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Sotkajärvellä tulvaniittyjä
palautetaan entiseen  
kukoistukseen

PUDASjärveläinen
s. 8

Lähikauppa on  
seurannut aikaansa  
Puhoksella s. 14

Uitontalo Kollajanniemen 
uittokulttuurin  
keskuksena s. 15

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

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

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

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

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

www.syotteentaksi.fi

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

Taivalkoski.
040 482 4117
Nostimet, maantiivistäjät, käsityökalut, 

peräkärryt ja paljon muuta.

Pudasjärvi-Syöte alueellaPudasjärvi-Syöte alueella

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

Tilaa Kelataksi numerosta

Tilauspuhelu on maksuton ja palvelee 24/7.

Paikallinen ja Palveleva!

Nopeaan ja helppoon taksitilaukseen!

Tapahtumapäivä starttaa Pudasjärven Hyvän Olon keskuksella klo 9.00.

Auditoriossa asiantuntijapuheenvuoroja metsäenergian käytöstä ja  
tuotannosta. Maastokohteilla pääset tutustumaan nuoren metsän hoitoon 
ja energiapuun korjuuseen sekä korjuukalustoon

Tapahtumassa tarjoillaan keittolounas ja kahvit. Tapahtuma on maksuton. 
Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu 11.9.2022 mennessä: www.metsakeskus.fi/tapahtumat  
Lisätiedot: Ari Meriläinen, ari.merilainen@metsakeskus.fi, p. 040 777 7364

Energiaa metsästä 
Seminaari ja työnäytös energiapuun käytöstä ja korjuusta 

lauantaina 17.9.2022 klo 9.00–15.00, Pudasjärvi

MA 12.9.

ELOKUVAELOKUVA--
ILTAILTA

PohjantähdessäPohjantähdessä
● Klo 15.00 ja 19.00● Klo 15.00 ja 19.00  

MIELENSÄMIELENSÄ- - 
PAHOITTAJA  PAHOITTAJA  
ESKORTTIA  ESKORTTIA  
ETSIMÄSSÄ  ETSIMÄSSÄ  

-K7/4- 10€  
● Klo 17.00 
 PELLE 

HERMANNI 
-K7/4- 10€

www.moviecompanyalatalo.fi www.moviecompanyalatalo.fi 

NEULE- JA 
VILLAHOUSUMARKKINAT 

su 11.9. klo 10-15  
Pudasjärven torilla 

Aikuisten villahousut, myös ohuita merinovillaisia, 
Lasten ohut merinovillahaalari. 

Naisten neuletakit taskuin. Naisten syyshousut D-mitoitus.
Uutuus ohut naisten merinovillatakki, 

Jussi-paidat 80 cm - XXXL, 
UUTUUS: Jussi-paidat 100% villaa, konepestävä S - XXXL,

villapaitoja, merinovillakaulureita, villasukkia, 
merinovillakerrastoja, puseroita ym., ym.

NUUTISEN KUTOMO OY
www.nuutisenkutomo.fi

Koillis
AVAIN LUKKO SUUTARI

Palvelemme: ma-ti SULJETTU, ke-pe klo 10-17
P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

LOMAT ON PIDETTY! 
PALAAMME TÖIHIN 

8.9. ALKAEN 

Suutarin laajennetuissa tiloissa myös POP-UP kirpputori!  

Herkullista, tuttua kuhmolaista
SAVUSIIKAA JA -LOHTA

 (myös suolasiikaa ja -lohta, 
kylmäsavulohta) 

MUIKKUA (säävaraus)    
 PUDASJÄRVEN TORILLA

maanantaina 12.9. klo 10-16
Tervetuloa! 

21

Lauri Nikula
Keskustan jäsenvaali 

Pohjois-Pohjanmaan piirin 
eduskuntavaaliehdokkaista 

9.-11.9. 

Anna ääni turvallisuudelle ja 
tekopitäjän Pudasjärven  puolustajalle. 
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PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14          www.k-rauta.fi

49499595
Plussatarjous

ALLROUNDWORKALLROUNDWORK
JOUSTAVAT JOUSTAVAT 
TYÖHAALARITTYÖHAALARIT
Monipuoliset haalarit, Monipuoliset haalarit, 
joissa on esiivutetut pol-joissa on esiivutetut pol-
vet ja neljään suuntaan vet ja neljään suuntaan 
joustavat paneelit, jotka joustavat paneelit, jotka 
tarjoavat liikkumisva-tarjoavat liikkumisva-
pauden ja mukavuuden pauden ja mukavuuden 
koko päiväksi. Koot koko päiväksi. Koot 
48-54.48-54.

RÄYSTÄÄN RÄYSTÄÄN 
PUHDISTUSHARJAPUHDISTUSHARJA

VARRELLA VARRELLA 
GARDENA GARDENA 

COMBISYSTEMCOMBISYSTEM

97975050

MYYDÄÄN KUUSAMON PERATTUA MYYDÄÄN KUUSAMON PERATTUA 
MUIKKUA, SAVUSTETTUA KALAA YM. MUIKKUA, SAVUSTETTUA KALAA YM. 

PUDASJÄRVEN SPUDASJÄRVEN S--MARKETIN PIHA MARKETIN PIHA 
TO 8.9. ALKAEN KLO 11.40.TO 8.9. ALKAEN KLO 11.40.

P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINENP. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 11.9. kello 10. Toimittaa 
Jari Valkonen, avustaa Timo Liikanen, Helena Koivukan-
gas ja Marko Väyrynen. Vietämme diakonian 150-vuotis-
juhlaa. Striimaus YouTube-kanavan kautta. Messun jäl-
keen kirkkokahvit ja diakoniajuhla. Juhlassa on vieraana 
Pudasjärven entinen diakonissa Leena Saarikoski. Juh-
lassa käydään lävitse lyhyesti seurakuntamme diako-
niahistoriaa ja tarjolla on lisäksi hieman musiikkia.
Murron nuorisokuoron Kuka suojelee -konsertti seu-
rakuntakodissa la 10.9. kello 18. Vapaa pääsy, ohjelma 
5 €.
Eläkeläisten musiikkipiiri seurakuntakodissa ke 14.9 
kello 13.
Raamattupiirin kokoontumiset alkavat taas keskiviikko-
na 14.9. kello 18 seurakuntakodilla. Tervetuloa mukaan!
Ilta kirkonmäellä -tapahtuma to 8.9.2022 kello 18–20. 
Ohjelmaa kaikenikäisille! 
18.00 Tarinoita Riekinkankaalta – pieni hautausmaakier-
ros 
18.15 Lauluhetki lasten virsikirjasta (kirkko) 
18.30 alkaen kuvasuunnistus (kirkko ja pihapiiri) 
18.45 Lauluhetki Nuorten veisukirjasta (kappeli) 
19.00 Tutustuminen urkuihin (kirkko) 
19.15 Lauluhetki virsikirjasta (kirkko) 
19.30 Iltahartaus (kirkko) 
Kirkkotarhassa rukouspolku. 
Kello 18–19.30 Makkaratarjoilu, pullakahvit ja mehut, 
vapaaehtoinen maksu yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Tapahtumaan järjestetään yhteispyöräily, lähtö seura-
kuntakodilta kello 17.30. Paluu oman aikataulun mu-
kaan. 
Yhteisvastuukeräys 2022. Yhteisvastuulounas seura-
kuntatalolla ti 20.9. alkaen kello 11.00. Yhteisvastuun hy-
väksi lounas ja muuta ohjelmaa. Tarkempia tietoja tulee 
ensi viikon aikana. Keskustan kauppojen ja liikennease-
mien kassoilla on keräyslippaita, joihin voi lahjoittaa ko-
ronapandemiasta kärsineiden lasten ja nuorten hyväksi.
Ystävänkammari on ensimmäisen kerran ti 13.9. kello 
12.00 seurakuntatalolla. Seuraava Ystävänkammari on ti 
27.9. kello 12.00 seurakuntatalolla. Ystävänkammari on 
syyskuussa poikkeuksellisesti tiistaisin. Lokakuusta lähti-
en Ystävänkammari tuttuun tapaan torstaisin.
Muistikahvila to 15.9. kello 14–15.30 seurakuntatalolla. 
Aiheena “Mukavasti muistista”. Muistikahvilaa pitää Ou-
lun seudun muistiyhdistys ry. 
Lähetystalkooilta Talkootuvassa (Jukolantie 4) maa-
nantaina 12.9.2022 kello 18.00.
Lähetyksen tupakahvilat alkavat taas keskiviikkona 
14.9. seurakuntakodin rippikoulusalissa. Myynnissä kah-
via ja pullaa, pullaa myös mukaan, sekä villasukkia tule-
van talven varalle. Kahvila avoinna 9.30–12.
Lapsiparkki pe 9.9. ja 16.9. kello 9.30–12 seurakuntako-
dilla. Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsipark-
kiin. Lapsiparkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi 
olla vaipallisia. Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille 
P. 040 868 4730 Tanja / P. 040 586 1217 Sirpa. Laitathan 
lapsellesi pienen välipalan ja juoman mukaan, vaippaa 
tarvitsevalle vaippa ja pyyhe.
Iltaperhekerho ma 12.9. kello 17.30–19.30 seurakunta-
kodilla.
Perhekerho ke 14.9. kello 10–12.30 seurakuntakodilla.  
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yh-
dessä vanhempien, isovanhempien, kummien tai muun 
aikuisen kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, vaihtuvaa ohjel-
maa, pikkukirkkohetki sekä pientä suolaista ja makeaa. 
Siionin virsiseurat seurakuntatalolla ke 7.9. kello 18. 
Mukana Herättäjä-Yhdistyksen aluesihteerit Hanna Tuu-
ra ja Urpo Karjalainen.
Virsi-ilta Petäjäkankaalla Kurvilla, osoite Rantalantör-
mäntie 30, su 11.9 kello 18. 
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin klo 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 klo 9.00–11 ja 11.30–
14 sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.   
Rauhanyhdistykset: Myyjäiset ry:llä pe 9.9. kello 18, 
seurat ry:llä su 11.9. kello 16 (Mikko Kälkäjä, Markus 
Lohi), myyjäisseurat Ervastissa ry:n mökillä la 10.9. kelo 
18 (Jukka Lehto), seurat ry:llä su 11.9. kello 16 (Mikko 
Kälkäjä, Markus Lohi).
Kastettu: Meri Laura Isabella Liekola, Eino Kalevi Ilmari 
Niskala, Iina Sofia Takarautio.
Kuolleet: Pauli Vilhelmi Säkkinen 82 v.

Myrsky oli kaatanut mäen rin-
teestä suuren hongan, sen pak-
sun rungon päälle istahdin 
marjareissullani. Jalkojeni juu-
reen asettelin vakaasti täyden 
mustikkaämpärini. Siinä kelo-
hongalla istuessani elokuises-
sa helteessä ajatukseni kulki-
vat vuosien taakse Koillismaan 
kairoihin, joissa yli kolmena-
kymmenenä kesänä tuli ke-
rättyä mustikoita eräskin äm-
pärillinen. Nyt on menossa jo 
viides kesä täällä kotipuolessa 
lapsuuteni tutuissa maisemis-
sa. Liepeen pappilasta tie vei 
muinoin Syötteen maastoon,  
ja nyt täällä kotona Saimaan 
saariin. Marjat ovat yhtä sinisiä 
molemmissa paikoissa.

Säpsähdin hereille muiste-
luistani, vai vaivuinko syvem-
mälle unelmiini, sillä yllättä-
en mustikkaämpärin vierestä 
kuului tiukka vaatimus: ”Ota 
meijätkii mukaheis, myökii 
haluttaa nähä Liepeen pappi-
la, jota sie kaihoisast aattelet”. 
Suuret mustikat siellä huusi-
vat kuorona  saappaani äärellä 
maahan taipuneesta varvusta 
- mistä lienevät arvanneet aja-
tukseni? Ja niinhän siinä kävi, 
että poimin vielä muutaman 
kourallisen marjoja täpötäy-
teen ämpäriini. Ajattelin lau-
piaasti, että nähkööt Liepeen 
pappilan, jos kerran noin ko-
vasti mokoma pytinki kiinnos-
taa, mutta kuitenkin: mennyttä 
mikä mennyttä.

Ämpärini täyttyessä mie-
tin tätä kirjoitustani, sillä ke-
väällä lupasin ehkä vähän 
liiankin höylisti Timo-kirkko-
herralle, että kesän päättyes-

sä voin ottaa kirjoitustalkoisiin 
osaa, ja samalla antaa elonmer-
kin täältä Etelä-Karjalasta. No, 
tässä sitä nyt ollaan, sillä kuu-
ma ja aurinkoinen kesä on jo 
kääntymässä syksyksi. Kesä 
on kasvattanut runsaan sadon 
pelloillemme ja metsiimme – 
soitten kultaakaan unohtamat-
ta. Osaammeko olla kiitollisia 
tästä kaikesta hyvästä annista, 
ruokaa koteihimme lahjaksi, ti-
laamatta!

Pudasjärveltä kotiini tule-
via lehtiä lukiessani olen muis-
tellut lämmöllä teitä putasjär-
veläisiä, ja kaipauksella niitä, 
jotka toinen toisensa perässä 
ovat siirtyneet ajan rajan tuol-
le puolen. Kuolinilmoituksissa 
on kaksi päivämäärää ja niiden 
väli – ihmisen elämä. Päivä-
määrät liittävät meidät histo-
riaan, jonka keskellä elimme. 
Eräänkin jo jokin aikaa sitten 
haudatun ystäväni syntymä-
päivänä 3.2.1940 Sortavalan 
kirkko täällä Karjalan Kannak-
sella paloi vielä, kun Talviso-
dan kiivaimmissa ilmahyökkä-
yksissä 92 viholliskonetta oli 
pommittanut raskaasti Sorta-
valan kaupunkia edellispäivä-
nä ja yönä. Entä tänä vuonna 
syntyvien ja kuolevien päivä-
määrät, saman hyökkääjän ko-
neet ovat taas moukaroimassa 
veljiämme ja sisariamme sekä 
heidän kotejaan, nyt Ukrainas-
sa. Onko maailmassa mikään 
muuttunut, varsinkaan itära-
jamme takana? Näemmekö ja 
ymmärrämmekö lähimmäis-
temme hädän, kun he iltaisin 
yrittävät pelokkaina nukah-
taa pommisuojissa räjähdys-

ten keskellä? Entä ne hiljaiset 
ja näkymättömät rukoukset, 
jotka kohoavat tämän mielet-
tömän hyökkäyksen keskeltä? 
Kuullaanko niitä?

Metsätietä kävellessäni - 
kukkuraisen marjaämpärin 
kanssa - keskityin arvioimaan 
itseäni, sillä mieleeni putkah-
ti tulevan sunnuntain Jerikon 
tiellä makaava ryöstetty ja pa-
hoinpidelty henkitoreissaan 
kituva mies: tässähän kävellä-
taapertaa nytkin pappi tiellä, 
kulkisinko ohi niin kuin ver-
tauksen pappi ja leeviläinen, 
vai toimisinko kuin se laupi-
as samarialainen? Mene ja tie-
dä kuinka siinä kävisi. Näi-
nä järkyttävien sotauutisten 
aikoina joudumme jokainen 
pohtimaan suhdettamme lä-
himmäisiimme, jotka tulevat 
etsimään turvaa luotamme. 
Meidän on oltava valmiita ot-
tamaan heidät vastaan ja aut-
tamaan, sillä meitäkin on au-
tettu samassa tilanteessa, eikä 
sitä silloin saamaamme apua 
pidä koskaan unohtaa.

Entä se avun tarpeessa ol-
lut kuuro mies, joka sai erään 
järven rannalla kuulla tuon ih-
meellisen otsikossa olevan sa-
nan: effata. Hänestä kerrottiin 
viime sunnuntain saarnois-
sa. Tai oikeastaan siitä, kuin-
ka hänen korviinsa laitettiin 
sormet, sylkäistiin, katsahdet-
tiin taivaalle sekä huokaistiin 
ja sanottiin: ”Effata”. Kuuro sai 
kuulon ja pystyi puhuapälpät-
tämään selkeästi iloista selos-
tusta parantajastaan. Vapahta-
jan huokaisu ja sana ”aukene” 
riitti. Yhä vieläkin meidän kai-

roillamme kirkoissa haaste-
taan tuosta kahdentuhannen 
vuoden takaisesta parantami-
sesta, ja käytetään samaa al-
kuperäistä sanaa. Yksi sana 
muutti kaiken kuuron elämäs-
sä, kun hänen lähimmäisensä 
olivat toiveikkaina tuoneet hä-
net Suuren Parantajan sormien 
ulottuville.

Viikko, ja rapiat päälle, on 
jo mustikkareissustani. Mus-
tikkahuutajien kuoro sai näh-
dä Liepeen pappilan ilmaku-
vataulun olohuoneeni seinältä, 
kun kannoin herkulliset piirak-
kapalat parvekkeelle päivä-
kahvipöytään. Marjojen toive 
toteutui erään lappilaisen erä-
kirjailijan ”Se Parempi mustik-
kapiiras” -ohjeen mukaan pais-
tetun piirakan selässä.

Lopuksi tärkein asia. Mei-
dän yhteinen toiveemme ja 
rukouksemme olkoon, että 
ukrainalaiset saisivat  rauhan 
kotimaahansa. Heidän hätän-
sä on myös meidän asiamme. 
Jospa Vapahtajamme huokai-
sisi taas, ja kaikki muuttuisi. 
Muistutetaan yläkerran väkeä 
ihan tosissamme tästä toivees-
tamme, jotta he siellä ylhääl-
lä eivät juhlisi keskenään vain 
sen yhden kadonneen lam-
paan löytymistä, vaan tökkäisi-
vät näppinsä tähänkin härdel-
liin. Yrittäisivät edes.

Juha Kukkurainen
Pudasjärven kappalainen 

1986-2018
Kotipitäjäni on tekstissä 

kätkettynä,
varmuuden vuoksi näin 

sota-aikana!

Effatasta härdelliin

PUDASjärveläinen

Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
toimitus@vkkmedia.fi

Kiitämme lämpimästi kaikkia, 
jotka kunnioititte 

Pauli Vilhelmi SÄKKISEN
muistoa.

Omaiset

PUDASjärveläinen

RuskaSyöte -teema RuskaSyöte -teema 
PUDASjärveläinen-lehdessä PUDASjärveläinen-lehdessä 

ke 14.9.2022.ke 14.9.2022.
Ilmoitusaineistot toimitukseen Ilmoitusaineistot toimitukseen 

viimeistään perjantaina 9.9. viimeistään perjantaina 9.9. 
Mediamyynti Terttu Salmi 0400 499 745. Mediamyynti Terttu Salmi 0400 499 745. 

VARAA  ILMOITUSPAIKKASI  AJOISSA!
VARAA  ILMOITUSPAIKKASI  AJOISSA!

PUDASjärveläinen

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärveläinen-lehden 

palstoilla.
Ilossa ja surussa mukana
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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

Syksyn K-superpäivät

Voita tonnilla ruokaa!
K-Superpäiviä on vietet-
ty yleensä kaksi kertaa vuo-
dessa, mutta tänä vuonna 
on ensimmäinen kerta, kun 
Superpäiviä järjestetään kol-
me. Kesän Superpäivät en-
nen juhannusta on kampan-
jan uusin tulokas. Syksyn 
supertarjouksia k-kauppi-
aat ympäri Suomea tarjoavat 
1-11.9. välisenä aikana, näin 
myös Pudasjärvellä. Kaup-
pias Tommi Niskanen kertoi, 
että superpäivät ovat koko 
kaupan hulapaloo eli hy-
viä tarjouksia löytyy kaupan 
jokaiselta osastolta. Super-
päivien aikana järjestämme 
joka päivä arvontoja meidän 
omalla Instagram-sivulla @
ksmpudasjarvi. Lisäksi asiak-
kaillamme on mahdollisuus 
osallistua valtakunnalliseen 
arvontaan, jossa arvotaan 10 
kappaletta K-ryhmän lahja-
kortteja, niiden arvo on 1000 
euroa kappaleelta. Arvon-
taan osallistuminen edellyt-
tää Plussa-kortin käyttämistä 
ja kassakuitin osallistumis-
koodin syöttämisen kam-
panjasivulle (www.k-ruo-
ka.fi) Superpäivien aikana. 
Kassakuitti kannattaa säilyt-
tää, koska palkinto luovu-
tetaan vain kuittia vastaan. 
Voittajat arvotaan 15.9.2022. 
K-ryhmän järjestämissä Su-
perpäivien arvonnoissa on 

Kauppias Tommi Niskanen toivottaa asiakkailleen onnea Superpäivien ”Voita ruokaa tonnil-
la” arvontoihin.

aikaisemmin arvottu tavara-
palkintoja, mutta tänä vuon-
na päädyttiin 1000 euron 

arvoisiin ruokalahjaostos-
kortteihin. Osa Superpäivi-
en tarjouksista on voimassa 

koko kampanjan ajan ja osa 
on lyhyempiaikaisia. 

