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Pyöräluotsit 
opinahjossa

PUDASjärveläinen
s. 4

Aurinkoinen syyssää kruunasi 
kunnostetun Kupson Kutsu 
-polun avajaistapahtuman s. 6

Siurualla tietoa vesi- ja 
sähkökatkoihin 
varautumisesta s. 10

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.fi

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!

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

peräkärryt ja paljon muuta.

PUDASJÄRVI 20.-24.9.
Kauppatie 3, Entinen kirjakaupan tila

Terve tu loa !

SeniorShopSuomi.fi Tiedustelut: 040 5687266

Avoinna
ti-ke10-17
to  10-18
pe 10-16
la  10-14

TORIPÄIVÄ
PUDASJÄRVEN  
TORILLA  
MA 26.9. KLO 9-17

Myynnissä mm:

TERVETULOA RAITTIISEEN ULKOILMAAN 
TURVALLISILLE OSTOKSILLE! 
T: Torikauppiaat p. 0400 262 786

Kotimaista 
kylmäsavu, lämmin-

savu ja graavi- 
kirjolohta. Kylmä- 

savu ja graavisiikaa.
Silakkaherkkuja. 

Tyrnimehua.
Erikoisjuustot. 

Kalakukot, 
lörtsyt, leivät, 

pullat, 
karjalanpiirakat, 

kalasäilykkeet ym. 

Kotimaisia 
puuvilla-, muovi/

puuvilla-, viskoosi- 
ym. mattoja. 

Päre-, paju-, 
muovikoreja, 
puunkanto-

kassit, taikinatiinut, 
taljat ym. 

Lettukahvilasta 
muurikkaletut, 
grillimakkarat. 

Vääräkankaan 
hunajaa sekä 

kotimaista, tuoretta 
valkosipulia.   

Karkkikaarasta 
metrilakut, hattarat

ym. makeiset

Kivikylän 
palvijunasta 

maalaishyytelö, 
palvit, makkarat, 
ym. lihatuotteet. 

Talvitakkeja ja 
-housuja 

miehille ja naisille, 
pipoja, hanskoja, 

sukkia ym. 

Neulepipoja, 
koruja, 

kännykkä-, olka- ja 
vyölaukkuja 
sekä huiveja.  

Ogularixs silmälasinpesuaine,  
Nahkis nahanhoitoaine, siivoussaippua. 

PALVELEMME: Arkisin 9-18, PALVELEMME: Arkisin 9-18, 
lauantaisin 9-14lauantaisin 9-14

www.pudasjarvenapteekki.fiwww.pudasjarvenapteekki.fi

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

30 tabl. 8,50€
(norm. 11,14 €)

100 tabl.22,00€
(norm. 29,03 €)

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa. Tarjous on voimassa 30.9.2022 asti.
Herkullista, tuttua kuhmolaista

SAVUSIIKAA JA -LOHTA
  (myös suolasiikaa ja -lohta, 

kylmäsavulohta)
       MUIKKUA (säävaraus)     

 PUDASJÄRVEN TORILLA
maanantaina 26.9. klo 10 - 16

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

11118585
Plussatarjous

TUNNISTINVALAISIN LEDVANCE BATTERY TUNNISTINVALAISIN LEDVANCE BATTERY 
LED SPOTLIGHT SINGLE VALKOINENLED SPOTLIGHT SINGLE VALKOINEN

Norm. Norm. 
13,95 € / kpl13,95 € / kpl

Väri valkoinen ja musta. Paristo-Väri valkoinen ja musta. Paristo-
käyttöinen led-ulkokohdevalaisin, käyttöinen led-ulkokohdevalaisin, 
jossa suunnattava valaisinpää. jossa suunnattava valaisinpää. 
Integroitu hämärä- ja liiketunnistin. Integroitu hämärä- ja liiketunnistin. 
Valovirta 260 lm, teho 4 W, Valovirta 260 lm, teho 4 W, 
värilämpötila 4000 K, IP54. Helppo värilämpötila 4000 K, IP54. Helppo 
asentaa, asennustarvikkeet muka-asentaa, asennustarvikkeet muka-
na. Ei sisällä paristoja.na. Ei sisällä paristoja.

VALOSARJA CELLO 80 LEDIÄ VALOSARJA CELLO 80 LEDIÄ 
IP44 LÄMMIN VALKOINENIP44 LÄMMIN VALKOINEN
Led-valosarja sisä- ja ulkokäyttöön. Led-valosarja sisä- ja ulkokäyttöön. 
Vihreä johto ja 80 lämpimän Vihreä johto ja 80 lämpimän 
valkoista lediä. Muuntaja IP44. valkoista lediä. Muuntaja IP44. 
Liitäntäjohdon pituus 10 metriä ja Liitäntäjohdon pituus 10 metriä ja 
valo-osuuden pituus 7,9 metriä. valo-osuuden pituus 7,9 metriä. 
Paloikä noin 10 000 tuntia. Jännite Paloikä noin 10 000 tuntia. Jännite 
on 4,5 V ja teho 1,35 W.on 4,5 V ja teho 1,35 W.

37379595

Tarvitseeko taimikkosi harvennusta?

Myy meille Myy meille 
JOULUKUUSIKSI!JOULUKUUSIKSI!

Merkkaamme kuuset ennen
lumentuloa ja kaadamme

ne ennen joulua.
050 522 2141 

KIRPPIS MA-TI 
26.-27.9. 

KLO 11-15
Lukiontie 1 

(ent. leipomo) 

Tervetuloa!

Potuttaako?Potuttaako?
Hanki talveksi ruokaperunat 
suoraan kellariisi?
Hannu Rekinen, Tyrnävä
Puh. 0400 285 227
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 25.9. kello 10. Toimittaa 
Timo Liikanen, avustaa Jari Valkonen, kanttorina Hannele 
Puhakka.  Striimaus YouTube-kanavan kautta. Messun jäl-
keen tänä vuonna 70 vuotta täyttävien yhteissyntymäpäi-
vät.  
Pianoresitaali: Armas Järnefeltin pianoteoksia seurakun-
tatalolla ke 21.9. kello 19. Pianisti Janne Oksanen. Ohjel-
ma 10 €.
Eläkeläisten musiikkipiiri seurakuntakodissa ke 28.9. 
kello 13.
Raamattupiiri seurakuntakodilla keskiviikkoisin kello 18. 
Tervetuloa!
Miesten saunailta Hilturannassa to 22.9. kello 18. Ohjel-
massa hartaushetki, saunomista, makkaranpaistoa ja yhdes-
säoloa. Mukana Veijo Lohiniva. 
Kuolleiden lasten muistopäivän hartaushetki Riekin-
kankaan kappelilla pe 23.9. kello 18.00. Hartaushetken 
pitävät Jari Valkonen ja Marko Väyrynen. Käpy ry: ”Kuol-
leiden lasten muistopäivä on tarkoitettu lapsensa menet-
täneille vanhemmille, mutta myös veljille ja siskoille, jotka 
surevat sisarustaan. Päivä on myös isovanhemmille, kum-
milapsen menettäneille, tarha- tai koulukaveria ikävöi-
mään jääneille ja muille tuttaville. Päivä on myös heille, jot-
ka tuntevat surua tragedioiden uhreista Suomessa.”
Yhteisvastuukeräys 2022. Voit tehdä lahjoituksen kes-
kustan kauppojen ja liikenneasemien kassoilla oleviin 
lippaisiin. Lippaat kerätään pois syyskuun lopussa. Voit 
lahjoittaa oman verkkopankkisi kautta osoitteessa yhteis-
vastuu.fi/pudasjarvi. Voit lahjoittaa kännykkäsi MobilePay 
–sovelluksella numeroon 94150.
Ystävänkammari ti 27.9. kello 12.00 seurakuntakodilla. 
Seuraava Ystävänkammari on taas tuttuun tapaan torstai-
na 13.10.
Lähetystalkooilta Talkootuvassa (Jukolantie 4) maanan-
taina 26.9. kello 18.00.
Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin seurakuntakodin 
rippikoulusalissa kello 9.30–12. Myynnissä kahvia ja pullaa, 
pullaa myös mukaan, sekä villasukkia. Tervetuloa!
Nuoret Iltakahvila Rönö perjantaina 23.9. kello 18–22 seu-
rakuntakodin alakerrassa. Rönössä on luvassa menoa ja 
melskettä sekä yhdessäoloa.
Rippikoulu Uudet rippikouluryhmät tehdään tällä viikolla. 
Mikäli et ole palauttanut rippikoulun ilmoittautumisloma-
ketta, ole yhteydessä nuorisotyönohjaaja Sirpaan 040 752 
4387.
Lapsiparkki pe 23.9. ja 30.9. kello 9.30–12 seurakuntako-
dilla. Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin.  
Lapsiparkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla 
vaipallisia. Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 
868 4730 Tanja / P. 040 586 1217 Sirpa. Laitathan lapsel-
lesi pienen välipalan ja juoman mukaan, vaippaa tarvitse-
valle vaippa ja pyyhe.
Perhekerho ke 28.9. kello 10–12.30 seurakuntakodilla.  
Aloitamme Kirkkomuskarilla “Enkeli minua suojelee” klo 
10.15 kirkkosalissa. Perhekerhoihin ovat tervetulleita kai-
kenikäiset lapset yhdessä vanhempien, isovanhempien, 
kummien tai muun aikuisen kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, 
vaihtuvaa ohjelmaa, pikkukirkkohetki sekä pientä suolais-
ta ja makeaa. 
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkona 21.9. poikkeuk-
sellisesti kello 11–12.30. Yhteydenotot myös puhelimitse 
p. 0400 866 480.  
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.   
Rauhanyhdistykset: Seurat Yli-Livolla pe 23.9. kello 
18.00 Taina ja Pertti Luokkasella (Iivari Jurmu), käsityöilta 
Sarakylässä Arto Nurmelalla pe 23.9. kello 19, seurat ry:llä 
su 25.9. kello 16 (Hannu Tuohimaa, Kari Ahola), lauluseurat 
Sarakylän kappelissa su 25.9. kello 19 (Iivari Jurmu).
Kuolleet: Raimo Valtteri Stenius 86 v, Ahti Aukusti Siivik-
ko 85 v.

