen 

HoukutuslintuHoukutuslintu
SORSASORSA
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Invalidit aloittivat syyskauden toiminnan
Kesälomat on pidetty ja yh-
distyksetkin aktivoituvat. 
Pudasjärven Invalidit ry. 
aloitti syyskauden toimin-
nan elokuun toisena torstai-
na.

Kokoonnuimme Raja-
maanrannan laavulle, jonne 
Invalidiyhdistys oli kutsu-
nut vieraakseen Pudasjär-
ven Kajastuksen sekä Pudas-
järven Kuuloyhdistyksen. 
Yhdistyksemme tarjosi kah-
vit, nisut, mehut ja nuotio-

makkarat. Paikalle saapui 
noin 50 ulkoilijaa. 

Aamun sateet aiheuttivat 
kysymyksiä, että missä sitä 
ollaan, kun sataa? Paikkaa ei 
ollut tarkoituskaan vaihtaa – 
ilmathan ovat vain asenne- 
ja pukeutumiskysymys! 

Kova tuuli pyyhki sade-
pilvet pois ja koko tapahtu-
man ajan paistoi aurinko. 

Aluksi istuimme laula-
massa ja kahvittelemassa 
lenkkipolun alkupäässä ole-

van katoksen ympärillä. 
Luottomuusikkomme 

Kalevi Vattula säesti toive-
lauluja.  

Pirjo Stenius piti arpajai-
set, jonka jälkeen siirryttiin 
nuotiopaikalle paistamaan 
makkaroita, missä Esa Viuh-
kola oli jo ehtinyt ensimmäi-
set makkarat laittamaan tu-
lille. 

Laavulla vielä laulu kai-
kui ja muutenkin oli mu-
kavaa, kun eri yhdistykset 

tapasivat toisiansa. Näitä 
vierailukutsuja on tarkoitus 
jatkaa vielä syksyn aikana!

Invalidien seuraava ko-
koontuminen on Invalidi-
liiton Syyspäivät Rokualla 
elokuun viimeisen viikon-
lopun aikana mikä on Ou-
lu-Kainuun invalidiyhdis-
tysten yhteinen tapahtuma. 
Tänä vuonna vetovastuussa 
on Pudasjärven Invalidit ry. 
yhdessä Raahen seudun In-
validit ry:n kanssa. 

Pudasjärven Invalideil-
la on tämän vuoden aikana 
ollut useita suurtapahtumi-
en järjestelyitä. Toukokuus-
sa oli neljän yhdistyksen RY-
PÄS-tapaaminen, elokuussa 
Rokuan Syyspäivät ja loka-
kuussa tulee olemaan vielä 
koko alueen Suunnittelupäi-
vien järjestäminen. 

Paikallisesti yhdistyksen 
kerhot pyörivät kuukauden 
toinen torstai seurakunta-
keskuksen rippikoulusalis-

sa, alkaen kello 14. 
Syyskuun kerhon alussa 

pidämme Syyskokouksen, 
joka on henkilövalintakoko-
us. Se on jäsenistön kannalta 
tärkeä kokous, jotta saatai-
siin toimiva hallitus luotsaa-
maan seuraavan vuoden ta-
pahtumia. 

Terttu Salmi  

Rajamaanrantaan on hyvä, esteetön kulku ja se on lähellä. Lenkkipolun alkupään katoksen 
ympärille kokoonnuimme kahville ja laulamaan. Laavulla oli tarjolla makkaraa ja kotimehua. 

Harjoitustoimintaa Pudasjärven lentokentällä
Satakunnan lennoston Tuki-
lentolaivue järjestää ATEX 
22 -lentotoimintaharjoituk-
sen Pohjois-Pohjanmaalla 
ja Kainuussa 22.–26.8.2022. 
Harjoituksen päätukikohta 
on Oulunsalo.

ATEX (Airlift Tactical 
Exercise) on Ilmavoimien 
kuljetus- ja yhteyskoneka-
luston tärkein vuosittainen 
harjoitus. Pääasiassa Oulun-
salon tukikohdasta lennettä-
vän harjoituksen tavoittee-
na on kouluttaa ja harjoittaa 
kuljetus- ja yhteyskonemie-
histöjä lentokaluston takti-
seen käyttöön osana ilma-
operaatioita. 

Harjoitukseen osallis-
tuu CASA C-295M -kulje-
tuskoneiden, Learjet 35 A/S 
-suihkukoneiden ja Pilatus 
PC-12NG -yhteyskoneiden 
lisäksi F/A-18 Hornet -mo-
nitoimihävittäjiä ja Maavoi-
mien NH90-kuljetushelikop-
tereita.

Oulunsalon lisäksi kulje-
tus- ja yhteyskoneet tukeu-
tuvat Kajaanin ja Pudasjär-
ven lentokentille. F/A-18 
Hornet -hävittäjät osallistu-
vat harjoituksen yhteistoi-
mintakierroksiin kotituki-
kohdistaan Rovaniemeltä ja 
Rissalasta.

ATEX 22 -harjoituksen 
lennot suuntautuvat Oulun, 
Rovaniemen, Kuusamon ja 
Kuopion väliselle alueelle. 

Torstaina 25.8. suoritetaan vuotuinen Hornetin vaijeripysäytysjärjestelmäkoulutus Pudasjärven lentokentällä. 

Lapin lennoston vääpeli Ismo 
Riepula Oulunsalon tukikoh-
dasta on tukemassa koulu-
tustilaisuutta huolehtimal-
la kiitotien puhtaanapidosta 
sekä suorittamalla Hornet 
-hävittäjän laskeutumisen 
jälkeisen tarkastuksen.

Tämän viikon aikana saattaa nähdä massiivisen CASA C-295M -kuljetusko-
neen myös Pudasjärven ilmatilassa.

Satakunnan lennoston Tukilentolaivueen Learjet 35 A/S suorittaa erilaisia 
valvontalentoja.

Lentotoimintaa on päivittäin 
noin kello 8–22 välisenä ai-
kana. 

Ilmavoimien tiedote

Hornetin  
pysäytysjärjestelmä- 
koulutus
Perinteisesti elokuun toisek-
si viimeisen viikon aikana 

Puolustusvoimien Logistiik-
kalaitos järjestää Puolustus-
voimien eri joukko-osastojen 
henkilöstölle lentokoneen 
pysäytysjärjestelmäkoulu-
tuksen. Tänä vuonna harjoi-
tellaan BAK-12 maa-ankku-
rointijärjestelmää. 

Koulutus huipentuu tors-
taihin 25.8., kun Ilmavoi-
mien Hornet -hävittäjä tekee 

vaijeripysäytyslaskun. 
Puolustusvoimien Logis-

tiikkalaitoksen insinööri Jari 
Ojansivu johtaa laitteistojen 
asennus- ja purkutyötä sekä 
maahan ankkuroimista mo-
lemmille puolille kiitotietä. 
Lopuksi pysäytysvaijeri ve-
detään kiitotien ylitse ja suo-
ritetaan lopulliset tarkastuk-
set. 

Lapin lennostosta on toi-
mintaa tukemassa Oulun-
salon lentokentältä vääpeli 
Ismo Riepula, jonka tehtävi-
nä on pitää kiitotie puhtaana 
sekä tarkistaa laskeutuneen 
koneen kunto. 

Teksti ja kuvat: 
Terttu Salmi
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Iinattijärven kyläpäivää vietettiin Koivukartanossa 
Aamun sateinen sää ei hai-
tannut kesäpäivän viettoa 
lauantaina 6.8. Iinattijärvellä 
Koivukartanossa. Iltapäivän 
puolella sade jo taukosikin 
ja loppupäivä saatiin viettää 
hyvän sään vallitessa. Päi-
vän sateinen sääennuste kui-
tenkin verotti hieman osal-
listujamäärää. Tämän kesän 
lämpimät vedet pitivät mui-
kut kuitenkin syvänteissä ja 
niinpä muikun nuottaus ei 
tuottanut normaalia muik-
kusaalista. Osin ilmasto-
muutoksen ja siitä johtuvan 
veden lämpimyydestä joh-
tuen siirsimme kesäpäivän 
viettoa viikolla myöhem-
mäksi. Näyttää, että ensi ke-
sän kesäpäivää vielä tulisi 
siirtää vieläkin lähemmäksi 
venetsialaisia?

Iinattijärven kyläseura il-
moittautui mukaan vuoden 
vaihteessa Maiseman hel-
met hankkeeseen ainoana 
Koillismaan kylänä. Olem-
me innoissamme siitä, koska 
se antaa meille mahdollisuu-

den lähteä kehittämään yh-
dessä kylää. Keskiössä täs-
sä hankkeessa tulee olemaan 
perinnemaiseman ohella ky-
läläisten yhdessä valitse-
mat muut maiseman paran-
nuskohteet. Vetouistelussa 
oli soutuveneillä kertoime-
na kaksi.

Kalervo Lassila 

Kilpailutulokset:
Vetouistelu 1. Catch A 
Fish (Sanna, Vesa ja Tuo-
mas) 6,798 kg, 2. Jere Kai-
jala, Kimi Salmela 3,709, 3. 
Kalle ja Petri Kenttälä, Matti 
ja Onni Poijula 3,433, 4. On-
nen Narraajat (Venla, Ella 
ja Anna) 3,390, 5. Kalavei-
kot; Pentti Arponen, Timo 
Lehtonen, Kyösti Naaman-
ka 3,202, 6. Reijo Kenttälä, 
Kari Takaharju 3,150, 7. Myl-
ly (Urpo Tolonen) 2,789, 8. 
Janne, Mari ja Jari 2,121, 9. 
Emilia, Kaija ja Tomi Kui-
ri 1,388, 10. Annika Illikai-
nen, Jere Ukkonen 1,264, 11. 
Vintturi 1; Markku, Heimo ja 
Jyrki 1,210, 12. Marjakangas 
1,165, 13. Veijo Niemelä, Ta-
pani Raipola 1,109, 14. Team 
Halla 0,856, 15. Arin ja Simo 
P 0,799, 16. Timo Hiltunen 0. 
Suurin kala 2,640 kg oli Urpo 
Tolosella. 

Onginta aikuiset 1. Sami 

Lasten onginta.

KIERRÄMME LIIKKUVILLA ARVOKULTA 
OSTOPISTEILLÄ YMPÄRI SUOMEA JA TUOMME 
NÄIN OSTOPALVEUT MUKAVASTI LUOKSESI.

Ostetaan sekä myydään KULTAA, HOPEAA, vanhoja 
rahoja, seteleitä, kolikoita, militariaa, kelloja

KOTIKÄYNNIT
NUMEROSTA 

www.arvokulta.fi
- todennäköisesti aina

paras hinta

0800 150 150

25.8.2022 TORSTAI
16-17:30 Oulu kauppatori 
18-19:30  Oulu Citymarket Kaakkuri
26.8.2022 PERJANTAI
10-11:30  Kiiminki K-supermarket 
12-13  Yli-Ii Sale
14-15  Pudasjärvi K-supermarket
29.8.2022 MAANANTAI
10-11:30  Tornio K-citymarket 
12-13:30  Keminmaa K-citymarket 
14-15:30  Kemi K-market messi
16-17:30 Simo K-market 
18-19:30 Kuivaniemi Sale
30.8.2022 TIISTAI
10-11:30  II K-market 
12-13:30  Haukipudas K-supermarket 
14-15:30  Oulu Raksila Citymarket

Anneli Kangasniemi oli asioi-
massa 18.8. Pirtin Kohtaamos-
sa. Hän kertoi aikaisemmin 
hoitaneen Kelan asioita pu-
helimitse, mutta Kohtaamos-
sa hän sai henkilökohtaista 
apua papereiden täyttämises-
sä koordinaattori Tapio Lau-
rilalta. 

- Taivahan kiitos, että tä-
nään täällä Kohtaamossa Ke-
lan asiat hoituivat todella hy-
vin. Kiitos 

Pudasjärvi! Kiitos Lauril-
le, joka hoiti loppuun saakka 
asian! Kiitos! AN 

Kiitos Pudasjärvi

Tapio Laurilan ja Anneli Kangasniemen onnenhetki, 
kun Kela-paperit saatiin täytettyä.

Luokkanen 553 g, 2. Laila 
Juurikka 437, 3. Alli Halko-
la 341, 4. Raija Lukkari 300, 
5. Riikka Lukkari 178, 6. Tei-
ja Kenttälä 86 g. 

Onginta alle 12v 1. Hil-
da Hietajärvi 146 g, 2. Eeme-
li Ylilehto 100, 3. Atte Pin-
tamo-Kenttälä 60, 4. Jessika 
Illikainen 56, 5. Salma Viitta-
la 35, 6. Viivi Luokkanen 33, 
7. Aleksi Pintamo-Kenttälä 
8 g. Nykäisy: Milja Kauppi, 
Sulo Hietajärvi ja Toivo Poi-
jula. 

Saappaanheitto naiset 1. 
Sanna Lukkari 20,95 m, 2. 
Tanja Kauppi 109,43, 3. Riik-
ka Lukkari 17,72, 4. Maarit 
Hallikainen 16,88, 5. Ritva 
Kinnula 16,87, 7. Anna He-
rukka 16,55, 8. Veera Kenttä-
lä 15,39, 9. Kaija Kuiri 15,34, 

10. Annika Illikainen 15,13, 
11. Eini Loukusa 14,53. 

Saappaanheitto mie-
het 1. Sami Luokkanen 26,4 
m, 2. Janne Kenttälä 24,2, 3. 
Eetu Lukkari 22,8, 4. Simo 
Possakka 22,0, 5. Tomi Kui-
ri 20,73, 6. Urho Heikkinen 
20,51, 7. Matti Poijula 19,94, 
8. Jere Ukkonen 19,84, 9. Ari 
Niskanen 18,71, 10. Kalervo 

Lassila 10,71, 11. Tommi Pin-
tamo-Kenttälä 14,83 m. 

Saappaanheitto tytöt 1. 
Viivi Luokkanen 87,72 m, 2. 
Jessika Hallikainen 8,47, 3. 
Hilda Hietajärvi 8,37, 4. Emi-
lia Kuiri 7,59, 5. Milja Kaup-
pi 7,14. 

Saappaanheitto pojat 
1. Aleksi Pintamo-Kenttälä 
9,10 m, 2. Onni Poijula 9,10. 

Suurin kala Urpo Tolonen. Saappaanheitto naiset ja miehet.

Saappaanheitto pojat.

Saappaanheitto tytöt.

Vetouistelun kolme parasta venekuntaa.

Aikuisten onginta.
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Eläkkeensaajien Oulunpiirin
kesä- ja 50-vuotisjuhla Pikku-Syötteellä
Eläkkeensaajien keskusliitto 
vaikuttaa monin eri keinoin 
eläkkeensaajien ja heikoim-
massa asemassa olevien 
puolesta niin, että heidän 
yhteiskunnallinen oikeuden-
mukaisuus vahvistuu ja mie-
lekäs arki on mahdollista. 

EKL:n Oulun piiri ry pe-
rustettiin 1971 ja piirin yh-
distetty kesäjuhla ja 50–vuo-
tisjuhla pidettiin koronan 
vuoksi vuoden myöhäs-
sä 17.-18.8. Pikkusyötteellä. 
Juhlaan osallistui noin 300 
henkilöä.

– Yhdistyksen perusta-
misen jälkeen jäsenmäärä 
kasvoi nopeasti ja alueyh-
distyksiä perustettiin nope-
aan tahtiin ympäri Pohjois–
Pohjanmaata. Tällä hetkellä 
aluejärjestöjä on 14 ja niissä 
jäseniä yhteensä 2500. Kaik-
kiaan EKL:ssä jäseniä on yli 
70 000 ja olemme maan toi-
seksi suurin eläkeläisjärjestö, 
kertoo Ekl, Oulun piirin tie-
dottaja Valto Salonperä.