Ape Nieminen

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

Ilman Plussa-korttia 7,15-7,75 pkt (15,38-18,15/l)

Ben & Jerry’s  
JÄÄTELÖT
427-465 ml (7,17-7,81/l) 
Myös Non-Dairy vegaanijäätelöt
Rajoitus 1 erä/talous

10.- 3
PKT

-53-56 %
Plussa-etu 499

PKT
-24 %

Plussa-etu

Ilman Plussa-korttia 6,59 pkt (13,18-16,48/kg)

Juhla Mokka 

JAUHETUT  
KAHVIT
400-500 g (9,98-12,48/kg)

Rajoitus 2 pkt/talous 5.-
Ilman Plussa-korttia 2,19 rs (5,48-7,82/kg)

Saarioinen 

KEITOT 280-300 g sekä 

MAKSA-, MAKARONI-  
ja PERUNASOSELAATIKOT
350-400 g (4,17-5,95/kg)

3
RS

 

-23 %
Plussa-etu

550

Kivikylän 

VALIKOIDUT  
TUOTTEET 
(6,88-13,75/kg)

2
PKT

Ilman Plussa-korttia 2,99-4,69 pkt (9,97-22,95/kg)

-8-41 %
Plussa-etu

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 8.-11.9.2022. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

359
PS

GLUTEENITON  
RIISIPIIRAKKA
6 kpl/360 g (9,97/kg) pakaste

-13 %
Plussa-etu

Ilman Plussa-korttia 4,15 ps (11,53/kg)

359
PKT

GLUTEENITON  
VOITAIKINALEVY 
2 kpl/280 g (12,82/kg) 
Pakaste 

-10 %
Plussa-etu

Ilman Plussa-korttia 3,99 pkt (14,25/kg)

SUURI ERÄ 
gluteenittomia 

TUOTTEITA!

329
PKT

Fazer

GLUTEENITTOMAT  
KAKKUSET 
2 kpl/150-160 g  
(20,56-21,93/kg)

-22 %
Plussa-etu

Ilman Plussa-korttia 4,25 pkt (26,56-28,33/kg)

ERÄ

439
RS

Fazer

GLUTEENITON  
BERLIININMUNKKI 
2 kpl/240 g (18,29/kg) 
Pakaste

-16 %
Plussa-etu

Ilman Plussa-korttia 5,25 rs (21,88/kg)

ERÄ

Nämä ja paljon muitaNämä ja paljon muita

Pidätämme  
oikeuden  

muutoksiin!

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko
Lihakeitto L, G 
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L,G
Riisiä L, G
Lihapullakastike L, G
Janssoninkiusaus L, G

Perjantai
Lapinukonkeitto L, G 
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L, G 
Lohkoperunat L, G 
Talon oma Pulled Pork L, G 
Lasagne L

Tiistai
Jauhelihakeitto L, G
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Jauhelihakestike L, G
Poro-salamikiusaus L

Torstai
Lohikeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L,  G
Kermaperunoita L, G 
Riisiä L, G 
Smetanahärkä L, G 
Lohipasta L

Maanantai
Lihakeitto L, G 
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L,G
Nakki stroganoff L
Liha-perunalaatikko L, G 

Päivittäin
Broilerin koipireisiä
Grillikylkeä 
Palvikylkeä
Päivän lämpimät kasvikset
Päivän salaatit

Old El Paso 

VEHNÄTORTILLA
326 g (3,07/kg) 
Medium, ei täysjyvä

Ilman Plussa-korttia 1,69 pkt (5,18/kg)

-40 %
Plussa-etu1.-PKT

Ilman Plussa-korttia 5,99 pkt (0,75 kpl) 
10.-

Energizer

ALKALINE  
POWER PARISTOT  
AA ja AAA 8 kpl/pkt  
(0,42 kpl)

3
PKT

Pudasjärven seurakunnas-
sa alkaa syyskuun lopulla 
sururyhmä, joka on tarkoi-
tettu puolisonsa kuoleman 
kautta menettäneille. Su-
ruryhmän ohjaajina toimi-
vat seurakuntapastori Jari 
Valkonen ja diakoni Mar-
ko Väyrynen. Sururyhmäs-
sä voi jakaa luottamukselli-
sesti kokemuksia ja tunteita 
yhdessä toisten ryhmäläis-
ten kanssa. Suositus on, että 
puolison menetyksestä on 
kulunut aikaa vähintään 
kolme kuukautta tai enin-
tään noin kaksi vuotta. Ryh-
mään voidaan ottaa enin-
tään kahdeksan henkilöä.

Ryhmään osallistumi-
seen ei tarvitse valmistau-
tua millään tavalla, riittää 
kun saapuu paikalle. Ryh-
mä kokoontuu kahden vii-
kon välein syyskuun lo-
pusta joulukuun alkuun. 
Jokaisessa tapaamisessa on 
oma teema ja aihe, jonka 
pohjalta surua käydään yh-
dessä lävitse. Sururyhmään 
ilmoittautumiset seurakun-
taan viimeistään 23.9. dia-
koni Marko Väyryselle 040-
866 480, marko.vayrynen@
evl.fi.

Seurakuntapastori 
Jari Valkonen ja 

diakoni Marko Väyrynen

Sururyhmä puolisonsa 
menettäneille
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Oululainen 43-vuotias Juho 
Järvelin on koulutukseltaan 
taloushallinnon tradenomi 
(Amk). Hänen perheeseen-
sä kuuluu vaimon lisäksi 
neljä lasta. Kesällä hänet va-
littiin Pudasjärven seurakun-
nan uudeksi talouspäällikök-
si. Heinäkuun 11 päivänä 
hänen vastuulleen tuli seu-
rakunnan talouden hoitami-
nen. Ennen talouspäällikön 
virkaa hän toimi kirjanpitä-
jänä sekä suuren tilitoimiston 
eri esimiesportaissa. Tilitoi-
mistouransa Järvelin aloit-
ti palkanlaskijana ja toimi 
lopulta yksikönjohtajana. 
Työrupeamaa tilitoimistossa 
kesti 12 vuotta.

Tilitoimistosta 
keskelle elämän 
arkea
- Seurakunnan talouspäälli-
kön työ on  erilaista ja poik-
keaa aikalailla tilitoimiston 
työstä. Se oli oikeastaan sat-
tuman kauppaa, kun kuu-
lin tästä paikasta edelliseltä 
viranhaltijalta. Tunsin hä-
net, mutta en kertonut hä-
nelle, että paikka kiinnos-
taa minua ja että aion hakea 
sitä. Hakeuduin seurakun-
nan palvelukseen, koska työ 
julkishallinnossa on kiinnos-

tanut jo jonkin aikaa.  Seu-
rakunnan taloudenhoidos-
sa vastuullani on sen koko 
kaari, talousarvion suunnit-
telusta aina tilin päätökseen. 
Toimin henkilökunnan palk-
ka-asiamiehenä, huolehdin 
isännöitsijän vastuulla kiin-
teistöistä ja jonkun verran on 
lähiesimiestyötä. Työkuvani 
on monipuolinen, josta pi-
dän ja jota olen hakenutkin. 
Kirkkoherranvirastossa pää-
sen mukaan seurakuntalais-
ten arkeen kiinni eri tavalla 
kuin mitä tämä työ normaa-
listi on. Voin palvella heitä, 
kun sovimme hautajaisjär-
jestelyistä, tilan vuokrauk-
sista tai hautapaikan lasku-
tukseen ja hoitoon liittyvissä 
asioissa. Tässä helpottaa, että 
minulla on paljon asiakas-
palvelu kokemusta ja seura-
kunnan puolelta olen saanut 
perehdytystä virastossa toi-
mimiseen. Arjen kohtaamis-
ten kautta ymmärrän parem-
min seurakunnan taloutta ja 
niitä lukuja joita käsittelen. 
Kohtaamiset toimivat mo-
lempiin suuntiin. Aikaisem-
paa kokemusta seurakun-
nasta työpaikkana minulla 
ei ole. Työntekijöiden ta-
holta minut on otettu hyvin 
vastaan. Koen, että olen ter-
vetullut joukkoon. Se on tun-

tunut hyvältä. Työpaikan ar-
vot ”luottamus toisiimme” 
ja ”olemme oikeudenmukai-
sia” näkyvät käytännössä ja 
sopivat hyvin työelämän ku-
vioihin. Usein huomaan ajat-
televani kristillisiä arvoja, 
kuten lähimmäisen rakkaut-
ta, kertoi ensituntemuksiaan 
Järvelin. 

Seurakunnan 
talous on vakaalla 
pohjalla
- Mitään suurempia yllätyk-
siä ei ole tullut eteen. Uut-
ta on ollut tutustua minul-
le uusiin tietojärjestelmiin 
ja metsäomaisuuteen kuu-
luviin asioihin. Kipan eli 
Kirkon palvelukeskuksen 
kanssa teemme yhteistyö-
tä. Esivalmistelemme kirjan-
pidon katsomalla laskujen 
kustannuspaikat valmiiksi ja 
tarkistamalla laskujen oikeel-
lisuuden. Kipa hoitaa seura-
kunnan kirjanpidon ja antaa 
loppuraportin. Talous on täl-
lä hetkellä vakaalla pohjalla. 
Puskurivarastoa on jonkun 
verran. Luottavaisin mie-
lin katsomme tulevaisuu-
teen. Ensi vuonna teemme 
remonttia seurakuntakotiin 
uusimalla pintoja ja vaihta-
malla valaistusta säästäväi-

sempään suuntaan. Maaläm-
pöön siirtyminen oli oikea 
ratkaisu kirkon lämmitykses-
sä. Eri työmuotojen budjetit 
tulevat pysymään kutakuin-
kin samansuuruisina kuin tä-
hänkin asti. Tulevaisuuden 
suunnitelmissa on kunnostaa 
hautamaan hirsiaitaa.

Vapaa-aikana  
erilaista  
harrastamista
- Erilaiset liikuntamuodot 
ovat lähellä sydäntä. Talvi-
sin tulee hiihdettyä tuhat-
kin kilometriä. Kesällä har-
rastamme perheen kanssa 
caravaani-matkailua ympä-
ri Suomea. Mieluisin alue on 
Pohjois-Lappi ja Vuokatin 
alue, jossa tulee käytyä usein 
alueen läheisyyden takia. 
Vaimon kanssa tykätään käy-
dä musiikkitilaisuuksissa. 
Hän säestää minua pianolla. 
Laulan etupäässä virsiä. Nii-
den sanoissa on sanomaan, 
ne säväyttävät. Viime aikoi-
na olen laulanut pääasiassa 
hengellisiä tai kansanlaulu-
tyyppisiä lauluja. Esiintymi-
set ovat olleet pienimuotoi-
sissa perhetilaisuuksissa. 

Ape Nieminen

Seurakunnassa aloitti nuorekas talouspäällikkö 

- Nykyään talouden hoitoon liittyviä kirjallisia töitä voi hoi-
taa etäyhteyksien avulla. Pääsääntöisesti olen virastolla seu-
rakuntalaisten tavattavissa kolmena päivänä viikossa. Ter-
vetuloa mikä tahansa seurakuntaan liittyvän asian kanssa 
jutustelemaan. Kehitysideoita otetaan mielellään vastaan, 
koska se on kaikkien meidän parhaaksi, toteaa Järvelin.

Coronaria järjesti avoimet ovet
Kuntoutus- ja terapiapalve-
luita tarjoava Coronaria jär-
jesti 1.9 avoimet ovet Ju-
kolantien toimipisteessä. 
Kuntoutuspalvelun aluejoh-
taja Mirva Saarela kertoi, että 
yritys on oululaislähtöinen. 
Yritys ja toiminta on kasva-
nut voimakkaasti. Vuonna 
2015 Coronarian palvelutar-
jontaan tuli lisänä kuntou-
tuspalvelut. Coronarialla on 
ympäri Suomea yli 100 toi-
mipistettä ja yrityksen pal-
veluksessa on 1600 kun-
toutus- ja terapiapalvelun 
ammattilaista. Pudasjärvel-
lä on seitsemän terapeuttia, 
jotka tarjoavat puhe-, toi-
minta- tai fysioterapiapalve-
luita. Kiireisenä aikana toi-
minta- ja puheterapeutteja 
käy myös Oulusta käsin. Co-
ronarian asiakkaat ovat kai-
kenikäisiä. Asiakkaita tulee 
Kelan maksamana, kaupun-
gin maksusitoumuksella, va-
kuutusyhtiön lähettämänä, 
sairaanhoitopiirin kautta tai 
ovat itse maksavia asiakkaita 
kuten fysioterapiassa. Coro-
naria tarjoaa monipuolisesti 
erilaisia kuntoutuspalvelui-
ta (coronaria.fi). Saarela jat-
koi, että toimintaterapeutik-
si opiskelevan Moonika 
Meriruokon alustus ”Luon-
toavusteisesta kuntoutuk-
sesta” herätti runsaan ja mie-
lenkiintoisen keskustelun. 
Kahvitarjoilun ja onnen pyö-
rän lisäksi avoimissa ovissa 
oli mahdollisuus tutustua ja 

Työssäkäyvä palautuu työpäivästä paremmin luontoympäris-
tössä kuin rakennetussa ympäristössä.

- Kävely, katseleminen, tutkiminen, raikkaan ilman nuuskinen, marjastaminen tai pelkkä istu-
minen luonnossa riittää ja on taloudellisesti edullista. Ja luonto ihan oikeasti lisää omaa hy-
vinvointia, tietää Moonika.

kysyä Coronarian palvelu-
tarjonnasta.

Mitä ovat  
luontolähtöiset 
terapiatoiminnot?
- Kerroin ensin lyhyesti toi-
mintaterapiasta, mitä se on 
ja  nostin yhtenä menetel-
mänä luontolähtöiset mene-
telmät, mitä ne voivat kun-
toutuksessa olla. Lopuksi 
kerroin vinkkejä, miten voi 
itse omassa arjessaan lisä-
tä omaa hyvinvointia luon-
non avulla. Luontotoimin-
nat kuntoutuksessa voidaan 
jakaa esimerkiksi neljään 

kategoriaan; puutarha-
avusteinen toiminta, maa-
tila-avusteinen toiminta, 
eläinavusteinen toiminta ja 
luontoavusteinen toimin-
ta. Luonnon vaikutus mei-
hin tapahtuu joko suoraan 
aistien kautta tai välillises-
ti liikkumisen tai sosiaali-
sen kanssakäymisen kautta. 
Meidän stressitaso, syke ja 
hengitys taajuus alenevat 
liikkuessamme tai toimies-
samme luonnossa. Luon-
nossa oleskelu parantaa 
tarkkaavaisuutta ja keskitty-
mistä henkisen ponnistelun 
jälkeen. Metsäalustalla voi-
daan harjoitella tasapainoa 

paremmin kuin kadulla. Pel-
kästään luontoelementtien, 
- äänien tai - kuvien tuon-
ti sisätiloihin kotiin tai työ-
paikalle laskee jännitteisyyt-
tä, verenpainetta ja sykettä 
verrattuna tilaan, jossa nii-
tä ei ole. Omaa hyvinvointia 
voi parantaa luonnon avul-
la yksinkertaisesti ottamalla 
kuvan ja laittamalla sen kän-
nykän tai näytön taustaku-
vaksi! Stressaavalla hetkellä 
jo sen katselu voi rentout-
taa omaa oloa. Esimerkiksi 
hoitolaitokseen vanhuksen 

huoneen seinälle kiinnitetyt 
luontokuvat parantavat mie-
len hyvinvointia. Vanhuk-
sen tai omaisen kanssa voi 
kuunnella luontoääniä ne-
tistä tai cd:ltä. Mieli.fi-sivuil-
ta löytyy virtuaalisia metsä-
kävelyitä, joita on tehty joka 
vuoden ajasta erikseen. Kan-
nattaa kurkata mielenter-
veystalo.fi sivuja, sieltä löy-
tyy opas, miten lisätä omaa 
hyvinvointia luonnon avul-
la, ohjeisti asiantuntevasti 
Moonika.

Moonika on syntyjuuril-

taan kainuulainen, joka asui 
yläasteikäisestä eteenpäin 
Kempeleessä. Pari vuotta 
sitten hän muutti miehensä 
ja lapsensa kanssa asumaan 
Pudasjärvelle. Muuttamisen 
syy oli halu olla lähellä luon-
toa, korvenkaipuu ja parem-
mat metsästysmahdollisuu-
det pystykorvien kanssa. 
Koko perhe on tykännyt 
muutoksesta tosi paljon. 

Ape Nieminen
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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 8.-14.9. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 8.-9.9. LAUANTAINA 10.9. MA-TI 12.-13.9. KESKIVIIKKONA 14.9.

TORSTAI-LAUANTAI 8.-10.9. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 12.-14.9.

KENKÄOSASTOLTA

889595

334949

225050

225050225050

229999

224949

559595

339999

119999

pkt

114949

11119595

psspss

kgkg999595

kg

pss

119999

pktpkt

225050

224949

559999
pkt

119999

220000
pkt

pkt

rasras

pkt

pkt

plo

199,-199,-

MustangMustang
KAMIINA KAMIINA Musta teräsMusta teräs

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

levy

113535
prk

117979
pkt

110000
kplkpl

119999
pktpkt

2 prk

pktpkt

2 pkt/talous

222929
kgkg

AVAIMENTEKO, MYÖS AVAIMENTEKO, MYÖS 
MUSTAPÄINEN JA MUSTAPÄINEN JA 

LUKKOTARVIKKEETLUKKOTARVIKKEET

prkprk

2 kpl

2 pss/talous

3 pss

pkt

114949
pss

2 kg/2 kg/
taloustalous669595

kgkg

14149595
pktpkt

779595
kg

14149595
kg

008989
kg

2 kalaa/talous12129595
kg

tanko

228989
kgkg

669999
kplkpl

110000
kpl

raj. erä

kgkg 669595
kg

prk

69699090 69690000 39395050

25259090 24249090 11115050

25259090 24249595 45459595

29299595 44449090 32329090

2 pkt

KotaKota
PATA PATA 50 l50 l

489,-489,-

Kota Luosto Kota Luosto 
vaippasäiliövaippasäiliö
KIUASKIUAS

739,-739,-

ArlaArla
JOGURTITJOGURTIT

1 kg1 kg

Atria Atria 
Kunnon arkiKunnon arki

ATERIATATERIAT
MUUSILLAMUUSILLA

300 g300 g

Myllyn ParasMyllyn Paras
COCKTAIL-COCKTAIL-
PIIRAKKAPIIRAKKA

675 g675 g
14-15 kpl14-15 kpl

Mansikka-Mansikka-
RYPÄLERYPÄLE

250 g250 g

AtriaAtria
MAKSA-MAKSA-

LAATIKKO LAATIKKO tai  tai  
LIHAMAKARONI- LIHAMAKARONI- 

LAATIKKOLAATIKKO
400 g400 g

Maalais- Maalais- 
LIHA-LIHA-
HYYTELÖHYYTELÖ

EldoradoEldorado
CHEESE-CHEESE-
BURGERBURGER
2x150 g2x150 g

Kotivaran Kotivaran 
MEETVURSTI-MEETVURSTI-
TANKO TANKO 1 kg1 kg

Atria Atria 
GOUTERGOUTER
MAKKARA-MAKKARA-
TANKOTANKO
1,4 kg1,4 kg

Tuore porsaanTuore porsaan  
KYLJYKSETKYLJYKSET

COCA COLA COCA COLA taitai  
FANTAFANTA sokeriton  sokeriton 
taitai MAKU  MAKU 
BONAQUABONAQUA
vedet 1,5 l, sis. pantinvedet 1,5 l, sis. pantin

Juhla Mokka Juhla Mokka 
KAHVIKAHVI
500 g500 g

Vanajan Vanajan 
VOHVELITVOHVELIT
325 g325 g

Myllyn ParasMyllyn Paras
MAKARONIMAKARONI
400 g400 g

Kymppi Kymppi 
JAUHELIHA-JAUHELIHA-
HERNEKEITTOHERNEKEITTO
435 g435 g

Maalais Maalais 
KANANMUNATKANANMUNAT
10 kpl10 kpl

HK HK 
MAKSA-MAKSA-
MAKKARAMAKKARA
150 g150 g

Atria Atria 
PUNAINENPUNAINEN
LENKKILENKKI
500 g500 g

PfannerPfanner
VITAMINOIDUTVITAMINOIDUT
MEHUJUOMATMEHUJUOMAT

2 l2 l

AtriaAtria
KINKKU-ANANASKINKKU-ANANAS

PIZZATPIZZAT
200 g200 g

Fazer Fazer 
PAAHTO-PAAHTO-
LEIVÄTLEIVÄT
280-320 g280-320 g

ERÄ!