Elämme kirkkovuodessa par-
haillaan aikaa, jolloin ei ole 
ollut suuria juhlapyhiä. Tästä 
kertoo myös seurakunnan ju-
malanpalveluselämässä liturgi-
nen väri vihreä, joka on kasvun 
ja elämän väri. Tähän aikaan 
kirkkovuodessa pyhien tee-
mat ja evankeliumitekstit liit-
tyvät Jeesuksen toimintaan ja 
opetuksiin. Niissä kerrotaan, 
miten Jeesus kohtasi erilaisia 
ihmisiä tai mitä hän opetti jos-
takin ajankohtaisesta elämään 
tai uskoon liittyvästä asiasta.

Tulevan sunnuntain teema 
käsittelee Jumalan huolenpi-
toa, ja tähän liittyy myös py-
hän evankeliumi Matteuksen 
6. luvun mukaan. Se on kat-
kelma Jeesuksen pääopetus-
puhetta, vuorisaarnaa, jossa 
Jeesus käsittelee syvällisesti 
Jumalan lakia ja sen tulkintaa. 
Vuorisaarnasta on peräisin 
myös Isä meidän -rukous. 

Jumalan huolenpitoa kä-
sittelevän tekstikatkelman lo-
pussa Jeesus sanoo: ”Älkää 
huolehtiko huomispäivästä, se 

pitää kyllä itsestään huolen. 
Kullekin päivälle riittävät sen 
omat murheet”. (Matt. 6:34) 
Tätä kohtaa vuorisaarnassa 
olen usein pysähtynyt ajatte-
lemaan. Mitä Jeesus oikeas-
ti tarkoittaa, kun hän varoittaa 
murehtimasta? Mistä tällai-
nen suorastaan pyhään huo-
lettomuuteen liittyvä asenne 
kumpuaa? Se tuntuu sopivan 
kovin huonosti tämän päivän 
ajankohtaisten kysymysten 
ja huolten äärelle. Ajatellaan-
pa vaikka sitä, mitä uutisista 
olemme viimeisten viikkojen 
ja oikeastaan viimeisten vuo-
sien aikana saaneet lukea, kat-
sella ja kuunnella, ja millaisia 
aikoja olemme eläneet. Huol-
ta on turvallisuudesta, terve-
ydestä, toimeentulosta ja niin 
edelleen. Näiden kysymysten 
äärellä ollaan todellakin syvis-
sä vesissä. Ajatus Jumalan huo-
lenpidosta voi tuntua sanan 
helinältä elämän koettelemus-
ten keskellä. Tämän koki aika-
naan voimakkaasti myös van-
han testamentin matkamies 

Job. 
Jeesus opettaa, että kulle-

kin päivälle riittävät sen omat 
murheet. Ja käänteisesti voi-
daan todeta, että jokaiseen 
päivään riittää myös asioita, 
jotka tuovat toivoa ja iloa. Tah-
tooko Jeesus tässä sanoillaan 
muistuttaa siitä, että emme la-
maantuisi ja kuormittaisi itse-
ämme liikaa tulevaisuuteen 
liittyvillä huolilla ja kysymyk-
sillä? Ja rohkaistaanko meitä 
näiden sanojen kautta havah-
tumaan, että vaikka tulevai-
suudennäky olisi sumuinen, 
välillä hämärän peitossa, se on 
kuitenkin Jumalan antamaa tu-
levaisuutta. 

Jeesus kehottaa kaikkien 
aikojen uskovia havahtumaan 
luomakunnan äärellä Jumalan 
huolenpidosta. Tähän aikaan 
vuodesta taivaan lintujen tai 
lakastuvien kedon kukkasien 
sanoma tulee erityisellä tavalla 
lähelle. Katoavaisuudesta voi-
makkaasti viestivä luomakunta 
kertoo samalla jokaisen päivän 
ainutkertaisuudesta ja arvos-

ta. sanoillaan kullekin päivälle 
riittävistä huolista Jeesus liit-
tyy tähän. 

Ensi sunnuntain evankeliu-
missa Jeesus tahtoo sanoillaan 
kiinnittää katseemme olen-
naiseen: ”Etsikää ennen kaik-
kea Jumalan valtakuntaa ja hä-
nen vanhurskasta tahtoaan”. 
(Matt. 6:33). Pari viikkoa sit-
ten lähimmäisen sunnuntain 
evankeliumissa lainattiin rak-
kauden kaksoiskäskyä: ”Ra-
kasta Herraa, Jumalaasi koko 
sydämestäsi ja koko sielusta-
si, koko voimallasi ja koko ym-
märrykselläsi, ja lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi”. (Luuk 10:27) 
Nämä sanat rohkaisevat meitä 
luottamaan Jumalan huolenpi-
toon ja rakkauteen. Ja samalla 
ne viitoittavat tietä rakkauden 
palveluun: meitä kannustetaan 
toimimaan Kristuksen käsinä 
ja jalkoina täällä maailmassa. 

Timo  
Liikanen

Jumalan huolenpito

Sydämellinen kiitos kaikille 
merkkipäivääni 
muistaneille.

Anneli KorhonenAnneli Korhonen

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

Nyt on mahdollisuus 
päästä kokemaan talk-
shown tunnelmaa. Tarjol-
la inspiroiva, viihdyttävä, 
ja motivoiva tapahtuma. 
Vahvasti töihin Pudasjär-
vellä! -Talkshow järjeste-
tään 29.9. kello 12-16 Hy-
vän olon keskus Pirtin 
Kurkisalissa tai etäyhtey-
dellä.

Tapahtuma on kaikil-
le avoin ja väliajalla tarjo-
taan kahvit. Youtube-tähti 
sotepalveluiden suurku-
luttaja Tyyne Kettunen 
piipahtaa viihdyttämäs-
sä yleisöä. Tapahtuman 
juontaa Sami Kojonen 
Tahtiteatteri Oy:stä.

Vahvaksi-osatyöky-
kyisten työllistäminen 
-hankkeessa on rakennet-
tu osatyökykyisten palve-
lupolkuja ja työllistämi-
sen mallia Pudasjärvelle. 
Nyt on aika kertoa tulok-
sista. Takshown tähtivie-
raina ovat hankkeen asi-
akkaat ja heitä tuleva 
verkosto. Hankkeen asi-
akkaita on mukana ker-
tomassa omakohtaisista 

Vahvasti töihin Pudasjärvellä! -Talkshow

Talkshown vetää Sami Ko-
jonen Tahtiteatteri Oy:stä.

Sotepalveluiden suurkulut-
taja Tyyne Kettunen ilahdut-
taa yleisöä. 

kokemuksistaan työllisty-
misen polulla. Myös työn-
antaja kertoo, miten osa-
työkykyisen työllistäminen 
onnistui. 

-Viisi vuotta sitten en oli-
si uskonut, että pystyn vielä 
palaamaan kokoaikaiseen 
työhön. Pitkä taival on ollut 
kuntouttavasta opiskelun 
kautta työhön ja taas opis-
kelemaan. Onneksi olen 
saanut paljon tukea, kertoo 
Sirpa. 

Kohti työtä ja  
siinä jaksamista
Talkshowssa pureudutaan 
Vahvaksi-hankkeessa teh-
tyyn laajaan kehittämis-
työhön. Työkyvyn ja työl-
listämisen tuen verkoston 
toimijoista paikallisina täh-
tivieraina ovat terveyden-
hoitaja Johanna Penttilä, 
yksilövalmentaja Lilja Par-
viainen ja yrittäjä Tarja 
Hemmilä. Miten kehitetty-
jä toimintamalleja hyödyn-
netään maakunnallisesti ja 
valtakunnallisesti avaavat 
TYP-koordinaattori Anna-

Liisa Lämsä, työkykykoor-
dinaattori Marja Hiissa ja 
hyvinvointialueen projek-
tisuunnittelija Terttu Piip-
po. Pudasjärven kaupun-
gin valtuuston tähtikaartia 
edustaa puheenjohtaja 
Olga Oinas-Panuma. 

Kannattaa tulla kuule-
maan mitä vahvalla yh-
teistyöllä on saatu aikaan 
ja miten toiminta jatkuu 
hankkeen jälkeenkin. Ti-
laisuuden järjestää Pudas-
järven kaupungin työlli-

syyspalveluiden Vahvaksi 
- osatyökykyisten työllistä-
minen -hanke. Hanke päät-
tyy 31.10. Hanke toimii Eu-
roopan sosiaalirahaston 
rahoittamana (ESR) ja tuen 
on myöntänyt Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus. 

Aili Jussila, 
kuvat © Tahtiteatteri / 

www.tahtiteatteri.com
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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

FYSIOTERAPIAPALVELUT 
JARI JUNNA

Lomalla 29.9. - 5.10.2022.
Työskentelen 30.11.2022 asti. 

Lopetan  toiminnan ja siirryn eläkkeelle.

Ajanvaraukset p. 0500 558 368
Kurentie 24, Pudasjärvi

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

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko
Jauhelihakeitto L, G 
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Riisiä L,G
Broilerikastike L, G
Makkarapyttipannu L, G
Zhe zhuan beef L

Perjantai
Kanakeitto thaimaalaisittain
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L, G 
Yrtti perunavuoka 
Valkosipulihärkää L, G 
Lindstöminpihvejä L, G

Tiistai
Lohikeitto L, G
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Jättilihapulla L
Kinkkukiusaus L, G

Torstai
Lapinriistakeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L,  G
Kermaperunoita L, G 
Riisiä L, G 
Talon oma nyhtöpossu
Täytetyt falafelpihvit L, G 

Maanantai
Lihakeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamusi L, G
Kermaperunoita L,G
Karjalanpaisti L, G
Butter chicken L, G 

Päivittäin
Broilerin koipireisiä
Grillikylkeä 
Palvikylkeä
Päivän lämpimät  
kasvikset
Päivän salaatit

Nappaa 
mukaan 

herkulliset meillä 
valmistetut 
patongit!’