Järjestö ajaa eläkeläisten 
etuja monin erin tavoin ja 
saa äänensä kuuluville van-
husneuvoston ja eläkeläis-
liittojen etujärjestön, EETUN 
kautta sekä suorilla yhteyk-
sillä valtakunnan ja paikal-
lispäättäjien kanssa.

– Vanhusneuvosto koet-
tiin tarpeelliseksi ja tärkeäk-
si vaikutuskanavaksi van-
husten ja päättäjien välille. 
Lopulta, pitkän vääntämi-
sen jälkeen se saatiin valta-
kunnalliseksi toimielimeksi. 
Vanhusneuvostoon kuuluu 
jäseniä kaikista eläkeläisjär-
jestöistä sekä paikallisia kau-
pungin tai kunnan päättäjiä. 
Neuvostolta pyydetään lau-
suntoja vanhuksia koskevis-
sa asioissa. Alussa näillä lau-
sunnoilla tai kannanotoilla 
ei ollut juurikaan merkitystä 
lopullisiin päätöksiin mutta 
nykyisin asenteet on muut-
tunut ja neuvoston lausun-
not otetaan hyvin huomioon 
päätöksien teossa.

Yhteiset monipuoliset 
harrastukset kuuluvat yh-
distysten ja piirin toimin-

taan. EKL ja piirit sekä yh-
distykset järjestävät myös 
monipuolista koulutusta jä-
senistölleen. Piirin juhlas-
sa jäsenet tapasivat toisiaan 
sekä juhlien että viettäen ai-
kaa erilaisten pelien ja kara-
oken merkeissä.

Pudasjärveläisiä 
mukana  
Taivalkosken  
yhdistyksessä
Taivalkosken Eläkkeensaajat 
ry. perustettiin 5.5.1989. Pe-
rustajajäsenenä ja muutoin-
kin aktiivisena puuhamiehe-
nä toimi Paavo Rautiainen. 
Toiminta lähti hyvin käyn-
tiin ja jäsenmäärä kasvoi ri-
peästi.

Tällä hetkellä yhdistyk-
sessä on jäseniä 138, jois-
ta pieni osa myös Pudasjär-
veltä.

Yhdistys järjestää jäsenil-
leen erilaisia toiminta – ja 
tapahtumakerhoja sekä eri-
laisia virkistys – ja kulttuu-
riretkiä.

– Koronan vuoksi toimin-
ta hiljeni lähes kokonaan. 
Nyt, kevään ja kesän aikana 
sitä on viritelty taas käyntiin. 
Syyskuussa kerho – ja muu 
toiminta palaa entiselleen, 
mikäli rajoituksilta jatkos-
sa vältytään. Kerhokokoon-
tumisiin pyritään saamaan 
mukaan myös asiantunti-
joita kertomanaan ajankoh-
taisia kuulumisia eri aloilta, 
kertoo Maija–Liisa Halonen 
Taivalkosken Eläkkeensaaji-
en ry.n puheenjohtaja.

Yhdistyksen jäsenmää-
rä vaihtelee. Tällä hetkel-
lä jäsenmäärä näyttäisi ole-
van mukavasti kasvamassa 
ja myös Pudasjärven puolel-
ta on tullut uusia jäseniä mu-
kaan. Toimintaansa yhdistys 
rahoittaa järjestämällä arpa-
jais– ja myyjäistapahtumia 
sekä olemalla mukana tori– 
ja markkinatapahtumissa.

– Eläkkeensaajat on si-
toutumaton yhdistys, jo-
hon ovat tervetulleita kaik-
ki eläkkeen saajat. Nyt kesän 

ja syksyn aikana mukaan on 
tullut uusia jäseniä. Meillä 
on myös Pudasjärveltä jäse-
niä, jotka haluavat olla mu-
kana toiminnassa. Jäsen-
määrän kasvaessa sieltä päin 
pyrimme järjestämään myös 
heille yhteiskuljetukset mm. 
teatteriretkille.

Ylivieskan  
yhdistyksellä 
myös 50 vuotta 
toimintaa
Ylivieskan Seudun Eläk-
keensaajien 50-vuotisjuhlaa 
vietettiin 2019 EKL:n Oulun-
piirin kesäpäivien yhteydes-
sä. Yhdistys on toiminut ak-
tiivisesti perustamisestaan 
lähtien järjestäen jäsenilleen 
monenlaista toimintaa ja vi-
rikettä. Jäseniä yhdistyk-
sellä on tällä hetkellä 270 ja 
suuntaus näyttäisi olevan 
nouseva. Kerho – ja harras-
tetoiminta on vilkasta ja toi-
mintaa on viikon jokaiselle 
arkipäivälle.

– Maanantaisin meillä 
kokoontuu suurin ja suosi-
tuin kerho, Porinakerho. Sii-
hen osallistuu noin 60–100 
jäsentä. Tapaamisissa kuul-

Taivalkosken Eläkkeensaajat ry edustajisto yhdistyksen 50v juhlassa.

laan luennoitsijoita ja esitel-
miä ajankohtaisista tai muu-
ten jäsenistöä kiinnostavista 
aiheista. Järjestämme sinne 
myös pieniä tai suurempia 
ohjelmanumeroita ja kisailu-
ja. Porinakerhon tärkein anti 
on kuitenkin ihmisten koh-
taamisissa ja keskinäisessä 

kanssakäymisessä ja jutus-
telussa kahvikupposen ää-
ressä, koska se voi olla mo-
nelle se viikon ainoa kohta 
missä saa ja voi jutella tois-
ten kanssa. Yhdistyksellä on 
edustaja vanhusneuvostossa 
ja saimme tätä kautta kau-
pungilta ilmaiset tilat pien-

kerhotoiminnoille, kertovat 
yhdistyksen sihteeri Marja 
– Leena Korhonen ja yhdis-
tyksen puheenjohtaja, Eeva 
Hannula. R.E 

EKl:n kesä- ja 50-vuotisjuhlaan osallistu Pikku-Syötteellä noin 300 henkilöä.

Ylivieskan Seudun Eläkkeensaajien ryhmä Syötteen maisemissa. 
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Sota-ajan puhdetöitä

Lähdimme Pudasjärven so-
taveteraanit ry:n perinne-
asiamiehen Eero Ahosen 
kanssa pienelle autoretkel-
le Kollajanniemelle. Eero oli 
valmistellut meille tapaami-
sen Juhani Niemitalon kans-
sa. Perillä meidät otettiin 
lämpimästi vastaan ja koh-
ta Juhanin vaimo Irja kutsui 
meidät kahvipöytään her-
kuttelemaan mustikkapii-
rakalla. Entisen Uitontalon 
pirtin pöydälle jäivät sota-
ajan puhdetyöt odottamaan 
tarkempaa tutkimista. Juha-
ni Niemitalo kertoi, että hä-
nen isänsä Erkki oli ensin 
Karjalankannaksella 1939 
rakentamassa panssaries-
teitä. Viipurin maalaiskun-
nassa Piispansaaressa hän 
haavoittui 8.3.1940. Jatko-
sodan aikana 1941-1944 hän 
oli pioneeripataljoonassa. 
Erkki palveli talousaliupsee-
rina Kiestingissä ja Uhtualla, 
Vienan Karjalassa. Juhanin 

Erkki Niemitalon ”puhdetyö” oli rakentaa pioneerikomppanian kanssa Uhtuan torrakkotietä 
1942. Kuva: Juhani Niemitalon arkisto.

Erkki Niemitalo on kolmas vasemmalta pitämässä tienkomppanian kanssa lepohetkeä Sohja-
nankoskella 1941. Kuva: Juhani Niemitalon arkisto.

Yrjö Lehto, Juhanin eno toi Syvärillä käsintehtyjä rasioita. Hän toimi rintamalla titarina eli lähetti morseaakkosista muodos-
tuneita viestejä sodanjohdolle. 

Juhanin kokoelmista löytyy ”siellä jossain” yhdestä puusta 
koverrettu mustekynänvarsi. Kynä on säilynyt toimintakun-
toisena näihin päiviin saakka. 

Juhani isän tekemä puukulho, jossa teemana ”Sodan ja rau-
han työt”. Kulhossa on sama symboliikka kuin hautausmaalla 
olevassa Paavo Tolosen tekemässä sankarihautamuistomer-
kissä. 

Niilo Kavekari sai karhun-
hampaasta tehdyn puukon-
tupin tupakkiaskilla. Syväri 
1943. Kuva: Muistoja Syvä-
riltä kirjasta.

äiti asui silloin Kollajalla ja 
hoiti vasta perustetun Kan-
tolan kansakoulun opettajan 
virkaa.

- Osa näistä puhdetöis-
tä on isäni tekemiä ja rinta-
malta tuotuja. Enoni, Yrjö 
Lehto toi myös näitä käsitöi-
tä rintamalta. Vaimoni Irjan 
isä, Päiviö Heliö on tehnyt 
muun muassa tämän tuohi-
laukun, näytti Juhani.

Eero Ahonen haluaa 
muistuttaa pudasjärvisiä 
seuraavalla viestillä: ”Mikäli 
teillä on sota-ajan muistoesi-
neitä, joita ette tarvitse, niin 
ne voi lahjoittaa Pudasjärven 
Sotaveteraanit ry:n perin-
nearkistoon. Niitä ei kanna-
ta ainakaan hävittää. Jos ha-
luatte säilyttää esineet itse, 
niin miettikää, voisitteko 
lahjoittaa esineestä valoku-
van meille taustatietoineen.”  

Ape Nieminen

Puolustusvoimat julkaisi oman Puhdetyöoppaan, jotta aika korsuissa ei kävisi pitkäksi ja tais-
telutahto pysyisi korkealla. Puhdetöitä tehtiin puusta, luusta, tuohesta, lentokonealumiinista
ja muista saatavilla olevista materiaaleista.
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HIPPO-yleisurheilukisat Suojalinnalla 
on lasten oma urheilutapahtuma

Pudasjärven Osuuspank-
ki järjesti 15.8. yhteistyös-
sä Pudasjärven Urheilijoi-
den kanssa jo perinteeksi 
tulleet HIPPO-yleisurheilu-
kilpailut.  Suojalinnan ken-
tällä oli arvion mukaan yli 
200 ihmistä.  Helteinen sää 
sai kaikki hyvälle mielelle ja 
lämmitti lapset hyviin suo-
rituksiin. Kilpailuun oli il-
moittautunut 105 lasta. Illan 
lajeina olivat juoksu, pituus-
hyppy, pallon heitto ja kuu-
la. HIPPO-kilpailut ovat siitä 
mukavat, että kaikki saavat 
hienon mitalin kaulaansa.  

Positiivinen tunne
- Nyt on urheilujuhlan tun-
tua. Näyttää siltä, että mita-
lin kiilto silmissä urheillaan 
ja yritys on kovaa. Kaikki 
ovat hyvällä mielellä. Tai-
taa olla nyt ennätyslämmin 
kisasää HIPPO-kilpailujen 
historiassa.  Nyt on otolli-
set kelit hyvin suoritusten ja 
ennätysten tekemiselle, eikä 
veryttelyä  kannata unohtaa, 
heitti puoli huumorilla toi-
mitusjohtaja Pertti Purola.

- Kyllä meidän kannat-

taa satsata lasten- ja nuorten 
urheiluun. Se on meillä ja 
koko Osuuspankki-ryhmäl-
lä lähellä sydäntä, että me 
mielellään tuemme tällai-
sia tapahtumia. Mielellään 
olemme tämän tyyppisissä 
hankkeissa mukana, mut-
ta myös ikäihmisten arjessa. 
Erilaisin lahjoituksin olem-
me tänäkin vuonna tukeneet 
ikäihmisille suunnattua toi-
mintaa. Täällä kohtaamme 
nykyisiä, mutta myös tule-
via asiakkaitamme. Lapsis-
sa on tulevaisuus. Jospa täs-
tä jää lapsille mieleen, että 
olemme olleet mukana täl-
laisessa hyvänmielen tapah-
tumassa. Toivottavasti heille 
jää positiiviset tunteet meitä 
kohtaan. Monilla suomalai-
silla huippu-urheilijoilla ura 
on lähtenyt juuri HIPPO-ki-
soista. Täälläkin saattaa olla 
tulevia huippu-urheilijoita 
tai muuten urheilun parissa 
aktiivisesti toimivia.

Lapsia  
kannustetaan
Aleksi Kuosmanen osallis-
tui ensimmäistä kertaa HIP-

PO-kilpailuihin. Hän valit-
si lajeikseen pituushypyn ja 
juoksun. Aleksin taktiikkana 
oli juosta 40 metriä mahdol-
lisimman kovaa. Hän kertoi, 
että juoksu meni hyvin. Läh-
töviivalla ajattelin, että juok-
sen kovaa. 

- Viime vuonna myöhäs-
tyimme ilmoittautumisesta, 
niin se jäi vähän harmitta-
maan. Hyvä, että nyt on-
nistui. Lapsilla on ollut vie-
lä vähän urheiluharrastusta. 
Omasta urheiluhistorias-
ta tiedän, että liikunnalla on 
merkitystä. Näistä kisoista 
haetaan sopivaa innostusta. 
On tärkeää, että säilyisi  leik-
kimielinen ote. Kilpailtaes-
sa on se vaara, että into kato-
aa. On hyvä, jos lapsilla olisi 
liikuntaa monipuolisesti, et-
tei kännykkä veisi ihan kaik-
kea vapaa-aikaa, kertoi Reijo 
Kuosmanen.

Elsi Holmström oli edel-
lisviikolla osallistunut 1000 
metrin juoksuun ja olisi ha-
lunnut juosta HIPPO-ki-
soissakin tuhat metriä. Hän 
kertoi, että hänellä ei ollut 
erityistä taktiikkaa 40 met-

rin juoksuun, mutta oli tyy-
tyväinen suoritukseensa. 
Juoksun lisäksi hän osallis-
tui pituushyppyyn ja pallon-
heittoon. Vapaa-aikana Elsi 
ulkoiluttaa koiraa, pelaa jal-
kapalloa ja voimistelee. Elsin 
äiti, Anne Holmström kertoi 
huoltajan näkökulmasta tun-
nelmiaan.

- On mukavaa, kun lap-
sille järjestetään pitkin kesää 
urheilutapahtumia. Niissä 
he näkevät monipuolises-
ti eri lajeja ja on helpompi al-

kaa harrastamaan jo tuttua 
lajia. Harrastusten kautta si-
vukylien lapsetkin saavat 
uusia kavereita. Tytötkin, 
Elsi ja Vilma pelaavat jalka-
palloa ja voimistelevat yh-
dessä. Näissä HIPPO-kisois-
sa mennään lasten ehdoilla. 
Kyllä täällä kannustetaan 
kaikkia lapsia. On mukava 
nähdä toisia perheitä ja tut-
tuja. 

Vilma Kettunen juok-
si samassa sarjassa kuin ys-
tävänsä Elsi. Juoksemista 

hän kommentoi seuraavas-
ti: ”Minusta juokseminen on 
kivaa, kun siinä saa enem-
män voimaa ja sitä voi alkaa 
harrastamaan. Minulla on 
kokemusta aikaisemmista 
HIPPO-kilpailuista.  Ensim-
mäisen kerran osallistui vii-
sivuotiaana. Vapaa-aikana 
harrastan jalkapalloa ja voi-
mistelua.”

Ape Nieminen

Osuuspankin iloinen kvartetti Pertti Purola, Jonne Ivola, Soile Graber ja Hanne Outila jakoivat 
kaikille lapsille mitalit ja mehut.

Aaron Illikainen heitti palloa yli 20 metriä.