Vip Vip 
OMENAOMENA
TÄYSMEHUTÄYSMEHU
1 l1 l 14149595

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

Atria KananAtria Kanan  
MINUUTTI-MINUUTTI-
PIHVITPIHVIT
760 g760 g
hunajahunaja

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

ForssanForssan
RIISIPIIRAKKARIISIPIIRAKKA

6 kpl/390 g6 kpl/390 g

Tuore NaudanTuore Naudan
MAKSA MAKSA palana ja palana ja 
jauhettunajauhettuna

Fazer Fazer 
RUIS-RUIS-
PUIKULATPUIKULAT
6 kpl/330 g6 kpl/330 g

Dansukker Dansukker 
TALOUS-TALOUS-
SOKERISOKERI
1 kg1 kg

Suosi kotimaistaSuosi kotimaista
KOTIMAINENKOTIMAINEN
TUORETUORE
KIRJO-KIRJO-
LOHILOHI

HK HK 
UUNILENKKIUUNILENKKI
400 g400 g

KotimainenKotimainen
TUORE-TUORE-

KURKKUKURKKU

HK AmerikanHK Amerikan
PEKONI PEKONI 
340 g340 g

Valio Valio 
OLTERMANNI OLTERMANNI 
JUUSTOTJUUSTOT
1 kg tai 17% 900 g1 kg tai 17% 900 g

Naudan luuttomat Naudan luuttomat 
KEITTOLIHA-KEITTOLIHA-
PALATPALAT

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

11119595

Tuore porsaan Tuore porsaan 
LIHAKUUTIOLIHAKUUTIO

Nokia Hai Nokia Hai 
SAAPASSAAPAS
syksyn uutuusväri okrasyksyn uutuusväri okra
Koot: 36-41Koot: 36-41

Sievin Sievin 
KUMISAAPASKUMISAAPAS
light boot berrylight boot berry
Koot: 36-41Koot: 36-41

Nokia Vikla lasten Nokia Vikla lasten 
KUMISAAPASKUMISAAPAS
Koot: 22-34Koot: 22-34

M.X.O M.X.O 
naisten naisten 
HOUSUT HOUSUT 
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Gabriella KGabriella K
naistennaisten
NEULE-NEULE-
PUSEROPUSERO
Koot: 38-48Koot: 38-48

M.X.OM.X.O
miesten miesten 
POOLO-POOLO-
PUSEROPUSERO

Brandless miesten Brandless miesten 
FLANELLI-FLANELLI-
PAITAPAITA
Canada, Canada, 
sininen, vihreä, sininen, vihreä, 
punainenpunainen

B.C.F miesten B.C.F miesten 
COLLEGE-COLLEGE-
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

BrandtexBrandtex
naisten naisten 
KEVYT-KEVYT-
TOPPALIIVITOPPALIIVI
Koot: 36-46Koot: 36-46

Brandless Brandless 
poikien ja tyttöjen poikien ja tyttöjen 
THERMO-THERMO-
HUPPARIHUPPARI
Koot: 130-160 cmKoot: 130-160 cm

Brandless Brandless 
poikien ja poikien ja 
tyttöjen tyttöjen 
THERMO-THERMO-
HOUSUTHOUSUT

Brandless Brandless 
tyttöjen tyttöjen 
VELOUR-VELOUR-
LEGGINGSLEGGINGS
Koot: 90-160 cmKoot: 90-160 cm

13139595

TarmoTarmo
RETKIKIRVES RETKIKIRVES 35 cm35 cm

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

39399595

Fiskars Fiskars 
RETKIKIRVES RETKIKIRVES X7X7

889999 25259090

JÄÄHDYTINNESTEJÄÄHDYTINNESTE
100% 100% 

3 litraa            10 litraa3 litraa            10 litraa

109,-109,-
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Yhteisövaliokunta koko-
usti 31.8. Hirsikunnaal-
la ja teamsissa jälleen 
vilkkaasti keskustellen. Asi-
oina käsiteltiin ukikriteerei-
tä, osallistavaa budjetointia 
ja markkinointi- ja viestintä-
katsausta. 

Yhteisövaliokuntaa on 
jo aiemmin perehdytetty 
osallistavaan budjetointiin 
(osbu). Osbu on nykyaikai-
nen demokraattisen pää-
töksenteon prosessi, jossa 
asukkaat pääsevät vaikut-
tamaan oman kotikuntansa 
julkisten varojen käyttöön. 

Tässä kokouksessa palvelu-
suunnittelija Sinikka Moso-
rin esitteli etenemistoimen-
piteet Pudasjärven osbun 
malliksi, joka toimisi tukena 
talousarvion valmistelus-
sa 2023 ja suunnitelmavuo-
sille 2024-2026. Kaupunki-
laiset saavat ehdottaen ja 
äänestäen päättää kohtees-
ta kaupungin vuoden 2023 
talousarvioon. Syyskuul-
la kaupunkilaisilta tullaan 
kysymään ideoita webro-
pol-kyselyllä, mutta myös 
paperinen ideointimahdol-
lisuus on. Ideat pääsevät ää-

nestykseen ja eniten ääniä 
saaneet menevät viranhal-
tijoitten jatkovalmisteluun 
ja etenevät toteutukseen. 
Talousarvion raami on tie-
dossa: eurot eivät lisäänny, 
mutta kohdennetun määrä-
rahan osalta kaupunkilais-
ten aito vaikuttaminen li-
sääntyy.

Kehittämis- ja toiminta-
tukien kriteereistä ensi vuo-
delle käytiin keskustelua. 
Kriteereiden valmistelu on 
alkamassa, mutta pohjak-
si järjestöyhdyshenkilö te-
kee kyläyhdistyksille kyse-

lyn kylien yhteisten tilojen 
energiakustannusten nou-
susta sekä siitä, minkälai-
set ovat yhdistysten mah-
dollisuudet selvitä tulevan 
talven sähkölaskuista. Ky-
selyn anti käydään läpi 
myöhemmässä syksyn ko-
kouksessa, jossa täsmenne-
tään myös kehittämis- ja toi-
mintatukien kriteereitä.

Yhteisövaliokunta sai 
myös viestinnän ja markki-
noinnin palvelusuunnitteli-
ja Heikki Heikuralta katsa-
uksen valiokunnan mielestä 
kaupungin näkyvästä, mie-

lenkiintoisesta ja tykätystä 
markkinoinnista.

Yhteisöllistä ja vuoro-
vaikutteista työtä tehdään 
myös hyvinvointi- ja osal-
lisuusprosessissa. Taus-
ta on se, että sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudis-
tuksessa kuntien hyvin-
vointityö tulee painottu-
maan ennaltaehkäisyyn ja 
ennakkoarviointiin liitty-
viin asioihin. Päätöksente-
on yhtenä välineenä tullaan 
käyttämään hyvinvointi-
kertomusta. Pudasjärvellä 
hyvinvointikertomustyön 

prosessissa pidetään työpa-
ja valtuutetuille, varaval-
tuutetuille, johtaville viran-
haltijoille ja asiantuntijoille 
12.syyskuuta.

Lopuksi yhteisövalio-
kunta halusi liikennetur-
vallisuusneuvoston kiinnit-
tävän huomiota Jonguntien 
liikenteen turvallisuuteen. 
Yhteisövaliokunnalle on 
myöhemmin luvassa liiken-
neturvallisuussuunnitel-
man esittely. 

Kaupunki tiedotus 

Osallistava budjetointi demokraattista päätöksentekoa

Jenna-Riikka Kouva 
aloitti kaupungin resurssipäällikkönä
Jenna-Riikka Kouva aloitti 
Pudasjärven kaupungin re-
surssipäällikkönä elokuun 
alussa. Hänen tehtäväkent-
tänsä on monipuolinen: 
asiakokonaisuuksina sii-
hen kuuluvat hankinta-asi-
antuntijan tehtävät, ICT-
asiantuntijana toimiminen 
kaupungin ja tietojärjestel-
mien palvelutuottajien välil-
lä, yhteyshenkilönä toimimi-
nen vakuutussopimuksissa 
sekä valmius- ja varautu-
missuunnitelmien ylläpito ja 
valmiustyöryhmän toimin-
nan koordinointi. Lisäksi 
hän osallistuu liikennetur-
vallisuustyöryhmään.

Koulutukseltaan Jenna-
Riikka on liiketalouden tra-
denomi ja hän opiskelee täl-
lä hetkellä hallintotieteiden 
maisteriksi. Aiemmin hän 

on toiminut kaupungin tek-
nisen ja ympäristötoimin-
nan palvelusihteerinä sekä 
Ranuan kunnan hallintosih-
teerinä. Lisäksi hän on työs-
kennellyt S-ryhmässä lähes 
kahdeksan vuoden ajan. Hä-
nellä on kokemusta myös 
verkkokauppa-toimialasta.

Jenna-Riikka sanoo viih-
tyneensä uudessa työssään 
hyvin, ja päivät kuluvatkin 
nopeasti. Hän kertoo miel-
tyneensä pudasjärveläiseen 
ilmapiiriin, arvoihin sekä 
luonnonläheisyyteen.

Pudasjärveläistynyt Jen-
na-Riikka on kotoisin Ranu-
alta. Hänen harrastuksiinsa 
kuuluvat luonnossa liikku-
minen, hiihto ja lenkkeily 
sekä ruuanlaitto.

Kaupunki tiedotus 
Jenna-Riikka Kouva kertoo mieltyneensä pudasjärveläiseen 
ilmapiiriin, arvoihin sekä luonnonläheisyyteen.

Venäjän hyökkäys Ukrai-
naan muutti Suomen ja 
Ruotsin turvallisuuspoli-
tiikkaa nopeasti ja rajusti. 
Maat jättivät yhdessä Na-
to-hakemukset ja jäsenyy-
den ratifiointi eri jäsenmai-
den parlamenteissa etenee 
hyvää vauhtia. 1300 kilo-
metriä pitkälle itärajalle las-
keutui rautaesirippu luul-
tavasti vuosikymmeniksi.

Suomen ja Ruotsin liit-
tyminen Natoon muut-
taa merkittävästi pohjoisen 
strategista merkitystä. Poh-
joinen Suomi on maayhte-
ys länteen ja tuleviin Nato-
liittolaisiimme Ruotsiin ja 
Norjaan. Jo talvisodan aika-
na Iso-Britannia ja Ranska 
pyysivät Norjalta ja Ruot-
silta lupaa kauttakulkuun 
auttaakseen Neuvostoliit-
toa vastaan taistellutta Suo-
mea. Lupa jäi saamatta ja 
osin tähän vedoten Suomea 
vaadittiin hyväksymään 
Neuvostoliiton aluevaati-
mukset. On myös epäilty, 
että pelko luvasta motivoi 
Stalinia neuvotteluihin rau-
hasta. Pohjoinen maayh-
teys on siis ollut ennenkin 
strategisesti tärkeä.

Itämeri tulee olemaan 
ns. Nato-meri. Venäjälle se 
on ollut ja tulee olemaan 
tärkeä yhteys Atlantille ja 
se tekee siitä alttiin konflik-
tille tilanteen kiristyessä. 
Nato ja Pohjoismaat tarvit-
sevat toimivat maayhtey-
det etelästä pohjoiseen, niin 
Suomessa kuin Ruotsissa, 
sekä yhteydet Norjan sata-
miin ja niiden kautta isoil-
le vesille.

Tämä kaikki edellä ku-
vattu tarkoittaa valtavaa 
muutosta Suomen aluepo-
liittisessa ajattelussa. Poh-
jois-Suomi ei ole enää ete-
läsuomalaisimminkaan 
silmin pelkkä perässä ve-
dettävä kivireki, vaan stra-
tegisesti tärkeä reitti län-
teen ja koko pohjoisen 
puolustuksen tukipilari. 
Tämä ajattelun muutos luo 
aivan uutta valoa pohjoi-
sen tulevaisuuteen. Ulko-
poliittisen instituutin joh-
taja Mika Aaltola puhui 
viime viikolla Itä- ja Poh-

jois-Suomen maakuntaliit-
tojen huippukokouksessa 
Vuokatissa. Aaltolan mu-
kaan Suomen on varau-
duttava turvallisuuspoliit-
tisiin uhkiin huolehtimalla 
kotimaan alueiden elinvoi-
maisuudesta ja Suomen tu-
lee olla kauttaaltaan eheä ja 
vireä. Keskustalainen alue-
politiikka, jossa koko Suo-
mi on haluttu pitää asut-
tuna, muuttuukin laajasti 
jaetuksi geopoliittiseksi tur-
vallisuusajatteluksi. Nor-
jan malli aluepolitiikas-
sa kuvastaa juuri tällaista 
ajattelua, jossa koko maan 
asuttuna pitäminen näh-
dään turvallisuusratkaisu-
na. Keskustan esittämä ja 
budjettiriihessä kokeiluun 
päätetty alueellinen opin-
tolainahyvitys istuu tähän 
paremmin kuin hyvin ja on 
ehdottomasti osa turvalli-
suusratkaisua.

Meidän pohjoisen päät-
täjien on löydettävä toi-
semme ja rakennettava tu-
levaisuuden pohjoinen. 
Keskustelut Pohjoismaiden 
välisten infrainvestointien 
toteuttamiseksi osana va-
rustautumis-, huoltovar-
muus- ja turvallisuuspoli-
tiikkaa, on syytä käynnistää 
pikaisesti. Tarvitsemme 
huoltovarmuuden kannal-
ta tärkeän uuden reitin län-
teen. Oulun kaupunginjoh-
taja Päivi Laajalan avaus 
pohjoisen kytkeytymises-
tä eurooppalaiseen raide-
leveyteen oli tästä erittäin 
tervetullut ja konkreetti-
nen esitys. Myös pohjoi-
sen tietoliikenneyhteydet 
ja digitaalinen runkoinf-
rastruktuuri täytyy saat-
taa asianmukaiselle tasolle. 
Eikä tämä kaikki ole vain 
turvallisuusratkaisua, vaan 
tuo mukanaan elinvoimaa 
ja hyvinvointia.

Lauri Nikula
Syntynyt Pudasjärvellä. Oulun 
kaupunginvaltuutettu, kaupun-

ginhallituksen jäsen, maakun-
tahallituksen jäsen, alueval-

tuutettu, varakansanedustaja. 

Tulevaisuuden pohjoinen

Murron nuorisokuorolla konsertti
Pudasjärven seurakunta-
talolla järjestetään Mur-
ron nuorisokuoron konsert-
ti lauantaina 10.9. kello 18. 
Murron nuorisokuoron koti-
paikka on Tyrnävällä, mutta 
laulajia on Tyrnävän alueen 
lisäksi Muhokselta ja Kem-
peleestä. Tällä hetkellä kuo-

rossa on laulajia yli 50, iäl-
tään 6-15 -vuotiaita. Murron 
nuorisokuoroon otetaan lau-
lajat ilman koelauluja. Mur-
ron nuorisokuoron tavoit-
teena on vahvistaa laulajan 
itsetuntoa ja itsevarmuutta. 
Lisäksi kuorotoiminnan ta-
voitteena on vahvistaa kuo-

rolaisen sosiaalisia suhteita. 
Kuoron toiminnassa kiinni-
tetään musiikin lisäksi eri-
tyistä huomiota ryhmädyna-
miikkaan ja toiminnalliseen 
tekemiseen. Kuorotoimin-
nan lisäksi järjestetään mm. 
kuoroleirejä ja lasketteluret-
kiä. 

Murron nuorisokuoron 
ydinajatus on, että jokainen 
kuorolainen on tähti. Kuo-
roa johtaa Maria Paaso.

Keijo Piirainen

Murron nuorisokuorossa on laulajia yli 50, iältään 6-15 -vuotiaita.
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PUDASJARVI.FI

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
Puhelin: 040 8266 431, 050 4366 206,  

040 7045 194 
Musiikinopettaja 040 5839 246, taide- ja  

taitoaineiden opettaja 050 4096 653 
Sähköposti:  

kansalaisopisto@pudasjarvi.fi
Lisätietoja kursseista ja  

netti-ilmoittautuminen osoitteessa  
www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/

Kansalaisopiston toimisto palvelee  
puhelimitse ja sähköpostitse sekä  

ajanvarauksella hyvän olon keskus 
 Pirtissä, os. Varsitie 1

Kurssitoiminta käynnistyy pääasiassa viikolla 37 
(12.9.2022 alkava viikko).

Ilmoittaudu kursseille etukäteen, jotta kurssin 
käynnistyminen varmistuu.

Seuraaville kursseille kaivataan  
lisää opiskelijoita.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen  
www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/

1102000 Lasten ja nuorten teatteri-ilmaisu, Kipinä 
joka toinen la 17.9.2022-6.4.2023 klo 11.00-15.30, 66 €
1102001 Erityisryhmien komedia-, pakina- ja 
runoteatterikurssi to 22.9.2022-6.4.2023 klo 
14.30-16.00. 56 €, opintoseteliavusteinen kurssi, 
erityisryhmiin kuuluville kurssimaksusta opinto-
setelialennusta 30 %
1102002 Teatteri eli näyttämötaiteen perusteita ja 
harjoituksia su 11.9.-20.11.2022 klo 15.00-19.00, 56 
€. Uusi kurssi!
1103000 Kuvankäsittelyä älypuhelimella ke 14.9.-
19.10.2022 klo 17.00-19.15, 31 €
11030081 Monipuolista metalligrafiikkaa syksy, 
joka toinen to 15.9.-1.12.2022 klo 17.00-20.30, 44 €
1103009 Kuvataide – Osviitta ma 12.9.2022-27.3.2023 
klo 14.00-15.30, 56 €, opintoseteliavusteinen kurssi, 
erityisryhmiin kuuluville kurssimaksusta opinto-
setelialennusta 30 %
1103010 Kuvataide – Työkeskus ke 14.9.2022-
29.3.2023 klo 12.15-14.30, 66 €, opintoseteliavustei-
nen kurssi, erityisryhmiin kuuluville kurssimak-
susta opintosetelialennusta 30 %
1103011 Posliinimaalausta uudella tavalla, syksy 
joka toinen to 22.9.-8.12.2022 klo 16.00-21.00, 69 €
1104009 Kiehtovat polymeerimassakorut pe 18.11. 
klo 17.00-20.00 ja la19.11.2022 klo 9.00-13.00, 16 €. 
Uusi kurssi!
11040161 Kansallispukujen korjaus- ja täyden-
nyskurssi ma 9.1.-27.3.2023 klo 18.00-21.00, 56 €. 
Ilmoittautumien on käynnissä.
1104020 Yhdistetty tallukas- ja kehräyskurssi 
pe-su 21.10.-27.11.2022 klo pe 17.00-20.00, la-su 
10.00-16.00, 56 €
11040231 Erityisryhmien vuodenaika-askartelua 
joka toinen pe 16.9.-12.11.2022 klo 14.30-16.00, 25 
€, opintoseteliavusteinen kurssi, erityisryhmiin 
kuuluville kurssimaksusta opintosetelialennusta 
30 %
1104014 Kädentaitoja aikuisille ja 1104022 Erityis-
ryhmien askartelu- ja käsityöt, Korte-ryhmäkoti, 
syksy, kurssien alkamisaika siirtyy. Alkamisaika 
ilmoitetaan myöhemmin.
1104024 Kalannahkaa käsitöihin pe-la 11.-12.11. 
ja pe-su 2-4.12.2022, pe klo 17.00-21.00, la 10.00-
16.00, su 9.00-17.00, 51 €
1104028 Käsityöpaja - Kurki joka toinen ma 
19.9.2022-3.4.2023 klo 17.00-20.00, 56 €
1104030 Nahka/turkiskurssi - Livo la-su 17.-18.9. 
ja pe-su 23.-25.9.2022 pe klo 17.00-20.00 ja la-su 
klo 10.00-16.00, 51 €

1104031 Käsityöpaja - Pintamo joka toinen ma 
26.9.2022-17.4.2023 klo 10.00-13.00, 56 €
1104032 Moottorisahan turvallinen käyttö ja huol-
to –kurssi naisille ma 12.-26.9.2022 klo 17.00-20.00, 
21 €. Uusi kurssi!
1104033 Hirsirakentaminen, syksy ke 14.9.-
23.11.2022, klo 17.00-20.00, 56 €
1105004 Kansantanssin alkeet (tanhu), lapset 
6-8v, syksy to 15.9.-24.11.2022 klo 17.00-18.00, 22 €. 
Uusi kurssi lapsille!
1105006 Kansantanssi, syksy to 15.9.-24.11.2022 
klo 18.15-19.45, 34 €
1105008 Istuma- ja seisomatansseja senioreille, 
syksy to 22.9.-1.12.2022 klo 10.00-11.00, 23 €. Uusi 
kurssi!
1105012 Itämaisen tanssin alkeet, syksy. Alka-
mispäivä muuttunut, ke 21.9.-30.11.2022 klo 17.00-
17.45, 17 €
1105014 Itämaisen tanssin jatko, syksy. Alkamis-
päivä muuttunut, ke 21.9.-30.11.2022 klo 18.00-
19.00, 23 €
1105018 Aikuisten baletti, syksy ti 13.9.-22.11.2022, 
klo 18.15-19.45, 34 €
1201005 Suomen kielen alkeiskurssi syksy, taito-
taso A1, verkkokurssi ke 14.9.-16.11.2022 klo 14.30-
16.00, 31 €
1203001 Englantia etänä - alkeisryhmä, syksy, 
verkkokurssi ti 13.9.-22.11.2022 klo 17.00-18.30, 34 €
1203003 Englantia etänä - jatkoryhmä, syksy, 
verkkokurssi ti 13.9.-22.11.2022 klo 18.45-20.15, 34 € 
1206001 Venäjän alkeiskurssi syksy, taitotaso 
A1-A2, verkkokurssi ma 12.9.-21.11.2022 klo 17.00-
18.30, 34 €
1206003 Venäjän jatkokurssi syksy, taitotaso A2, 
verkkokurssi ke 14.9.-23.11.2022 klo 17.00-18.30, 
34 €
1207001 Espanjan kielen alkeiskurssi (A1) syksy, 
verkkokurssi to 15.9.-24.11.2022 klo 17.00-18.30, 34 €
1207003 Espanjan kielen jatkokurssi (A2) syksy, 
verkkokurssi to 15.9.-24.11.2022 klo 18.30-20.00, 34 €
8203001 72 tuntia -koulutus, lähiopetus ma 
19.9.2022 klo 18.00-20.30, ei kurssimaksua
8203002 Sosiaali- ja terveysalan turvallisuus-
osaaja -yhdistelmäkoulutus ma 21.11.2022 klo 
17.00-20.30, itsenäisesti tehtävät verkko-opinnot 
n. 3 h ennen lähikoulutusta, 110 €
8301105 Äijäjooga, syksy to 8.9.-17.11.2022 klo 
16.45-18.00, 29 €
8301203 Taekwon-Do jatkokurssi, syksy to 15.9.-
24.11.2022, 23 €
8301205 Taekwon-Do syysleiri pe-su 7.-9.10.2022, 
39 €
8301508 Naisten kuntosali klo 19, syksy ke 14.9.-
23.11.2022, 23 €
8301527 Kehonhuolto, syksy ke 14.9.-30.11.2022 
klo 18.00-19.00, 23 €
8301531 Rentoutuminen, syksy to 22.9.-1.12.2022 
klo 11.15-12.00, 17 €
8301681 Jooga Ala-Siurua, syksy ke 7.9.-19.10.2022 
klo 18.00-19.15, 20 €
8301686 Jumppaa eri välineillä, Ala-Siurua syksy 
ti 6.9.-18.10.2022 klo 18.00-19.00, 16 €
8301619 Toiminnallinen harjoittelu Hetekylä, syk-
sy to 15.9.-24.11.2022 klo 19.00-20.00, 23 €
8301651 Toiminnallinen harjoittelu Kipinä, syksy 
to 15.9.-24.11.2022 klo 17.30-18.30, 23 €
8301690 Taekwon-Do perus- ja jatkokurssi Kipinä, 
syksy ma 12.9.-21.11.2022 klo 18.00-19.30, 34 €. Al-
kamispäivä muuttunut.