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-SU 22.-25.9. ELLEI TOISIN MAINITA.

K-Menu

OHUT  
RUISNÄKKILEIPÄ
250 g

265
PKT

089
PKT

Herkku-
toriltamme 

arkisin maistuvat 
lounasannokset 

mukaan!

K-Menu

PYYKINPESUJAUHE 
2 kg

399
PSS

135
PKT

Muista myös aina 
edulliset K-Menu tuotteet!

999
KG

TUORE SUOMALAINEN 
KIRJOLOHI
Kasvattaja  
Kalankasvatus Vääräniemi  
Taivalkoski, Suomi 
Rajoitus 2 kalaa/talous

SUOMI

ERÄ

Voimassa TO-LA 22.-24.9.

Olvi VICHY, KEVYTOLO  
KIVENNÄISVEDET  
tai SOKERITTOMAT  
VIRVOITUSJUOMAT 
12 x 0,33 l (0,96/l) sis. pantit 2,40 
Ei KevytOlo mehukivennäisvesi 
Rajoitus 2 erää/talous

Ilman  
Plussa-korttia 

6,49–7,49/12-pack 
(1,34-1,59/l) sis. 

pantit 1,2010.-
-28-39 %

Plussa-etu

2 x
12-PACK

HERKKUTORILTA

Voimassa TO-LA 22.-24.9.
SUOMI

250

K-ruokamestarin

GRILLATUT  
BROILERIN KOIVET

Raakapaino n. 330 g

Yksittäin 1,59 kpl

2 KPL

1190 3 KPL

Yksittäin 4,49 kpl

CALLUNA
13 cm, Saksa

1490
KIMPPU

ROOSA NAUHA 
KUKKAKIMPPU
Hollanti

Lahjoitus

kimppu
1 €

499
KIMPPU

Reilun kaupan

ROOSA NAUHA 
RUUSUKIMPPU
Kenia

Lahjoitus

kimppu
0,20 €

Ilman Plussa-korttia 2,25 kpl (7,50-9,00/kg)
380

MIKROATERIAT ja  
KIUSAUKSET
250-300 g (6,33-7,60/kg)

-15 %
Plussa-etu

2 KPL

049
PS

PERUNA
1 kg, Suomi  
Kiinteä, jauhoinen tai yleisperuna

K-Menu

SUODATINPUSSI  
 1x4/200 valkaisematon

K-Menu

WC-PAPERI
8 rll

Sodastream 

PEPSI MAX
sokeriton tiiviste 
0,44l

499
KPL

Seurakuntavaalien ehdo-
kasasettelu päättyi torstaina 
15.9. Määräaikaan mennessä 
jätettiin viime vaalien tapaan 
kolmen valitsijayhdistyksen 
perustamisasiakirjat: Kirkko 
Keskellä arkea -ehdokaslis-
ta, Kristillisten arvojen puo-
lesta -ehdokaslista sekä Toi-
miva Seurakunta - Lähellä 
Ihmistä -ehdokaslista.

Vaalilautakunnan tarkas-
tuksessa hyväksyttiin Kirk-
ko Keskellä arkea -ehdokas-
listan ja Toimiva Seurakunta 
- Lähellä Ihmistä -ehdokas-
listan perustamisasiakirjat. 
Kristillisten arvojen puo-
lesta -ehdokaslistalle vaali-
lautakunta antoi lisäselvi-
tyspyynnön puutteellisten 
tietojen vuoksi. Tiedot tulee 
toimittaa 3.10. mennessä.

Vaalilautakunnan pu-
heenjohtaja, kirkkoherra 
Timo Liikanen kertoi, että 
kirkon vaalijärjestyksen mu-
kaan ”Perustamisasiakir-
jat on hyväksyttävä, jos nii-
den johdosta ei ole esitetty 
huomautuksia tai päätet-
ty vaatia lisäselvityksiä”. 
Näin ollen vaalilautakunta 
vahvistaa Kristillisten arvo-
jen puolesta -ehdokaslistan 
3.10. pidettävässä vaalilauta-
kunnan kokouksessa, mikäli 
selvityspyynnössä mainitut 

Seurakuntavaaleissa kolme 
ehdokaslistaa viime vaalien tapaan

tiedot on toimitettu. Koko-
uksen jälkeen ehdokastiedot 
julkaistaan. Vaalilautakunta 
myös arpoo ehdokaslistojen 
järjestyksen sekä ehdokas-
numerot. 

Kirkko Keskel-
lä arkea -ehdokaslis-
tan ehdokkaat (*nykyinen  
valtuutettu):

Ahonen Eija, Ahonen 
Esko *, Alahäivälä Kirsi *, 
Harju Sauli, Kivilahti Sir-
pa, Komulainen Erja, Kouva 
Elmi *, Lantto Marja *, Siivik-
ko Aarne, Siuruainen Pentti, 
Veivo Sointu *. 

Toimiva Seurakunta - 
Lähellä Ihmistä -ehdokaslis-
ta Alatalo Tarja, Fali Sirkku 
*, Honkanen Erkki *, Hon-
kanen Tiina, Ikonen Eija *, 
Kinnunen Pekka, Nevanpe-
rä Kaarina, Pohjanvesi Päivi, 
Pohjanvesi Tapio, Pohjolai-
nen Teija, Puurunen Tert-
tu *, Pääaho Anne, Ruokan-
gas Mauno *, Soronen Paula, 
Stenius Sirkka, Tykkyläinen 
Marja-Leena, Virtanen Ilpo, 
Äikäs Seppo. 

Uusia  
ennakkoäänestys-
paikkoja 
Ehdokaslistojen lisäksi vaa-
lilautakunta käsitteli äänes-

Kirkkoherra Timo Liikanen otti vastaan torstaina 15.9. puolil-
tapäivin Markku Kemppaisen ja Anneli Kangasniemen jättä-
män Toimiva Seurakunta - Lähellä Ihmistä - valitsijayhdistyk-
sen perustamisasiakirjan sekä ehdokaslistan.

tyspaikkoja. Viime vaaleihin 
verrattuna kylien ennak-
koäänestyspaikkoja on vä-
hemmän, koska muutamis-
sa paikoissa äänestäminen 
oli todella hiljaista. Ennak-
koäänestyksen pääpaikak-
si on valittu Pudasjärven 
kirjakaupan entinen liike-
tila, jossa ennakkoäänestys 
on jokaisena päivänä kel-
lo 9-18. Koska pää-äänestys-
paikka on keskeisellä pai-
kalla Kurenalan taajamassa, 
kauppoihin ei tällä kertaa 
järjestetä erikseen ennakko-
äänestyspisteitä. 

Ennakkoäänestys järjeste-

tään: Pudasjärven kirjakau-
pan entinen liiketila 8.-12.11. 
klo 9-18, Kirkkoherranvi-
rasto ti 8.11. klo 9-11, sekä 
11.30-14, to 10.11 klo 12-
15, Hirsikampus ke 9.11 klo 
12-15, Sarakylän kappeli to 
10.11 klo 10-12, Puhos, ky-
lätalo Möykkälä to 10.11 klo 
13.30-15.  

Varsinaisen vaalipäivän 
äänestys toteutetaan seura-
kuntakodissa sunnuntaina 
20.11. kello 11-20. 

Heimo Turunen

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

TIISTAINA
www.vkkmedia.fi
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Yrityksiin työvoimaa täsmätyökykyisistä
Pudasjärven yrittäjille on 
koottu tukiverkosto täsmä-
työkykyisten työllistämisen 
tueksi. Se auttaa yritysten 
rekrytointia ja työvoiman-
saantia, sekä parantaa osa-
työkykyisten työllistymistä 
yrityksiin. 

Toimintaa on jo aloitettu 
kolmessa pudasjärveläises-
sä yrityksessä.  Pudasjärven 
kaupungin yksilövalmen-
taja Lilja Parviainen ja TE-
palveluiden työkykykoordi-
naattorit Jaana Hakanen ja 

Marja Hiissa tekevät tiivistä 
yhteistyötä yrittäjien kans-
sa. He etsivät yhdessä yrit-
täjän kanssa työtä osatyöky-
kyiselle yrityksen tarpeiden 
mukaisesti. Työntekijä etsi-
tään TE-palveluiden tuella ja 
työn räätälöinnissä työnteki-
jälle sopivaksi tuetaan. Yrit-
täjälle ja työntekijälle tarjo-
taan tukea työllistämisessä 
ja työn aloittamisessa. 

Työkykykoordinaattoto-
rit tarjoavat tukea ja neuvoja 
sekä työnhakijoille että työ-

antajille. Heiltä saa lisätie-
toja mm. työn räätälöinnistä 
ja työtehtävien muokkaami-
sesta. Lisäksi he antavat tie-
toa TE-toimiston tarjoamista 
työllistämisen tuista kuten 
palkkatuki ja työolosuhtei-
den järjestelytuki. Työkyky-
koordinaattoreihin voi olla 
yhteydessä matalalla kyn-
nyksellä. Lisätietoa on saa-
tavilla työmarkkinatori.fi 
-sivustolta ja sähköpostitse 
kuntoutusneuvonta.pohjois-
pohjanmaa@te-toimisto.fi 

Lilja Parviainen tu-
lee yrittäjien aamukahville 
14.10. kertomaan yrityksille 
ja työntekijöille tarjottavasta 
tuesta. Hänen kanssaan on 
mahdollisuus sopia yritys-
käynnistä ja lähteä yhdessä 
hakemaan työlle kaivattuja 
tekijöitä. 