Tähyileekö Aleksi Kuosma-
nen jo seuraaviin kisoihin? Vilma ja Elsi.

Tytöt 5 vuotta pituus: Enni Mustakangas, Alma Kinnula ja Lyydia Hirvasniemi. Pojat 7 vuotta. 40 metrin juoksu: Veeti Kokko, Eemi Vengasaho ja Elja Pelttari. 
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HIPPO-tuloksia
T 5 v. 40 m 1. Kinnula Alma 
9,52, 2. Hirvasniemi Lyydia 
10,02, 3. Mustakangas Enni 
10,38, 4. Vengasaho Helmiina 
10,82, 5. Taipale Viivi 12,01, 6. 
Pelttari Elise 12,12. Osallistu-
jia 14. P 5 v. 40 m 1. Roininen 
Peeti 9,32, 2.Klementti Uuni 
9.49, 3. Riepula-Rahkola Milo 
9,54, 4. Liikanen Vertti 10,06, 
5. Puhakka Aarne 10,14, 6. Lii-
kanen Martti 10,22. Osallistu-
jia 18. T 7 v. 40 m 1. Siekkinen 
Nelli 7,77, 2. Hirvasniemi Han-
na 7,94, 3. Kinnula Elli 8,09, 4. 
Illikainen Saana 8,74, 5. Hon-
kanen Viola 8,79, 6. Vikström 
Alma 8,89. Osallistujia 14. P 7 
v. 40 m 1. Vengasaho Eemi 8,29, 
2.Kokko Veeti 8,38, 3. Peltta-
ri Elja 8,45, 4. Puurunen Oskari 
8,55, 5. Hirvasniemi Lauri 8,80, 
6. Tuovila Arttu. Osallistujia 15. 
T 9 v. 40 m 1. Puhakka Ama-
lia 7,31, 2. Poijula Reetama-
ri 7,51, 3. Kettunen Vilma 7,53, 
4. Holmström Elsi 7,72, 5. Pu-
hakka Sanni 7,86, 6. Kujala Eevi 
7,92. Osallistujia 20. P 9 v. 40 m 
1. Hirvasniemi Hannes 7,10, 2. 
Illikainen Aaron 7,68, 3. Holm-
ström Niilo 7,91, 4. Ivola Urho 
7,96, 5. Mattila Roope 8,50, 6. 
Vikström Ossi 8,66. Osallistu-
jia 11. T 11 v. 60 m 1. Puhakka 
Elliina 9,74, 2. Haaman Victoria 
10,55, 3. Graber Anna 11,01, 4. 
Moilanen Liisa 11,03, 5. Manni-
nen Sonja 11,48,6. Paakki Sonja 
11,65. P 11 v. 60 m 1. Hirvasnie-
mi Huugo 9,93, 2. Rekilä Joona 
12,41. T 13 v. 60 m 1. Kumpu-
la Ellen 9,60, 2. Moilanen Mette 
10,41, 3. Piri Iiris 10,82, 4. Pentti-
lä Venla 11,52.
P 13 v. 60 m 1. Aarni Matias 
11,00. T 11 v. kuula 1. Puhakka 
Elliina 744, 2. Manninen Son-
ja 449, 3. Moilanen Liisa 447, 
4. Paakki Sonja 431, 5. Graber 
Anna 420. P 11 v. kuula 1. Hir-
vasniemi Huugo 753, 2. Rekilä 
Joona 353. T 13 v. kuula 1. Kum-
pula Ellen 581, 2. Penttilä Venla 
561, 3. Moilanen Mette 545. P 13 
v. kuula 1. Aarni Matias 630. 
T 5 v. pallo 1. Mustakangas 
Enni 6,62, 2. Pelttari Elise 5,98, 
3. Vengasaho Helmiina 5,54, 
4. Hirvasniemi Lyydia 5,40, 5. 
Sorvari Eevi 5,23, 6. Manninen 
Minja 4,43. Osallistujia 14. P 5 
v. pallo 1. Puhakka Aarne 8,18, 
2. Riepula-Rahkola Milo 7,53, 3. 
Manninen Jooa 7,42, 4. Klemet-
ti Uuno 6,77, 5. Roininen Aaro-

Syöte-suunnistuksen 2022 voitto meni Lappiin, 
nuorissa menestystä myös Pudasjärvelle

Lappilaista syntyperän 
omaava, Rovaniemel-
lä asuva, Hiidenkiertä-
jiä edustava Matti Kivelä 
hallitsi parhaiten miesten 
pääsarjan ratoja Pudasjär-
ven Urheilijoiden vuoden 
2022 Syöte-suunnistuksen 
kansallisissa suunnistus-
kilpailussa 20.-21.8. Ohta-
vaaran haastava länsirin-
ne erotti ”jyvät akanoista”.

-Huolella piti men-
nä koko ajan, totesi Kive-
lä. Kartta edellä mentiin, 
kartan varmat pisteet piti 
maastossa havaita ja muu 
jättää huomioimatta. Osin 
louhikkoinen rinne rajoit-
ti maksimaalisen vauhdin 
käytön, toki helteinen sää 
toi oman haasteensa fysii-
kalle. 

Miesten pääsarjan toi-
nen tila meni Kalevan 

ni 6,41, 6. Roininen Peeti 6,31. 
Osallistujia18. T 7 v. pallo 1. 
Siekkinen Nelli 12,07, 2. Hirvas-
niemi Hanna 11,12, 3. Honka-
nen Viola 9,55, 4. Salmela Jemi-
na 8,89, 5. Puhakka Lilja 8,42, 6. 
Illikainen Aamu 8,25. Osallistu-
jia 14. P 7 v. pallo 1. Vengasaho 
Eemi 16,15, 2. Pelttari Elja 15,63, 
3. Hirvasniemi Lauri 13,12, 4. 
Riepula Aaro 10,62, 5. Tuovi-
la Arttu 10,18, 6. Puurunen Os-
kari 9,34. Osallistujia 14. T 9 v. 
pallo 1. Puhakka Amalia 15,58, 
2. Honkanen Milena 15,41, 3. 
Aarni Sofia 15,04, 4. Siekkinen 
Ninni 113,72, 5. Kettunen Vil-
ma 13,48, 6. Poijula Reetamari 
12,70. Osallistujia 21. P 9 v. pal-
lo 1. Hirvasniemi Hannes 32,60, 
2. Holmström Niilo 20,24, 3. Il-
likainen Aaron 20,23, 4. Matti-
la Sisu 16,82, 5. Piri Iiro 15,59, 
6. Vikström Ossi 13,49. Osallis-
tujia 11. P 5 v. pituus 1. Roini-
nen Peeti 210, 2. Liikanen Mart-
ti 183, 3. Liikanen Vertti 174, 4. 
Manninen Jooa 171, 5. Klemet-
ti Uuno 171, 6. Honkanen Aa-
mos 163. Osallistujia 18. T 5 v. 
pituus 1. Kinnula Alma 190, 2. 
Mustakangas Enni 176, 3. Hir-
vasniemi Lyydia 158, 4.Riepu-
la Elsa 154, 5. Pelttari Elise 152, 
6. Manninen Minja 147. Osallis-
tujia 13. P 7 v. pituus 1. Venga-
saho Eemi 265, 2. Riepula Aaro 
230, 3. Pelttari Elja 230, 4. Hir-
vasniemi Lauri 196, 5. Tikkanen 
Lassi 193, 6. Kokko Veeti 192. 
Osallistujia 14. T 7 v. pituus 1. 
Hirvasniemi Hanna 246, 2. Illi-
kainen Saana 218, 3. Illikainen 
Reeta 208, 4. Honkanen Vio-
la 208, 5. Puhakka Lilja 204, 6. 
Vikström Alma 200. Osallistujia 
14. P 9 v. pituus 1. Hirvasniemi 
Hannes 364, 2. Illikainen Aaron 
310, 33. Holmström Niilo 287, 
4. Mattila Roope 272, 5. Ivola 
Urho 266, 6. Mattila Sisu 237. 
Osallistujia 11. T 9 v.  pituus 
1. Kettunen Vilma 311, 2. Poi-
jula Reetamari 311, 3. Puhak-
ka Amalia 292, 4. Roininen Eea 
271, 5. Penttilä Viena-Lotta 265, 
6. Kujala Eevi 263. Osallistujia 
23. T 11 v. pituus 1. Puhakka 
Elliina 347, 2.Graber Anna 300, 
3. Moilanen Liisa 295, 4. Manni-
nen Sonja 270, 5. Haaman Vik-
toria 270, 6. Paakki Sonja 248. 
P 11 v. pituus 1. Hirvasniemi 
Huugo 366, 2. Rekilä Joona 255.
T 13 v. pituus 1. Kumpula El-
len 314, 2. Moilanen Mette 294, 
3. Penttilä Venla 277. P 13 v. pi-
tuus 1. Aarni Matias 308.

- Ihan huvikseen osallistuin Osuuspankin arpakyselyyn. Nyt 
kyllä tuntuu ihan hyvältä tämä yllätys, kommentoi Venla 
Penttilä arpaonneaan! Palkinnon Osuuspankin puolesta luo-
vutti Jonne Ivola.

AVOIMET OVET

Fysioterapia | Toimintaterapia | Puheterapia
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Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi, p. 010 525 8801

Arvomme 
kävijöiden kesken 

fysioterapia-
käynnin
45min

Kivelä Matti, miesten pää-
sarjan voittaja.

Pauli Alahäivälä voitti oman 12 v sarjansa.Rastin Aapo Tonderille ja 
kolmas sija Keminmaan ur-
heilijoiden Ville-Petteri Saa-
relalle, joka paremmin tun-
netaan hiihtosuunnistuksen 
puolelta.

Naisten pääsarjan meni 
alkuperältään lappilaisel-
le, nykyisin Jämsän retki-
veikkoja edustavalle Venla 

Taulavuorelle, toiseksi ko-
vaa vauhtia Suomen kär-
keä lähestyvälle Ounasvaa-
ran Ansa-Lotta Ojanaholle 
ja kolmanneksi S-2000 Anni 
Salmelalle.

Nuorten Jukolan pääl-
lekkäisyyden vuoksi, oli 

nuorten sarjoissa vähän-
laisesti osallistujia. Pudas-
järveläisistä mukana oli-
vat Pauli ja Silja Alahäivälä, 
Liisa ja Mette Moilanen, jot-
ka kaikki voittivat oman 
sarjansa – suvereenisti.

Antti Härkönen 

Pudasjärveltä eduskuntaan

TASAPAINOISESTI ELOA KOKO SUOMEEN
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirissä 
ratkaistaan ensi kevään eduskuntavaa-
lien ehdokasasettelu jäsenvaalilla 9.-
11.9.2022. Tarjolla on 29 hyvää ehdo-
kasta. Olen mukana vaalissa ja jos saan 
luottamuksenne, lupaan tehdä parhaani 
Suomen eteen.

Tahdon tehdä työtä talouden ja hy-
vinvoinnin jakautumiseksi Suomessa 
mahdollisimman tasaisesti sekä alueiden 
että ihmisten välillä. Se tekee hyvää koko 
Suomelle: Se lujittaa yhteenkuuluvuutta 
sekä parantaa omavaraisuutta ja huol-
tovarmuutta. Yritteliäisyyden ja oppi-
misen mahdollisuudet tulee turvata koko 
maassa.

Omavaraisuus ja huoltovarmuus ovat 
olleet Keskustalle tärkeitä aina. Kriisien 
kautta nämä aiheet ovat nousseet kaik-
kien tietoisuuteen ja konkreettisia toimia 
maatalouden, metsätalouden ja ener-
giaomavaraisuuden vahvistamiseen on 
mahdollista saada aikaan. 

Energiantuotannossa uusiutuvien 
energialähteiden, myös metsäenergian, 
kehittymispotentiaali on valtava. Met-
siemme hoitorästit tulee kääntää voi-
toiksi energiarintamilla. Samalla varmis-
tuu tulevaisuuden raaka-aineen saanti 
esim. puurakentamisen tarpeisiin.

Minulle ihminen ja hänen hyvinvointin-
sa ovat tärkeitä asioita. Elämään kuuluu 
työ ja vaiva. On tärkeä saada tehdä työ-
tä tai vapaaehtoistyötä, jolla on merkitys 
toisten ihmisten hyvinvoinnin kohottaja-
na. Se tuottaa hyvinvointia myös tekijäl-
leen. Ehkä juuri tästä syystä perustuslain 
18 §:ssä sanotaan: ”Julkisen vallan on 
edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä tur-

vaamaan jokaiselle oikeus työhön.” 
Jokainen kansalainen on oikeasti tär-

keä osa tätä yhteiskuntaa. Meidän tulee 
huolehtia, ettei kukaan jää köyhyyden tai 
muun syrjäyttävän tilanteen kanssa yksin 
missään elämäntilanteessa. Sosiaalitur-
vaa tulee uudistaa niin, että se palvelee 
silloin, kun ihmisellä ei ole mahdollisuuk-
sia itse hankkia toimeentuloaan. Sosiaa-
liturvan tuottamat kannustinloukut työn 
vastaanottamisen tieltä tulee raivata 
pois, jotta hyvinvointi kansassamme li-
sääntyisi. 

Isänmaa on minulle arvokas asia. 
Meitä edeltäneet sukupolvet ovat teh-
neet arvokkaan työn ja suuret uhrauk-
set maamme puolustamisessa. Olemme 
saaneet muistutuksen, että itsenäisyys ei 
ole koskaan Suomelle itsestäänselvyys. 
Siksikin kansan yhtenäisyyttä tulee vaa-
lia. Vahva maanpuolustustahto on Suo-
melle elinehto. Itsenäinen ja vapaa Suomi 
on puolustamisen arvoinen. 

Olen oppinut, että koti on yhteiskun-
nan perussolu. Kun kodeissa menee hy-
vin, menee Suomellakin hyvin. Lapsissa 
ja nuorissa on tulevaisuutemme. Tällä 
hetkellä lapsiperheköyhyys sekä lasten ja 
nuorten pahoinvointi kertovat siitä, että 
perheiden asioihin ei paneuduta riittä-
vällä vakavuudella. Keskustan tulee teh-
dä rohkeasti perhepolitiikkaa, jotta nuo-
ret uskaltavat perustaa perheitä ja jotta 
perhe-elämään sitoutuminen ja kotona 
tehtävä hoitotyö nousee sille kuuluvaan 
arvoon. 

Hyvinvointimme on paljolti nykyisten 
ikäihmisten aikaansaamaa. Heidän koke-
musperäisestä tietoaan ja osaamistaan 

kannattaa arvostaa nykyäänkin ja turva-
ta heille inhimillinen vanhuus. Ikäihmisten 
kotona asuminen tulee järjestää niin, että 
kotona asuminen on aina turvallista. 

Puolustan kestäviä arvoja. Haluamme 
jättää Suomen seuraavalle sukupolvelle 
parempana kuin sen saimme. Osaaminen 
ja ahkeruus ovat avaimia taloudellisen 
toimeliaisuuden lisäämiseen. Jokaisen 
työikäisen ja työkykyisen on tehtävä ah-
kerasti työtä. Monella työtä vailla oleval-
la on rajoitteita työkyvyssään. Työkyvyn 
moninaisiin haasteisiin tarvitseekin luoda 
toimiva palveluverkosto. 

Varjelemme ympäristömme tuleville 
sukupolville monimuotoisena. Ympä-
ristön huomioon ottamisella löydetään 
usein tuotannonkin kannalta tilanne, jos-
sa energian ja materian hukkaa tai pääs-
töjä syntyy mahdollisimman vähän. Ym-
päristön kannalta kestävien ratkaisujen 
tekemiseen tarvitaan maalaisjärkeä ja 
kokemusta luonnon kanssa yhteiselosta. 