8202002 Järjestyksenvalvojan kertauskurssi, la 
12.11.2022 klo 10.00-17.30, 90 €
8302001 SPR Ensiapukurssi EA 1® pe 23.9.2022 klo 
17.00-21.30, la 24.9.2022 klo 9.00-17.30, 88 €
8302002 SPR Ensiapukurssi EA 1®, päiväkurssi 
ma-ti 14.-15.11.2022 klo 9.00-15.30, 88 €

Maksuttomat verkkoluennot torstaisin klo 
17-18
Ilmoittautuminen Taivalkosken  
kansalaisopistoon  
https://uusi.opistopalvelut.fi/taivalkoski/fi
130101 Koillismaan asuttaminen -verkko-
luento 29.9.2022
130102 Kalastus elinmahdollisuuksien 
turvaajana Koillismaalla -verkkoluento 
24.11.2022
130103 Ensimmäinen teknologinen tuote, 
Terva -verkkoluento 23.2.2023
130104 Vihreä kulta -verkkoluento 20.4.2023

VAPAITA OPISKELUPAIKKOJA MUSIIKIN 
YKSILÖOPETUKSESSA
Musiikin yksilöopetuksessa on tilaa huilu-, kita-
ra-, sähköbasso-, rumpu- ja sellokursseilla. Tar-
jolla 15 tai 30 minuutin soittotunteja/viikko.
Lakarin koululla piano-opetusta tiistaisin, joitain 
vapaita paikkoja on vielä. Tälle pianokurssille voi 
ilmoittautua opiskelemaan vaikka vapaasäestys-
tä.
Sarakylän musiikinopetuksessa keskiviikkoisin 
on myös tilaa; tarjolla yksilöopetusta pianon, viu-
lun, kitaran ja kontrabasson soitossa 15 minuut-
tia viikossa/oppilas.
Yksilöopetuksen vapaita paikkoja voi tiedustel-
la musiikin vastuuopettaja Johanna Kilpijärveltä 
numerosta 040 5839 246, musiikin ryhmäopetuk-
sen kursseille voi ilmoittautua netissä tai soitta-
malla musiikin vastuuopettajalle.
Musiikin ryhmäkursseille ilmoittaudutaan jo en-
nen kurssin alkua – myös kaikki jatkavat kurssi-
laiset.
1101229 Harmonikkayhtye ke 14.9.2022-29.3.2023 
klo 16.50-18.30, 56 €. Uudet osallistujat tervetullei-
ta!
1101231 Kamariorkesteri ke 14.9.2022-29.3.2023 
klo 16.30-17.30, 40 €. Uudet osallistujat tervetul-
leita. Kamariorkesteri sopii yli 12-vuotiaille, myös 
aikuisille, jotka haluavat vetristää vanhoja soitto-
taitoja ja musisoida yhdessä. Kamariorkesterissa 
soitetaan c-vireisillä soittimilla.
1101228 Bändikurssi nuorille Hirsikampuksella to 
15.9.2022-30.3.2023 klo 15.15-16.45, 56 €. Kiinnos-
tuneet voivat ilmoittautua musiikin vastuuopet-
tajalle bändien kokoamista varten.
1101311 Erityisryhmien orkesteri keskiviikkoisin 
Hirsikampuksella 14.9.2022-29.3.2023 klo 16.00-
16.45, 34 €. Opintoseteliavusteinen kurssi, erityis-
ryhmiin kuuluville kurssimaksusta opintosete-
lialennusta 30 %.
Erityisryhmien musiikkipiirit torstaisin 15.9.2022-
30.3.2023 klo 11.00-11.45 Korte-ryhmäkodissa 
1101314, 34 €, ja klo 12.00-12.45 Työkeskuksessa 
1101315, 34 €. Opintoseteliavusteisia kursseja, eri-
tyisryhmiin kuuluville kurssimaksusta opintose-
telialennusta 30 %.
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Pudasjärven Sotkajärvel-
lä vietettiin Laidunpäivää 
tiistaina 30. elokuuta. Sot-
kajärven lintutornin lähel-
lä olevalle kunnostetul-
le tulipaikalle oli kertynyt 
parikymmenpäinen jouk-
ko kyläläisiä ja joku hie-
man kauempaakin. Kokoon-
tumisen tarkoituksena oli 
juhlistaa Pöllänjokivarren 
tulvaniittyjen hoidon edis-
tymistä ja myös uusi luonto-
taulu julkistettiin tulipaikan 
luona. Tilaisuuden järjesti-
vät Korentojärven kalave-
den osakaskunta ja ProAg-
ria Oulun/Oulun Maa- ja 
kotitalousnaisten Pohjoisen 
maisemahelmet-hanke.  

Sotkajärven kylä ilmoit-
tautui Pohjoisen maisema-
helmet-hankkeeseen jo 2019 
ja samana kesänä järjestet-
tiin maastokatselmus Pöl-
länjokivarressa, jossa mie-
tittiin pensoittuneiden 
tulvaniittyjen kunnostamis-
ta. Avuksi tuli valtion Hel-
mi-elinympäristöohjelma, 
jonka toimesta alueelle laa-
dittiin kunnostussuunnitel-
ma vuonna 2020 ja Metsä-
hallituksen luontopalvelut 
aloitti lehtipuuston ja pen-
saikon raivauksen syksyl-
lä 2021. Raivausta on jatket-
tu kuluneena kesänä ja myös 
lampaat saatiin tänä kesänä 
maisemanhoitotöihin. Aluk-

si on otettu työn alle noin 
kuuden hehtaarin kokoinen 
alue Pöllänjoen eteläpuolel-
la, mutta tarkoitus on laa-
jentaa laidunalueita tule-
vaisuudessa. Potentiaalista 
laidunalaa olisi jokisuistossa 
ainakin 50 hehtaaria. 

Pohjoisen maisemahel-
met-hankkeen projekti-
päällikkö Kalle Hellström 
kertoi osallistujille perinne-
biotooppien hoidosta ja alu-
een tulvaniittyjen arvoista ja 
sekä kunnostusprojektista. 
Osakaskunta tarjosi maitta-
vaa haukikeittoa ja lopuksi 
käytiin veneillä tutustumas-
sa kunnostettuihin niittyihin 
jokivarressa. Maisema oli 

avartunut huomattavasti jo-
kivarressa, kun jokipenkko-
jen pajukko ja lehtipuusto oli 
suurelta osin raivattu. Noin 
60 lampaan lauma oli saanut 
näkyvää jälkeä aikaan kas-
villisuudessa. Korkea kas-
vusto oli kaluttu tarkoin ja 
jokivarressa oli helppo kul-
kea. Niittyjen matalam-
pi kasvillisuus saa hoidon 
myöstä myös kasvutilaa. 
Oletettavasti rantalinnuston 
pesimämahdollisuudet pa-
ranevat kun kuivempaa ja 
matalakasvuista aluetta on 
jatkossa paremmin tarjolla. 

Sotkajärven Pöllänjoki-
varren tulvaniityt edusta-
vat harvinaista luontotyyp-

piä, sisämaan jokisuiston 
tulvaniittyä. Tulvaniityt tar-
josivat vanhaan aikaan elin-
tärkeää karjan talvirehua 
Pohjois-Suomessa. Niitä ar-
vioidaan olleen 1860-luvul-
la koko Suomessa 165 000 
hehtaaria. Toisen maailman-
sodan jälkeen niiden pin-
ta-ala väheni nopeasti mm. 
vesirakentamisen ja sään-
nöstelyn takia. Nykyisin nii-
tä on koko maassa enää 3200 
hehtaaria. Määrän voimak-
kaan vähenemisen takia ne 
on luokiteltu äärimmäisen 
uhanalaiseksi luontotyypik-
si. Sotkajärvelläkin jokivar-
ren tulvaniittyjen käyttö vä-
heni 1970-luvulla kun moni 

tila lopetti karjanpidon. Pöl-
länjokisuistossa oli kuiten-
kin jäljellä vielä 1990-luvun 
alun inventoinneissa perin-
nebiotooppiarvoja ja ne ar-
vioitiin maakunnallisesti 
arvokkaaksi perinnebiotoo-
piksi. Umpeenkasvun vuok-
si niiden kunnostamisen 
vaatii paljon työtä, mutta pa-
lautustyö on aloitettu ja työ-
tä on jatkamassa oman ky-
län nuorempia lampureita. 
Niittyjen jatkohoito tapah-
tuu maatalouden ympäris-
tösopimuksen turvin.    

ProAgria Oulu viestintä 

Sotkajärvellä tulvaniittyjä 
palautetaan entiseen kukoistukseen

Aluksi on otettu työn alle noin kuuden hehtaarin kokoinen alue Pöllänjoen eteläpuolella, 
mutta tarkoitus on laajentaa laidunalueita tulevaisuudessa. Kuva Kalle Helström.

Sotkajärven lintutornin lähellä olevalle kunnostetulle tulipaikalle oli laidunpäivään kertynyt 
parikymmenpäinen joukko. Kuva Anne Holmström.

Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä 2022 
Varjakka – Siuruan kylä sai kunniamaininnan
Pohjois-Pohjanmaan Kylät 
ry valitsi Oulunsalon Varja-
kan maakunnalliseksi Vuo-
den kyläksi 2022. Kunnia-
maininnan saivat Siurua 
Pudasjärveltä, Luohua ja 
Ala-Temmes. Julkistaminen 
tapahtui maakunnallises-
sa kyläjuhlassa Pyhännällä 
sunnuntaina 4.9. 

-Kisa oli kova voittajan 

valinnassa finaalinelikos-
ta, eikä valinta ollut helppo. 
Kylät ovat niin erilaisia läh-
tökohdiltaan, sijainniltaan, 
asukasluvultaan jne, ker-
toi Pohjois-Pohjanmaan Ky-
lät ry:n toiminnanjohtaja Esa 
Aunola. 

Kunniakirjassa on mainit-
tu Siuruan meriitit tiivistet-
tynä; Siuruan Kylä ry vaalii 

hyvää yhteistyötä eri toimi-
joiden kesken, tekee suun-
nitelmallista ja pitkäjänteis-
tä työtä kylän kehittämisen 
eteen huomioiden myös tur-
vallisuuden. Paikalliset olo-
suhteet ja pienet resurssit 
huomioiden kylä tekee aitoa 
kehittämistyötä oman mot-
tonsa mukaisesti: Periksi ei 
anneta!

Varjakka tulee olemaan 
Pohjois-Pohjanmaan eh-
dokas vuoden 2023 valta-
kunnallisessa Vuoden kylä 
-kilpailussa. Pohjois-Pohjan-
maan kylistä valtakunnalli-
sen tunnustuksen ovat saa-
neet 2000-luvulla Pohjois-Ii 
(2009), Alpua (2015), Mark-
kuu (2019) ja Rautio (2022).

Suruan kylä ry:n kunniamaininta palkintoa olivat kyläjuhlassa Pyhännällä ottamassa vastaan Kari Tykkyläinen, Tauno Koivu-
kangas, Helena Koivukangas ja Marja-Leena Tykkyläinen. 

Huippukymppi 
- kestävyysjuoksijan 

kiirastuli
Huippukymppi tapahtuma 
juostaan Iso-Syötteellä lau-
antaina 17.9. alkaen kello 14. 
Tämä on myös yleisölle suun-
nattu tapahtuma. Huippu-
kympissä on omat sarjat kil-
pajuoksijoille ja kuntoilijoille 
sekä naisille, miehille että ju-
nioreille. Junioreiden 11- ja 
13-vuotiaiden T/P matka-
na on 2 kilometriä, joka start-
taa Hotellille menevältä tieltä, 
ison parkkipaikan kohdalta. 
Toinen junnusarja on 15-vuo-
tiaat T/P ja matkana 4,4 kilo-
metriä. 

Aikuisten reitti lähtee Iso-
Syötteen juurelta, Romekie-
varilta ja päättyy tunturin 
huipulle Hotelli Iso-Syötteen 
pihalle. Matka on 10 kilomet-
riä joka ei pituudellaan vielä 
hätkähdytä, mutta viimeisellä 
2,7 kilometrin matkalla ime-
tään kaikki mehut kilpailijois-
ta. Nousua loppuosuudella 
on 202 metriä ja nousun jyrk-
kyys on paikoin yli 15 astetta. 
Tavoiteaika naisilla on 38 mi-
nuuttia 50 sekuntia ja miehillä 
33 minuuttia 30 sekuntia. 

Tapahtuman järjestää Pu-
dasjärven Urheilijat. Järjes-

täjien piirissä on ennakoitu, 
että kuka tahansa selvästi alle 
30 minuutin kympin juoksija 
pystyy miesten sarjassa tavoi-
teajan alittamaan. 

Useimmille huippukym-
pissä tärkeintä ei ole voitto, 
vaan osallistuminen. Jokai-
nen, joka tässä kisassa jaksaa 
maaliin saakka voi myön-
tää itselleen henkilökohtaisen 
kultamitalin.

Kestävyys- 
seminaari  
perjantai-iltana
Perjantaina 16.9. on perin-
teinen Kestävyysseminaari, 
jossa tänä vuonna on kerto-
massa omasta urastaan kes-
kimatkojen juoksija, lop-
pusuoran taistelija Joonas 
Rinne. 

Seminaarissa Rinne ker-
too juoksijan harjoittelusta 
juniorista aikuiseksi, koke-
muksia EM-kisoista Saksas-
ta, tavoiteasettelusta ja toteu-
tumisen seurannasta. Hän 
luo myös katsauksen kesän 
2022 kestävyysjuoksuun pu-
hein ja kuvin.
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Vertaistukea yhdistyksien jäsenistölle

Invalidiliitto järjestää val-
takunnallisesti koulutus- ja 
vertaistukitapaamisia Syys-
päivien merkeissä eri puo-
lella Suomea. 

Pudasjärven Invalidit ry. 
kuuluu yhtenä osana Oulu-
Kainuu alueen kahdentoista 
yhdistyksen joukkoon, joista 
oli kaikkiaan 122 osallistujaa 
tähän tapahtumaan 27.-28.8. 
Rokualla. 

Pudasjärven Invalidit 
ry. yhdessä Raahen seudun 
Invalidit ry:n kanssa oli-
vat päivien järjestäjinä tänä 
vuonna. Ohjelman runko 
muodostui musiikista, jonka 
lisäksi oli erilaisia kilpailuja, 
ilmaista bingoa, kotakahvit, 
tietokilpailua, rullacurlingia, 
saappaanheittoa sekä ennen 
kaikkea mukavaa, rentoa 
yhdessä olemista.

Virallisissa osuuksissa 
Invalidiliiton järjestöasian-
tuntija Liisa Pitzén toi liiton 
kuulumisia. 

Sunnuntain loppupala-
verissa jokainen antoi kirjal-
lisen palautteen päivien on-
nistumisesta. Tyytyväisyys 

Invalidiliiton ohjelma-
osuuden jälkeen maittava 
lounas odotti nälkäisiä mat-
kalaisia. 

Pudasjärven yhdistyk-

sen vastuualueena oli muun 
muassa kokonaisvaltaiset 
avustustehtävät ruokailussa 
ja tarvittaessa myös muissa 
tehtävissä missä joku tarvit-

si apua. Kotakahvitukses-
ta, bingosta, musiikista sekä 
yleisilmeestä vastasi myös 
Pudasjärvi. 

Sunnuntain paluumat-

kalla yhdistys tarjosi vielä 
matkalaisille lounaan Juus-
tokievarissa.  

Terttu Salmi

Ilmat suosivat ja yhteislauluhetki pidettiin myös ulkona Kalevi Vattulan säestyksellä. Ohikulkevat ulkoilijat pysähtyivät kuun-
telemaan musisointiamme. 

Onnistuneen matkan jälkeen ryhmä kokoontui Juustokievarin pihalla yhteiskuvaan ennen sunnuntailounasta. 

Bingoa vetivät innokkaille pelaajille Esa Viuhkola ja Ismo Rie-
pula ammattimaisella otteella. 

oli 92 prosenttia ja keskiarvo 
9,2. Toiveena oli, että samat 
yhdistykset ottaisivat veto-
vastuun myös vuoden pääs-
tä vastaavaan tapahtumaan. 

Pudasjärveläisiä 
liikutti  
STP Liikenne
Pudasjärven Invalidit oli 
suurimmalla osallistuja-
ryhmällä paikalla. Meitä 
oli kaikkiaan 33 matkalais-
ta STP Liikenteen linja-au-
ton kyydissä. Menomatkalla 
myytiin arpoja, jotka paluu-
matkalla arvottiin. Pääpal-
kintona oli kahden hengen 
yöpyminen Koiviston poro-
tilan Rantapirtissä.

Lauantaiaamuna olimme 
kahdeksan aikaan reippaina 
lähtemässä Oikopolun py-
säkiltä maan mainiolle mus-
tikkapiirakka-aamukahville 
Juustokievariin. Matkan var-
relta poimimme vielä neljä 
matkalaista kyytiin. Perillä 
Rokualla olimme määräai-
kaan mennessä ja pääsimme 
välittömästi majoittumaan. 

Keskustapuolueen esivaa-
liehdokas Olga Oinas-Pa-
numa järjesti 5.9. Liepeen 
Pappilan Väentuvassa ”Ol-
gan porinat”- vaalitilai-
suuden. Paikalla oli toista-
kymmentä keskustalaista 
kuuntelemaan ja keskus-
telemaan nuorekkaan eh-
dokkaan näkemyksistä. 
Keskustapuolue järjestää 
9-11.9. jäsenvaalin edus-
kuntavaaliehdokkais-
ta. Magnus Slotte oli tul-
lut paikalle kannustamaan 
Keskustapuoluetta, joka 
tarvitsee nuorta voimaa. 
”Tsemppiä pitää näinä ai-
koina olla ja aika paljonkin. 
On niin suuria asioita edes-
sä, että vähän pelottaakin. 
Minua huolestuttaa Kes-
kustapuolueen alhainen 
kannatus. Se olisi hyvä tie-

tää, mistä se johtuu jaa mil-
lä tavalla se saataisiin ylös-
päin. Meidän keski-ikä on 
aika korkea.

Nuoria pitäisi saada 
mukaan. Siinä on puolueel-
le yksi haaste. En ole vielä 
tehnyt päätöstä ketä jäsen-
vaaleissa äänestän. Tietys-
ti toivon tsemppiä Olgalle!

Olgan  
vaaliteemat
- Keskusta on minulle val-
tavan rakas kansanliike. Se 
on kuvastaa arvojani. Po-
litiikassa haluan uskoa tu-
levaisuuteen ja minusta 
keskustalaiset arvot sopi-
vat hyvin meidän suoma-
laiseen yhteiskuntaan. 
Tällaisena aikana jos kos-
kaan on kysyntää keskus-

talaiselle maltille, sille kes-
kustalaiselle harkinnalle, 
kohtuullisuudelle ja kes-
kustelukyvylle. Uskon, että 
keskustalaisella arvopoh-
jalla voidaan rakentaa pal-
jon hyviä asioita, mikä on 
historiassakin nähty. Mi-
nulla on erityisesti kaksi 
vaaliteemaa.

Olen puhunut rohkeas-
ta aluepolitiikasta. Alue-
politiikka on kohtuullisuu-
den ja ylisukupolvisuuden 
lisäksi sellainen asia, joka 
erottaa meidät muista puo-
lueista. Rohkealla alue-
politiikalla tarkoitan sel-
laisia avauksia, joilla me 
parannamme ihmisten elä-
mää ympäri maan ja maa-
kuntien, alueellinen opin-
tolainahyvitys on mainio 
esimerkki rohkeasta alue-

politiikasta. Yhä useam-
pi haluaa asua haja-asu-
tusalueella ja etätyö on 
lisääntynyt valtavasti, se 
on mahdollisuus meidän 
kaltaisillemme seuduil-
le. Toiseksi. Olen viestin-
nän ammattilainen. Urho 
Kekkonen sanoi aikoi-
naan: ”Asiat ovat sitä, mil-
tä ne näyttävät ulospäin.” 
Koko puolueella olisi pet-
rattavaa siinä, että me vies-
tittäisimme jo ennakkoon 
mitä olemme tekemässä ja 
miksi, jo asian valmistelu-
vaiheessa. Näillä ajatuk-
silla olen lähtenyt näihin 
Keskustan esivaaleihin ja 
pyydän teidän luottamus-
tanne.