Täsmätyö tarkoittaa työ-
tehtävien, -aikojen ja -olojen 
mukauttamista työntekijän 
osaaminen ja työkyky huo-
mioiden yrityksen tavoittei-
siin. Täsmätyökykyinen on 

henkilö, jolla on osa työky-
vystään jäljellä ja halu teh-
dä työtä. 

Täsmätyölle tekijöitä -toi-
mintamallia on ollut koor-
dinoimassa Vahvaksi - osa-
työkykyisten työllistäminen 
-hanke. Verkostoa on koot-
tu ja toiminta rakennettu yh-
dessä yrittäjien, TE-palvelui-
den, Pudasjärven OSAO:n, 
Pudasjärven kehityksen, Pu-
dasjärven työllisyyspalve-
luiden, Livokas ry:n ja Pu-
dasjärven Työkeskuksen 

kanssa. Tämä toiminta tu-
lee jatkumaan pysyvien toi-
mijoiden tekemänä verkos-
toyhteistyönä.  

Vahvaksi-hankkeen ke-
hittämistyö on loppusuo-
ralla. Hankkeen tuloksis-
ta kerrotaan Vahvasti töihin 
Pudasjärvellä! -talkshows-
sa 29.9. 

PUDASjärveläinen -lehti

Verkostoa kokoontui yrittäjille suunnatussa lounastapahtumassa Pirtin Nuorisotiloissa 8.9. Kontiotuote Oy:n laatuinsinööri Timo Pesiö, Vahvaksi-hankkeen projektipäällikkö Aili Jussila, Pu-
dasjärven työllisyyspalveluiden yksilövalmentaja Lilja Parviainen, Pudasjärven Kehitys Oy:n yritysneuvoja Auvo Turpeinen, Livokas ry:n yksilövalmentaja Jari Pekkala, Pudasjärven työkes-
kuksen ohjaaja Minna Puominen, harjoittelija Teija Liekola ja TE-palveluiden työkykykoordinaattorit Jaana Hakanen ja Marja Hiissa.

Pyöräluotsit opinahjossa
Suomen Punaisen Ristin Pu-
dasjärven osasto kouluttaa 
uusia pyöräluotseja Riksa-
pyörän käyttöön. Tiistaina 
6.9. oli teoriaosuus Työkes-
kuksessa ja 13.9. pääsimme 
käytännön kokeiluun Riksa-
pyörän sarvissa. Koulutetta-
via oli tällä kertaa kahdek-
san.

Teoriaosuuden koulutta-
jina olivat Riksapyöräkap-
teenit Arja Panuma ja Marja 
Lohvansuu. 

Liikennesääntöjä sekä 
yleistä pyörän käyttöä, huol-
toa ja hallintaa opasti Esa 
Erkkilä. 

Pudasjärven Riksapyörä 
on SPR:n omaisuutta, joka 
on hankittu Kohdataan ky-
lillä ja keskuksissa -hank-
keen avustuksella. 

-Tämän syksyn koulutus 
on meillä kolmas. Aiemmin 
on koulutettu sekä vapaaeh-
toisia että ammattilaisia Rik-
sapyöräluotseiksi. Toimin-
ta on vapaaehtoista, josta ei 
makseta korvausta. Pyörää 
saa käyttää ainoastaan nämä 
kaksi koulutusta käynyt 
henkilö, jolla on lupa ajelut-
taa joko omaistansa tai hoi-
valaitoksen asukasta. Kaikki 
koulutetut henkilöt tulevat 
saamaan oikeudet sähköi-
seen varauskalenteriin, kun 
se saadaan toimivaksi, ker-
toi Arja Panuma alustukses-
saan. 

Riksapyöräluotsit ovat 
vastuuvakuutettuja SPR:n 
toimesta. Pyörä on sähkö-
avusteinen, siinä on vaihteet 
sekä käsijarru, joka täytyy 
olla aina kytkettynä pääl-

le, kun otetaan kuljetettavaa 
kyytiin tai poistetaan kyy-
distä. Riksapyörä on 2-paik-
kainen ja molemmille on 
oma joko lanne- tai 5-pis-
teturvavyö. Myös kypärät 
ovat tarjolla kuljetettaville. 

Ulkoilun iloa  
Riksapyörällä
Vanhuksille ja liikuntarajoit-
teisille Riksapyörällä ulkoi-
luttaminen antaa ihan toi-
senlaisia elämyksiä uusien 
reittien myötä. Matkan var-
rella pääsee näkemään, kuu-
lemaan ja tuoksuttelemaan 
jotakin erilaista kuin mitä on 
tavanomaisilla reiteillä. 

Tärkeää on myös kohtaa-
minen ja yhteinen aika, vaik-
ka ei olisikaan tuttu luotsi 
mukana. Ulkoilu kuuluu hy-
vään elämään kaikilla ikä-
ryhmillä. Iloa tuottaa myös 

Käyttökoulutus ja ajoharjoitteluiltana perehdyttiin liikennesääntöjen lisäksi pyörän huoltoon 
ja sen erilaisten toimintojen hallintaan. 

Tällä kertaa Riksapyöräluotseiksi koulutettavia oli 8. Vasem-
malta lukien Virpi ja Jasmin Ervasti, Ari Pohjanvesi, koulut-
taja Arja Panuma, Jarkko Hiltunen sekä kouluttaja Marja Loh-
vansuu. Edessä Satu Kynsijärvi ja Raija Kälkäjä. 

pyöräily, jota kenties on 
nuoruudessaan harrastanut 
tai joutunut taittamaan mat-
koja muun kulkuvälineen 
puuttuessa. 

Riksapyörällä liikkumi-
nen ei ole kyydittävän iästä 
kiinni. 

Terttu Salmi

LähiTapiola Pohjoisen Hy-
vinvoiva Pohjoinen -lahjoi-
tuksia jaettiin tänä vuon-
na yhteensä 100 000 euroa 
17 erilaiseen yleishyödylli-
seen kohteeseen. Teemoina 
tämän vuoden lahjoituksis-
sa on muun muassa mie-
lenterveyden ja ennaltaeh-
käisevän hyvinvoinnin sekä 
liikenneturvallisuuden edis-
täminen. SPR:n Pudasjär-
ven osasto sai 5000 euron 
lahjoituksen sähköavustei-
sen vieripyörän hankintaan. 
Lahjoitus luovutettiin Lähi-
Tapiolan Pudasjärven toi-
mitiloissa tiistaina 13.9. Pu-
naisen Ristin Pudasjärven 
osaston puheenjohtaja Esa 
Erkkilä kertoi nyt hankitta-
van vieripyörän olevan jat-
koa aiemmin hankitulle, 
käytössä olevalle Riksapyö-
rälle, jota lainataan ikäih-
misten, liikuntarajoitteisten 
ja vammaisten kuljettami-
seen virkistystarkoitukses-
sa. Uutta on se, että vie-
ripyörällä ajettaessa voi 
kyydissä istuvakin osallis-
tua polkemiseen, muista 
toimista vastaa ainoastaan 

koulutettu pyöräluotsi. Uu-
den hankintahinta on 10000 
euroa ja rahoituksesta uu-
puu vielä noin 3000 euroa, 
mihin talkoisiin SPR:n Pu-
dasjärven osasto haastaa 
paikallisia yrityksiä osallis-
tumaan. 

Pyöräluotseja on jo pa-
rikymmentä ja lisää kou-
lutetaan jatkuvasti. Pyörät 
säilytetään vanhan terveys-
aseman autotallissa, joka on 
vuokrattu SPR:n Pudasjär-
ven osastolle ja Vapaaehtoi-
selle pelastuspalvelulle. 

LähiTapiolasta lahjoi-
tuksen luovuttaja palve-
lujohtaja Johanna Norkola 
toi terveiset toimitusjohta-
ja Veli Rajakankaalta, jonka 
mukaan maailman epävar-
muus ja sotatila Euroopas-
sa näkyvät myös Suomessa 
lisääntyneenä pahoinvoin-
tina, syrjäytymisenä ja mie-
lenterveysongelmina. Lähi-
Tapiola haluaa tukea niin 
ennaltaehkäisevää kuin 
akuuttia mielenterveystyö-
tä sekä nuorten, ikääntyvi-
en että erityisryhmien paris-
sa. HT

LähiTapiola tuki lahjoituksilla 
mielenterveyttä

LähiTapiola Pohjoisen 5000 euron lahjoituksen luovut-
tivat palveluasiantuntija Leena Kipinä ja palvelujohtaja 
Johanna Norkola. Lahjoituksen ottivat vastaan Punaisen 
Ristin Pudasjärven osaston ystävätoiminnanvastaava Arja 
Panuma ja puheenjohtaja Esa Erkkilä. 
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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 22.-28.9. TEKSTIILIOSASTOLTA TALOUSTAVARAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 22.-23.9. LAUANTAINA 24.9. MA-TI 26.-27.9. KESKIVIIKKONA 28.9.

TORSTAI-LAUANTAI 22.-24.9. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 26.-28.9.