Tärkeitä kestäviä arvoja minulle ovat 
kristilliset arvot, jotka ovat ohjanneet 
maamme nykyiseen hyvinvointiin.

Anni-Inkeri  
Törmänen
Yhdyskuntatekniikan 
diplomi-insinööri
Jäsenvaaliehdokas 
nro 30
Pudasjärvi
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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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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 -

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

FYSIOTERAPIAPALVELU

- Fysioterapiapalvelut myös ilman lääkärin lähetettä
- Fysioterapeutin suoravastaanotto selkä-, niska- ja 

olkapääasiakkaille
- Äitiysfysioterapia ja äitiysliikuntavalmennus

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Fysio Aurea,  
Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2,  

Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992

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

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P P Leimaus
P P Puukauppapalvelut
P P Tila-arviot
P P Metsäsuunnittelu
P P Maanmuokkaukset
P P Metsäviljely

Metsänomistaja, Metsänomistaja, 
ota yhteyttä!ota yhteyttä!

 Puistotie 2, Pudasjärvi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, 
tuomo.tuomaala@outlook.com

P P Metsäveroilmoitukset
P P Ojitus
P P Nuoren metsän hoito
P P Kemeratuet
P P Taimet ja siemenet

YRITTÄJÄ! Edullista ilmoitustilaa
PALVELUHAKEMISTOSTA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

Pudasjärven kaupunginhal-
lituksen kokous pidettiin 
tiistaina 9.8. Uudet hyvin-
vointialueet aloittavat toi-
mintansa 1.1.2023. Päätettiin 
esittää valtuustolle Oulun-
kaaren kuntayhtymän pur-
kamista, sillä 1.1.2023 alkaen 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
tehtävien ja pelastustoimen 
järjestämisvastuu siirtyy 
kunnilta ja kuntayhtymiltä 
hyvinvointialueille ja lisäksi 
Oulunkaaren jäsenkunnille 
tuottamat palvelut siirtyvät 
kuntien valitsemille in-hou-
se -yhtiöille. Näin Oulun-
kaaren kuntayhtymä tulee 
purkaa purkusopimuksen 
hyväksymisellä ja valmis-

telun jatkamista käsillä ole-
van toimenpide- ja asiakir-
jasuunnitelman perusteella. 

Hyvinvointi- 
alueen järjestö-
avustukset 
Hyvinvointialueella sijait-
sevista kunnista voi hakea 
avustuksia toimintaan, joka 
tukee ja täydentää kunnan 
järjestämisvastuulla olevia 
palveluja ja toimii ensi sijas-
sa yhteistyössä näiden pal-
veluiden kanssa. Samaan toi-
mintaan voi hakea avustusta 
vain joko hyvinvointialueel-
ta tai kunnalta. Hyvinvointi-
alue lähettää tukipäätöksistä 

tiedon automaattisesti niihin 
kuntiin, joihin on myönnet-
ty tukia, jotta tuen päällek-
käisyyksiltä vältytään. Kau-
punginhallitus hyväksyi 
Pohjois-Pohjanmaan hyvin-
vointialueen järjestöavustus-
ten periaatteet.

Lähteenmäen  
asemakaavan 
muuttaminen
Päätettiin ryhtyä muutta-
maan Lähteenmäen ase-
makaavaa asettamalla 
kaavaluonnos sekä siihen si-
sältyvä osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma nähtäville 
sekä pyydetään kaavaluon-

noksesta sekä osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta 
tarvittavat lausunnot. Poh-
jois-Pohjanmaan museo esit-
ti rakennetun kulttuuriym-
päristön osalta Lähteenmäen 
talon ja pihapiirin osoitta-
mista Syötteen yleiskaavan 
mukaisesti suojelumerkin-
nällä ja -määräyksillä. Ar-
keologisen kulttuuriperin-
nön osalta museo kehotti 
lisäämään kaavaselostuk-
seen tiedon, mistä lähtees-
tä arkeologisten kohteiden 
olemassaolo on tarkistettu. 
Muilla lausunnon antajille ei 
ollut huomautettavaa kaava-
luonnoksen sisällöstä.

PUDASjärveläinen lehti

Oulunkaaren kuntayhtymä joudutaan purkamaan

Koulutuskuntayhty-
mä OSAO auttaa yrityk-
siä rekrytoimaan osaavaa 
työvoimaa Pudasjärvel-
le ja Taivalkoskelle. Uusi, 
OSAOn ja 11 matkailu-
alan yrityksen yhteistyös-
sä toteuttama matkailun 
moniosaaja -koulutus tar-
joaa nopean väylän työl-
listyä Pudasjärvelle ja Tai-
valkoskelle matkailualan 
töihin. 

-Kaikilla matkailualan 

yrityksillä on työvoima-
pula, ja tilanne on todel-
linen. Kaikilta yrityksiltä 
puuttuu työntekijöitä vah-
vuudesta, sanoo Syötteen 
matkailuyhdistyksen toi-
minnanjohtaja Minna Hir-
vonen. Yhteistyössä OSA-
On kanssa suunniteltu 
koulutus vastaa yritysten 
työvoimapulaan ja tähtää 
osaavan työvoiman löytä-
miseen talvisesongille. HT

OSAO auttaa 
yrityksiä rekrytoimaan 

työvoimaa matkailualalle
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

• 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

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

[ Rakennustyöt ja remontit
[ Kattoremontit
[ Piipunpellit ja muut peltityöt 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet 

RAKENTAMINEN JA REMONTITMAARAKENNUSTA

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

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

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

• Ylä- ja alapohjien (myös rossipohjat)  
eristeiden vaihtotyöt SUURTEHOIMURILLA.

• LISÄERISTYKSET
• Kuivaamon elevaattorimontun tyhjennykset ym.

044 981 4433  |  www.ekokarhu.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
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

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 

Luppovesi palaa -koko perheen tapahtumapäivä Syötteellä
Koko perheen syystapahtuma Luppovesi palaa 

Syötteellä toteutetaan lauantaina 3.9. 
kello 10-21. Päivän kohokohta on yhteinen 

iltatapahtuma runsaine ohjelmineen ja 
ilotulituksineen.

Luppovesi palaa! -päi-
vätapahtuma koostuu tä-
näkin syksynä useista eri 
käyntikohteista ja niissä 
järjestettävistä aktivitee-
teista. Lisäksi koronan jäl-
keen paluun tekee Luppo-
veden ympäristössä oleva 
iltatapahtuma kokkoi-
neen, ilotulituksineen ja 
muine ohjelmineen. Ilta-
tapahtuma Luppovedellä 
järjestetään kello 18-21. 

Toiminnanjohtaja Min-
na Hirvonen Syötteen 
Matkailuyhdistyksestä sa-

noo, että alueen yrittäjät ja 
toimijat halusivat järjestää 
päivätapahtumia omissa yri-
tyksissään. Koko perheel-
le sopivaa ohjelmaa järjes-
tetään kello 10–21 välillä ja 
tapahtumapäivä huipentuu 
parin vuoden tauon jälkeen 
yhteiseen perinteiseen iltati-
laisuuteen Luppovedellä.

– Syötteen Eräpalvelui-
den huskytarhalla pääsee 
tutustumaan tarhan toimin-
taan tunnin ajan. Iso-Syöte 
Bike Parkissa on mahdolli-
suus opetella hissipyöräilyn 

Luppovesi palaa 
iltatapahtuma 

ilotulituksineen on 
mahdollisuus järjestää 

kahden vuoden tauon 
jälkeen.

saloja sekä rinteillä on myös 
leikkimielinen pyöräkil-
pailu. Peikkopolulla on ky-
läyhdistysten organisoima 
Peikkopolun tapahtuma, jo-
hon tuodaan uusia peikko-
ja ympäri Pudasjärven. Pyt-
ky Café & Parttio Bistrossa 
on keppihevosnäyttely ja 
-kilpailu. Vapaa pääsy Ho-
telli Iso-Syötteen upealle 
Skywalkille illalla ja Luon-
tokeskuksella vietetään pe-
rinteistä sienipäivää. Pikku-
Syötteen puolella koulutetut 
ohjaajat opastavat seinäkii-
peilyn saloihin päivällä ja il-
lalla he järjestävät korikiipei-
lyä Luppovedellä, Hirvonen 
luettelee muutamia ohjelma-
esimerkkejä. 

Luppovesi palaa -tapah-
tuman järjestävät yhteistyös-

sä Syötteen alueen yritykset 
ja toimijat, Syötteen Matkai-
luyhdistys ry, Pudasjärven 
Kehitys Oy sekä Pudasjär-
ven kaupunki.  

Päivän ohjelma löytyy 
https://syote.fi/tapahtu-
ma/luppovesi-palaa-koko-
perheen-tapahtuma/.  HT
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PUDASJÄRVEN URHEILIJAT
* jaostotoiminta

SUUNNISTUSJAOSTO
Iltarastit ja samalla kaupun-
gin mestaruuskilpailut Oh-
tavaarassa ke 31.8. alkaen klo 
17.00. Opastus Rojolantien ris-

KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN 
LUETTELOSTA
Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seu-
rakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä 
seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja 
maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Pudasjärven kirkkoher-
ranvirastossa, osoite Varsitie 12. 

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty 
kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jä-
senet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läs-
nä oleviksi jäseniksi. 

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä 
se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois 
äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkin-
tä on luettelossa virheellinen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 
kello 16.00 mennessä Pudasjärven seurakunnan kirkkoher-
ranvirastoon, osoite Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi. 

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pi-
dettävässä kokouksessaan. 

Pudasjärvellä 21.6.2022
Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 

Timo Liikanen, puheenjohtaja

Poijulan Erä ry
KESÄKOKOUS
la 3.9.2022 klo 12 kodalla.

Esillä sääntömääräiset asiat ja 
hirviporukka kokoontuu.

Tervetuloa! Puheenjohtaja

PUDASJARVI.FI

LÄHTEENMÄEN ASEMAKAAVAN  
OSITTAINEN MUUTOS
Asemakaavan muutos koskee erillispientalojen 
(AO), matkailua palvelevien rakennusten (RM) ja 
loma-asuntojen (RA) kortteleita 1-19, 21 ja 22 sekä 
niihin liittyviä virkistys-, erityis-, vesi-, maatalous- 
ja liikennealueita. Kaavamuutoksen tavoitteena on 
saattaa asemakaava vastaamaan kiinteistöjaotusta 
ja toteutunutta rakentamista sekä rakennusoikeuk-
siltaan ja kaavamääräyksiltään tämän hetken vaa-
timuksia.
Kaavoitus perustuu kaupungin ja maanomistajien 
välisiin maankäyttösopimuksiin.
Kaavoitettava alue sijaitsee Pikku-Syötteen itärin-
teellä, Kelosyötteentien, Kotatien ja Viinilammentien 
ympäristössä.
Asemakaavan muutosehdotus on maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtävänä Pudasjärven kaupungin kaavoitus- ja 
mittaustoimistossa (Karhukunnaantie 6) 24.08. – 
26.09.2022. Mahdolliset muistutukset on toimitet-
tava viimeistään 26.09.2022 mennessä kirjallisena 
osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhal-
litus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostil-
la osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.
Kaavoitusta koskevat asiakirjat ovat osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi  ja www.kimmokaava.fi. 

Kaupunginhallitus, Pudasjärvellä 15.08.2022

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!

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

www,pudasjarvi.fi/vahvaksi

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Nivankankaan asemakaava-
luonnoksen esittelytilaisuus
Pudasjärven kaupunki suunnittelee Nivankan-
kaalle uutta pientalojen asuinaluetta. Alue sijait-
see Ranuantien ja Kuusamontien risteyksen poh-
joispuolella. Suunnittelun tavoitteena on luoda 
Pudasjärven keskustaajaman välittömään lähei-
syyteen rakentamattomalle alueelle houkutteleva 
maaseutumainen asuinalue.
Alueen asemakaavasta on valmistunut luonnos. 
Asemakaavaluonnoksen esittelytilaisuus pidetään 
Hyvän olon keskus Pirtin Kurkisalissa keskiviikko-
na 31.08.2022 klo 17.30, osoite Varsitie 1 Pudasjärvi.
Kaavaluonnokseen voi tutustua etukäteen osoit-
teessa www.pudasjarvi.fi sekä Pudasjärven kau-
pungin teknisellä osastolla, osoite Karhukunnaan-
tie 6.
Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Markku Mat-
tinen, tekninen toimisto, PL 10, Karhukunnaantie 6, 
93101 Pudasjärvi, puh. 040 038 9972, markku.matti-
nen@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 19.08.2022 
Kaupunginhallitus

Tapahtuma on suunnattu kaikille kiinnostuneille, 
se on yöpymisen ja ruokailun osalta omatoiminen. 

Erämelojat yhteistyökumppaneineen järjestää 
rannalla ohjelmaa:

Melontakokeilua kajakeilla, luontoaiheisia visailuja 
ja kisailuja, retki pimeässä otsalampuin, letunpais-
toa ja kahvittelua nuotiolla sekä rantaympäristön 

siistimistä. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja  
p. 0400 514 692/ Eila Puurunen

Tilaisuus on samalla Erämelojien jäsenistön  
kesäkauden päättäjäistapahtuma.

Pudasjärven rannalla os. Saarikoskentie

NUKU YÖ ULKONANUKU YÖ ULKONA
-tapahtuma-tapahtuma
27.-28.8.2022  

Jäikö teltta pystyttämättä tänäkin kesänä?

No, tehdään se nyt isolla porukalla 
Rivieralla! TERVETULOA!

Sotaveteraanien 
SEUTUKUNNALLINEN 

KIRKKOPÄIVÄ
su 11.9.2022 klo 10 Kiimingissä.

Lähtö linja-auto asemalta klo 8.30 
myös kannattajajäsenet.

Kunniamerkit.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset ti 6.9. mennessä 

Vesa Holmström 0400 387 671 ja 
Eero Ahonen 040 530 2536. 

Pudasjärven Sotaveteraanit ryTervetuloa!

SUNNUNTAINA 4.9. KLO 16.30.  
KOSKENHOVILLA. 

ESILLÄ SÄÄNTÖMÄÄRÄISIÄ ASIOITA.
JOHTOKUNTA KOKOONTUU KLO 15. 

TERVETULOA!

PUDASJÄRVEN NÄYTTÄMÖ RY:N

KOKOUSKOKOUS

KESÄTEATTERIN

VALMISTAMISEN

ENSIMMÄINEN

KOKOONTUMINEN

KOSKENHOVILLA

SU 25.3

KLO 12.00

KAIKKI

KIINNOSTUNEET

TERVETULOA

MUKAAN!

Pudasjärven opintorahastoyhdistys ry.
ilmoittaa haettavaksi APURAHAA musiikin 

opiskelun tukemiseen pudasjärvisille nuorille. 
Vapaamuotoinen hakemus, johon liitetään todistus musiikin 

opiskelusta, on toimitettava 13.9.2022 mennessä 
os. Kurentie 20, 93100 Pudasjärvi. 

Lisätietoja puh. 040 546 8734. 

Kollajanniemen 
Metsästäjät ry
KOKOUS

la 3.9.2022 klo 12.00 
Taukotuvalla.

Kokouksen jälkeen hirviporukan kokoaminen.
Tervetuloa!

Pudasjärven Invalidit ry.

SYYSKOKOUS 
to 8.9.2022 klo 14.00  

seurakuntakeskuksen 
rippikoulusalissa.  

Esillä sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen ohjelmallinen kuukausikerho.

Kahvitarjoilu, arpajaiset! 
Tervetuloa! Hallitus

teyksestä 
Korentokankaalla.A B C radat.
Tiedustelut p. 0400 952 144
TERVETULOA!

MATTOJA 
pe 26.8.2022 klo 8 - 17 

Pudasjärven S-marketin pihalla 
Valtava valikoima laatumattoja!