Ape Nieminen

Liepeen Pappilassa 
Olgan porinoilla

- Minulla on ollut tapana tupailloissa tarjota lähiruokaa eli 
tänään tarjoan äitini tekemää marjapiirakkaa. Samalla ju-
tellaan politiikkaa ja puhutaan eduskuntavaaleista ja –eh-
dokkuudesta, kertoi iloinen Keskustapuolueen esivaalieh-
dokas.
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Diakoniatyön nisukahvit torilla

Pudasjärven seurakunnan 
diakoniatyö järjesti nisukah-
vit torilla 1.9. valtakunnalli-
sen diakonian viran päivän 
kunniaksi. 150 vuotta sit-
ten 1.9.1872 Matilda Hoff-
man vihittiin ensimmäisenä 
suomalaisena diakonissan 
virkaan. Diakonian virkaa, 
koulutusta ja diakonian työ-
tä pidetään syyskuun en-
simmäisenä päivänä näky-
västi esillä kaikissa Suomen 
evankelisluterilaisissa seu-
rakunnissa. Päivän tarkoi-

tuksena on tuoda diakoniaa 
tutuksi. Seurakunnan diako-
ni Helena Kouvikangas ker-
toi, että nisukahvit tarjottiin 
torilla ensimmäistä kertaa. 
”Erityisesti haluttiin kutsua 
vanhuksia. Veimme van-
huksille kirjallisen kutsun 
toripäivään. Kutsu otettiin 
hyvin vastaan, koska täällä 
on ollut vanhuksia noin 50-
60. Osa on ollut koko ajan, 
osan vähemmän aikaa. Sun-
nuntaina 11.9. järjestämme 
seurakuntakodilla erityi-

sen diakoniantyön juhlapy-
hän. Kirkkokahvien jälkeen 
on juhla, johon olemme kut-
suneet pääpuhujaksi seura-
kunnan entisen pitkänlin-
jan diakoniatyön työntekijän 
diakonissa Leena Saarikos-
ken.” 

Täällähän on niin 
mukavaa
- Ensimmäisenä tulin. Olen 
hyvin pukeutunut, kun on 
näin kolea päivä. Täällähän 

on mukava aina käydä. Nyt-
kin on paljon ohjelmaa ollut. 
Täällä viihtyy, vaikka kuka! 
Kyllä tämäntyyppiseen päi-
vää voisi tulla toistenkin, 
kertoi Anja Tapojärvi.

- Mielellään olen kuun-
nellut laulua ja näitä lyhyviä 
puheenvuoroja. Ohjelma on 
ollut mielenkiintoista. Kah-
vitarjoilu oli näin kylmänä 
päivänä paikallaan. Minul-
le tuotiin vielä lisäpeittokin. 
Kyllä on oikein mukavaa, 
kun näin huomioidaan! Seu-
rakunnan diakoniatyö ei ole 
erityisemmin tuttua, mutta 
tiedän, mitä se on. Täällä on 
tuttuja työntekijöitä ja ystä-
viä, kertoi Sirkka Kokko.

Aarnen pitkän iän 
salaisuus
- Minun ei ole vielä tarvin-
nut turvautua seurakun-
nan diakoniatyöhön. Tiedän 
toki, mitä se on. Osallistun 
mielelläni Ystävän Kamma-
rin-kerhotoimintaan. Sinne 
saa tulla ihan jokainen. Ker-
hossa olen tavannut Helena 
Koivukankaan monta ker-
taa. Kerho on päivällä, joten 
eläkeläisillä on aikaa ja mah-
dollisuus tulla sinne. En-
nen koronaa kerhossa kävi 
puolensataa. Nyt olen muu-
taman kerran käynyt, niin 

puoleen on pudonnut väki-
määrä. Onkohan ihmiset pe-
lästynyt siihen tautiin? Vai 
kävikö siinä niin, että kun se 
kerhotoiminta katkesi, niin 
nyt ei hoksata lähteä? Jär-
kyttävältä tuntuu väkimää-
rän pudotus! Minä taidan 
olla tästä porukasta vanhin. 
Minun tavoitteena on päästä 
samaan ikään kuin isoisäni, 
joka oli 96-vuotias. Minulla 
on hyvä terveys. Kaksi ker-
taa viikossa käyn Puikkaris-
sa. Porealtaissa on mukava 
istua. Minä ihmettelen, että 
miksi ihmiset ei käy Puik-
karissa. Minulle on tärkeää 
sosiaaliset kontaktit, koska 
vaimoni kuoli 23 vuotta sit-
ten. Ystävän Kammarissa ja 
Puikkarissa minulla on eri 
ystävät. Vielä minä otan asi-
oista selvää. Luen Kalevan,

Pudasjärveläisen ja seu-
raan uutisia televisiosta. Mi-
nun pitkän iän salaisuus on 
se, että en ole tupakoinut, 
kertoi virkeä 92-vuotias Aar-
ne Latvajärvi.

Ape Nieminen

Anja Tapojärvi ja Sirkka Kokko olivat koleasta säästä huoli-
matta koko nisukahvitilaisuuden loppuun saakka. 

Aarne Latvajärvi on aktiivi-
nen ja virkeä ikäihminen, 
joka osallistuu diakoniatyön 
järjestämään Ystävän Kam-
marin toimintaan, käy ah-
kerasti Puikkarissa ja seuraa 
maailman tapahtumia leh-
distä ja televisiosta.

Torilla nautittiin nisukahvit, laulettiin yhteislauluja, jumpattiin, arvuuteltiin diakoniaan liit-
tyviä kysymyksiä ja pohdittiin diakoniatyön tehtävää. Marko Väyrynen laulatti diakonian vi-
ran päivän nisukahveille osallistujia.

Henkilökohtaiset avustajat tekivät hyvän työn, kun toivat vanhuksia tai liikuntarajoitteisia torille.

Kisamatkaajat maaottelun toisena päivänä sunnuntaina lähdössä stadionille katsomaan kiso-
ja ja kannustamaan suomalaisia hyviin suorituksiin.

Lauantaiaamuna 3.9. lähti 
iso joukko pudasjärveläisiä 
bussilla kohti pääkaupun-
kia. Väliltä otimme lisää vä-
keä kyytiin. Pääkaupunkiin 
oli tullut noin 25 000 ihmis-
tä, joilla kaikilla oli halu seu-
rata Suomi-Ruotsi yleisur-
heilumaaottelu.

Pääsimme perille ja ma-
joittumaan kello 16 aikatau-
lusuunnitelman mukaisesti. 
Pienen lepotauon jälkeen po-
rukat lähtivät kohti stadio-
nia ja kisatoria. Pudasjärven 
Urheilijoiden Yleisurheiluja-
oston järjestämällä matkal-
la ryhmä istui E-katsomos-
sa 200 metrin lähtöpaikalla. 

Sieltä seurattiin kaksi päivää 
kisoja ja koettiin monta ilois-
ta ja ikimuistoista hetkeä. 
Lauantaina pääsimme seu-
raamaan Pudasjärven Ur-
heilijoiden edustavan Antti 
Prännin suoritusta ihan kie-
konheittopaikan läheisyy-
destä. Illan lopuksi tuotiin 
EM-kisojen mitalistit koko 
yleisön juhlittavaksi.

Sunnuntaina kisat jat-
kuivat kello 13 ja ryhmäm-
me oli jälleen samoilla pai-
koilla. Koimme muutaman 
pettymyksen ja muutaman 
suomalaisvenymisen ja hie-
non kisatunnelman. Kisat 
päättyivät hienosti naisten 

ja miesten 1500 metrin juok-
suihin. Molemmat juoksut 
olivat tiukkoja taisteluita ja 
tunnelma nousi huippuun-
sa, kun kaikki pojat, tytöt, 
miehet ja naiset - molempien 
maiden maajoukkue-edus-
tajat- tulivat kannustamaan 
viimeisiä juoksuja.

Viimeisen lajien jälkeen 
lähdimme kohti kotia monta 
uutta kokemusta rikkaam-
pana. Kahden vuoden pääs-
tä oli puhe lähteä uudestaan. 
Sitä odotellessa kiittelen 
meidän kuljettajaa turvalli-
sesta kyydistä. Kiitän myös 
maaottelureissulla muka-
na olleita yhteistyökumppa-

Maaottelumatkalla Helsingin Olympiastadionilla

neita.
Kyllä yleisurheilu on 

mahtavaa seurata paikan 
päällä, tv:stä ei vaan voi ais-

tia sitä mahtavaa tunnelmaa 
mitä Olympiastadionilla ta-
pahtui.

Kiitos kaikille 
mukana olleille!

Marko Koivula
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Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistaina 
23.8. Hallintojohtajan vir-
kaa hoitava Seija Turpeinen 
on aikeissa jäädä virastaan 
eläkkeelle kesällä 2023 kui-
tenkin niin, että käytännössä 
hän jäisi vuosilomalle huh-
tikuussa 2023. Linjauksen 
mukaan kaupungilla olevan 
käytännön mukaan avoi-
miksi tulevat virat ja toimet 
edellyttävät aina esimiehil-
tä henkilöstöselvitystä. Kau-
punginvaltuuston valitsema 
hallintojohtaja toimii kau-
punginvaltuuston ja -halli-
tuksen sihteerinä ja vastaa 
kaupunginhallituksen val-
mistelu- ja toimeenpano-
tehtävistä. Hallintojohtaja 
toimii myös kaupunginjoh-
tajan sijaisena ja on kaupun-
gin johtoryhmän jäsen. Hal-
litus päätti siirtää nykyisen 

hallintojohtajan määräaikai-
seen projektijohtajan tehtä-
vään aikaisintaan samasta 
päivämäärästä alkaen kuin 
uusi hallintojohtaja aloittaa 
viranhoidon. Samalla pää-
tettiin julistaa hallintojoh-
tajan virka haettavaksi tois-
taiseksi voimassa olevana 
virkasuhteena. Hakuaika on 
26.8.-19.9.

Valkolan  
yksityistielle 
avustusta
Valkolan yksityistien tie-
kunnalle esitetään avustus-
ta 3808 euroa yksityistien 
perusparannushankkeen 
suunnitteluun. Suunnitelta-
via toimenpiteitä ovat Val-
kolantien kuivatuksen ja 
kantavuuden parantaminen 
sekä Kekkeikönojan rumpu-

sillan uusiminen.

ESR+ hanke
Kaupungille on Startup Re-
fugees toimittanut ehdotuk-
sen ESR + hankkeen, Work 
Force, sisällöstä ja omarahoi-
tusosuudesta ajalle 1.1.2023 
- 30.6.2025. Kunnan maa-
hanmuuttopalveluiden sekä 
työllistämispalveluiden ar-
vion mukaan Pudasjärvel-
lä on tällä hetkellä hankkeen 
kohderyhmään kuuluvia 
maahanmuuttaneita noin 50 
henkilöä. Tämän lisäksi Pu-
dasjärven on tarkoitus vas-
taanottaa kiintiöpakolaisia 
ja kuntaan on muuttanut 
perhesuhteiden perusteella 
yksittäisiä henkilöitä, joista 
osa ei ole tällä hetkellä pal-
veluiden piirissä. Hanke en-
nakoi myös palvelutarpeen 
Pohjois-Pohjanmaalle suun-

tautuville ja työtä etsivil-
le ukrainalaisille. Maahan-
muuttaneiden lisäksi hanke 
tarjoaa palveluita myös yri-
tyksille, jotka ovat halukkai-
ta palkkaamaan hankkeen 
kohderyhmää ja tarvitsevat 
tukea sujuvaan rekrytointi-
prosessiin sekä löytääkseen 
sopivia osaajia avoimiin työ-
tehtäviinsä. Hanketta hal-
linnoi Phoenix ry / Startup 
Refugees. Hallitus päätti hy-
väksyä ESR+ hanke, Work 
Force, ehdotuksen sisällös-
tä ja omarahoitusosuudes-
ta. Pudasjärven kuntarahoi-
tusosuus on enintään 15 000 
euroa. 

ICT-palveluiden 
hankinta
Oulunkaaren kuntayhtymän 
kuntapalvelutoimisto tuot-
taa jäsenkunnille talous-, 

henkilöstö- ja tietopalvelut. 
Valtuusto hyväksyi 20.6. Pu-
dasjärven ICT tukipalvelui-
den hankinnan 1.1.2023 al-
kaen LapIT Oy:ltä, jonka 
kanssa tulee solmia osakas-
sopimus. Omistajaksi liitty-
minen edellyttää osakasso-
pimuksen allekirjoittamista 
sekä LapIT Oy:n osakkeen 
hankintaa. Osakkeen oston 
kustannus 9 375 euroa. Hal-
litus hyväksyi LapIT Oy:n 
osakassopimuksen ja osake-
kaupan toteuttamisen.

Verotuloja  
kertynyt hyvin
Hallitus sai selvityksen kau-
pungin talousarvion toteu-
masta, jossa on laadittu ta-
louden osavuosikatsaus 
ajalta 1.1.- 30.6. Katsaus si-
sältää euromääräisten ja toi-

minnallisten tavoitteiden 
toteuman kaupungin sekä 
toiminta-alueitten ja tytär-
yhtiöiden tasolla. Verotulot 
ovat kertyneet noin 1,2 mil-
joonaa euroa talousarviota 
paremmin ja valtionosuu-
det talousarvion mukaises-
ti. Valtiovarainministeriöstä 
on tullut heinäkuussa päätös 
valtionosuuden ja verope-
rustemuutoksista johtuvien 
verotulomenetysten korva-
usten muutoksista vuodel-
le 2022. Muutoksen johdos-
ta valtionosuudet tulevat 
kertymään 258 977 euroa ta-
lousarviota paremmin. Pää-
tettiin saattaa asia valtuus-
tolle tiedoksi ja tähdentää 
toiminta-alueiden vastuuta 
talousarvion pitävyydestä.

PUDASjärveläinen -lehti

Hallintojohtajan virka haettavana

Yrittäjän päivänä Suomen lippu salkoon 
yrittäjien ja kaupungin kanssa yhteisesti
Valtakunnallinen Yrittäjän 
päivää juhlistettiin maanan-
taina 5.9. Pudasjärven Yrittä-
jien, kaupungin, kehitysyh-
tiön yhteisellä Suomen lipun 
nostolla Pirtin pääsisäänkäyn-
nin edustalla. Sen jälkeen rei-
lun 20 hengen osallistujajouk-
ko siirtyi Pirtin Kurkisaliin 
kaupungin tarjoamille aamu-
kahveille. Vuodesta 1997 alka-
en on vietetty valtakunnallista 
suomalaisen Yrittäjän päivää 
syyskuun viidentenä päivänä. 
Vuosittaisen Yrittäjä päivän 
järjestäjänä on Yrittäjän Päivä-
säätiö, jonka taustalla on laaja 
elinkeinoelämän ja yrittäjäta-
hojen kirjo. Säätiön tarkoituk-
sena on yrittäjätoiminnan 
tukeminen ja yrittäjyyden ar-
vostuksen edistäminen. Sääti-
ön anomuksesta Helsingin Yli-
opisto päätti merkitä Yrittäjän 
päivän liputettavaksi merkki-
päiväksi almanakkaan vuon-
na 2010. 

Tänä vuonna Yrittäjän päi-
vän keskiössä ovat lapset ja 
nuoret, kun valtakunnallisen 
päätapahtuman järjestäjänä toi-
mi Talous ja nuoret TAT. Yrit-
täjäasiaan perehtyi päivän ai-
kana yli 20 000 lasta ja nuorta.

Aamukahvien  
lomassa 
 yrittäjä-asiaa
- Me tarvitsemme yrittäjät 
Pudasjärvellä. Se on meidän 
voimavaramme ja työllistä-
jä. Yrityksien kautta saamme 
kaivattuja työpaikkoja ja sitä 
kautta hyvinvointia. Ilman 
yrittäjiä meidän on vaikea 
toimia alueella. Työllisyys 
on viime vuosina puhuttanut 
meitä. Me olemme kaupun-
gin kanssa käynnistämässä 
”Tekijöitä Pudasjärvelle” –
hanketta. Sen tarkoituksena 
on vahvistaa rekrytointitai-
toja. On tärkeää saada kaikki 
työpaikat, mutta myös tämä 

Tommi Niskasen mukaan yhteiskunnassamme hyvinvointi 
nojaa yrittäjyyteen.

Kaupunki ja Yrittäjät ovat yhteisesti nostaneet Yrittäjän päivän kunniaksi Suomen lipun jo 
kahdeksana vuonna. Tällä kertaa lippu nousi salkoon Hyvän olon keskus Pirtin edustan lip-
pusalkoon. 

Yrittäjänpäivän tilaisuuteen osallistui reilut 20 yrittäjää sekä kaupungin virka- ja luottamus-
henkilöä. 

alue houkuttelevaksi. Jokai-
nen rekry on iso teko alu-
een näkyvyyteen ja imagoon, 
aloitti yhteisen aamukahvi-
tilaisuuden Riikka Tuomi-
vaara Pudasjärven Kehitys 
Oy:stä.

Heimo Turunen Yrittäjien 
puheenjohtaja toivotti Yrittä-
jien puolesta kaikille hyvää 
Yrittäjän päivää. -Tämä on 
kahdeksas kerta, kun yrittä-
jät ja kaupunki yhdessä nos-
tavat Suomen lipun salkoon. 
Meistä on otettu mallia muu-
allakin. 

Hän kertoi Yrittäjä päi-
vän valtakunnallisesta juhla-
ohjelmasta internetissä, joka 
oli tänä vuonna suunnattu 
erityisesti peruskoululaisille. 
Turunen kertoi Yrittäjien val-
tatien tienvarsimainoksesta ja 
toivoi ideoita sen uusimiseen. 
Lisäksi hän kertoi Yrittäji-
en järjestämästä Levin ruska-
retkestä, jonne on mukavasti 
jo ilmoittautuneita, liki pari-
kymmentä. 

Yhteiskunnan 
hyvinvointi nojaa 
yrittäjyyteen
Kauppias Tommi Niskanen 
toivotti oikein hyvää Yrittä-
jän päivää niille yrittäjille, 
joille sitä voi näiden kulunei-

den vuosien jälkeen vielä toi-
vottaa. 

-Te saatte olla hyvin ylpeä 
siitä, että olette yrittäjiä. Jokai-
nen meistä tietää, mitä koro-
nan ja Ukrainan sodan vaiku-
tukset ovat vaikuttaneet. Nyt 
puhutaan energiakriisistä. 
Me emme aina muista, mikä 
on yrityksen ja yrittäjän roo-
li? Sitä olisi hyvä pohtia päi-
vittäin. Käytännössä hyvin-
vointiyhteiskuntamme nojaa 
yrittäjyyteen. Nyt pitäisi kes-
kustella ja tukea yrittäjyyttä. 
Jos ajattelemme julkisia työ-
paikkoja, niin mistä se raha 
sinne kassaan kilahtaa? Mei-
dän on mietittävä millä ta-
valla Pudasjärvellä yritys-
sektori pärjää ja millä tavalla 
se työllistää? Työllistämisen 
kautta voimme saada aikaan 
menestystä. Mediassa puhu-
taan vain, miten pienituloi-
sia voidaan tukea? Oikeasti 
pitäisi miettiä, miten yrityk-
siä voitaisiin tukea niin, että 
työpaikat pysyisivät. Nyt jos 
koskaan olisi yrityssektorin 
muistaminen. Pahin skenaa-
rio on, että ensi kesänä emme 
puhu enää työvoimapulas-
ta, kun yritykset ovat supis-
taneet toimintaansa tai jopa 
lakkautuneet. Puheenaiheena 
on, miten saamme yhteiskun-
nan työttömyysasteen nou-

sun pysäytettyä! Sitä kannat-
taa miettiä nyt. 

Lopuksi Niskanen sanoi, 
että on omasta puolestaan 
laittanut Pudasjärven lipu-
tusideaa K-ryhmän yrittäjil-
le, tänä päivänä kaikissa Suo-
men K-kaupoissa on Suomen 
lippu nostettu salkoon Yrittä-
jän päivän kunniaksi.

Paikalliset  
yrityspalvelut  
ovat elävän  
kaupungin merkki
Kirkkoherra Timo Liikanen 

muistutti, kuinka tärkeää pai-
kalliset yritykset ovat seu-
rakunnalle, kun mietitään 
hankintoja. Auvo Turpeinen 
kertoi Kohota-hankkeen hyö-
dyistä. Yrittäjille on digikou-
lutusta, jossa esimerkiksi luo-
daan profiili Facebookiin tai 
muihin somekanaville. Hän 
kehotti yrittäjiä ottamaan rei-
lusti yhteyttä yrityksissä vie-
railtavien aamukahvitilai-
suuksien merkeissä, joissa 
digiasioista voidaan keskus-
tella. Yrittäjän vastuulle jää 
kahvin keittäminen, Auvo lu-
pasi tuoda aamupalatarvik-

keet. Tilaisuudessa käyttivät 
puheenvuoroja myös Kat-
ri Virtanen Elämän Wirtaa-
mosta, kaupungin hallinto-
päällikkö Seija Turpeinen ja 
yhteisötyövaliokunnan pu-
heenjohtaja Jorma Kouva. Ti-
laisuuden lopuksi Jukka Kou-
taniemi ja Auvo Turpeinen 
Pudasjärven Kehitys Oy:sta 
vastailivat yrittäjien esittä-
miin kysymyksiin. Aamu oli 
kaikkinensa antoisa niin tie-
don kuin käytettyjen puheen-
vuorojen osalta.

Ape Nieminen
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Perussuomalaisilla kannanotto 
Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksesta
Itä- ja Pohjois-Suomen neu-
vottelukunta kokoontui 
syyskuun alussa kaksipäi-
väiseen huippukokoukseen 
Sotkamoon. Kokouksen Pe-
russuomalaiset edustajat 
ovat tyytyväisiä kokoukses-
sa käytettyihin asiantuntijoi-
den tilannekuvan luomiseen 
ja alustuksiin. Alustuspu-
heenvuoroissa esiintyi mui-
den joukossa Mika Aaltola 
Ulkopoliittisesta instituutis-
ta.