KENKÄOSASTOLTA
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SaarioinenSaarioinen
MAKSA-, LIHA- MAKSA-, LIHA- 

MAKAROONI- MAKAROONI- tai  tai    
LIHAPERUNA-LIHAPERUNA-

SOSELAATIKKO SOSELAATIKKO 
400 g400 g

ValioValio
VIOLAVIOLA

TUORE-TUORE-
JUUSTOTJUUSTOT

200 g200 g

KotimainenKotimainen
TUORE-TUORE-

KURKKUKURKKU

KymppiKymppi
JAUHELIHA-JAUHELIHA-

HERNEKEITTOHERNEKEITTO
435 g435 g

MAALAIS-MAALAIS-
LIHA-LIHA-
HYYTELÖHYYTELÖ

AtriaAtria
GOTLER-GOTLER-
MAKKARA-MAKKARA-
TANKOTANKO
1 kg1 kg

Hyvä Hyvä 
NAUTA JAUHELIHANAUTA JAUHELIHA
rasvaa max 10%rasvaa max 10%

Atria Atria 
METSÄSTÄJÄN-METSÄSTÄJÄN-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

NaudanNaudan  
PALAPAISTIPALAPAISTI

Kulta Katriina Kulta Katriina 
KAHVIKAHVI
500 g500 g

Apetit Apetit 
PIZZA-PIZZA-
POHJAPOHJA
3 kpl3 kpl

PEPSIPEPSI
MAXMAX
1,5 l1,5 l
sis. pantinsis. pantin

ValioValio
JUUSTO-JUUSTO-
RAASTE-RAASTE-
PUSSITPUSSIT
130-150 g130-150 g

Herkkumaa Herkkumaa 
VIIPALE-VIIPALE-
KURKKUKURKKU
360/670 g360/670 g

Tuore Tuore 
PERATTUPERATTU
MUIKKUMUIKKU
pyyntivarauspyyntivaraus

PullaPirtti PullaPirtti 
HILLO-HILLO-
MUNKKIMUNKKI
8 kpl/560 g8 kpl/560 g

Vaasan Vaasan 
LAPIN  LAPIN  
RIESKASETRIESKASET
8 kpl/260 g8 kpl/260 g

RisellaRisella
VALMISRIISITVALMISRIISIT

200 g200 g
eri makujaeri makuja

UUTUUSUUTUUS
Atria PerhetilanAtria Perhetilan

KANAN HORNETKANAN HORNET
SIIVETSIIVET

900 g, hot chili900 g, hot chili

Olvi Olvi 
COLACOLA
1 l1 l
sis. pantinsis. pantin

Herkkumaa Herkkumaa 
HILLOTHILLOT
460 g460 g

Atria kananAtria kanan  
PAISTILEIKEPAISTILEIKE
500-600 g500-600 g
chili tai chili tai 
merisuolamerisuola

Oman talonOman talon
JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

BarillaBarilla
SPAGHETTISPAGHETTI

1 kg1 kg

TuoreTuore
NAUDANNAUDAN
MAKSAMAKSA

Dansukker Dansukker 
TALOUS-TALOUS-
SOKERISOKERI
1 kg1 kg

Wasa Sport Wasa Sport 
NÄKKI-NÄKKI-
LEIPÄLEIPÄ
550 g550 g

Suosi kotimaistaSuosi kotimaista
KOTIMAINENKOTIMAINEN
TUORETUORE
KIRJOLOHIKIRJOLOHI

Snellman Snellman 
NAUDANNAUDAN
JAUHELIHAJAUHELIHA
10% 400 g10% 400 g

EspanjaEspanja
SATSUMASATSUMA

HKHK
BURGERIBURGERI
100 g100 g

KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

Atria Atria 
KAALIKÄÄRYLEETKAALIKÄÄRYLEET

Atria perinteinen Atria perinteinen 
KARJALANPAISTIKARJALANPAISTI
700 g700 g

669595

Porsaan Porsaan 
TALOUSKYLJYKSETTALOUSKYLJYKSET

Ryhti Ryhti 
LÄMPÖSAAPASLÄMPÖSAAPAS
kiinteällä vuorellakiinteällä vuorella
Koot: 37-46Koot: 37-46

RyhtiRyhti
LÄMPÖSAAPASLÄMPÖSAAPAS
irtovuorellairtovuorella
Koot: 41-47Koot: 41-47

Kontio Classic Kontio Classic 
KUMISAAPASKUMISAAPAS
Koot: 34-46Koot: 34-46
mustamusta

Naisten Naisten 
Brantex Brantex 
TOPPA-TOPPA-
LIIVILIIVI
Koot: 36-46Koot: 36-46

NaistenNaisten
HOUSUTHOUSUT
useita värejäuseita värejä
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

Atom Atom 
HUOMIO-HUOMIO-
LIIVILIIVI
oranssioranssi
eri kokojaeri kokoja

Tyttöjen ja Tyttöjen ja 
poikienpoikien
Moomin Moomin 
VERKKA-VERKKA-
HOUSUTHOUSUT
Koot: 92-122 cmKoot: 92-122 cm

TyttöjenTyttöjen
Animals Animals 
HUPPARIHUPPARI
Koot: 98-128 cmKoot: 98-128 cm

PoikienPoikien
Jooko Jooko 
COLLEGE-COLLEGE-
PUSEROPUSERO
Koot: 90-130 cmKoot: 90-130 cm

Bear Clow Bear Clow 
HIRVILIIVIHIRVILIIVI
Koko: XLKoko: XL

METSÄSTYS-METSÄSTYS-
LAKKILAKKI
kääntömallikääntömalli
tikkivuori/tikkivuori/
korvasuojatkorvasuojat

PIPOJAPIPOJA
useita eri useita eri 
mallejamalleja
oranssioranssi

LIPPA-LIPPA-
LAKKILAKKI
oranssioranssi

PUUKKOJAPUUKKOJA

AlkaenAlkaen

John WestJohn West
TONNIKALA-TONNIKALA-

PALATPALAT
160/112 g160/112 g

Airam Airam AIRFLOOD AIRFLOOD 
PIR PIR 10w10w
* liiketunnistin* liiketunnistin
* 800 lumen* 800 lumen

Airam Airam AIRFLOOD AIRFLOOD 
PIR PIR 20w20w
* liiketunnistin* liiketunnistin
* 1600 lumen* 1600 lumen

Airam StellaAiram Stella
PÖYTÄVALAISINPÖYTÄVALAISIN
 *3w Led 280 lumen *3w Led 280 lumen

Airam AlppilaAiram Alppila
SEINÄVALAISINSEINÄVALAISIN

Airam Campus LedAiram Campus Led
PÖYTÄVALAISINPÖYTÄVALAISIN
 * musta tai valkoinen * musta tai valkoinen

Airam Loft Airam Loft 
RIIPPUVALAISINRIIPPUVALAISIN
 * musta tai valkoinen * musta tai valkoinen

Airam Neo Airam Neo 
KATTO-/KATTO-/
SEINÄVALAISIN SEINÄVALAISIN 
 * 12w 850lumen * 12w 850lumen
 * 3000k tai 4000k * 3000k tai 4000k

Airam Sansa Airam Sansa 
RIIPPUVALAISINRIIPPUVALAISIN

Airam Luka Airam Luka 
LADATTAVA LADATTAVA 
OTSAVALO OTSAVALO 

Nebo ladattava Nebo ladattava 
TASKULAMPPUTASKULAMPPU
450lumen450lumen

NeboNebo
TYÖVALOTYÖVALO
* 170lumen* 170lumen

Airam Airam 
ladattava ladattava 
PYÖRÄN- PYÖRÄN- 
VALOSETTI VALOSETTI   
*led etuvalo *led etuvalo 
300lumen300lumen
*Led takavalo*Led takavalo

Polkupyörän Polkupyörän 
TAKAVALO TAKAVALO 

Airam Airam 
Campers LedCampers Led
LYHTYLYHTY
*150lumen*150lumen

Airam NerioAiram Nerio
AVAIMEN-AVAIMEN-
PERÄ VALOPERÄ VALO

MaxwellMaxwell
 AA tai AAA AA tai AAA
PARISTOPARISTO 24 kpl 24 kpl
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Aurinkoinen syyssää kruunasi kunnostetun 
Kupson Kutsu -polun avajaistapahtuman

Kunnostetun Kupson Kut-
sun -polkureitistön avajais-
tapahtumaa vietettiin lauan-
taina 17.9. 

Reitistö oli mennyt huo-
noon kuntoon mitä varten 
Korpisen kyläseura ry. anoi 
Leader-rahoitusta. Hankkee-
seen saatiin avustusta noin 
12 000 euroa ja avustus käy-
tettiin materiaalihankintoi-
hin. Hankevastaava Pau-
la Paukkeri kertoi, että työt 
tehtiin talkoilla. 

- Ennen Paula-myrs-
kyä talkooväki ehti raiva-
ta reitistön kuntoon ja pois-
taa huonot pitkospuut. 
Polkureitistön alkuun lai-
tettiin mursketta ja soisiin 
maastoihin, kuten Keidaspo-
lun varrelle, uusittiin pitkos-
puita sekä Lohiojaan tehtiin 
silta kaiteineen. Opastau-
lu, reitistön varrella olevat 
opaskyltit ja kohdetaulut 
karttoineen ovat myös kun-
nostettu. Tarkoitus oli saa-
da reitistö valmiiksi kesinä 
2020-2021, mutta myrsky-
tuhojen vuoksi töitä siirtyi 
myös tälle vuodelle, kertoi 
Paula Paukkeri. 

Halonteko ei kuulunut 
projektiin, mutta niitä tehtiin 
paljon nuotiopaikoille. Kos-
ka halkoja on mennyt pal-

jon, vapaaehtoista halkora-
haa voi maksaa kyläseuran 
tilille. Kunnostuksen kohtei-
na oli polkujen lisäksi kolme 
taukopaikkaa, kuten sauna, 
Lohilammen alue sekä Nä-
köalapaikan Keidas ja Lu-
mous.

Kupson Kutsun 
vetonauloja
Korjatun Kupson Kut-
sun avajaistapahtuma al-
koi parkkipaikalta lauan-
taiaamuna klo 10, jolloin 
vaelluksille lähtevillä oli 
mahdollisuus päästä pati-
koimaan Paula Paukkerin 
ja Veikko Turpeisen opas-
tamille reiteille. Koska vet-
tä oli satanut edellisen yön 
aikana ja vielä aamullakin, 
vaeltamaan lähdössä oli vain 
muutamia henkilöitä. Paula 
Paukkerin mukana yli 9 ki-
lometrin vaelluksella olivat 
puolankalaiset Aila ja Anna 
Heikkinen. Veikko Turpei-
sen mukana lyhyemmän rei-
tin kävelivät Jaurakkajärven 
rannalla 50 vuotta mökkeil-
lyt lääkäripariskunta Seija ja 
Timo Timonen. Heidän mu-
kaansa Jaurakkajärven seu-
tu on rauhallista ja kaunista 
mökkimaisemaa. Timon mu-
kaan liikunta on mitä edulli-

sinta ja tärkeää kunnon sekä 
terveyden hoitamista, mitä 
kannattaa kaikenikäisten 
harrastaa. Päivi Turpeinen 
on paljasjalkainen jaurak-
kalainen, jolle Kupson mai-
semat ovat tuttuja jo vuo-
sikymmenien ajoilta. Hän 
tykkää liikkua Kupsossa ke-
säisin marjastaen ja talvisin 
lumikenkäillen. 