Edulliset hinnat!
Tervetuloa!

Matto-Koskinen
0400 561 198
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Tulin Ouluun – ”tullista tulleena etelänvareksena” 
– vuonna 1965. Olin aloittanut radioviihteen teon 
vuonna 1962, ja Ouluun kotiutumista nopeutti 150 
oululaisen viihdeohjelman teko yhdessä toimittaja 
Antti Aallon sekä oululaisten näyttelijöiden ja muu-
sikoiden– mm. Matti Esko ja Jamppa Tuominen –
kanssa.   

Armoitettuna sanataiturina Antti taisi aika hyvin Oulun 
murteen vaikka olikin syntynyt Raumalla. Mieleen jäi-
vät eri aakkosista tyylitellyt sketsit. Ä-kirjamesta tyylitel-
ty sketsi alkoi, kun eläinsuojeluvalvoja tuli tarkastuksel-
le ja tuumasi: 
”Älä nää Hämäläeskän räähkä rääkkää kääkkää hä-
märäsä lääväsä”! 

* * *                                      
Suomenmaa-lehden pakinoitsija Siltavahti alias Esko 
Viirret teki 20 vuotta sitten ”Avojalakasen akkunan”. 
Murrekirjassa on kolmisen tuhatta sanaa, joista ruotsin 
kieleen perustuvia on yli 700. Ranskaakin löytyy kuten 
karamelli / kompiainen (compien), makeinen / pompoo-
li (bobbob), alushame / kompineesi (combinacíón), kä-
velykatu Rotuaari (trottoir) ja putka / korttikaari (corps de 
garde / päävartio).

* * *
Tässä jokunen ”kompiainen” Avojalakasen akkunasta” 
(lähinnä p- ja r-kirjaimista):                                                         
*Pystönä (ylpeä) ja törstinä (koppava) kuluki Pajanteriki, 
vaikka oli sepänsälli. 
*Polliisi raijaa (kuljettaa) päitynyttä (juopunut) korttikaa-
riin (putka).
*Sielä se vaivanen roppa (keho) riskaantuu, sano ukko 
kuppuusaunasta (kuppaus). 
*Jotaki roppia (lääkettä) pitäs saaha, juilii (kolottaa) ja jo-
mottaa joka puolelta. 

* * *
Toimittaja Jukka Ukkola – Kalevan Aleksis K. ja Suomen 
Kuvalehden Ukkola - on koonnut ”Ookko nä” -kirjaansa 
(WSOY 2000) lähes 2 500 pohjoispohjalaisen sanan rau-
taisannoksen. Se on antanut minullekin, etelänvareksel-
le, ölövin olon! Näin:
”Hööklunti pääsi korttikaarista (putkasta), käveli ro-
tuvaaria (jalkakäytävä) ja hyppäsi Nöömannin ran-
nassa mölijältä (laituri) sekkaan (veteen/ jokeen).”
– Tuo Nöömanni tarkoittanee Neumanin sukua, joka 
omisti aikoinaan laitumia Laaniskan (Oulun Plaana- eli 
Laana- eli Kaupunginoja) varrella, jostain siitä nykyisen 
Ojakadun ja tuomiokapitulin tienoilta. Siinä siis oli se 
Nöömannin ranta, jossa Oulun poijat ranstia (ranskalais-
ta viiniä) joivat, Ukkola kertoo.

* * *
Jukka Ukkola on päivittänyt kirjassaan Oulun murretta 
myös nykypäivään: 
*On se kouhon (hullu) näköstä, ku isot miehet kulukee 
kavulla ja hupattaa itekseen (puhuu joutavia) höpötys-
nööriin (matkapuhelimen korvakuuloke).
*Sinnoot näämä ostanu retliinit (sinipunainen) kuoret 
höpöttimees (kännykkä).
*Nää voit ottaa iimeilit (e-mail) toiseen akkunaan ja pi-
tää vöörtin (Word) auki toisessa.
*Emäntä annatteli tulemaan (sätti), että pölijäkö (tyhmä) 
nää oot kun meet myymään viimiset Nokijan osakkeet.

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Tullista tullut 
etelänvares

Luonnon omaa luomua. Kuva: Martti Kähkönen.

Loppukesän perhosia

Viime viikon helteinen sää 
sai monet päiväperhoset ak-
tiivisiksi. Monille tutut nok-
kos- ja sitruunaperhoset len-
telivät iloisesti pientareilla ja 
puutarhoissa. Perhoset ruo-
kailevat mielellään kukis-
sa, joista ne imukärsällään 
imevät mettä. Joillekin lajeil-
le maistuvat paremmin käy-
neet hedelmät ja jopa eläin-
ten raadot ja ulosteet. Jotkut 
lajit eivät nauti lainkaan ra-
vintoa aikuistuttuaan. Per-
hosen siipiä peittää suomu-
peite, joka antaa yksilöllisen 
värityksen eri lajeille. Siipi-
en värityksellä ja kuvioinnil-
la on useita tehtäviä, mutta 
yleisin tarkoitus liittyy itse-
suojeluun. Siipien suomu-
peite kuluu herkästi pois. 
Jos sitä koskettaa jää suo-
mut jauhemaisina sormiin.  
Viikkoja lennellyt perhonen 

näyttää usein kauhtuneel-
ta. Perhosilla on kaksi verk-
kosilmää ja vaihteleva määrä 
pistesilmiä, monilla perho-
silla on myös kuuloaisti. Sik-
siköhän niitä on niin vaikea 
kuvata? Suomesta on tavat-
tu 2591 perhoslajia, joista 
yli 2300 esiintyy vakituises-
ti. Suurin osa perhosista on 
yöperhosia. Suomen kansal-
lisperhoseksi Suomi 100-juh-
lavuonna valittiin Paatsama-
sinisiipi. Isoapollo on siipien 
kärkiväliltään Suomen suu-
rin päiväperhonen ja kiitä-
jistä pääkallokiitäjä. Monet 
perhoset elävät vain muu-
tamia viikkoja. Noin 30 lajia 
talvehtii aikuisena kuten esi-
merkiksi nokkosperhonen, 
suruvaippa, herukkaperho-
nen ja neitoperhonen. 

Ape Nieminen

Herukkaperhonen on helposti tunnistettavissa syvään lius-
kaisista siivistään. Kuva: Kari Stenius.

Lanttuperhosen tunnistaa takasiiven alapinnan suonten tum-
masta kehnästä. Kesäpolven koiraalla yksi täplä, naaraalla kaksi.

Keisarinviitta ja neitoperhonen ruokailemassa.

Annemari Kiekara EM-kisoissa
Euroopan mestaruuskisat kil-
pailtiin 11.-21.8. Münchenis-
sä. Pudasjärven Urheilijoita 
edustava Annemari Kiekara 
osallistui maratonille. Euroo-
passa vallinneen helleaallon 
takia useat maratonjuoksijat 
olivat tehneet vetoomuksen 
juoksun alkamisajankohdan 
siirtämisestä aikaiseen aa-
muun. Järjestäjät pitivät kui-
tenkin kiinni alkuperäisestä 
kilpailuaikataulusta, niinpä 
naiset starttasivat matkaan 
kello 10.30. Naisten marato-
nille osallistui kolme suoma-
laisjuoksijaa, mutta mitään 
erityistä suomalaismenestys-
tä ei tullut. Annemarin sijoi-
tus oli 49. ja maaliviivalla kel-
lo pysähtyi 2.48.30 aikaan. 

Kuvakaappaus Ylen sivuilta. Annemari antamassa haastatte-
lua maraton jälkeen Münchenissä Ylen toimittajalle. 

Hänen ennätyksensä marato-
nilla on 2.35.12 vuodelta 2000. 
Edellisen kerran hän oli arvo-
kisoissa Sevillan MM-kisois-
sa 1999. Annemari piti taukoa 
kilpailemisesta ja palasi 2020 
uudestaan parrasvaloihin 
voitettuaan Kalevan kisois-
sa 5000 ja 10000 metriä. Mün-
chenin EM-kisoihin hän pää-
si rankingsysteemin kautta. 
Aiemmin tällä kaudella Rot-
terdamissa juostu maratonai-
ka 2.39.46 huomioitiin valin-
nassa. Sinnikkäästi Annemari 
juoksi maaliin saakka, vaik-
ka nesteet jäivät hölskymään 
vatsaan ja jalat alkoivat siitä 
syystä kramppaamaan.

Ape Nieminen

Löytyisikö Pontikkalauluun lisää sanoja
Olen yrittänyt jäljittää vanhaa laulua, jota on laulettu Puo-
langan lisäksi ainakin Pudasjärven puolella. Puolankalai-
sen Pontikka -pilkkalaulun tarina on 100 vuoden takaa. 
Tähän mennessä olemme saaneet kokoon neljä säkeistöä. 
Mahtaisikohan Pudasjärveläisen lukijoista joku muistaa 
kyseisen laulun?
”Pontikkalaulu”
Sanat: tuntematon. Sävel: Vöyrin marssi
1.Siitähän ne Auhon poijjat viinankeiton oppi,
Kaikkonen kun Luotolassa lampaanpaskat nokki.
- Hei Haliju-Mikko, Kaikkonen ja Kämäräisen kärripar-
ta, Kalle Korvinen ja muut!
2. Ei se menny Kaikkosella viime kesä hukkaan,

kun se tarttui Törmänmäissä Renne Karhun tukkaan.
- Hei Haliju-Mikko, Kaikkonen ja Kämäräisen kärripar-
ta, Kalle Korvinen ja muut!
3. Kaikkosella on punanen kelekka ja kirkkaat napit eessä,
Kylymä lato tievossa ja Kytölän Paavo reessä.
- Hei Haliju-Mikko, Kaikkonen ja Kämäräisen kärripar-
ta, Kalle Korvinen ja muut!
4. Siksihän ne pahat poijat tämän laulun teki,
Kaikkonen kun Törmänmäissä Renne Karhun repi.
- Hei Haliju-Mikko, Kaikkonen ja Kämäräisen kärripar-
ta, Kalle Korvinen ja muut!

Maija Saviniemi 
maija.saviniemi@gmail.com
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Suomen suurin ja vaikutta-
vin ulkoilujärjestö Suomen 
Latu haastaa koko Suomen 
nukkumaan yönsä ulko-
na Suomen luonnon päi-
vänä, tulevana lauantaina 
27.8. Tapahtuman päätee-
mana on nauttia luonnos-
ta ja jokamiehenoikeuksien 
suomasta mahdollisuudes-
ta yöpyä ulkona. Yönsä 
voi viettää metsähotellissa, 
kansallispuistossa, retkei-
lyalueilla tai vaikka omalla 
takapihalla ja majoitteena 
voi olla teltta, tarppi, riip-
pumatto tai laavu.

Pudasjärvellä haastee-
seen tarttui, koronatauon 
jälkeen, toistamiseen Iijo-
en Erämelojat ry, joka jär-
jestää kyseisen tapahtu-
man Pudasjärven rannalla, 
uimapaikan ja lintutornin 
maastossa. Yhteistyössä 
on Pudasjärven luonnon-
suojeluyhdistys ry. Var-
sinaisen perusteeman li-
säksi yhdistys päätti lisätä 
tarjontaan luonnollisesti 
oman lajinsa, kajakkime-
lonnan. Tapahtumapaikka 

soveltuu oivallisesti me-
lontakokeiluille ja -retkil-
le. Järjestäjien mielestä on 
tärkeää, että ihmiset pää-
sevät helposti ja turvalli-
sesti tämän luonnonlähei-
sen, mainion harrastuksen 
pariin.

Tapahtuma on suunnat-
tu kaikelle kansalle, vaa-
timuksena on ainoastaan, 
että jokaisessa lapsiper-
heessä on oltava täysi-ikäi-
nen vastuuhenkilö, tai niin, 
että yöpyjällä on riittäväs-
ti kokemusta itsenäiseen 
metsässä yöpymiseen. Yö-
pyminen tapahtuu omatoi-
misesti, omissa majoitteis-
sa, mukana on oltava sään 
mukainen vaatetus, ruu-
at ja juomavedet, sekä ruu-
anlaittovälineet ja esimer-
kiksi retkikeitin. Rannan 
nuotiogrilli ja tarvittaessa 
kaasurengaspoltin on käy-
tettävissä. Mukaan on otet-
tava myös kumikengät ja 
otsalamput. Kaikki melon-
tavälineet löytyvät Eräme-
lojilta, paitsi lasten kellun-
taliivit.

Järjestäjä osoittaa ran-
nalta telttapaikat ja autojen 
parkkipaikat. Kurenalan 
kyläyhdistyksen kunnos-
tamalla ja ylläpitämällä 
upealla hiekkarannalla on 
käytössämme grillikatos, 
lintutorni, inva-wc, roska-
astiat ja käsienpesupaikka. 
Lisäksi pystytämme ran-
taan puolijoukkueteltan.

Lauantaipäivän ohjel-
massa on melontaopastus-
ta kajakeilla, luontoaiheisia 
tehtäviä ja rannan siisti-
mistä. Illalla teemme pime-
ässä mm. otsalamppuret-
ken ja paistamme lettuja.

Sunnuntain ohjelmas-
sa aamupalan jälkeen vie-
lä melontaa. Lopuksi 
keräämme alueelta polt-
topuuta ja risuja, samalla 
kun siivoamme jälkemme.

Lisätietoja valtakunnal-
lisesta tapahtumasta löy-
tyy Suomen ladun nettisi-
vustolta.

Eila Puurunen,  
Iijoen Erämelojat ry

Nukutaan yö ulkona  Nukutaan yö ulkona  
Pudasjärven rannallaPudasjärven rannalla

keskiviikkona 
31.8.

klo 10 - 16 

Ota vanha pantasi 
mukaan, niin teemme 

ohittamattoman 
vaihtotarjouksen! 

Paikalla 
Heikki Sirviö 

Trackerilta 

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 620, 050 582 1620

Ma-Pe  
9.00-17.00

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

Avoinna 
ma-pe 
9-17

2199€

TULE KOEAJAMAAN! 

INSERA BRONCO 26” 9V. INSERA BRONCO 26” 9V. 
SÄHKÖFATBIKE SÄHKÖFATBIKE 
●  Runko ja etuhaarukka alumiinia●  Runko ja etuhaarukka alumiinia
●  Akku 504 Wh / 36V / 14 Ah●  Akku 504 Wh / 36V / 14 Ah
●  Akun kantama jopa 80 km, riippuu ajosuoritteesta●  Akun kantama jopa 80 km, riippuu ajosuoritteesta
●  Akun latausaika n. 6 h●  Akun latausaika n. 6 h
●  Hydrauliset levyjarrut●  Hydrauliset levyjarrut
●  Kampisarja Prowheel 170mm●  Kampisarja Prowheel 170mm
● Moottori Bafang 250W / 80Nm● Moottori Bafang 250W / 80Nm
●  Vaihteisto Shimano Altus 9v. /  ●  Vaihteisto Shimano Altus 9v. /  

HG 200 (11 - 36T) HG 200 (11 - 36T) 

●  Runko koot 17 ja 19 tuumaa●  Runko koot 17 ja 19 tuumaa
●  Rengas koko 26 x 4,8●  Rengas koko 26 x 4,8
● Värit pronssi● Värit pronssi
● ● Takuu 2 vuotta

28. ELOMARKKINAT28. ELOMARKKINAT
”ATIMAN TORILLA””ATIMAN TORILLA” 26.-27.8.2022 26.-27.8.2022

Pe klo 9–17 ja la klo 9–15
Ohjelmana mm.
Pe 26.8.  Klo 9.00 Markkinoiden avaus, 
 vt. kunnanjohtaja Harri Karjalainen

 Klo 12.00 Pohjois-Pohjanmaan  
 Yrittäjät ry:n ja Suomen Yrittäjien  
 terveiset, hallituksen pj. Jussi Riikonen

 Klo 13-16 Kehittämisyhtiö  
 Naturpolis Oy:n yrityskehittäjän ja  
 hankevastaavien infot 
 Klo 16 Vuoden taivalkoskelaisen  
 julkistaminen sekä palkitseminen, 
 Taivalkosken kunta, kulttuuripalvelut

La 27.8.  Klo 9.00 Markkinat jatkuvat
 Klo 14.00 Elomarkkina-arpajaisten  
 voittajien julkistaminen ja  
 palkintojen luovuttaminen  

ELOMARKKINA-ARPAJAISET
1. 2500€ LAHJAKORTTI Taivalkosken Huonekalu ja Väri Oy,  

(voim. 27.8.2023 saakka) 

2. SÄHKÖSKOOTTERI Kontio Kruiser 2.0 Prenium Pack Black, arvo 1045€
3. 900€ LAHJAKORTTI Tunturihotelli Iso-Syöte, (voim. 27.8.2023 saakka)

 Arvan hinta 10€

TERVETULOA läheltä ja kaukaa viihtymään, TERVETULOA läheltä ja kaukaa viihtymään, 
tapaamaan tuttuja ja tuntemattomia ja tapaamaan tuttuja ja tuntemattomia ja 

tekemään hyviä kauppoja!tekemään hyviä kauppoja!
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Molempina markkinapäivinä  
markkinajuontaja ”Retro” 

Seppo Raatikainen luo markkinameiningin
yhdessä markkinakauppiaiden ja 

markkinaväen kanssa! 