Perussuomalaiset toi-
vat voimakkaasti esille tur-
vetuotannon merkityksen 
huoltovarmuudelle ja ener-
gian riittävyydelle. Yrittäjien 
asema tuotiin vahvasti esille 
repivissä energiaratkaisuis-
sa. Suurpetopolitiikka nos-

tettiin myös keskusteluun 
ja aiheen jatkotyöstöä tarvi-
taan tämän pinta-alaltaan yli 
puolta Suomea edustavan 
joukon kesken. Perussuoma-
laiset vaativat suupetopo-
litiikan pitämistä vahvana 
edunajamisasiana myös Itä- 
ja Pohjoissuomen neuvotte-
lukuntien osalta.

Kokouksessa yksi pai-
nopiste oli muuttunut geo-
poliittinen tilanne Venäjän 
hyökkäyssodan vuoksi. In-
vestointien saaminen alu-
eelle on tärkeässä merki-
tyksessä kompensoimaan 
Venäjä-kaupan aiheuttamaa 
elinvoimavajetta. Elinvoi-
maisuus on osa turvallisuus-
politiikkaa.

Saavutettavuus koros-

tui kokouksessa. Alueiden 
tulee voida luottaa siihen, 
että lentoliikenne toimii, ra-
tayhteyksiä kehitetään, ties-
töstä pidetään huolta ja tie-
toliikenne toimii. Kokous 
huomioi Itä- ja Pohjois-Suo-
men muuttuneen tilanteen 
hyvin ja tulevat kirjauk-
set tulevaan hallitusohjel-
maan on hyväksyttävissä ja 
työ hallitusohjelmaan vai-
kuttamisessa jatkuu Hel-
singissä joulukuussa. Huip-
pukokousvastuu siirtyi 
Etelä-Savoon, jossa kokous-
tetaan ensi vuonna.

Pudasjärveltä oli kokouk-
sessa Pohjois-Pohjanmaan 
liiton edustajana maakunta-
hallituksen jäsen Mirka Väy-
rynen. MV

Kuvassa Eila Aavakare Kainuun liitto, Mikko Polvinen Kainuun liitto, Sara Seppänen Lapin liit-
to, Saija Hyvönen Oulu, Mirka Väyrynen Pohjois-Pohjanmaan liitto (Pudasjärveltä) ja Mika An-
tikka, Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Suomalaiset metsät 
valuvat ulkomaille 

– tehdään 2022-luvun 
Lex Kallio

Kun metsärahasto hujautti 
nurkkajuureen valtavan au-
kon, minulla aukesi silmät. 
Kotimaamme metsissä on 
menossa valtava kansallis-
varannon uusjako ja siitä on 
syytä huolestua.

Metsiä ja suomalai-
sia metsärahastoja myy-
dään jatkuvasti ulkomaille. 
Nyt puhutaan jo vähintään 
kymmenistä tuhansista 
hehtaareista. Toukokuussa 
erilaiset rahastot omistivat 
jo puoli miljoonaa hehtaa-
ria metsiä. Se on enemmän 
kuin kunnat omistavat yh-
teensä. Se on kestämätöntä.

Suomalaisille metsä on 
ollut kautta aikojen aar-
re, jota on viljelty ja varjel-
tu. Luontokäsitykseemme 
kuuluu kohtuullisuus. Jos 
ulkomainen rahasto tai ul-
komaalainen yhtymä os-
taa maata, hakkaa aukok-
si keskenkasvuisen metsän 
ja jättää tilalle kasvamaan 
ryteikön, ollaan kohtuulli-
suudesta kaukana. Lyhyellä 
ansaintalogiikalla metsäs-
tä otetaan tuotto irti, mutta 
kuka kantaa vastuun jatkos-
ta? Ajatus kertakäyttöisestä 
metsästä on iljettävä.

Jos mökin mummo myy 
sukumaansa ruotsalaisel-
le yhtymälle, on mahdol-
lista, että pian metsä on kii-
nalaisten käsissä. Olemme 
pulassa, jos annamme met-
siemme mennä ulkomaille. 
Kun tarjouskilpailussa sa-
malla viivalla ovat rahastot, 
ulkomaalaiset yhtymät ja 
yksityiset ostajat, raha rat-
kaisee. Metsän hinnat nou-
sevat pilviin ja tavallisen ih-
misen on lähes mahdotonta 
ostaa metsää. Suuria pää-
omia pyörittävillä yhtiöil-
lä on suuren pääomansa li-
säksi myös verotuksellisesti 

edullisempaa käydä met-
säkauppaa kuin yksityisil-
lä. Kun metsän hoitoa ohjaa 
pelkkä raha, ei suomalaisel-
la ylisukupolvisella ajatte-
lulla ole jalansijaa. 

Metsä on iso osa meidän 
omavaraisuuttamme ja elät-
tää montaa perhettä, mutta 
tällä ostovauhdilla Suomes-
ta tulee siirtomaa. Tälläkin 
hetkellä Pohjois-Suomen 
metistä valuu jatkuvasti ra-
haa aivan muualle kuin 
Pohjois-Suomeen saatikka 
Suomeen.

Nyt on aika ottaa roh-
keita askelia. Porsaanreiät 
pitää parsia ja silmät avata 
ongelmalle viimeistään nyt. 
Koska metsäkaupassa yksi-
tyiset ja yritykset kilpaile-
vat samalla areenalla, olisi 
syytä muokata metsävero-
tusta siten, etteivät sijoitus-
yhtiöt jyräisi suomalaisia 
metsänomistajia. Metsään 
liittyvien verotus- ja mui-
den lakien kokonaisuudis-
tuksen aika on nyt. Pitäisikö 
Lex Kallio päivittää 2020-lu-
vulle?

Nyt on menneillään val-
tava, pelottava kansallisva-
rannon uusjako, jota ohjaa 
raha ja suuret markkinat. 
Haluaisin, että Suomen tär-
kein kansallisvarallisuus, 
metsät, pysyisivät jatkos-
sakin suomalaisissa käsis-
sä, koska vain niin metsää 
jatkossakin viljellään, var-
jellaan ja siitä huolehditaan 
tuleviakin sukupolvia aja-
tellen.

Olga Oinas-Panuma 
Pudasjärven kaupungin-

valtuuston puheenjohtaja

Keskustan jäsenvaali edus-
kuntavaaliehdokkaista on 
meneillään. Ennakkoäänes-
tys oli viime viikolla ja var-
sinaiset vaalipäivät 9.-11.9. 
Pudasjärvellä jäseninä ole-
vat Keskustalaiset voivat 
äänestää missä tahansa Pu-
dasjärven alueella järjestet-
tävässä äänestyspaikassa. 
Äänestyspaikoista on ilmoi-
tus tässä lehdessä.

Jäsenvaalikiertueella olen 
saanut kertoa omista aja-
tuksistani Suomen kehittä-
miseksi ja samalla tutustua 
toisiin ehdokkaisiin ja vie-
railujen kohteina olleisiin 
paikkakuntiin – olenpa saa-
nut yhteiskunnallisista asi-
oista kiinnostuneita uusia 
ystäviäkin.

Osallistuin Tyrnävällä 
Keskustalaiseen kesäiltaan 
elokuun alussa. Seuraava-
na olivat vuorossa Kiimin-
kipäivät ja Limingan kun-
nallisjärjestön järjestämä 
kahvitilaisuus Limingassa. 
Kauimmaisin kampanjati-
laisuus, jossa vierailin, jär-
jestettiin Pyhäjoen kunnan-
talon edustalla. Paikalla oli 
runsaasti jäsenvaaliehdok-
kaita, joita Pyhäjoella pit-
kään luottamustehtävissä 
vaikuttanut Matti Pahkala 
ja ex-kansanedustaja Inke-
ri Kerola haastattelivat. Toi-
min Kerolan avustajana vuo-
sina 2007-2011. Siksikin oli 
mukava päästä paikalle ja 
jälleen löytyi helposti yhtei-
siä aiheita.

Koillismaan kierros teh-
tiin yhdessä kansanedusta-
ja Mikko Kinnusen kanssa. 
Kuusamossa vierailtiin päi-
vällä Kuusamo-opistossa, 
kaupungin johtoa tapaamas-
sa ja päästiin tutustumaan 
Kuusamon työllisyydenhoi-
toon Osallisuus ja hyvin-
vointipalvelu Askeleeseen. 
Illalla järjestettiin lauluilta 
Kuusamon lukion aulatilas-

Matkalla kohti jäsenvaalia

sa, johon saapuikin keskus-
televa joukko Kuusamon ak-
tiivisia ihmisiä.

Seuraavana päivä-
nä matka jatkui Taivalkos-
ken elomarkkinoille ja lau-
lutilaisuuteen Taivalkosken 
koulukeskuksen auditori-
ossa. Mukavia kohtaamisia 
ja paljon viisaita ajatuksia 
omavaraisuuden ja huolto-
varmuuden varmistamisen 
välttämättömyydestä jaet-
tiin. Laajalla yhteistyöllä 
saadaan Suomi selviämään 
nykyisistä kriiseistä. Moni 
asia on Suomessa myös hy-
vin.

Illalla päästiin Pudasjär-
velle Liepeen pappilan vä-
entupaan, johon kokoontui 
laulava ja naurava joukko 
Keskustalaisia ystäviä. Kes-
kusteltiin mm. hoitajami-
toituksesta ja siitä, miten 
hoiva-avustajien ja aivan ta-
vallistenkin ihmisten tuki 
sekä kotona että asumispal-
veluissa asuville ikäihmi-
sille olisi äärettömän tärke-
ää. Lauluilloissa arvuuteltiin 
Mikon isän kasvattaman 
kurpitsan ja meidän pellol-
la kasvaneiden lehtikaalten 

painoa. Lähimmäksi arvan-
nut sai lähiruokaa omak-
seen.

Oulun lauluilta järjestet-
tiin Vantustuvalla Mikko 
Kinnusen kanssa. Siellä kes-
kusteltiin ikäihmisten palve-
luista ja Keskustan järkivih-
reästä ympäristöpolitiikasta. 
Viimein järjestettiin lauluilta 
myös Luohualla, joka on äi-
tini kotikylä Siikajoella. Pai-
kalla oli jälleen innokasta ja 
keskustelevaa väkeä. Tur-
vallisuuspolitiikan ja kansa-

laisten tasavertaisuuden li-
säksi keskusteltiin kestävistä 
arvoista, jotka ovat keskus-
talaisille tärkeitä.

Tapaamiset jatkuvat. Tul-
kaapa tupailtoihin Livojo-
kivarteen tämän viikon kes-
kiviikko- ja torstai-iltoina! 
Tervetuloa!

Anni-Inkeri Törmänen 
Pudasjärven kaupunginhal-

lituksen 1. vpj., 
Pohjois-Pohjanmaan 

aluevaltuutettu

Keskustan jäsenvaaliehdokkaat Anni-Inkeri Törmänen ja Mik-
ko Kinnunen järjestivät useita lauluiltoja Keskustan jäsen-
vaaleihin liittyen. Kuva Liepeen lauluillasta, jossa arvuu-
teltiin Kinnusen isän lahjoittaman kurpitsan Törmäsen tilan 
lehtikaalteen painoa. 

Ehdokkaiden yhteiskuva Tyrnävän kesäillan tilaisuudessa. 
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Vanhus- ja vammaisneuvos-
to kokoontui elokuun 25. 
päivänä Hyvän olon keskus 
Pirtin kokoustila Nurkassa. 

Vierailijoina esittäytyi-
vät Pudasjärven kaupungin 
uudet työntekijät kulttuuri-
suunnittelija Henna Hiltu-
nen sekä palvelusuunnitteli-
ja Elina Wachira. 

Hiltunen kertoi olevansa 
posiolainen ja hän tuli eläk-
keelle jääneen Birgit Tolosen 
tilalle hoitamaan Pudasjär-
ven kulttuuritoimia. Vasta 
muutaman kuukauden työ-
rupeaman jälkeen Henna 
oli oikein tyytyväinen Pu-
dasjärven kulttuuriantiin, 
mihin hän saa tuoda myös 
omia näkemyksiä. Kesän 
toriesiintymiset ovat Hen-
nan käsialaa. Mielenkiinnol-
la jäämme odottamaan mitä 
uusia tuulia syksy tuo Pu-
dasjärven kulttuurielämään 
Hennan myötä. 

Elina Wachira on tuttu 
kasvo Pudasjärvellä. Aiem-
min Elina on toiminut lii-
kuntapuolella ja saanut isoja 
asioita hankittua pudasjär-
veläisten liikunnan ja hy-
vinvoinnin eteen. Nykyisin 
Elina toimii palvelusuunnit-
telijana.

Kolmas vierailija kokouk-
sessa oli Pudasjärven kau-
pungin Vuokratalot Oy:n 
toimitusjohtaja Jouko Vää-
nänen. Hän esitteli kehitys-
vammaisten palvelutalon 
layoutit sekä kertoi kuu-
lumisia rakennusvaiheen 
etenemisestä. Pohjatöiden 
osalta rakentaminen on jo 
aloitettu ja aikataulullises-
ti asukkaat pääsevät uusiin, 
puhtaisiin tiloihin muutta-
maan syksyllä 2023. 

Vanhus- ja vammaisneu-
vosto toivoo viereen raken-
nettavan viheralueen val-
mistuvan yhtä aikaa muun 

rakennusprojektin yhtey-
dessä. 

Kokoontumistilat 
puhuttivat
Palvelusuunnittelija Sinikka 
Mosorin kertoi järjestöyh-
dyshenkilön ajankohtaisina 
kuulumisina tämänhetkisen 
tilanteen kaupungin tarjolla 
olevista, maksuttomista ko-
koontumistiloista yhdistyk-
sille. Syyskuun alkupuolella 
kaupunginhallitus käsitte-
lee kokouksessaan tila-asiaa. 
Yhdistysten kerhokokoontu-
misten ihan ehdoton koho-
kohta on kahvihetki! Lisäksi 
vanhuksille ja liikuntarajoit-
teisille kokoontumispaikka 
täytyy olla lähellä, esteetön 
ja päiväsaikaan käytettävis-
sä.

Käsittelyyn tulee tarjotta-
vaksi Suojalinna, joka ei ole 
esteetön ja on ehdottomas-

ti liian kaukana, kuten myös 
Pohjantähti. Hyvän olon 
keskus tarjoaa tiloja, mutta 
hyvin rajoitetusti. Kirjakau-
pan tilassa ei ole kahvinkeit-
tomahdollisuutta ja wc-ti-
lat ovat alakerrassa, jonne ei 
ole esteetön pääsy. Kaupun-
gintalolla ei ole kahvin keit-
tämiseen mahdollisuutta 
ja tarjolla olevat tilat osal-
le yhdistyksiä auttamatto-
masti liian pienet. Osviitta 
ja Työkeskus olisivat lähel-
lä kaikkea, mutta kokoontu-
maan pääsee vasta kello 16 
jälkeen. Kerhot kokoontu-
vat keskellä päivää. Ainoas-
taan seurakunnan tilat täyt-
tävät tällä hetkellä kaikki 
edellä mainitut ominaisuu-
det. Kuitenkin seurakunta 
tarvitsee myös omiin tapah-
tumiin sekä rippikoulusalia 
että isoa kahviota, joten tiet-
tyjä rajoituksia tulee niissä-
kin tiloissa olemaan.

Vanhusten viikko 
lokakuun alussa 
Tämän vuoden Vanhus-
ten viikkoa vietetään valta-
kunnallisesti 2.-9.10. Viikon 
teemana on luonto, mutta 
paikallisesti on toivottu ta-
pahtumia sisätiloihin. Ko-
kouksessa perustettiin Van-
husten viikon työryhmä, 
joka muodostuu eri alojen 
osaajista. 

Vanhus- ja vammais-
neuvosto haastaa pudasjär-
veläisiä yrityksiä ja yhdis-
tyksiä mukaan Vanhusten 
viikkoon erilaisilla omilla ja 
omannäköisillä tempauksil-
la. Valittu työryhmä tekee 
koosteen saaduista tapahtu-
maideoista, joista kaupun-
gin mediatuottaja valmistaa 
mainoksen jaettavaksi eri 
palveluyksiköihin, ilmoitus-
tauluille sekä paikallisleh- 
tiin. 

Seniorimessut  
tähtäimessä
Muutaman vuoden tauon 
jälkeen Vanhus- ja vammais-
neuvosto toivoo järjestettä-
vän Seniorimessut vuonna 
2023. Esitetään, että kaupun-
ki varaa budjettiinsa määrä-
rahan messuja varten.

Lisäksi Vanhus- ja vam-
maisneuvosto toivoo kau-
pungin järjestävän leväh-
dyspenkkejä asuinalueen ja 
Hyvän olon keskuksen vä-
lille. Kaupungin liikenne-
turvallisuustyöryhmä pyrkii 
edistämään asiaa hankkei-
den kautta.

Seuraava kokous pide-
tään 10.11. Pohjantähdessä. 

Terttu Salmi
tiedottaja

Vanhus- ja  
vammaisneuvosto

Kaupunki tarjoaa ilmaisia kokoontumistiloja yhdistyksille

Puhoskylän lähikauppa M-
Market vietti 25-vuotissyn-
tymäpäivää perjantaina 2. 
syyskuuta. Kaupan väen tar-
joamilla kakkukahveilla kävi 
noin 200 henkilöä. Kauppi-
aat saivat paljon onnitteluja 
ja kukkastervehdyksiä niin 
yrittäjiltä kuin asiakkailta.

 - Kiitämme asiakkaitam-
me, sillä ilman heitä lähi-
kauppaa ei olisi. Kiitos myös 
onnitteluista ja juhlissam-
me mukana olleita 25-vuo-
tispäivänämme. Vuosiin on 
mahtunut monenlaista, vaan 
päivääkään emme vaihtaisi 
pois. Työt jatkuvat, kauppi-
assiskokset Anne Pääaho ja 
Mervi Manninen kiittelevät.

Puhoskylällä Rajamaan 
talossa on ollut kauppatoi-
mintaa 1920-luvulta lähtien. 
Se tunnettiin vuosikymme-
niä naisten kauppana, jota 
pitivät Saimi Turpeinen ja 
Pirkko Manninen. Heiltä sis-
kokset ostivat kaupan vuon-
na 1997 ja se toimi alkuun 
kolmen vuoden ajan vuokra-
tiloissa entisessä Rajamaan 
talossa. Oma kaupparaken-
nus valmistui marraskuussa 
2000 ja liiketiloja laajennet-
tiin 2006.

Lähikauppa on seurannut aikaansa Puhoksella
- Kaupan perustamisen 

aikana olin Kajaanissa kaup-
pakoulussa. Samaan aikaan 
entiset kauppiaat Pirkko 
Manninen ja Saimi Turpei-
nen lopettivat kaupanpidon. 
Kylä oli jäämässä ilman 
kauppaa, joten tartuimme 
tilaisuuteen, Anne Pääaho 
kertoi kaupan perustamisen 
ajankohdasta.

Monipuoliset  
palvelut
Kauppiassiskokset kertoi-
vat, että kaupasta löytyy 
mahdollisimman monipuo-
lisesti ruoka- ja päivittäista-
varoiden lisäksi muutakin, 
kuten lahja-, taloustava-
roita ja autotarvikkeitakin. 
Kauppa on auki kaksi tun-
tia myös sunnuntaisin kel-
lo 10-12.  

- Lähimmät marketit ovat 
kaukana ja sen vuoksi halu-
amme tarjota asiakkaillem-
me laajat aukioloajat ja mo-
nipuoliset valikoimat, jotta 
asiakkaiden ei tarvitsisi läh-
teä kauemmas, kauppiaat 
kertovat.

Vuoden 2021 huhtikuus-
sa M-marketiksi muuttunut 

Puhoskylän kauppakiinteistö on rakennettu vuonna 2000 ja sitä laajennettiin vuonna 2006. 
M-ketjun teippaukset tulivat viime vuonna. 

Kauppiassisarukset Mervi Manninen ja Anne Pääaho olivat tyytyväisiä juhlapäivän asiakas-
määrään. Taustalla kassaa hoitamassa pitkäaikainen työntekijä Heli Puurunen. Onnitteluja-
kin tuli monilta tahoilta. Mervillä muun muassa Pudasjärven Yrittäjien onnitteluina tuoma li-
moviikuna. 

Puhoskylältä Taivalkosken Jurmuun muuttaneet Ahti ja Margit Luukkonen viettävät kesäisin 
paljon aikaa kesäasuntona toimivalla Margitin kotitalolla Kötöjärvellä. Lähikaupan palveluja 
he käyttävät säännöllisesti. Päivittäistavaroiden lisäksi kaupasta käydään hakemassa lehtiä ja 
kirjoja lukemiseksi. Luukkosia jututtamassa Anne Pääaho ja Katri Virtanen.

lähikauppa on seurannut 
aikaansa, ja se on nykyisin 
monipalvelupiste. Kaupas-
sa on veikkauspalvelut, pos-
tin ja apteekin palvelupiste, 
kahvio, Schenkerin nouto-
piste ja kotiinkuljetuspalve-
lu. Pitkän etäisyyksien kylä-
läisille on tärkeää, että siellä 
on myös polttoaineiden ja-
kelupiste. Viime vuosina 
on aloitettu myös kirppu-
toritoiminta, johon kuuluu 
myös lehtien ja kirjojen vaih-
topiste. Se on saatukin pyö-
rimään hyvin. Listoilla on 
noin 70 myyjää, jotka tuo-
vat vaatteita tai muuta kirp-
putoritavaraa myytäväksi.  
Tavaraa tuodaan myytäväk-
si muun muassa Etelä-Suo-
mesta, Rovaniemeltä ja Ou-
lusta saakka.