Kupson Kutsun vetonau-
loja ovat Lohilampi kaloi-
neen, näköalapaikka grilli-
kotineen ja Lohiojan varrella 
oleva hirsisauna laavuineen. 

Reiteillä kulkeneet ovat 
voineet lämmittää saunaa ja 
nauttia vesiputkesta pulp-
puavasta lähdevedestä. Sau-
na on kunnostettu ja osin 
uusittukin, kuten myös sau-
nan edustalla oleva laavu 
ja makkaranpaistopaikka. 
Kupson Kutsu on suosittu 
retkeilykohde. Siellä on vie-
tetty myös erilaisia perhe-
juhlia, kuten syntymäpäiviä 
ja ompa pariskunta viettä-
nyt myös hääyönsä näköala-
paikalla. 

Puolangantien varrel-
la olevalta P-paikalta pää-
see opaskyltin osoittamil-
le poluille. Lyhin polku on 
merkitty keltaisella, keski-
pitkä sinisellä ja pisin polku 

Kupson Kutsun historia
Jorma Alatalo kertoi Kup-
son Kutsun rakennetun 
noin 27 vuotta sitten. Silloi-
nen projekti oli organisoitu 
ja rakennettu Pohjois-Poh-
janmaan Metsäkeskuksen 
hankkeena, johon kuului 
kyläläisten omistamien 
metsien hoitosuunnitelmi-
en tekeminen Korpisen ky-
lällä. 

Oheistuotteena tuli Kup-
son Kutsun suunnittelu, jo-

hon saatiin valtion rahoi-
tusta ja työllisyystukea. 
Merkittävintä oli kyläläis-
ten talkootyö, jota tehtiin 
yli 2 000 tuntia. Alun perin 
suunnitelmana oli rinteen 
sisään tulevasta savusau-
nasta, mutta sen tekemi-
nen olisi ollut liian kallis-
ta. Hankkeen aikana tehtiin 
Korpisen kyläkirja ja Jaura-
kan veneranta. 

- Kupson Kutsu oli jo sii-

nä vaiheessa, että se oli ra-
pautumassa kokonaan. Me 
rakentajat olemme jo van-
hentuneita ja emme olisi 
pystyneet Kupsoa kunnos-
tamaan, mutta onneksi nuo-
rempi väki innostui Paula 
Paukkerin ansiosta kunnos-
tamaan reitistön, Jorma Ala-
talo ja Kalervo Juntunen 
kiittelivät Paulaa ja talkoo-
laisia. 

Miten käynee Kupson 
Kutsun jatkossa, jos 

tällaisia luonnonvoimien 
tekemiä tuhoja vielä tulee, 

pohdiskelivat talkootöitä 
tehneet Jorma Alatalo ja 

Kalevo Juntunen.

punaisella maalilla. Lisäksi 
puissa on heijastintarrat, jot-
ta pimeän tullen otsalampun 
valossa löytää lähtöpaikalle.

Kupson Kutsun korjaus-
hanketta hallinnoi Korpisen 
kyläseura ry. Hankkeen kus-
tannusarvio oli 23 640 euroa, 
josta talkootöiden osuus 10 

400 euroa. Konetyötä tehtiin 
100 tuntia ja muuta kunnos-
tustyötä 1 238 tuntia. 

Lähemmäs sata henki-
löä kävi lauantain avajaista-
pahtumassa, jossa sai naut-
tia Risto Ojalan paistamista 
räiskäleistä. Ilahduttavaa oli, 
että nuotion äärellä liikkui 

paljon myös lapsia ja nuo-
ria. Kukin pääsi grillaamaan 
makkaraa. Naiskokkien tar-
joamana oli mehua ja kahvia 
sekä arpajaiset. Raimo Nie-
mikorpi kitaran- ja Elisa Oja-
la ukulelen säestyksillä lau-
lettiin. RR 

Avajaistapahtumassa kävi kaikkiaan satakunta vierasta ja oli ilo nähdä paljon myös lapsia ja 
nuoria mukana. 

Hankevastaava Paula Paukkeri kertoi tilaisuudessa olleille Kupson kunnostustyöstä ja kiitteli 
ahkeria talkoolaisia sekä maanomistajia. 

Kupson Kutsun portti johdattaa kulkijan eripituisille reiteille. 
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Nivankankaan asemakaavan 
toteutussuunnittelu käynnistymässä
Pudasjärven kaupunginhal-
lituksen kokous pidettiin 
tiistaina 13.9. Nivankankaan 
asemakaavoitus on edennyt 
kaavaluonnosvaiheeseen. 
Kaavaluonnos on ollut näh-
tävillä heinä-elokuussa ja 
luonnoksesta on järjestetty 
yleisötilaisuus. Luonnokses-
ta jätetyt muistutukset ovat 
käsittelyssä ja tarvittavat 
muutokset tehdään kaava-
ehdotukseen. Hallitus päät-
ti käynnistää Nivankankaan 
asemakaava-alueen kunnal-
listekniikan suunnitteluvai-
heen 2. toteutussuunnitte-
lun Sweco Infra & Rail Oy:n 
kanssa.

Yksityisteiden 
korjauksiin  
avustuksia
Kaupunginvaltuuston hy-
väksymien yksityistie-

käytäntöjen mukaan yksi-
tyisteiden kunnossapidon 
hoitamisen ja avustuksien 
myöntämisen tavoitteena on 
varmistaa haja-asutusalu-
een liikenneverkon säilymi-
nen liikenteen edellyttämäs-
sä tyydyttävässä kunnossa 
kaikkina vuodenaikoina. 
Kaupungin yksityistiekäy-
täntöjen mukaan yksityis-
tiekunnilla on mahdollisuus 
käyttää Pudasjärven kau-
pungin puitesopimuskump-
paneita. Yksityistiekunnal-
la on mahdollisuus saada 
suunnittelukustannuksiin 
avustusta kaupungilta, jos 
rakentamiskohde on valti-
onavustuskelpoinen ja jos 
yksityistielle on perustet-
tu tiekunta. Panuman yksi-
tyistien tiekunta on saanut 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskukselta myönteisen val-
tionavustuspäätöksen sillan 

uusimista varten. Tiekunta 
hakee kaupungilta rakenta-
miskustannusten avustusta 
15 prosenttia hankkeen kus-
tannuksista eli yhteensä 63 
939 euroa, jota hallitus esit-
tää kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi. 

Poijula-Valkin yksityis-
tien tiekunta on päättä-
nyt käynnistää Petäjäsaaren 
maapenkereen sillan tai tie-
rummun rakennushankkeen 
ja valinnut tarjousten pe-
rusteella suunnittelijan sekä 
päättänyt hakea suunnitte-
lukustannukset avustuksena 
kaupungilta. Avustuksesta 
päättää kaupunginvaltuusto.

Lakarin koulun 
laajennus 
Lakarin koulun teknisen 
työn uudislaajennuksen ra-
kentaminen on käynnistynyt 

elokuussa 2022. Uudislaa-
jennuksen rakennustyön on 
määrä valmistua helmikuun 
2023 loppuun mennessä, 
jolloin ykkösrakennuksen 
korjaustyöt on mahdollista 
aloittaa maaliskuussa 2023. 
Hyväksyttiin Sitowise Oy: 
tarjous Lakarin koulun 1 ja 2 
rakennuksen toteutussuun-
nittelusta hintaan 41 000 eu-
roa sekä rakentamisen ja ta-
kuuajan tehtävistä hintaan 
38 645 euroa.

Yhdistystoimijoille 
tilat maksutta 
Jatkoselvitys yhdistystoimi-
joiden maksuttomista tilo-
jen käyttömahdollisuuksis-
ta on edennyt Suojalinnan 
ja Hyvän Olon Keskus Pirtin 
osalta. Esitetyt tilat ovat yh-
distysten varattavissa ilman 
maksua 3.10. alkaen varaus-

aikojen ja tilakokonaisuuk-
sien puitteissa. Varattaviin 
tiloihin tuotetaan tilakäyttö-
ohjeet ja säännöt. Varausme-
kanismit ovat tilakohtaiset. 
Maksuttomia tiloja on tarjol-
la mm. Hirsikampus, Hyvän 
olon keskus Pirtti, kaupun-
gintalo, Pohjantähti, Suoja-
linna, Puikkari, entisen kirja-
kaupan tila, seurakuntatalo, 
Osviitta ja työkeskus, 

Vuokratalot Oy:lle 
miljoonatakaus
Kaupunginhallitus esittää 
valtuustolle, että myönnet-
täisiin enintään 1 000 000 
euron suuruinen omavel-
kainen takaus Pudasjärven 
Vuokratalot Oy:n Kuntara-
hoitus Oyj:n kanssa perus-
tamalle kuntayritystodis-
tusohjelmalle. Takaus on 
voimassa 31.12.2025 saakka.

Vain hyviä syitä- 
Tekijöitä -hanke 
Vain hyviä syitä -Tekijöitä 
Pudasjärvelle on yritysten 
ja kaupungin yhteinen ve-
tovoimahanke, joka tukee ja 
vahvistaa koulutusten ja val-
mennuksen kautta pudasjär-
visten pk-yritysten rekry-
tointiosaamista. Hankkeen 
tavoitteena on varmistaa, 
että Pudasjärvellä toimiviin 
yrityksiin saadaan osaavaa 
työvoimaa ja siitä osataan 
pitää kiinni. Yrittäjät ovat 
pyytäneet, että Pudasjär-
ven kaupunki tukee pk-yri-
tysten kasvua ja kehitystä. 
Vain hyviä syitä - Tekijöitä 
Pudasjärvelle hankkeen oh-
jausryhmään kaupunginhal-
lituksen edustajaksi nimet-
tiin Mari Kälkäjä. 