PERJANTAINAPERJANTAINA  
KLO 14.00-16.00
KEPPIHEVOSKILPAILU

JALAVAN
NURMIALUEELLA

Venetsialaiset kesäkauden 
päättäjäiset Jyrkkäkoskella 

Venetsialaiset JyrkkäkoskellaVenetsialaiset Jyrkkäkoskella
la 27.8.2022 klo 20-02la 27.8.2022 klo 20-02Lions Club Pudasjärvi ryLions Club Pudasjärvi ry

Ruokaa,Ruokaa,
juomia, tanssia, juomia, tanssia, 

kokko ym. kokko ym. 
ohjelmaa ohjelmaa 
runsaasti!runsaasti!

Lions Club Pudasjärvi järjestää 
yhteistyössä Pudasjärven Urhei-
lijoiden kanssa perinteisen Ve-
netsialais-tapahtuman elokuun 
viimeisenä lauantaina 27.8. Ve-
netsialaisista on kehkeytynyt 
57-vuotiaan klubimme tärkein 
yksittäinen aktiviteetti, toista 
tärkeää aktiviteettia, hirviarpa-
jaisia, mitenkään aliarvioimatta. 
Venetsialaisten tuotosta saamil-
lamme varoilla meillä on mah-
dollisuus palvella ja avustaa pu-
dasjärveläisiä lapsia, nuoria, 
vanhuksia ja sotaveteraaneja täs-
sä maailmanlaajuisen pandemi-
an ja Ukrainan sodan repimässä 
tilanteessa tavalla, jota avustuk-
sia saaneet yksityiset henkilöt ja 
yhteisöt ovat aina arvostaneet ja 
kiitelleet.

Leijonatoimintaa ylläpitävä 
kansainvälinen Lions-järjestö on 
suurin yksittäinen, aatteelliseen 
toimintaan perustuva palvelu-
järjestö. Sen vuosia voimassa 
olevaan tunnuslauseeseen ”We 
Serve – Me palvelemme” kitey-
tyy toiminnan vapaaehtoinen, 
toisten auttamiseen ja avustami-
seen perustuva luonne. Periaat-
teena onkin, että erilaisin toimin 

ja tempauksin yleisöltä kerätyt 
varat luovutetaan kokonaisuu-
dessaan niitä tarvitseville. Näitä 
niin sanottuja aktiviteettivaroja 
myös LC Pudasjärvi on lahjoit-
tanut ja lahjoittaa myös jatkos-
sa tuhansia euroa vuosittain 
paikkakuntalaisten avuntarvit-
sijoiden käyttöön. Pieni osa lah-
joituksista ohjataan myös kan-
sainvälisiin avustuskohteisiin. 
Mainittakoon tässä yhteydes-
sä, että järjestön säätiö LCIF sai 
tänä vuonna maailmanlaajuises-
ti kerättyä muutaman vuoden 
kestäneellä kampanjalla yli 300 
miljoonaa dollaria lahjoitetta-
vaksi erilaisiin hyviin kohteisiin. 
Osansa tästä avusta ovat saaneet 
täysin järjettömästä ja epäoikeu-
denmukaisesta sodasta kärsineet 
ukrainalaiset.

Uudet toimijat  
tervetuloa  
joukkoomme!
Lions-toiminnassa mukana ole-
vien ihmisten määrä on ollut vii-
me vuodet laskussa. Ilmiö on 
yleismaailmallinen, ja sen koh-
teeksi ovat joutuneet lähes kaik-

ki muutkin aatteelliset yhdis-
tykset ja muut yhteisöt. Myös 
me täällä Pudasjärvellä tarvitsi-
simme mukavaan joukkoomme 
uusia, vapaaehtoiseen hyvän-
tekeväisuustoimintaan vihkiy-
tyneitä, aktiivisia toimijoita. LC 
Pudasjärven sääntöjä muutet-
tiin viime vuosikymmenen puo-
livälissä siten, että toimimme 
nykyisin ns. yhtenäisklubina. 
Se tarkoittaa sitä, että jäseneksi 
kutsuttavan sukupuolella ei ole 
enää merkitystä jäseneksi pää-
syn kannalta. Korostan, että tar-
vitsemme jäseniksi nimenomaan 
tavallisia aktiivisia ihmisiä, jotka 
ovat valmiita uhraamaan osan 
vapaa-ajastaan esimerkiksi tal-
koilemalla kerran vuodessa Ve-
netsialaisten järjestelytehtävissä 
– sopiva harrastus vaikkapa pa-
riskunnille. Järjestö ja sen yksit-
täiset klubit (yhdistykset) ovat 
poliittisesti ja uskonnollisesti 
riippumattomia. Me täällä Pu-
dasjärvellä olemme myös pyrki-
neet tietoisesti viime vuosina ka-
ristamaan yltämme todellisia tai 
kuviteltuja elitistisiä piirteitä, joi-
ta leijonatoimintaan on syystä tai 
syyttä liitetty. 

Eli hyvä lukija, mikäli kiin-
nostuit toiminnastamme ja halu-
aisit ehkä liittyä yhdistyksemme 
jäseneksi, ota yhteyttä minuun 
tai muihin tuntemiisi leijoniin. 
Olemme valmiit kertomaan li-
sää. Kenties keskustelumme joh-
tavat siihen, että Sinut kutsutaan 
mukaan toimintaamme.

Lopuksi haluan kiittää Pu-
dasjärven Urheilijoita pitkään 
jatkuneesta hyvästä yhteistyös-
tä Venetsialais-tapahtuman ai-
kaansaamiseksi. Kiitokseni ha-
luan kohdistaa myös muille, 
tilaisuuden järjestämistä tuke-
neille tahoille sekä järjestelyteh-
tävissä ahertaville jäsenille ja 
muille henkilöille. Teidät, arvoi-
sa juhlayleisö, toivotan lämpi-
mästi tervetulleeksi Jyrkkäkos-
kelle nauttimaan perinteisestä 
loppukesän veden, tulen ja va-
lon juhlasta! Toivokaamme, että 
myös sään haltijat hellisivät mei-
tä vielä elokuun lopussakin ta-
valla, johon olemme kuun alku-
puolella tänä vuonna tottuneet. 

Ilpo Virtanen
Presidentti 2022-23 
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Club Pudasjärvi  
yhteistyössä 
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Nyt taas Jyrkän tunnelmaa!Nyt taas Jyrkän tunnelmaa!  
Tule! Näe! Koe!Tule! Näe! Koe!
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Tehdään yhdessä ja ollaan avoimia
Lionstoiminnan tunnukset 
” We serve - Me palvelem-
me” ja ”Monta tapaa tehdä 
hyvää” saavat konkreettisen 
muodon ensi viikonvaih-
teessa, kun LC Pudasjärvi 
yhdessä Pudasjärven Urhei-
lijoiden kanssa järjestää Ve-
netsialaiset Jyrkkäkoskella. 
Tapahtuma on erinomainen 
näyttö siitä, miten lionstoi-
minnalla rakennetaan paik-
kakunnan hyvinvointia ja 
mahdollistetaan toimintaa 
lähiseudun ihmisille.

Osallistumalla tähän ta-
pahtumaan jokainen osal-
listuja oman ilonsa lisäk-
si mahdollistaa ja tukee 
järjestäjäyhteisöjen toimin-
taa paikkakunnan hyväksi. 

Järjestäjäyhteisöt käyttävät 
saamansa varat nimenomai-
sesti Pudasjärven asukkaille 
järjestettävään toimintaan ja 
palveluihin.

Lukiessani tapah-
tumaesitettä ilah-
duin nuorille 
ja lapsille jär-
jestettävistä 
omista ta-
pahtumista. 
Lions sana 
muodos-
tuu sanoista 
Luovuta Isän-
maasi Onnel-
lisempana Nou-
sevalle Sukupolvelle. 
Nuoriin panostamisesta on 
siis kysymys.

LC Pudasjärven arvot 
avoimuus, vastuullisuus, 
yhteisöllisyys ja isänmaali-
suus kuvaavat hyvin koko 
lionstoiminnan arvoja. Täs-

sä tapahtumassa nois-
ta arvoista näky-

vät selkeästi 
avoimuus ja 
yhteisölli-
syys. Klu-
bi on avoin 
toimimaan 
myös mui-
den järjes-

töjen kanssa 
ja tämä tapah-

tumakokonaisuus 
on hyvä osoitus sii-

tä voimasta, joka eri järjes-
töjen yhteistoiminnalla on. 

Voimavaroja ei tuhlata, vaan 
tehdään yhdessä ja ollaan 
avoimia. 

Näkyvästi Lion! Haluat-
ko tulla mukaan? Toiminta 
tarvitsee ennen kaikkea te-
keviä käsiä ja aktiivista miel-
tä. Ole rohkeasti yhteydes-
sä paikkakuntasi lioneihin 
ja tule mukaan palvelemaan!

Toivotan kaikille iloa 
ja Valoa tulevaan 
tapahtumaan ja  

alkavaan syksyyn!

Jouni Hilke
Lionspiiri 107-L, 
 piirikuvernööri

Venetsialaiset järjestyvät lionsklubin ja 
urheiluseuran yhteistyönä
LC Pudasjärven ja Pudas-
järven Urheilijoiden järjes-
tämät Venetsialaiset Jyrk-
käkosken huvikeskuksessa 
ovat muodostuneet jo pe-
rinteisen mukavaksi syys-
kesän tapahtumaksi. Nyt 
kun koronarajoitukset ovat 
poistuneet, on kesän aika-
na järjestetty useita festarei-
ta, tansseja ja muita yleisö-
tapahtumia. Lauantai-illan 
sääennuste lupailee pouta-
säätä, joten vettä ei tarvitse 
ihastella taivaalta tippuva-
na, vaan voi katsella rinnettä 
alaspäin, kun joki virtaa. Pai-
kalle odotamme saapuvan 
runsaasti iloista juhlakansaa. 
Juhlijoille on järjestetty mak-
suton nonstop linja-autokul-
jetus Kurenalta Jyrkkäkos-
kelle kello 19.45 alkaen.

Jyrkkäkosken huvialue 
tarjoaa erittäin hyvät puit-
teet tapahtumalle ja Pudas-
järven Urheilijat ovat mie-
lellään mukana tapahtuman 

järjestämisessä. Yhteistyö LC 
Pudasjärven kanssa on suju-
nut kiitettävästi. Yhteisis-
sä suunnittelupalavereissa 
olemme sopineet työnjaos-
ta ja vastuista. Mukavaa yh-
dessä tekemisen meininkiä 
on vahvasti ilmassa. 

- Yhteinen tavoitteemme 
on saada yleisö viihtymään. 
Ympäristö valaistaan kau-
niisti, juhlakokko sytytetään 
noin kello 22, lyhdyt pala-
vat ja pimeässä illassa näh-
dään myös näyttävä kesä-
kauden päättävä ilotulitus 
kello 23.30.

- Alueella on ruokailutelt-
ta, missä saa herkutella Pyt-
kyn pyttäriä ja paistettuja 
muikkuja lisukkeineen. Li-
säksi löytyy tutuilta paikoil-
ta kioski ja grilli sekä kolme 
baaria B-oikeuksineen.  Juh-
laan saapuvien kannattaa 
varata käteistä rahaa, se no-
peuttaa palvelua eri myynti-
pisteissä. Venetsialaisissa on 

myös perinteisesti ”pankki 
automaatti”, missä voi käy-
dä kortilla vaihtamassa kä-
teistä.

Tämän vuoden Venetsia-
laisissa tanssikansaa viih-
dyttää Tiina Pitkänen & 
Sarmas, joten luvassa on taa-
tusti monipuolista ja tanssit-
tavaa musiikkia. Ulkolavalla 
lauletaan karaokea, karaoke-
emäntänä toimii monivuo-
tisella kokemuksella Maa-
rit Hallikainen. Kelohirsinen 
Revontuli Disko on vertaan-
sa vailla ja mielestäni Suo-
men upein Disko. Siellä pää-
see nostalgiseen tunnelmaan 
tanssimalla diskotanssiku-
vioita tai vain nojailemaan 
hirsikaidetta ja katselemaan 
kun toiset tanssivat.

Jyrkkäkosken huvikes-
kus rakennuksineen ja ym-
päristöineen on näkemisen 
ja kokemisen arvoinen paik-
ka. Tämän huomaavat erityi-
sesti ulkopaikkakuntalaiset. 

Tanssinharrastajilta on tul-
lut paljon kehuja ja kiitosta, 
niin hyvästä tanssisalin latti-
asta kuin iloisesta ja ystäväl-
lisestä palvelusta. Myös or-
kesterit kiittelevät sujuvasta 
yhteistyöstä.

Monelle aikuiselle paik-
ka on tuttu jo nuoruudesta, 
kun Jyrkkäkosken huvikes-
kuksessa on käyty viettä-
mässä mm. -70 ja -80- luvun 
juhannuksia. Samoin paik-
ka on tullut tutuksi monelle 
nuorelle aikuiselle Revontu-
li Diskon ansiosta. Olenkin 
saanut ilokseni tavata Ve-
netsialaisissa juhlijoita kol-
messa polvessa. Järjestäji-
en puolesta lupaamme, että 
Jyrkkäkosken huvialue on 
upeassa värivalaistuksessa 
pimenevässä illassa ja kaikil-
le löytyy taatusti mieluisaa 
illanviettoa ystävien ja tutta-
vien seurassa, hyvän musii-
kin ja ruuan parissa.

Kirsi Hanhela Pudasjärven Urheilijoiden puheenjohtaja, ak-
tiivijäsen myös LC Pudasjärvi.

Tervetuloa  
viettämään veden, 

tulen ja  
valon juhlaa!