- Olemme Facebookissa 
ja Instagramissa. Sivujemme 
kautta asiakkaat näkevät il-
moituksemme. Sitä kautta 
mekin saamme lukea asiak-
kaiden mielipiteet ja toiveet. 
Asiakkaiden palautteet ovat 
meille tärkeitä, kauppiaat 
sanoivat.

He tietävät Puhosky-
län kaupasta tulleen tär-
keä myös lomalaisille, jot-

ka kesäisin tuplaavat kylän 
väen. Lomalaisia käy asioi-
massa myös Taivalkosken 

ja Puolangan lähikylistäkin. 
Kauppiassiskosten lisäksi 
kauppa on työllistänyt Heli 

Puurusen jo 16 vuoden ajan.

Heimo Turunen
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Reino Rasilaisen ja Soili Jääskeläisen toimittama 
kirja ”Komiat, reirut ja lupsakkaat” (CIL Suomi Oy 
2015) esittelee Suomen maakuntia. Niistä yksi 
omalaatuisimmista on Etelä-Pohjanmaa. Sikäläi-
sen huumorin peruspiirre on reilu liioittelu, josta 
hyvänä esimerkkinä ovat koko Suomen tuntemat 
laihialaisvitsit. Kasku on eteläpohjalaiselle rie-
mun aihe, mutta tavallaan myös ase – kuin puuk-
ko puukkojunkkarin kädessä. 

Huolestunut miesääni soittaa Seinäjoen keskus-
sairaalan päivystykseen: – Lääkäri, mitä mä teen, vai-
molta on menny ääni kokonansa?
– Tulukaa aamuviireltä kotia tuhannen huppelis, niin 
eiköhän se siitä.

* * *
Viikon pähkinä: – Mitä sanoo pohjalainen, jonka 
lompakko putoaa lattialle?
– Olipa onni, ettei varpahille puronnut! 

* * *
Pohjalaismies oli ollut tappelussa, saanut puukosta 
ja makasi leikkauspöydällä.
– Ei tartte parsia niin tarkkaan, mies sanoi lääkärille, – 
mä meen juhliin huomenna.

* * *                                         
Isoolta kirkolta oli tullu oikee kiälitiäteelijä Lappa-
järvelle tutkimaha murretta. Helsinkiläinen meni sit-
te haastattelemaha Övermarkin pappaa. 
– Sanotteko te täälläpäin: minä kuolin vai mä kualin?
Pappa: – Kyllä me tääläpäin pirämme turpamma kiin-
ni silloon ku on kualtu!

* * *
Muuan lääkäri oli kuuluisa käsialastaan, joka oli vie-
läkin epäselvempää kuin lääkäreiden käsialat yleen-
sä. Eräänä päivänä hän tapasi kadulla potilaansa, jol-
le hän oli kirjoittanut reseptin. – Hauska nähdä teitä 
noin reippaana, lääkäri ilahtui. – Taisi kirjoittamani re-
septi auttaa tautiin.
– Juu, kyllä siitä on ollut palijo apua, myönsi mies. – 
Apteekis siitä ei kuitenkaan saatu mitään selvää. Niin-
pä eukko leipoo sen mukaan pari loorallista pipar-
kakkuja, poika on soitellu sen mukaan kitaraansa ja 
minoon pari viikkoa käyttäny sitä bussilippuna kir-
konkylän reissuilla.     

* * *
Pohjanmaan soltulta oli menny jalaka poikki. Lääkä-
ri teki visakoivusta jalaan ja kiinnitti sen paikallensa. 
Hyvästellessään sotamiestä lääkäri sanoi: – Siitä tuli 
niin luja jalaka, notta te voitte sillä kävellä ihan hau-
tahan asti.
Pohjalainen: – Meillä Nurmoos on sellaanen tapa, 
notta loppumatka kannetahan. 

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

”Mitä teen – vaimolta 
meni ääni?”

Lehmiä Akolan kartanon laitumella. Kuva: Mauri Hietala.

1800-luvun lopulla puutava-
rayhtiö Kolmiyhtiö osti Kolla-
janniemen Takkisen perintö-
tilasta 300 hehtaarin osuuden, 
joka erotettiin vuonna 1909 
omaksi Lampila-nimiseksi ti-
laksi. 1900-luvun alkuvuosi-
na tilalle rakennettiin Uiton-
talon. Talon tarkoituksena oli 
palvella Iijoen Uittoyhdistyk-
sen työnjohtajan asuntona ja 
uittomiesten majoituspaik-
kana. Työnjohtajan Matti Pa-
son monivuotisena urakkana 
oli rakennuttaa päärakennuk-
sen lisäksi asumisen kannalta 
tarpeelliset rakennukset. Ti-
lalle nousivat: sauna, navetta, 
kellari, aitat, ladot sekä uiton 
tarvitsemat rakenteet kuten 
paja, varastot, rautamakasii-
ni ja yli 30 metriä pitkä vene-
liiteri. Iijoen uittoyhdistyksen 
perustamisen jälkeen (1916) 
Lampilasta erotettiin vuonna 
1924 uittoyhdistykselle oma 
Kollaja-niminen tila raken-
nuksineen. Uitontalon ensim-
mäinen asukas oli työnjohtaja 
Juho Huotari, jonka muka-
na tuli uittomiehiä Kollajalle 
aina Sotkamosta saakka. 

Seitsemän  
päivää aikaa
1800-luvun lopulla pui-
den myyminen, metsätyöt 
ja puun jalostus toivat lisä-
vaurautta metsää omistavil-
le talollisille ja tilattomille. 
Metsähallitus möi jo 1870-lu-
vulla vuosittain 40000 tukkia 
ja 1900-luvun alkupuolella 
jopa 250000 tukkia vuodes-
sa. Metsätöistä saaduilla tu-
loilla monet pienet tilat py-
syivät hengissä. Kollajalta 
lähdettiin savottahommiin 
kaukana sijaitseviin valtion 

Uitontalo Kollajanniemen 
uittokulttuurin keskuksena

metsiin. Talvisin kokopitkät 
puut ajettiin hevosten vetä-
minä varsiteitä pitkin vesis-
töjen äärelle, josta ne keväällä 
siirrettiin vesistöön. Vuoden 
1877 lauttasäännön mukaan 
vapaalle uitolle oli aikaa vain 
seitsemän vuorokautta Pu-
dasjärven vapauduttua jäis-
tä, jonka jälkeen puita sai 
uittaa 13:sta päivän ajan si-
dotuissa lautoissa. Asiasta il-
moitettiin Iin ja Pudasjärven 
kirkoissa. Valan tehneet lau-
tanlaskijat laskivat tukkilau-
tat Raasakan, Haukan ja Ve-
näjänkarin lohipatojen ohi 
Iin markkinapaikalle. Kol-
lajan laskumiehistä osa las-
ki vain Kaistoon asti, osa jo-
kisuulle. Uitto tapahtui Iijoen 
tulvaveden aikana ennen lo-
hipatojen rakentamista. Ras-
kaat tukkilautat tarvitsivat 
paljon vettä ja kansilastina oli 
usein tervaa, lautaa ja muu-
ta tavaraa. Joki toimi tärkeä-
nä kulkuväylän raskaan ta-
varan kuljetuksissa. Korkein 
hallinto-oikeus teki vuonna 
1919 päätöksen, joka salli ui-
ton jäiden lähdöstä syyskuun 
loppuun asti. On arvioitu, 
että vuonna 1870 tuotiin jo Ii-
jokisuulle lauttojen aluspuina 
70000 tukkia ja 1000 tynnyriä 
tervaa, jonka jälkeen vauhti 
kiihtyi ainakin puiden osalta. 

Uitto toi työtä ja 
työmiehiä
Alkuun irtouitto oli yhtiöiden 
omaa uittoa ja keväisin syntyi 
kova kilpailu uittovuoroista. 
Hävinneet joutuivat varastoi-
maan puunsa välisatamiin. 
Kollajalla oli kymmenkunta 
lampea, joista kaivettiin ka-
navat jokeen. Kollajanlam-

Kollajan uittomiehiä 1930-luvulla. Metsä- ja uittotyöt toivat 
kaivattua lisätienestiä. Kuva: Juhani Niemitalon arkisto.

Kalle Paukkeri mukaan hännillä olo oli mukavaa, kun tuli puh-
dasta jälkeä, vaikka työ sinänsä on raskasta, jatkuvaa puurta-
mista. Työ aloitettiin jokilatvoilta ja tultiin pikkuhiljaa alas-
päin. Puhdistusryhmissä oli joen luonteesta riippuen eri 
määrä työmiehiä, jopa 20. Hännänajoa Iijoella. Kuva: Juhani 
Niemitalon arkisto.

Toistasataa vuotta vanha Uitontalo seisoo edelleen tukevasti 
Kollanjanniemellä. Talo oli tärkeä tukikohta uittoa johtaneil-
le työnjohtajille. Talon omistaa Irja ja Juhani Niemitalo. Juha-
ni asui lapsuudessa viisi vuotta kyseisessä talossa, isän toimi-
essa uittoyhdistyksen työnjohtajana.

Irja ja Juhani Niemitalo ovat kirjoittaneet Uitontalon histori-
asta ja säilyttäneet taloon kuuluvaa esineistöä.

Uitontalon tupa (8,5x8,5) toimi aikoinaan uittomiesten ma-
joitustilana. 

pi oli ainut, jonne oli valmis 
väylä. Keväisin satamien tyh-
jennystä kutsuttiin ”rymyui-
toksi”, sillä puut piti saada 
jokeen seitsemän päivän ai-
kana. Uitontalon suuri tupa 
ja muut talot olivat täynnä 
uittomiehiä. Satamatyöt lop-
puivat vuonna 1916, kun pe-
rustettiin Iijoen Uittoyhdis-
tys, johon kuuluivat Ab Ulea 
Oy, Raahen Puutavara Oy ja 
raumalainen Wuojoki Gods 
Ab. Siirryttiin yhteisuittoon. 
Uittoyhdistys oli huomattava 
työnantaja. Keväisin, kun si-
vujokien uitot olivat käynnis-
sä, saattoi uiton töissä olla yli 
500 miestä. Parhaimmillaan 
Iijoella oli töissä 1304 mies-
tä kesällä 1954. Samat mie-
het Kollajalta ja muualta tu-
livat vuosi toisensa perään 
kesätöihin joelle. Kaikille 
uittomiehille ei riittänyt töi-
tä pääväylältä. Osa hakeutui 
lyhytaikaisiin purouittoihin, 
jossa työpäivät venyivät pit-
kiksi, mutta urakkalisineen 
siellä tienasi hyvin. Miehet 
majoittuivat taivasalla nuoti-
on lämmössä. Veden vähyys 
ja purojen perkaamattomuus 

vaikeuttivat uittoa. Turval-
lisuussyistä miehet jaettiin 
pareittain pitkin puronvart-
ta ohjaamaan puiden kul-
kua. Samassa vonkauspai-
kassa saatettiin viettää useita 
viikkoja samoilla tulilla. 1900 
vuosisadan molemmin puo-
lin on metsäntöillä ja uitol-
la ollut huomattava vaikutus 
Kollajan ihmisten toimeentu-
loon. Kesäisin uitto antoi työ-
tä miehille lähes uittotoimin-
nan loppuun saakka. Miehet 
saivat tienastia lauttojen kul-
jettajina, laskumiehinä, kos-
kien vonkamiehinä, hän-
nänajossa ja satamatöissä. 
Rannan asukkaat ovat hyö-
tyneet myymällä uittomiehil-
le maitoa, leipää, voita, kalaa 
ja saunapalveluita. Paikalli-
set asukkaat möivät noin ki-
lonkokoista siikaa, haukea ja 
lohta Ouluun. Kala oli silloin 
arvossaan. Sitä suolattiin neli-
koihin talvea varten. Aina oli 
kalaa pöydässä. Uittomiesten 
ja paikallisten yhteiselo oli so-
puisaa. Kollajalla talojen ovet 
olivat aina auki uittomiehille. 

Ape Nieminen
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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

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

Meiltä:

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

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

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

MAARAKENNUSTA

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

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit.

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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!

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

FYSIOTERAPIAPALVELU

• Fysioterapia- ja äitiysfysioterapiapalvelut
• Vakuutusyhtiöiden maksusitoumukset
• Hieronta ja akupunktiohoidot

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2, Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992

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

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

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. ilmanvaihtojärjestelmien 

parannustyöt ja IV-koneiden vaihdot
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PALVELU-
HAKEMISTO 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

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

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

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

• LISÄERISTYKSET
• Kuivaamon elevaattorimontun tyhjennykset ym.

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

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 

* paikkakunnan parhaat palvelut 

Tracker esittelypäivä Koillis-Telessä 
Koillis-Tele järjesti 31.8. 
Trackerin tutkapanta esitte-
lypäivän. Kaisa Blomster ja 
hänen poikansa Marko halu-
sivat vaihtaa vanhentuneen 
tutkapannan uudempaan 
malliin. Koillis-Tele hyvitti 
vanhasta tutkasta ihan muka-
vasti.  Metsästyskoiralla tut-
kapanta on välttämättömyys. 
On tärkeää tietää, missä koira 
on ja mitä se tekee. Varsinkin 
haukkukilpailussa tutkapan-
ta on aivan ehdoton. Bloms-
tereilla on viisi hirvikoiraa, 
joten tarvetta oli kahdelle 
pannalle. Marko metsästää 
isänsä kanssa ja äiti naisporu-
kassa. Kaisalla on parinkym-
menen vuoden kokemus jä-
niksen ja  metsäkanalintujen 
metsästämisestä. Hirvenmet-
sästys tuli kuvioihin kuusi 
vuotta sitten.

Kaisan hirviporu-
kassa enemmistö 
on naisia
- Minä perustin kaksi vuot-
ta sitten oman, Kaisan hirvi-
seurueen, jossa olen toimi-
nut metsästyksenjohtajana. 
Metsästämme valtion alu-
eilla Syötteellä, Kärryvaaran 
alueella. Meitä on 12 naista ja 
kaksi miestä. Varsinkin hir-
ven haussa miehistä on suur-
ta apua ja muutenkin on kiva, 
kun seurueessa on muutama 
mies. Pudasjärvellä ei mahda 
olla toista hirviporukkaa, jos-
sa enemmistö olisi naisia. Sii-
nä mielessä olemme edellä 
kulkijoita. Haaveissa on saa-
da oma kokoontumispaikka. 
Suurin osa seurueen jäsenis-
tä on vieraspaikkakuntalaisia. 
Tälle metsästyskaudelle hirvi-
en saalistusmäärät putosivat 
40 prosenttia. Meidän seurue 
sai kahden yksikön kiintiön 
eli saamme kaataa kaksi ai-
kaista tai yhden aikaisen ja 
kaksi vasaa, kertoi Kaisa.

Marko Blomster Pintamon 
metsästysseurasta kertoi, että 
tavoitteena on saada hirvi-
luvat käytettyä. Muutamia 
karhunkaatolupiakin Pudas-
järvelle on myönnetty, mut-
ta Pintamon alueella on ollut 
hiljaista mesikämmenen suh-
teen. Lintumetsästystä Marko 
harrastaa yksin. Aika heikos-

Anna-Mari Puurunen ja Heikki Sirviö.

Marko Blomsterin metsästysretket tulevat onnistumaan paremmin, kun koira saa uuden 
Tracker tutkapannan. Heikki Sirviö esittelee tuotteen ominaisuuksia.

ti lintupoikueita on näkynyt 
tänä vuonna metsissä. Viime 
syksynä Blomstereilla oli vain 
yksi tutka käytössä viidel-
le koiralle. Kahden porukan 
metsästäminen samanaikai-
sesti oli hankalaa! Nyt näillä 
uusilla hankinnoilla voi äidin 
ja miesten porukka metsästää 
yhtä aikaa. 

Metsästyskauden 
alkuun tutkapanta 
uutuuksia
Trackerin edustaja Heikki 
Sirviö kertoi esittelypäiväs-
sä, että uusimmat tutkapan-
nat käyttävät  4G:n LTE-verk-
koja, joiden kuuluvuus on 
parantunut. Akun kesto on 
huomattavasti parempi. Uu-
sia ominaisuuksia ovat muun 
muassa etäkäytettävät ledi-
valot, jotka saadaan vilkku-
maan pannassa ja näin hel-
pottaa koiran havaitsemista 
pimeässä. Uutta on myös pil-
litoiminto, joka saa päälle su-
den hyökätessä. Nämä uu-
distukset parantavat koiran 
turvallisuutta. Maksullisen 
karttasovellutuksen avulla 
metsästäjä näkee kännykäs-
tään metsästysalueet koko 
Suomen alueelta. Sovellutus 
lataa parhaat kartta-aineistot, 
retkeilyreitit, tilarajat, ilmaku-
vat ja paljon muuta. Tracker 
tutkapannoista löytyy seitse-
män erilaista mallia. Kun Ult-
racom ja Tracker yhdistyi-
vät, tuli Ultracomilta neljä eri 
pantamallia valikoimiin. Tä-
män metsästyskauden suu-
rin uutuus metsästäjille on se, 
että yhdellä Trackerin sovel-

luksella pystyy seuraamaan 
ja komentamaan kaikkia 
Tracker, Ultracom ja B-Bark-
pantoja ilman erillistä ristiin 
paikannusta! Trackerin tut-
kapantojen hinnat vaihtele-
vat 579 eurosta 1269 euroon. 
Esimerkiksi R10i Hybrid on 
yksi syksyn uutuuksista, joka 
käyttää GSM ja VHF tekniik-
kaa. Jos GSM-kuuluvuutta ei 
ole, niin panta toimii VHF:n 
kautta, jonka kantama on pari 
kilometriä ja koiran paikanta-
minen äärioloissa onnistuu, 
esitteli tutkapantojen omi-
naisuuksia. Sirviö suositte-
lee Pudasjärven alueelle Ar-
temis tai heikolle kuuluvuus 
alueille R10i Hybrid tutka-
pantaa. Tutkapantojen painot 
vaihtelevat 236 grammasta 
350 grammaan, joten kaikil-
le koirille löytyy sopiva. Tu-
leville ostajille vinkki: Tutka-
pannan hankintaa ei kannata 
ainakaan ensi vuoteen siirtää, 

koska kaikkien komponentti-
en hinnat ovat nousussa. 

Koillis-Tele myy 
Trackeria
Anna-Mari Puurunen Koil-
lis-Telestä kertoi, että heillä 
on ollut myynnissä Tracke-
reitä 15 vuoden ajan. Hyllys-
tä tutkapantoja löytyy ympäri 
vuoden. Markkinoiden uusin 
koiraseurantalaite on Tracker 
Active. Se on suunniteltu eri-
tyisesti kotikoirille ja kisoille. 
Laite sopii erityisesti koiril-
le, jotka karkailevat herkästi. 
Laite painaa 60 grammaa ja se 
on helppo kiinnittää valjaa-
seen tai pantaan. Tracker-so-
vellutuksen kautta voit seu-
rata, missä lemmikkisi on. 
Näitä uusia koiran tai kissan 
seurantalaitteita kannattaa 
tulla tiedustelemaan tämän 
kuun lopulla. 

Ape Nieminen

Aatetta ja kestävää arkea
Keskusta, se kotimainen, on 
tunnettu perinteisesti vank-
kana aluepolitiikan osaaja-
puolueena. Koko Suomi on 
kuitenkin kohteena, mut-
ta millaista virittämistä elin-
voiman ylläpitoon eri alueil-
la tarvitaankaan? 

Pohjois-Suomen osalta 
elinvoiman ehdoton edel-
lytys on saada kaksoisraide 
maaliin. Maailmanpoliitti-
nen tilanne heilautti meidän 
kansallista logistista paino-
pistettä itärajalta länsirajal-
le. Tässä kaksoisraideasiassa 
olisi kaikki kivet käännettä-
vä, ilman viivyttelyä. Logis-

tiikka on osa turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaa.  

Kansakuntana elämme 
yhden aikakauden päätty-
mistä ja uuden ajattelun ja 
toimimisen uudelleenmuo-
toilua. Kestävä ilmastoa ja 
luontoa vahvistava talous 
mahdollistaa Suomen hy-
vinvoinnin. Pandemia-aal-
to nopeutti osaltaan ym-
märrystämme, että oma 
pärjäämisemme on täysin 
riippuvainen ilmaston ja 
luonnon sopuisesta tilasta. 
Luontokatoa, ilmastokriisiä 
ja luonnonvarojen ylikulu-
tusta on ratkottava kokonai-

suutena, kuitenkin muista-
en suomalaiset olosuhteet. 
Kestävä, ekologinen jälleen-
rakentaminen tulee tehdä 
Suomen ehdoilla ja suoma-
laisten parhaaksi. 

Demokratialta toivo-
taan vahvuutta, monimuo-
toisuutta ja uudistumis-
kykyisyyttä. Suomalainen 
demokratia tarvitsee uusia 
edustajia päättämään yhtei-
sistä asioista. 

Tarvitsemme entistä vah-
vempaa energiaomavarai-
suutta. Se on Suomen puo-
lustuksen toinen perusydin 
ja nyt sitä perusydintä ko-

etellaan meidän kansalais-
ten ymmärryksen äärirajoil-
le asti. 

Sillä, miten asumme, lii-
kumme, syömme ja mitä 
kulutamme, on merkittäviä 
talous- ja ympäristövaiku-
tuksia. Tehdään kestävästä 
arjesta entistä helpompaa ja 
houkuttelevampaa. 

Merja Paloniemi
Hankekehityspäällikkö, 
ammatinopettaja, OPO

Merja Paloniemi 

26

Maksaja: Toukola-tiimi ry

 Keskustan jäsenvaali Pohjois-Pohjanmaan piirin 
eduskuntavaaliehdokkaista 9.-11.9. 