PUDASjärveläinen -lehti

Ajankohtaista asiaa jahtikansalle
Maanantai-iltana 19.9. viiti-
senkymmentä metsästäjää 
kokoontui vuotuiseen hir-
vipalaveriin Pohjantähden 
auditorioon. 

Kokouksen avasi Pudas-
järven Riistanhoitoyhdis-
tyksen puheenjohtaja Mika 
Timonen. 

Lyhyessä alustuksessaan 
Timonen kertoi Pudasjär-
velle myönnetyn tälle jah-
tikaudelle 466 hirvieläimen 
pyyntilupaa, joka on 40 
prosenttia pienempi kuin 
viime vuonna. Vasapro-
sentti on tänä vuonna pe-
räti 55. Peltohirviä ei ollut 
Pudasjärven alueella maa-
nantaiaamuun mennes-
sä ammuttu yhtään. Timo-
nen kehotti myös järkevään 

metsästämiseen, ettei hir-
vikanta pääse kääpiöity-
mään. Tämän jälkeen hän 
antoi puheenvuoron vierai-
lijoille, joista ensimmäisenä 
Riistakeskuksen riistasuun-
nittelija Veli-Matti Kangas 
kertoi aluksi yleistä huo-
mioitavaa alkavalla pyynti-
kaudella, lupakäytännöistä 
sekä kertasi metsästyksen 
johtajan velvollisuudet ja 
oikeudet. Hän muistutti 
vielä, että pyyntiluvansaa-
jan on ennen metsästyksen 
alkamista ilmoitettava kir-
jallisesti paikalliselle riis-
tanhoitoyhdistykselle sekä 
metsästyksen johtaja että 
varajohtajat. Helpoiten sen 
saa hoidettua Oma riista 
-palvelussa minkä kautta 

myös kaadetut hirvieläimet 
tulee ilmoittaa riistakes-
kukselle. 

Metsähallituksen eri-
koissuunnittelija Mikko 
Rautiainen luennoi yleisi-
luontoisista asioista, kuten 
porotalouden huomiointi 
hirvestyksen aikana, maas-
toliikenneluvista, koiran 
käyttämisestä metsästyk-
sessä ja kokonaisvaltaisesta 
turvallisuudesta metsästyk-
sessä. Lopuksi Rautiainen 
muistutti Tolpanvaaran 
tuulivoimapuiston raken-
nustyömaasta, josta pide-
tään infotilaisuus pe 23.9. 
alueella metsästäville seu-
rueille sekä paikalliselle 
riistanhoitoyhdistykselle. 

Illan päätteeksi Vesa Tei-

vaanmäki kertoi, että am-
pumaradalle on viimeinkin 
saatu ympäristölupa. 

Paikkaa on kunnostettu 
ampumaharrastuksen edis-
tämiseksi ja tulevana lau-
antaina siellä on koeam-
munnat. Ampumaradalle 
on toimitettu suolasäkkejä, 
joita voi hakea hirvennah-
kojen säilömiseen. Nahat 
toimitetaan riistanhoito-
yhdistykselle. Teivaanmä-
ki muistutti vielä, että hir-
vennahkojen tuomisessa 
on noudatettava aukioloai-
koja. 

Terttu Salmi 

Pohjantähden auditorioon kerääntyi vuotuiseen hirvipalaveriin viitisenkymmentä kuulijaa.

Frisbee kisaan 
tulevana lauantaina 
runsaasti osallistujia

Pudasjärven Frisbeeseura 
järjestää tulevana lauantai-
na 24.9. Neste Pudasjärvi 
Open 2022 kilpailun. Mu-
kaan on tulossa kello 10 
alkavaan kisaan täydet 72 
osallistujaa ja jonossa on 
vielä lisää peruuntumis-
ten varalta. Kilpailijat kier-
tävät radan kaksi kertaa, 
joka tietää tapahtumarik-
kautta lähes koko päivän 
ajan. Pudasjärveltä on mu-
kana reilut 10 kilpailijaa. 
Muut kilpailijat ovat lähi-
paikkakunnilta noin 200 
kilometrin säteeltä.

Frisbeeseuran puheen-
johtaja Lauri Heikkilä ker-
toi, että viime syksynä val-
mistunutta rataa on tämän 
kesän aikana vielä laitettu 
viimeisen päälle kuntoon. 

-Seitsemällä lähtöpai-
kalla on penkkejä. Opas-
tuskylttejä on parannettu 
laadukkaampiin ja mer-
kattu selkeästi kierto-
suuntia. Tuoreimpana pa-
rannuksena on kuluvalla 
viikolla tehty väylällä 12 
ja 13 hiekkarinteeseen por-
taita. Näin on mukavam-
pi kulkea alas eikä hiek-
ka menee kenkiin, kertoi 
Heikkilä.

Kesän aikana on radal-

la ollut vilkasta käyttöä ja 
radasta on tullut kehuja. 
Radalla on monipuoliset ja 
hyvät korkeuserot omaa-
vat väylät, joten on käytet-
tävä monenlaista heittoja. 
Kaikki väylät ovat siiste-
jä. Ei ole pusikoita, jonne 
kiekot hukkuisivat. Väy-
läopasteet ovat tarkko-
ja mm. jokainen puu niis-
sä merkattu. Koreissa on 
nuolet, jotka osoittavat 
seuraavalle heittopaikal-
le. Seuraava kori yleensä 
myös pääsääntöisesti nä-
kyy. Runsaan käytön seu-
rauksena voi myös seurata 
polkuja seuraaville heitto-
paikoille. 

Heikkilän mukaan ko-
meina kesäiltoina Jyrk-
käkosken huvikeskuksen 
parkkipaikalla on ollut 
jopa 20 autoa ja lisäksi pol-
kupyörät. Silloin rataa on 
ollut kiertämässä yhtä ai-
kaa 35 pelaajaa, jolloin rata 
on täynnä. Parhaina kesä-
päivinä on pelattu 150-200 
kierrosta. 

Lauantain kisaan ylei-
söllä on vapaa pääsy. Väy-
lät tulee jättää kilpailijoi-
den käyttöön. Kisaa voi 
seurata heittäjien takaa, 
opastaa Heikkilä. HT
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Herkuttelijan Syysmyyjäiset
Pudasjärven Rauhanyhdis-
tyksellä oli perjantaina 9.9. 
iloista yhdessäolon tunnel-
maa, kun pitkän tauon jäl-
keen voitiin järjestää vuotui-
set Syysmyyjäiset. 

Avajaissanat lausui seu-
raisäntä Jari Kumpula, jonka 
johdolla veisatun virren jäl-
keen Eero Illikainen piti al-
kuhartauden. 

Pitkät pöydät olivat täyt-
tyneet leivonnaisista sekä 
vuokaruuista. Kenenkään ei 
tarvinnut lähteä pois nälkäi-
senä, sillä keittiöryhmä oli 
valmistanut ruokailua var-
ten herkullisia uuniperunoi-
ta täytteineen sekä salaattia 
leivän ja ruokajuomien kera. 
Retkipisteestä sai ostaa kah-
via, teetä tai mehua ja siinä 
oli lisukkeena marjapiirak-
kaa tai leetapullaa. 

Arpajaiset arvokkai-
ne palkintoineen kuuluvat 
myös myyjäistapahtumaan 
sekä lapsille omat onginta ja 
narunveto.

Yhdistyksen tapahtumiin 
valmistaudutaan huolella ja 
jokaiseen tehtävään on oma 
ryhmä, joka huolehtii osuu-
destansa. 

Illan päätteeksi myymät-
tä jääneet leivonnaiset sekä 
keittiöltä tullut ruoka huuto-
kaupattiin.

- Olemme iloisia, että 
saatiin vihdoinkin järjestää 
nämä Syysmyyjäiset parin 
välivuoden jälkeen ja pai-
kalla on näinkin paljon vä-
keä arki-illasta huolimatta. 
Tätä tilaisuutta on valmistel-
tu koko kulunut viikko sekä 
täällä paikan päällä että ku-
kin omissa toimipisteissään 

muun muassa leipomalla, 
kertoi seuraisäntä.

Paikalla oli arviolta 120 
henkeä. Rauhanyhdistyksen 
tilat ovat hulppeat. Keittiö 
on monipuolinen ja toimiva, 
missä on ilo valmistaa ruo-
kaa. Tiloja myös vuokrataan 
erilaisiin tapahtumiin, sillä 
saliin saadaan istumapaik-
koja noin kolmelle sadalle 
henkilölle. 

Lokakuussa tulee Limin-
gan Rauhanyhdistys jär-
jestämään oman myyjäis-
tapahtuman Pudasjärvelle, 
mutta siitä tiedotetaan sitten 
lähempänä varsinaista ajan-
kohtaa. 

Terttu Salmi 

Retkipisteessä pääsi nauttimaan kahvihetkestä hämyisellä 
nuotiolla.

Ruokatarjoilusta pitivät keittiön puolella huolta Helena 
Ihme, Arja Nikula, Anni-Inkeri Törmänen, Mirja-Liisa Ihme 
sekä muutama muu emäntä, jotka eivät ehtineet kuvaan mu-
kaan. 

Lasten ongintapaikalla oli myös vilskettä. Anni Koivukangas 
avusti, kun tytär Eedit onki oman saaliinsa verhon takaa.

Pitkät pöydät täyttyivät leivonnaisista ja vuokaruuista.

Oulunkaaren Tärkeä porukka 
osallistui peikkohaasteeseen

Kesäkuussa käytiin katsastamassa paikat.

Peikot vietiin Syötteelle syyskuun alussa.