Kirsi Hanhela
Puheenjohtaja, 

Pudasjärven 
Urheilijat ry

Venetsialaisten 
liikenne ja pysäköinti

Kuljetusaikataulu
Lauantai 27.8.2022

Kurenalus;  
S-Marketin parkkipaikka

lähtö kello  
19.45
20.15
20.45
21.15
21.45
22.15
 

Jyrkkäkoski; pääportti

lähtö kello
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30

lähtö kello
23.00
23.30
24.00
00.30
01.00
01.30
02.00

lähtö kello
22.45
23.15
23.45
00.15  

Venetsialaisiin lauantai-
na 27.8. järjestetään mak-
suton nonstop –kuljetus 
Nevakiven linja-autolla. 
Lähtöpysäkki on Kurenalla 
Oikopolun pysäkki ja pääte-
pysäkkinä on Jyrkkäkosken 
yläportti. Kyyditykset alka-
vat kello 19.45. Myös mat-
kan varrelta on linja-autopy-
säkeiltä mahdollista nousta 
kyytiin. Jyrkkäkoskelta pa-
luu nonstoppina, ja tilaisuu-
den päättyessä tarpeen edel-
lyttämällä tavalla. Viimeisen 
kuljetuksen arvellaan lähte-
vän takaisin kello 2.00.

Henkilöautojen pysä-

köintipaikkana on huvialueen 
viereinen soramonttu. Asun-
toautoilla on mahdollista py-
säköidä huvialueen läheisyy-
dessä olevalle tenniskentälle. 
Huvialueen läheisyyteen ylä-
portille voivat kulkea ainoas-
taan kuljetuksesta huolehtiva 
linja-auto, taksit sekä viran-
omaiset.

Muistutamme myös, että ti-
laisuus on K18 ja tapahtuma-
alueelle ei saa tuoda omia alko-
holijuomia.

LC Pudasjärvi, 
Pudasjärven Urheilijat ry Ilmainen linja-auto kuljetus tapahtumaan!

Lapsille jälleen omat 
venetsialaiset 

Parin vuoden tauon jäl-
keen MLL Pudasjärven 
yhdistys järjestää jälleen 
lapsille oman venetsia-
laisjuhlan lauantaina 27.8. 
kello 10-13 Jyrkkäkosken 
huvialueella. Luvassa on 
monenlaista tekemistä 
lapsille, mm. poniajelua, 
lasten disco ja ongintaa. 
Klo 11.30 esiintyy taiku-
ri Elias Kvist, joka esittää 
koomisen taikashow’n. 
Vaikka esityksessä temput 
on suunnattu etupäässä 
lapsille niin runsaan huu-
morin ansiosta se on var-
masti hauskaa seurattavaa 
myös aikuisväelle, lupaa 

taikuri Elias.   
Mukavan tekemisen 

oheen kuuluu myös tie-
tysti herkuttelu. Yhdis-
tys myy grillimakkaraa 
ja poppareita suolaise-
na tarjottavana ja make-
an nälkään on puolestaan 
myynnissä vohveleita ja 
hattaraa. 

Yhdistyksen oma Sule-
vi-kettu on myös mukana 
ja odottaa innolla tulijoita 
mukaan nauttimaan kesä-
kauden päättäjäistapahtu-
masta. 

Tervetuloa! 
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avoimuus ja 
yhteisölli-
syys. Klu-
bi on avoin 
toimimaan 
myös mui-
den järjes-

töjen kanssa 
ja tämä tapah-

tumakokonaisuus 
on hyvä osoitus sii-

tä voimasta, joka eri järjes-
töjen yhteistoiminnalla on. 

Voimavaroja ei tuhlata, vaan 
tehdään yhdessä ja ollaan 
avoimia. 

Näkyvästi Lion! Haluat-
ko tulla mukaan? Toiminta 
tarvitsee ennen kaikkea te-
keviä käsiä ja aktiivista miel-
tä. Ole rohkeasti yhteydes-
sä paikkakuntasi lioneihin 
ja tule mukaan palvelemaan!

Toivotan kaikille iloa 
ja Valoa tulevaan 
tapahtumaan ja  

alkavaan syksyyn!

Jouni Hilke
Lionspiiri 107-L, 
 piirikuvernööri

Venetsialaiset järjestyvät lionsklubin ja 
urheiluseuran yhteistyönä
LC Pudasjärven ja Pudas-
järven Urheilijoiden järjes-
tämät Venetsialaiset Jyrk-
käkosken huvikeskuksessa 
ovat muodostuneet jo pe-
rinteisen mukavaksi syys-
kesän tapahtumaksi. Nyt 
kun koronarajoitukset ovat 
poistuneet, on kesän aika-
na järjestetty useita festarei-
ta, tansseja ja muita yleisö-
tapahtumia. Lauantai-illan 
sääennuste lupailee pouta-
säätä, joten vettä ei tarvitse 
ihastella taivaalta tippuva-
na, vaan voi katsella rinnettä 
alaspäin, kun joki virtaa. Pai-
kalle odotamme saapuvan 
runsaasti iloista juhlakansaa. 
Juhlijoille on järjestetty mak-
suton nonstop linja-autokul-
jetus Kurenalta Jyrkkäkos-
kelle kello 19.45 alkaen.

Jyrkkäkosken huvialue 
tarjoaa erittäin hyvät puit-
teet tapahtumalle ja Pudas-
järven Urheilijat ovat mie-
lellään mukana tapahtuman 

järjestämisessä. Yhteistyö LC 
Pudasjärven kanssa on suju-
nut kiitettävästi. Yhteisis-
sä suunnittelupalavereissa 
olemme sopineet työnjaos-
ta ja vastuista. Mukavaa yh-
dessä tekemisen meininkiä 
on vahvasti ilmassa. 

- Yhteinen tavoitteemme 
on saada yleisö viihtymään. 
Ympäristö valaistaan kau-
niisti, juhlakokko sytytetään 
noin kello 22, lyhdyt pala-
vat ja pimeässä illassa näh-
dään myös näyttävä kesä-
kauden päättävä ilotulitus 
kello 23.30.

- Alueella on ruokailutelt-
ta, missä saa herkutella Pyt-
kyn pyttäriä ja paistettuja 
muikkuja lisukkeineen. Li-
säksi löytyy tutuilta paikoil-
ta kioski ja grilli sekä kolme 
baaria B-oikeuksineen.  Juh-
laan saapuvien kannattaa 
varata käteistä rahaa, se no-
peuttaa palvelua eri myynti-
pisteissä. Venetsialaisissa on 

myös perinteisesti ”pankki 
automaatti”, missä voi käy-
dä kortilla vaihtamassa kä-
teistä.

Tämän vuoden Venetsia-
laisissa tanssikansaa viih-
dyttää Tiina Pitkänen & 
Sarmas, joten luvassa on taa-
tusti monipuolista ja tanssit-
tavaa musiikkia. Ulkolavalla 
lauletaan karaokea, karaoke-
emäntänä toimii monivuo-
tisella kokemuksella Maa-
rit Hallikainen. Kelohirsinen 
Revontuli Disko on vertaan-
sa vailla ja mielestäni Suo-
men upein Disko. Siellä pää-
see nostalgiseen tunnelmaan 
tanssimalla diskotanssiku-
vioita tai vain nojailemaan 
hirsikaidetta ja katselemaan 
kun toiset tanssivat.

Jyrkkäkosken huvikes-
kus rakennuksineen ja ym-
päristöineen on näkemisen 
ja kokemisen arvoinen paik-
ka. Tämän huomaavat erityi-
sesti ulkopaikkakuntalaiset. 

Tanssinharrastajilta on tul-
lut paljon kehuja ja kiitosta, 
niin hyvästä tanssisalin latti-
asta kuin iloisesta ja ystäväl-
lisestä palvelusta. Myös or-
kesterit kiittelevät sujuvasta 
yhteistyöstä.

Monelle aikuiselle paik-
ka on tuttu jo nuoruudesta, 
kun Jyrkkäkosken huvikes-
kuksessa on käyty viettä-
mässä mm. -70 ja -80- luvun 
juhannuksia. Samoin paik-
ka on tullut tutuksi monelle 
nuorelle aikuiselle Revontu-
li Diskon ansiosta. Olenkin 
saanut ilokseni tavata Ve-
netsialaisissa juhlijoita kol-
messa polvessa. Järjestäji-
en puolesta lupaamme, että 
Jyrkkäkosken huvialue on 
upeassa värivalaistuksessa 
pimenevässä illassa ja kaikil-
le löytyy taatusti mieluisaa 
illanviettoa ystävien ja tutta-
vien seurassa, hyvän musii-
kin ja ruuan parissa.

Kirsi Hanhela Pudasjärven Urheilijoiden puheenjohtaja, ak-
tiivijäsen myös LC Pudasjärvi.

Tervetuloa  
viettämään veden, 

tulen ja  
valon juhlaa!

Kirsi Hanhela
Puheenjohtaja, 

Pudasjärven 
Urheilijat ry

Venetsialaisten 
liikenne ja pysäköinti

Kuljetusaikataulu
Lauantai 27.8.2022

Kurenalus;  
S-Marketin parkkipaikka

lähtö kello  
19.45
20.15
20.45
21.15
21.45
22.15
 

Jyrkkäkoski; pääportti

lähtö kello
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30

lähtö kello
23.00
23.30
24.00
00.30
01.00
01.30
02.00

lähtö kello
22.45
23.15
23.45
00.15  

Venetsialaisiin lauantai-
na 27.8. järjestetään mak-
suton nonstop –kuljetus 
Nevakiven linja-autolla. 
Lähtöpysäkki on Kurenalla 
Oikopolun pysäkki ja pääte-
pysäkkinä on Jyrkkäkosken 
yläportti. Kyyditykset alka-
vat kello 19.45. Myös mat-
kan varrelta on linja-autopy-
säkeiltä mahdollista nousta 
kyytiin. Jyrkkäkoskelta pa-
luu nonstoppina, ja tilaisuu-
den päättyessä tarpeen edel-
lyttämällä tavalla. Viimeisen 
kuljetuksen arvellaan lähte-
vän takaisin kello 2.00.

Henkilöautojen pysä-

köintipaikkana on huvialueen 
viereinen soramonttu. Asun-
toautoilla on mahdollista py-
säköidä huvialueen läheisyy-
dessä olevalle tenniskentälle. 
Huvialueen läheisyyteen ylä-
portille voivat kulkea ainoas-
taan kuljetuksesta huolehtiva 
linja-auto, taksit sekä viran-
omaiset.

Muistutamme myös, että ti-
laisuus on K18 ja tapahtuma-
alueelle ei saa tuoda omia alko-
holijuomia.

LC Pudasjärvi, 
Pudasjärven Urheilijat ry Ilmainen linja-auto kuljetus tapahtumaan!

Lapsille jälleen omat 
venetsialaiset 

Parin vuoden tauon jäl-
keen MLL Pudasjärven 
yhdistys järjestää jälleen 
lapsille oman venetsia-
laisjuhlan lauantaina 27.8. 
kello 10-13 Jyrkkäkosken 
huvialueella. Luvassa on 
monenlaista tekemistä 
lapsille, mm. poniajelua, 
lasten disco ja ongintaa. 
Klo 11.30 esiintyy taiku-
ri Elias Kvist, joka esittää 
koomisen taikashow’n. 
Vaikka esityksessä temput 
on suunnattu etupäässä 
lapsille niin runsaan huu-
morin ansiosta se on var-
masti hauskaa seurattavaa 
myös aikuisväelle, lupaa 

taikuri Elias.   
Mukavan tekemisen 

oheen kuuluu myös tie-
tysti herkuttelu. Yhdis-
tys myy grillimakkaraa 
ja poppareita suolaise-
na tarjottavana ja make-
an nälkään on puolestaan 
myynnissä vohveleita ja 
hattaraa. 

Yhdistyksen oma Sule-
vi-kettu on myös mukana 
ja odottaa innolla tulijoita 
mukaan nauttimaan kesä-
kauden päättäjäistapahtu-
masta. 

Tervetuloa! 
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PL 53 (Puistotie 2), 93101 Pudasjärvi. 
Puh. (08) 822139

asuntoins@outlook.com

Asunto- ja 
urakkatuotantoa

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 041 314 7741 
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 745 9839   

j.riekki@khriekki.fi • www.khriekki.fi

• Ruokamultaa
• Maa-ainestoimitukset

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulun teoriatunnit  
netissä alkavat  
maanantaisin. 

Tervetuloa!

Ulla-Maija Paukkeri ja Mark-
ku Knuuttila liittyivät ys-
tävien kutsusta Lions Club 
Pudasjärven toimintaan kol-
me vuotta sitten. Hyvän te-
keminen, ,lämminhenkinen 
porukka ja lisäksi mahdol-
lisuus osallistua kansainvä-
liseen toimintaan olivat ne 
houkuttimet, jotka saivat Ul-
la-Maijan ja Markun vakuut-
tumaan Leijonien toiminnas-
ta. Markku on aiemmin ollut 
mukana Kuusamon Kitkan 
Leijonien toiminnassa vuosi-
na 2003-2017 niin sihteerinä 
kuin presidenttinä. Markku 
kertoi, että uudella paikka-
kunnalla hän ei aluksi tun-
tenut ketään, mutta Leijoni-
en kautta hän sai ystäviä ja 
verkostoitui nopeasti. Mai-
nosalan yrittäjänä hänelle 
oli uusista ystävistä monen-
laista apua 17 vuoden yrittä-
jyyden aikana Kuusamossa. 
Alun perin Oulusta lähtöisin 
oleva Markku asettui muu-
tama vuosi sitten Pudasjär-
velle. He ostivat Ulla-Maijan 
kanssa Pudasjärven vanhan 
kunnantalon Iijoen rannal-
ta, jota Markku taitavana re-
monttimiehenä on laittanut 
pikkuhiljaa kuntoon. Nyt 
heillä on jo mahdollisuus 
tarjota isossa talossa pieni-
muotoisesti korkealuokkais-
ta majoitusta. Sen lisäksi on 
myöhemmin tarkoituksena 
tuotteistaan muun muassa 
melonnasta ja kalastuksesta 
oheisohjelmaa majoittuvil-

Leijonat Iijoen rannalta
le. Markulle ja Ulla-Maijalle 
ekologinen ajattelu ja kierrä-
tys ovat sydäntä lähellä, joka 
näkyy heidän toiminnassaan 
ja kodissaan.

Pudasjärven  
Leijonilla  
positiivinen vire
Ulla-Maijan ja Markun mie-
lestä Lions Club Pudasjär-
ven toiminnassa on innos-
tavan positiivinen vire. On 
tärkeää tehdä yhdessä, mu-
kavassa porukassa hyvää 
toisille. Yhdessä toimimi-
nen ja auttaminen tuovat 
iloa ja voimaa itsellekin. So-
siaalinen kanssakäyminen 
on aina parempi vaihtoehto 
kuin jäädä paikoilleen. Lei-
jona toiminnassa on myös 
kansainvälinen aspekti, joka 
avaa teitä moniin eri mah-
dollisuuksiin. Pudasjärven 
Leijonat ovat jo ennen ko-
ronaa olleet mukana aktiivi-
sesti suunnittelemassa kan-
sainvälistä nuorisoleiriä, 
joka toteutetaan Syötteellä 
7.-16.1.2023. Tässä on pudas-
järvisille perheille mahdolli-
suus ottaa ennen leirin alka-
mista vastaan nuoria omaa 
perheeseensä. Majoitushom-
man porkkana on mahdolli-
suus tutustua muista mais-
ta tulleisiin nuoriin. Erityistä 
ohjelmaa ei tarvitse keksiä, 
koska ideana on, että nuoret 
elävät perheen arkielämään. 
Asiasta kiinnostuneet voivat 

Ulla-Maija ja Markku kertoivat, että heiltä voi ihan reippaasti 
tulla kyselemään leijonalauman kuulumisia.

tarkemmin kysellä majoitta-
misesta ja leiristä Katri Vir-
taselta. Ulla-Maija ja Mark-
ku ovat jo luvanneet, että he 
voivat ottaa muutaman nuo-
ren kotiinsa. 