Anna ääni rohkealle osaajalle!

Ruoka- ja energiahuoltovarmuudesta on huolehdittava.
Vahva lähiyrittäjyys takaa elinvoimaisen alueen, jossa

Ihmisen elinkaaren kattavasta hyvinvoinnista huolehditaan!Merja Paloniemi 
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Teuvo Jaurakkajärvi ”Vinski”

TAKAUTUVA
7.9.-29.9.2022

Hyvän olon keskus Pirtti, Taidekamari

Avoinna 
ma-to: 13-19 

su: 13-17

Kunnostetun 
KUPSON KUTSU-POLUN
AVAJAISET la 17.9.2022.

Kello 10.00 mahdollisuus opastetuille kierroksille 
Lumous- ja Keidaspoluille, lähtö P-paikalta, 

Puolangantie 3355. Reitillä kohteiden bongailua.

Elämyksellä, (jonne matkaa 1,3 km suoraan)
klo 13.00 alkaen nokipannukahvit, mehua, 

makkaraa ja muurinpohjalettuja.

Myynnissä Kupson kutsu -paitoja ja arpoja.

Mahdollisuus on saunoa Elämyksen saunassa. 
Tervetuloa!

Korpisen kyläseura ry.

Olisiko sinulla hetki aikaa?
Tarvitsemme 
NÄLKÄPÄIVÄ 

LIPASKERÄÄJIÄ 22.-23.9. 
Pienikin hetki riittää.

Ota yhteyttä e.erkkila@hotmail.com tai 
tekstiviestillä 040 508 6259.

KIRJASTON AUKIOLOAJAT
Aukioloajat ovat voimassa 29.8.2022 alkaen.

 Palveluaika Omatoimiaika
ma, ti, to 10 - 19 7 - 10, 19 - 20 
ke 10 - 16 7 - 10, 16 - 20  
pe 10 - 16 7 - 10, 16 - 17 
lauantai Suljettu 10 - 17 
su ja juhlapyhät Suljettu 10 - 17 
juhlapyhien aatot 10 - 15 7 - 10, 15 - 17

Hyvän olon keskus Pirtti 
Varsitie 1, puh. 040 826 6434

www.pudasjarvi.fi/kirjasto

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY:N 

KOKOONNUMME 
PORINAKERHOON

ti 13.9.2022 klo 14-16 seurakuntatalon 
rippikoulusaliin.

Syksyllä kerho on parittomilla viikoilla tiistaisin.
Arvontaa ja kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Ravintola auki

Tervetuloa!

MATKA SUUR-
KIRPPUTORILLE 
Luulajaan la 1.10.2022
Lähtö linja-autoasemalta klo 6.00.
Matkan hinta alk. 35 euroa (väh. 40 hlöä).
SITOVAT ilmoittautumiset viim. 23.9.2022 
mennessä 040 5049 663/ Minna (iltaisin).

Matkan järjestää Livokas ry.

Kaupungin liikuntapalveluiden 
viikkotarjonta
Syyskausi 12.9. - 16.12.2022 ja  
kevätkausi 9.1. - 12.5.2023

Huom. vesijumppiin pääsee maksamalla uintimak-
sun sekä 2€ ohjausmaksun.

MAANANTAI
11.00 - 12.00  Hyvinvointipassijumppa  
 (Tuomas Sammelvuo -sali) 
13.30 - 14.30  Kuntosaliohjausta aloittelijoille  
 (Puikkarin kuntosali)

TIISTAI 
06.45 - 07.15  Vesijumppa  
 (Puikkarin monitoimiallas) 
10.30 - 11.15  Vesijumppa, järjestöt  
 (Puikkarin monitoimiallas) 
14.15 - 14.45  Vesijumppa  
 (Puikkarin monitoimiallas)

TORSTAI
06.45 - 07.15  Vesijumppa  
 (Puikkarin monitoimiallas) 
10.30 - 12.00  Perhepeuhula  
 (Tuomas Sammelvuo -sali)
13.00-14.00  Hyvinvointipassijumppa  
 (Tuomas Sammelvuo -sali)

Eläkepäätöksen (eläkepäätös mukaan) saaneet 
pudasjärveläiset voivat lunastaa hyvinvointipas-
sin Puikkarin kassalta (40 €/vuosi).

TIEDUSTELUT
Puikkarin palvelupiste, puh. 040 826 6440
Malle Haas, puh. 040 1946 315

www.pudasjarvi.fi/liikunta

LIIKUNTAPALVELUT

FC Kurenpojat 
SUOJALINNALLA 

PELATAAN VIIKONLOPPUNA!

Kaikkiin otteluihin vapaa pääsy. Kioski palvelee.

P13 KAKKONEN
FC Kurenpojat - HauPa la 10.9. klo 14

MIESTEN NELONEN
FC Kurenpojat - ToTa su 11.9. klo 15

P12 KAKKONEN
FC Kurenpojat - Kolarin Kontio su 11.9. klo 12.30

ARJEN TURVAA- 
PERUSKOULUTUSTA 

JÄSENILLE  
Ti 13.9. teams 17.30–20.30
To 15.9. teams 19.00–21.00

La 24.9. lähipäivä Pudasjärvi,  
Lakarin koulu 9.00–17.00  

(ruokailu järjestetty).
Koulutus on maksuton jäsenille.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään sunnuntaina 11.9.
leena.pesala@gmail.com tai 
katri.virtanen2@gmail.com

Saat osallistumislinkin sähköpostiisi 
koulutusta edeltävänä päivänä.

Pudasjärven Maanpuolustusnaiset ry

Merja Paloniemi 
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Maksaja: Toukola-tiimi ry

 Keskustan jäsenvaali Pohjois-Pohjanmaan piirin 
eduskuntavaaliehdokkaista 9.-11.9. 

Anna ääni rohkealle osaajalle!

Ruoka- ja energiahuoltovarmuudesta on huolehdittava.
Vahva lähiyrittäjyys takaa elinvoimaisen alueen, jossa

Ihmisen elinkaaren kattavasta hyvinvoinnista huolehditaan!Merja Paloniemi 
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PUDASjärveläinen
luettavissa netissä www.vkkmedia.fi
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Suojalinnan kentällä koululaisvilinää

Pudasjärven kaupungin 
koulujen väliset yleisurhei-
lukilpailut pidettiin 31.8. 
Suojalinnan kentällä. Arvi-
olta noin 150 koululaista oli 
kisailemassa. Sää oli melko 
kolea, mutta reippaita kou-
lulaisia se ei haitannut. Hir-
vaskosken, Sarakylän, Kipi-
nän ja Syötteen koululaisille 
yleisurheilupäivä oli samal-
la retkipäivä, vain ykkös-
kakkosluokkalaisilla oli 
normaali koulupäivä. Hirsi-
kampuksen ja Lakarin kou-
lulaiset pääsivät kilpailuihin 
koulukohtaisten karsintojen 
kautta. Koulujen välisestä 
kilpailusta oli mahdollisuus 
päästä edustamaan Pudas-

järveä Koillismaan koulu-
laisten mestaruuskilpailui-
hin. 

Hirvaskosken  
koulun oppilailla 
kiva kilpailu-ja 
retkipäivä
Opettaja Mirja Laakkonen 
kertoi, että Hirvaskoskelta 
saapui kilpailuihin 39 oppi-
lasta, kaikki kolmoskuuto-
set ja kolme kakkosluokan 
innokasta poikaa. Tuukka 
Marjakangas kertoi osallis-
tuvan 1000 metrille, 60 met-
rin pikajuoksuun, kuulan-
työntöön ja pituushyppyyn. 
Kuulan työnnössä Tuukan 
tavoite oli työntää vähintään 
kaksi metriä ja 60 metrin pi-
kajuoksun hän aikoi juosta 

niin lujaa kuin pääsee. 1000 
metrin juoksua hän ei eri-
tyisemmin ole harjoitellut, 
paitsi juoksemalla kaverei-
den kanssa koulua ympäri. 
Hänellä oli hyvä fiilis lähteä 
kilpailemaan muita koulu-
ja vastaan. Koulun puolesta 
he olivat saaneet retkieväät 
matkaan. Elsi Holmström 
käy kolmatta luokkaa ja ai-
koi osallistua tonnin juok-
suun, 40 metrin juoksuun, 
keihäänheittoon ja pituus-
hyppyyn. Elsille tonnin kil-
pailu on jo ennestään tut-
tu laji. Hän on juossut sen 
monta kertaa. Elsi kertoi, 
että tonnin juoksua on kiva 
juosta. Kesällä hän osallis-
tui Hippo-kisoihin. Vapaa-
aikana hän ulkoiluttaa koi-
ria, pelaa jalkapalloa ja käy 
lentopalloharjoituksissa.  El-
siä kilpailuihin osallistumi-
nen ei jännitä. Tärkeintä ei 
ole voittaminen, vaan se, että 
pääsee urheilemaan. 

Tytöt kertoivat 
tuntemuksiaan
Lakarin koulusta Elliina Pu-
hakka aloitti 11-vuotiaiden 
tyttöjen kuulakisan. Elliina 
on harjoitellut kuulantyön-
töä. Odotukset kisan suh-
teen olivat aika hyvät, koska 
kuulatulos on viime vuo-
desta parantunut kahdel-
la metrillä!  Sarakylän kou-
lun oppilas Mirella Jurmu 
on harjoitellut koulun pihal-
la kuulantyöntöä. Hän aikoi 
työntää molemmat työnnöt 
täydellä voimalla. Kisassa 
oli koululaisia kuudesta eri 
koulusta. Korkeushyppy-
paikalla 11-13-vuotiaan ty-
töt Lakarilta kertoivat, että 
korkeushyppy on mukava ja 
kiva laji ja joku heistä oli hy-
pännyt jo uuden ennätyksen 
115 senttiä. Osalla kilpailu 
oli vasta alkamassa. Kahdel-
la tytöllä odotukset liittyivät 
voittamiseen ja kolmannella 
uuden ennätyksen tekemi-
seen 110 sentin korkeudesta. 

Poikien  
kisasuorituksia
Hirsikampuksen 7A luokan 
Hirvasniemen Otto ja Ala-
talon Joni juoksivat samas-
sa erässä. ”Lähti alku hyvin 
ja loppu meni sitten tosi hy-
vin. Varmaan paras juoksu 
ikinä”, sanoi Otto voitettu-
aan erän. Joni kertoi: ”Ei ihan 
mennyt putkeen. Toiseksi tu-

lin, vaan olisi voinut mennä 
paremminkin. Lähtö oli vä-
hän myöhäinen eikä tullut 
ihan kohille.” Toisessa eräs-
sä Ntambe Clement oli no-
pein. Hän ei erityisesti ole 
harjoitellut juoksemista, vaan 
nopeus on tullut pelaamal-
la jalkapalloa. Kuudesluok-
kalainen Aatos Ylikoski ker-
toi, että hän on juossut tonnia 
kolmannelta luokalta lähtien. 
Juoksuun valmistautumis-
ta on haitannut muutaman 
päivän nuha. Tulevaisuuden 
suunnitelmissa on jatkaa har-
rastusta yläluokilla. Tämän 
vuoden ensimmäisistä juok-
sukisoista Aatos sai pronssia, 
joka on lämmittänyt hänen 
mieltään. 15-vuotta täyttä-
vä Veeti Purola valmistautui 
poikien 100 metrin juoksuun 
tosi mielellä. Hän harrastaa 
ja kilpailee juoksemista Ou-
lun Pyrinnössä. Hänen sa-
dan metrin ennätys on 12.34. 
Kylmä sää kangisti sen ver-

Aatos Ylikoski kertoi, että 
hän ei ole voinut täysipai-
noisesti valmistautua 1000 
metrin juoksuun nuhan ta-
kia. Silti hän aikoi juosta sen.

Heino Ruuskanen kuulutti ammattitaidolla koululaiskisat. 
Poikien 1000 metrin viimeinen kierros menossa. 

11-vuotiaiden poikien kuulakisa käytiin Hirvaskosken, Hirsikampuksen, Kipinän, Syötteen ja 
Lakarin koululaisten kesken. Voimaa tuntui löytyvän jokaiselta osallistujalta.

Veeti Purolan määrätietoinen 
asenne tuottaa vielä tulosta. 
Hän käy Hirsikampuksen yh-
deksättä luokkaa ja tulevai-
suuden unelmana on edustaa 
Suomea arvokisoissa. 

”Valmiina, paikoillanne ja pam!” Tytöt 9 vuotta pinkaisivat 
räjähtävällä voimalla 40 metrin pyrähdykseen.

Lakarin koulun tytöt ennen ja jälkeen korkeushyppykisan. Lii-
sa Poijula, Matilda Poijula, Emma Hiltula, Palina Kuosmanen, 
Anna Graber ja Noora Parkkinen. 

Otto Hirvasniemellä juoksu kulki hyvin poikien 60 metrin 
matkalla.

Hirvaskosken kolmoset ja neloset odottivat innolla kilpailulajien alkamista. 
Tytöt 11 vuotta odottivat kuulakilpailun alkamista koleassa 
säässä. Elliina Puhakka oli kilpailun ensimmäinen työntäjä.

Juan Kortessalmi, Jones Kortessalmi, Yasan Alshamali ja 
Ntambe Clement pelaavat samassa FC Kurenpoikien P13-
joukkueessa jalkapalloa.

Hilla Puhakan ponnistus osui lankulle ja hyppyyn tuli lennok-
kuutta. 

ran, että hän jäi muutaman 
kymmenyksen päähän en-
nätyksestään. Tulevaisuuden 
tavoitteena on päästä edusta-
maan Suomea EM-kisoihin. 

Nuorten SM-kisoihin pääsy 
100 metrillä jäi vain muuta-
man sadasosan päähän! 

Ape Nieminen
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Tarjous on voimassa 30.9.2022 asti. 

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, 

Puh. (08) 821 185

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

30 tabl.

8,50€
(norm. 11,14 €)

100 tabl.

22,00€
(norm. 29,03 €)

10 km  M, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, Mkunto, 
 N, N40, N45, N50, Nkunto    
5 km M17, N17, P15, T15, M/N sauvakävely   
 2 km P13, T13, P11, T11 
START klo 14.00

13. HUIPPUKYMPPI - Isosyöte
17.9.2022 klo 14.00

www.huippukymppi.fi
www.pudu.fi

Reitti lähtee Syötteen juurelta, viimeiset 3 km noustaan huipulle,  
maali tunturihotellin pihalla. Korkeuseroa viimeisellä 3 km:llä 202 m.

Ilmoittautuminen ja osanottomaksu  
13.9.2022 mennessä os. maksu 23 € ja  
sen jälkeen 35 €. Juoksijakortti ale 2 €. 

Pudasjärven Osuuspankki  FI45 5360 0420 0180 64
Majoitus- ja kisatiedustelut:  

Juha Kuukasjärvi 040 512 3747 
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi 0400 346 097

Naisten ja miesten matkalla optimiaika, sen ensimmäiselle alittajalle  
palkinto 1000 €. Kaikille osanottajille mitali ja sarjojen parhaille palkinnot, 
kuntosarjan osanottajien kesken arvotaan palkinnot. 

Kaikkien 14.9. klo 24.00 mennessä  
ilmoittautuneiden ja osanottomaksun  
maksaneiden kesken arvotaan  
kuvan mukainen sähkötyökalusetti (ovh. 369€)  
(porakone, rälläkkä, käsisirkkeli, yllätys) 

Kaikkien osanottajien kesken arvotaan 3 kpl lahjakortteja 300/200/100 €. 
Veteraanisarjoissa ennätyksen parantajille matkakorvausta.   
    

PUDASJÄRVEN
KAUPUNKI

Maansiirtotyöt torin laitaan 
tulevalla työmaalla olivat 
elokuun lopulla jo hyvällä 
mallilla. Kehitysvammais-
ten uuden asumisyksikön on 
tarkoitus olla valmiina ensi 
syksynä. Siklatilat Oy on 
päärakentaja, arkkitehtuu-
rista vastaa Oulussa toimiva 
Lukkaroinen Arkkitehdit Oy 
ja rakennuttajana Pudasjär-
ven Vuokratalot Oy. Raken-
nuksen kokonaispinta-ala 
on 1400 neliömetriä. Laa-
dukkaita asuntoja tulee 15, 
joissa kaikissa on oma wc ja 
keittiövalmius, jos myöhem-
min tulee tarvetta muuttaa 
tiloja esimerkiksi ikäihmisil-
le sopivammaksi. Jokainen 
asukas tekee oman vuokra-
sopimuksen.  Asumisyksik-
köön tulee asumaan kahta 
eri palvelutarpeen vaativaa 
asukasryhmää. Molemmil-
le ryhmille on omat oleske-
lutilat ja yhteinen yhteistila 

Siklatilat Oy rakentaa kehitysvammaisten uuden asumisyksikön
keittiöineen sekä välttämät-
tömät saunatilat. Pikku-Paa-
valin päiväkodin puoleiseen 
päätyyn tulee kaksikerrok-
sinen osa, jonka yläkerrassa 
ovat henkilökunnan sosiaa-
litilat. Muutoin rakennus on 
yksikerroksinen. 

Valitukset  
sattuivat huonoon 
saumaan 
Pudasjärven Vuokratalot 
Oy:n toimitusjohtaja Jouko 
Väänänen kertoi, että tule-
van asumisyksikön suunnit-
telutyö aloitettiin jo vuon-
na 2018 ja Ara teki päätökset 
avustuksista 2019. Hank-
keen kustannusarvio oli sil-
loin 3,4 miljoonaa. Raken-
tamisesta tehdyt valitukset 
siirsivät hanketta kahdella 
vuotta, mutta Korkeimman 
hallinto-oikeuden päätös 
olla käsittelemättä valituk-

sia saimme rakennusluvan 
lainvoimaiseksi. Valituk-
set sattuivat huonoon sau-
maan. Nyt on valtava  kus-
tannusten nousu käynnissä. 
Rakentamisesta tulee vää-
jäämättä lisähintaa. Syksyllä 
tulemme arvioimaan, mikä 
on rahoitustarve ja näyttää 
siltä, että joudumme hake-
maan kaupungilta ja Aralta 
lisärahoitusta. Meidän puo-
lesta olemme tyytyväisiä, 
että rakennustyö pääsivät al-
kamaan, mutta valituksien 
myötä rahallinen hinta tulee 
olemaan raju, myös inhimil-
linen hinta, koska kehitys-
vammaisia on jouduttu nyt 
pommottelemaan paikasta 
toiseen. Se on se ikävä piir-
re tässä.

Jos kaikki olisi mennyt 
suunnitelmien mukaan, niin 
asunnot olisivat olleet käy-
tössä jo vuoden. 

Kehitysvammaisille tämä 

viivästys on ollut varmasti 
raskasta aikaa. Onhan kyse 
heidän kodista ja terveydes-
tä. Pudasjärven Vuokrata-
lot Oy on saanut Aralta 50 
prosenttia investointiavus-
tuksen ja loput on korkotu-
kilainaa, johon sisältyy 1,7 
prosentin korkosuoja. Ara 
auttaa meitä saamaan koh-
tuuhintaisen vuokran sillä, 
että se lainoittaa meitä pit-
killä laina-ajoilla. Laina-aika 
on 41 vuotta, jonka pääoma-
kustannus vuokrassa on pie-
ni. Haluaisin kertoi tuleville 
asukkaille, jotka ovat odot-
taneet uutta kotia, että hyvä 
tästä tulee! Saatte laaduk-
kaan kodin, jossa on terveel-
listä asua.

Asunnosta käsin teidän 
on helppo osallistua esimer-

kiksi torin tapahtumiin. Yh-
teisöllisyys luo viihtyvyyttä. 
Tervetuloa.

Kiikku pitää  
saada pihalle
Kehitysvammaisten asu-
misyksikön Kortteen asuk-
kaat Juha, Anja, Anna-Kaisa, 
Taimi ja Marjaana kertoivat, 
että heillä on hyvä ja onnelli-
nen mieli siitä, kun uutta ko-
tia on alettu rakentamaan. 
Asunnon koko ja lämmi-
tys mietitetty joitakin, mutta 
toisten mielestä uusi koti on 
varmasti ilmanlaadultaan 
parempi, turvallinen ja läm-
min.  Asumisyksikön paik-
kaa pidettiin hyvänä, kos-
ka siitä on helpompi lähteä 
käymään ystävän luona ja 
kaikki on lähellä, kauppa-

kin. Kiikku pitää ehdotto-
masti saada pihalle. Tietysti 
uutta kotia on odotettu pit-
kään. Rakentamisen veny-
minen on harmittanut. 

Pääurakoitsijana raken-
nuttaa asumisyksiön painu-
mattomasta hirrestä ja kau-
punki on luvannut tehdä 
Toritien läheisyyteen jääväl-
le alueelle viihtyisän puis-
ton. Kehitysvammaiset ja 
Ara ovat ylpeitä, että Pudas-
järvellä uskalletaan rakentaa 
asumisyksikkö keskelle kau-
punkia. Asunnolta on

on helppo osallistua esi-
merkiksi torin tapahtumiin. 
Jokainen ihminen on sairau-
desta tai vammasta riippu-
matta arvokas ihminen. 

Ape Nieminen

- Fantastinen olo, että saatiin viimeinkin hommat käyntiin, iloitsi Jouko Väänänen.

Juha, Anja, Anna-Kaisa, Taimi ja Marjaana vaihtoivat ajatuksiaan uudesta tulevasta asumisyk-
siköstä odotellessaan päiväkahveja. Kuva: Katri Takarautio.