Tehtävät  
opettavat  
järjestötoimintaa
Ulla-Maija on paljasjalkai-
nen jonkulainen, joka kävi 
opiskeluaikana mutkan 
Helsingissä ja palasi sitten 
juurilleen. Hän toimii ke-
hittämisasiantuntija Oulun-
kaarella. Vapaa-aikana Ul-
la-Maija meloo Markun ja 
ystäviensä kanssa, neuloo ja 
tekee keramiikkatöitä. 1.7 al-
kaen hänet valittiin Pudas-

järven Leijonien sihteerik-
si. Leijonissa jokainen voi 
olla vuorollaan vuoden ker-
rallaan jossakin vastuuteh-
tävässä. Hänen mielestä toi-
minta sopii kaikille ja lisää 
naisia, miehiä ja pariskuntia 
otetaan mielellään toimin-
taan mukaan. Esimerkiksi jo 
tulevien Venetsialaisien 27.8. 
järjestämisessä tarvitaan mo-
nenlaista käytännön apua. 
Perinteisesti Leijonat anta-
vat Venetsialaisista ja hirvi-
arpajaisista saadut tulot ko-
konaisuudessaan jaettavaksi 
paikallisesti muun muassa 
avustuksina ja stipendeinä 
koululaisten, nuorten ja so-
taveteraanien hyväksi. 

Ape Nieminen

Kansainvälisiä kokemuksia perheille ja 
toisen asteen opiskelijoille

LC Pudasjärvi organisoi 
yhdessä LC Pudasjärvi/
Hilimojen kanssa L-piirin 
kansainvälisen nuoriso-
leirin vuodenvaihteessa. 
Aurora Borealis - Winter 
Wonderland Lions Youth 
camp 107 L tarjoaa kah-
dellekymmenelle nuorelle 
mahdollisuuden asua per-
heissä 27.12.2022 alkaen ja 
perheet huolehtivat nuo-
ret Pikku-Syötteelle leiril-
le 7.1.2023. 

Yksi Lions-talvileiri on 
ollut aikaisemmin Grön-
lannissa ja nyt meillä on 
loistava tilaisuus esitellä 
pakkasta, lunta ja ennen 
kaikkea tavallista elämää 
Suomessa ja Pudasjärvel-
lä. Iloksemme perheitä, 
jotka ottavat nuoren tai 
kaksi asumaan luokseen, 
on ilmaantunut jo mu-
kavasti. Lisää tarvitaan 
vielä ja kannustamme 
hiukankin asiasta kiinnos-
tuneita ilmoittautumaan. 
Kokemus on varmasti iki-
muistoinen. Tehtävään 
ei ole erityisvaatimuk-
sia, välttävä yhteinen kie-
li ja halu tutustuttaa nuori 

suomalaiseen elämään, ym-
päristöön ja harrastuksiin. 

Tarvitsemme myös pai-
kallisia nuoria, jotka voivat 
olla yhteydessä saapuviin 
nuoriin jo syksyn aikana. 
Aikaisemmin olen esittä-
nyt lukiolle ja ammatilliseen 
koulutukseen, että nuoret 
hankkisivat opintopisteitä 
yhteydenpidolla ja osallistu-
malla leirille ns. isäntänuo-
rina. Kansainvälisyyskasva-
tukseen, kieliopintoihin ja 
matkailualan opintoihin ai-
nakin tämä sopisi. Ottakaa-
pa opettajat koppia asiasta, 
kerron teille lisää asiasta.

Leirillä nuoret ovat myös 
naapuriklubien vieraina 
ja tutustuvat mm Ranuan 
eläinpuistoon, poro- ja hus-
kytilaan, joulupukkia käy-
dään tervehtimässä Ro-
vaniemellä ja tutustutaan 
Arktikumin tiedemuseoon, 
Posiolla tutustutaan Penti-
kin tuotteisiin ja taiteeseen, 
kokeillaan Pikku-Syötteen 
aktiviteetteja ja vietetään ai-
kaa keskustellen nuotion ää-
rellä. Ties vaikka Syötteen 
maahiset tulisivat rumpujen 
kanssa kastetta antamaan. 

Isäntänuorilla on mahdolli-
suus osallistua myös retkiin.

Tutustumispaikkakun-
nilla on mahdollisuus tava-
ta L-piirin piirikuvernööre-
jä ja piirihallituksen väkeä ja 
kaupungin/kunnan johtoa 
tavataan mieluusti. Nuoret 
pitävät päivittäin digitaalis-
ta teksti- ja kuvapäiväkirjaa, 
joka toivottavasti leviää 
maailmalle kertoen Pudas-
järvestä ja hyvästä leiriläis-
ten huomioimisesta. Samoin 
kuvaviestit kertovat L-piirin 
toiminnasta ja osallistuvista 
paikkakunnista.

Leirin johtajana odotan 
innolla kansainvälisiä nuo-
ria Pudasjärvelle ja toivon, 
että heti marraskuun alussa, 

kun hakijat on valittu, lei-
rin koordinaattori Hilimo-
jen Maaret Ihme pääsee 
ottamaan yhteyttä nuor-
ten perheisiin. Leiriorga-
nisaation toiminta selkiy-
tyy syyskuun aikana ja 
päivittyy leirin lähestyes-
sä.

Korona kiltti, pysy 
poissa, jotta ”kolmas kerta 
toden sanoo”, kahden pe-
ruutuksen jälkeen.

Katri 
Virtanen

leirin johtaja
LC Pudasjärvi

www.tili-tekno.fi - Pudasjärvi - Oulu

YKSILÖLLISTÄ 
TILITOIMISTOPALVELUA

Syötteen Maansiirto OySyötteen Maansiirto Oy

maanrakennus-ja maansiirtotyöt
   - sorat, murskeet, hiekat
   - myös seulotut lajikkeet
maisemointityöt
lumityöt

Jari Särkelä  p. 0400 374259Jari Särkelä  p. 0400 374259
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KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja painopalvelut 

kauttamme

Puh. 0400 385 281         
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

VKK-Media Oy

Naisten vaatteet, E&K Boutique, 
29.–30.8. klo 11.00 alkaen.

Ma 29.8. klo 18.00 
apuja ihonhoitoon, 
maksuton, avoin tilaisuus.

Fysioterapia- ja hemmotteluhoidot 
varattavissa Katrilta.

Kauppatie 3, Pudasjärvi
www.katri-fysiokv.fi    0400 767 795

Tiina Pitkänen viihdyttää 
Venetsialaistansseissa
Venetsialaistansseihin 27.8. 
Jyrkkäkoskelle tulee viih-
dyttämään Tiina Pitkänen 
& Sarmas. Tiina on pudas-
järveläislähtöinen, nykyään 
kellolainen tummaääni-
nen, vahva ja samalla myös 
herkkä tanssilavojen tun-
teiden tulkki. Ensimmäisen 
albumin ”Yksinäisin tyttö 
kaupungin” tämä vuoden 

2015 Tangomarkkinoiden 
finalisti julkaisi jo vuonna 
2008, jonka jälkeen on pur-
kitettu useita singlejä. Tiina 
Pitkänen haluaa laulamal-
la välittää tunteita ja tun-
nelmia sekä ennen kaikkea 
viihdyttää niin klassikoil-
la kuin myös tämän päi-
vän modernilla iskelmällä. 
Esiintymisiä on laidasta lai-

taan yksityistilaisuuksista 
isoille tanssilavoille tai lai-
voille. Tiina Pitkänen ja ki-
taristi Heikki Kalliopuska 
tekevät myös duokeikko-
ja. Tiinan kanssa keikoilla 
kiertää viisimiehinen Sar-
mas tanssiorkesteri, jon-
ka muusikot ovat kaik-
ki Oulun seudulta. Sarmas 
on voittanut muun muas-

Tiina Pitkänen kävi  esiinty-
mässä Pudasjärvellä viimek-
si kesäkuussa Hampushallin 
avajaistansseissa.

Leijonilla avustusten ja yhdessä 
tekemisen toimintakausi
Väistyvänä Lc Pudasjärven 
presidenttinä olen kiitollinen 
kaikesta yhdistyksemme toi-
minnasta ja onnistumisista, ko-
ronan varjosta huolimatta.

Lions-toiminta on palvelua 
ja aktiviteettia, yhdessä teke-
mistä, auttamista ja kouluttau-
tumista. Yhdessä tekeminen 
alkoi toimintakaudellani elo-
kuussa 2021 Venetsialaisten 
järjestämisellä. Presidentille 
tämä on ponnistus heti kauden 
alkajaisiksi. Pudasjärven Ur-
heilijoiden kanssa toteutetus-
sa venetsialaistapahtumassa 
on jo rutiinia, mutta joka vuosi 
uusi organisaatiomme joutuu 
(lue: saa) opetella tapahtuman 
järjestämistä. Korona on muu-
tamana viime vuotena supis-
tanut osallistujamäärää, mut-
ta nyt odotetaan päästävän 
”normaalimpiin lukemiin”. 
Hygieniaohjeita noudatamme 
edelleen. Tapahtumasta saata-
va tuotto lahjoitetaan lapsi- ja 
nuorisotyöhön ja kohdistetaan 
toimintakauden aikana tule-
ville avustustarpeille. Yhtenä 
kohteena on ollut esimerkik-
si peruskoulun 7-luokkalaisil-
le tarjottava USE-leiri (Uskalla 
sanoa ei päihteille ja väkival-
lalle). Vuosittain lähetämme 
myös nuoren kansainväliseen 
nuorisovaihtoon.

Partiomajalla pidimme 
syyskuun kuukausitapaami-
sen ja osa jäsenistä ehti vähän 
talkoillakin majalla. Yhteistyö 
partiolaisten kanssa on jatku-
nut pitkään, aina majan raken-
tamisesta alkaen.

Hirviarvat on Venetsialais-
ten ohella toinen merkittävä 
tulonlähteemme ja aktiviteet-
timme. Metsästäjien kanssa 
tehtävä yhteistyö on kiitettä-
vää ja se mahdollistaa Lionseil-
le arpajaisten toteuttamisen. 
Veteraaneille ja sotainvalideille 
ja heidän läheisilleen jaettavat 
arpajaistulot (yli 4000 €) ovat 
apua arjen siivoustoimintaan, 
jalkahoitoihin, hierontaan jne. 

Joulun lähestyminen akti-
voi lahjakorttien luovuttami-
seen apua tarvitseville per-
heille. Sairaudet, työttömyys, 
muut kriisit perheissä voi-
vat aiheuttaa tilapäistä tai pi-
dempää taloudellista huolta ja 
saamme ehdotuksia avuntar-

peessa olevista perheistä. Per-
heet itse ratkaisevat, ottavatko 
apumme vastaan.

Yhdistyksellämme on myös 
valmius auttaa äkillisissä krii-
sitilanteissa. Tänä vuonna Uk-
rainan kansa on kokenut ison 
kriisin. Yhdessä puolisotoi-
minnan kanssa lahjoitimme 
1000 euroa Lionsien LCIF-sää-
tiön kautta Ukrainaan. Keväi-
sin on ilo jakaa toiselta asteelta 
valmistuville stipendit.

Hallitus valmistelee asi-
at ja kuukausikokouksissa ne 
päätetään ja toteutetaan. Va-
kavienkin asioiden äärellä olo 
vaatii rentoutumista, jota yh-
distys tarjosi keilaretken ja 
puolisoiden kanssa yhteisen 
joulujuhlan avulla. Kokouk-
sissa vierailevat piirikuvernöö-
rit ja kuulimme syksyllä etsivä 
nuorisotyöntekijä Juha Merta-
lan esityksen Wauto-auton toi-
minnasta Pudasjärvellä. Avus-
timme aikaisemmin toimintaa 
esitteiden hankinnassa. Tou-

kokuun viimeinen kuukausi-
tapaaminen on perinteisesti 
yhteinen puolisoiden kanssa, 
silloin myös ruokailemme eri 
teemojen mukaisesti. Tänä 
vuonna emännöinnistä vas-
tasi Aino Vengasaho. Ruokaa 
sulatellessa neljä jäsentämme 
yllätti juhlaväen taidokkaal-
la itämaisella tanssilla. Yleisö 
osallistui yhteislaululla esityk-
seen -luullen aluksi ohjelmas-
sa olevan tuttua yhteislaulua. 
Tämäkin esitys kertoi Lionsien 
rohkeudesta tutustua uuteen ja 
erilaiseen. Mahdollisen taiteel-

sa valtakunnallisen tans-
siorkesterikilpailun vuon-
na 2017.

lisen vaikutelman vähyyden 
paikkasi ilo ja nauru. 

Hallituksen vaihtotapaami-
nen oli heinäkuun alussa Vir-
tasten kodin terassilla. Nyyt-
tikestit ja jokaisella ollut hattu 
tarinoineen olivat illan koho-
kohtia.

Tervetuloa mukaan Lions-
toimintaan, ystävälliseen ja in-
nostavaan ryhmään. Täällä 
tunnet kuuluvasi porukkaan.

Katri Virtanen
Toimintakauden 2021-22 

presidentti

Venetsialaiset ovat ilotuli-
tuksineen LC Pudasjärven 
päätapahtuma heti uuden 
toimintakauden alussa. 

Lion Eero Ahonen kertoi kauden päättäjäistilaisuudessa LC 
Pudasjärven toimintahistoriasta ja julkaisuista.

Hirviarpajaisten tuoton otti vastaan Sotaveteraanien ja -in-
validien puolesta Vesa Holmström presidentti Katri Virtasen 
ja hirviarpajaistoimikunnan puheenjohtaja Timo Kerälän luo-
vuttamana.

Toimintakauden päättäjäistilaisuudessa lionit Esko, Ilpo, Juha ja Markku itämaisen tanssin 
pyörteissä. 

Ekologiset majoitteet
Siivouspalvelut 
Kokous- ja Catering-palvelut
Tynnyrisaunan, sup-lautojen ja veneen 
vuokrausta
Poropalvelut talvikaudella
Avantouintipaikka

Pytky Ranch

(talvisesonkina myös kahvilat Ahmatupa & Jäkälä)

www.pytky.fi, pytkyoy@pytky.fi
045 272 4441 (vain puhelut) 

Syötekyläntie 382
Katso aukioloajat google maps

Löydät meidät Facebook: pytkyranch, Ig: @pytkyranc

Pytky Ranch menossa mukana 
Venetsialaisissa! 

Myynnissä pyttäriä ja 
Kitkanmuikkua sekä juomia. 

Meillä käy kortti tai käteinen.

Pytky Cafe

Nuorten Venetsialaiset 
perjantaina

Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sessa juhlitaan perjantaina 
26.8. Revontuli Discossa 
nuorten kanssa venetsia-
laisia ja luvassa on kesän 
ainut Disko. Revontulidis-
con musiikista vastaa DJ 
MIKSU. Luvassa on jälleen 
aivan uunituoretta musiik-
kia Suomesta ja maailmal-
ta, unohtamatta tietenkään 
tämän päivän kovimpia 
hittejä. Nuorten Venetsia-
laistapahtuma alkaa kel-
lo 21 ja vauhdikkaat dis-
comenot kestävät kello 00 
saakka. Discoillan järjestää 
Pudasjärven Urheilijat. 

Revontuli- 
discossa menoa 
aamuyölle  
saakka
Venetsialaisissa Revontuli 
Discossa on luvassa kaik-
ki kovimmat hitit 80- ja 
90-luvulta. Eli nyt kaikki 
sankoin joukoin juhlimaan 
syyskesän juhlaa Revontu-
li Discoon. Lauantai illan 
menomusiikista vastaa dj 
MIKSU.  Discomenot alka-
vat kello 20 ja kestävät yö-
hön kello 02 asti. Discoil-
lan järjestää LC Pudasjärvi 
ja Pudasjärven Urheilijat. 