Utajärven Puutarhapeikko-
Kullero on eläköityessään 
ottanut toimintakeskuksen 
puutarhasta mukaan taimet, 
perustaen oman puutarhan 
peikkopolulle. 

Vaalan Eetu valmistui yhteis-
työssä Oulujärven meriros-
vojen kanssa. Laukussa lei-
pää ja leipäjuustoa hilloilla 
sekä matkamusiikkina Vaa-
lalaisen Maustetyttöjen levy.

Pudasjärven työkeskuksen 
peikot Onerva Kanerva, Kel-
po Turjake sekä Hertta Halaa-
ja kuvastavat pudasjärveläis-
ten sydämen asioita: luonto, 
metsästys ja hetkestä nautti-
minen ja välittäminen.

Simon Uuno-peikko asui en-
nen Simojoen sillan alla luo-

lassa, mutta on nyt muutta-
nut Pudasjärvelle tunturien 

katveeseen nahkismerta 
mukanaan. 

Iin Raasakan JÖRÖ on kalas-
tajapeikko Iistä. Raasakan 
JÖRÖ lähti Syötteelle katse-
lemaan kalapaikkoja, josko 
sieltä löytyisi hyvä tonkopu-
ro. Peikko tykästyi Syötteen 
maisemiin ja löysi sieltä mu-
kavia kalakavereita.  

Tärkeä porukka on Oulun-
kaaren kuntayhtymän asia-
kasfoorumi. Jäsenenä on 
asiakkaita ja ohjaajia Oulun-

peikot. Talven ajan kunnis-
sa teimme ajatustyötä, ke-
vään tullessa peikot alkoi-
vat rakentumaan. Kävimme 
katsomassa ja tarkistamassa 
peikkopolun esteettömyyt-
tä ja kuuntelemassa peikko-
polun historiaa kesäkuus-
sa 2022. Kesän aikana peikot 
saivat viimeisen loppusila-
uksen, ja tehotiimi siirsi 1.9. 
peikot uuteen kotiinsa Syöt-
teelle. 

Pudasjärven 
asiakasfoorumin ohjaajat 

Minna ja Jenniina

kaaren joka kunnasta. Yksi 
tärkeän porukan keskeisim-
mistä tavoitteista on tuo-
da erityisryhmien asiakkai-
ta yhteen ja saada kuuluviin 
heidän ääntään, tarpeitaan 
ja näkemyksiään sekä saada 
tasavertaiset palvelut myös 

erityisryhmien jäsenille. 
 Pudasjärven Tärkeän po-

rukan väki innostui syksyl-
lä 2021 Pudasjärven kyli-
en haasteesta tehdä peikko 
Syötteen peikkopolulle. He 
haastoivat muut Oulunkaa-
ren kunnat tekemään omat 
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Iso-Syötteen Huippukym-
pillä lauantaina 17.9. naisten 
sarjan nopeimmiten 10 kilo-
metrin matkan juoksi Pudas-
järven Urheilijoiden Mari 
Laakkonen 40.52. Hänel-
le hävisi seurakaveri Henna 
Vanhanen minuutin verran 
ajalla 42.04. Kolmanneksi 
nopeimmin nousi tunturin 
huipulle oululainen Emmi 
Hanhimäki 44.50. Huippu-
kympillähän juostaan ensin 
lähes tasamaalla noin seit-
semän kilometriä, jonka jäl-

keen alkaa nousu kohti Iso-
Syötteen Huippua, Hotelli 
Iso-Syötteen pihaa. Viimei-
sellä noin kolmella kilomet-
rillä on nousua 202 metriä 
sekä jyrkkyyttä paikoin yli 
15 astetta. Kisaan on asetet-
tu naisten ja miesten sarjojen 
voittajille lisähaasteena ta-
voiteajat. Naisilla se on 38.50 
ja miehillä 33.30. Mikäli ajan 
alittaa, on tiedossa rahapal-
kinto muiden palkintojen 
lisäksi. Naisten reittiennä-
tys on vuodelta 2013 36.10 

ja juoksijana Kenian Perille 
Nengampi. 

Miehissä vauhdikkain 
tänä vuonna oli Pudasjärven 
Urheilijoiden Samuli Hussa 
35.44. Vaalan Karhujen Juho 
Hyyryläinen piti toiseksi ko-
vinta vauhtia ajallaan 37.24. 
Kolmanneksi juoksi Saarijär-
ven Pullistuksen Joonas Rin-
ne. Hänen aikansa oli 39.57. 
Joonas kertoi illan kestä-
vyysseminaarin yhteydes-
sä, että voisi lähteä kuntoi-
lumielessä Huippukympille, 

ei missään nimessä kilpaa 
juoksemaan. No huippu-
urheilijan kuntoiluvauhti 
näyttäisi olevan ihan kohtuu 
kovaa, kun noita aikoja kat-
selee. Samuli sanoi juoksun 
jälkeen, että tasamaaosuus 
meni mukavasti, mutta kyl-
lä ylämäkeen lähdettäessä 
jäsähti lihaksiin oikein kun-
nolla. Vähän samantapai-
set olivat myös Joonaksen 
tunteet. Miesten reittiennä-
tystä pitää hallussa Kenian 
Josphat Menjo vuodelta 2012 

ja aika on todella kova 31.30. 
Huippukympillä on usei-

ta eri sarjoja niin naisille kuin 
miehille sekä tytöille että po-
jille. Eri sarjoista löytyi myös 
kuusamolais– ja taivalkoske-
laisedustusta. Naisten 50v-
sarjassa KEV:n Kaisa Ojala 
juoksi kolmanneksi ajallaan 
56.01 ja Metsäveikkojen Lil-
ja Buller neljänneksi 58.50. 
Miesten M70-sarjassa KEV:n 
Leevi Moilanen oli toinen 
ajallaan 1.02,55. Nuorimmis-
sa sarjoissa 11- ja 13- vuoti-

aat juoksivat kaksi kilomet-
riä ja 15-vuotiaissa matka 
oli 4,4 kilometriä. T15 no-
pein oli Kuivasjärven Au-
ran Lotta Talvensaari 20.40. 
T13-sarjassa nopeinta vauh-
tia piti Pudasjärven Urhei-
lijoiden Iiris Piri 13.16. ja 
T11-sarjassa nopein oli Kii-
mingin Urheilijoiden Iina 
Talvensaari 15.28.

Reijo Jokinen

Mari Laakkonen ja Samuli Hussa 
nopeimmat Huippukympillä

Miesten sarjan kolme parasta Juho Hyyryläinen, Samuli Hussa ja Joonas Rinne.

13.Huippukymppi Iso-
Syötteellä piti sisällään 
myös 16.9. perjantai illan 
Kestävyysseminaarin. Täl-
lä kertaa juoksuasioista oli 
kertomassa keksimatkojen 
juoksija Joonas Rinne. Hä-
nen esiintymisensä ja luen-
tonsa olivat todella hyvät. 
Itse muistan Joonaksen jo 
nuorten sarjojen osalta, jol-
loin omia valmennettavia-
ni kävi samoissa kisoissa 
sekä leirityksissä. Hänen 
ennätyksensä ovat 1500 m 
3.338,56 sekä 800 m 1.45,96. 
Nuorten sarjoissa Joonas 
ennätti napata 11 Suomen 
mestaruutta. Tähän men-
nessä Kalevan Kisoista kuu-
si mestaruutta 1500 met-
riltä ja kolme mestaruutta 
800:lta. Lisäksi hänellä 
on Universiadien pronssi 
1500:lta. 

Lapsuudessa oli pal-
jon liikuntaa pihaleikkien 
kautta. 9-vuotiaana yleisur-
heilu tuli mukaan harras-
tuksena. Melko pian kes-
tävyysjuoksu alkoi tuntua 
omalta lajilta. Lapsuudes-
sa oli monipuolista tekemis-
tä: telinevoimistelu, hiih-
to, suunnistus, jalkapallo, 
sulkapallo sekä yleisurhei-
lun muut lajit. Alkuaiko-
jen urheilusta Joonakselle 
ovat jääneet mieleen seura-

cup reissut sekä oman iden-
titeettinsä rakentaminen 
urheilun ja liikunnan kaut-
ta. Nuoruusajan urheilus-
ta Joonas nosti esille tiet-
tyjä kohtia. Ensimmäiset 
SM-kisat hän kävi 14-vuo-
tiaana. Kotiin tuomisina oli-
vat hopeamitalit 800 met-
riltä ja 2000 metriltä. Äiti 
aloitti ”valmentamisen” 
Joonaksen ollessa 14-vuo-
tias. 15-vuotiaana nuorten 
SM-kisoista kultaa 800:lta 
sekä 2000:lta metriltä. Ke-
hitys jatkui hyvään tahtiin 
17-vuotiaaksi asti, jolloin 
juoksi silloisen 17-vuotiai-
den Suomen ennätyksen 
800 metrillä. 19- vuotiaana 
oli ensimmäinen ulkomaan-
leiri Portugalissa. 

Nuoruus piti sisällään 
myös haasteelliset vuodet. 
17- vuotiaana (2012) tehty 
800 metrin ennätys ei paran-
tunut kuin vasta 22-vuotiaa-
na (2017). Haasteiden syyk-
si Joonas mainitsi: koivu- ja 
heinäallergiat, mykoplas-
man sekä valmennuksessa 
varovaisuus liialliseen voi-
maharjoitteluun. Vuonna 
2017, 22-vuotiaana, tapah-
tui käänne kohti parempaa. 
Edellä mainitut ongelmat 
olivat voitettu. Ensimmäi-
nen Kalevan Kisojen mesta-
ruus 1500 metrillä ja prons-

sia 800 metriltä. Viimein 
myös 800 metrin ennätys 
parani ja meni kerralla alle 
1.50. 2017 kauden lopul-
la tuli kuitenkin takareisi-
vamma, josta ei onneksi tul-
lut suurempaa ongelmaa. 
2018-kaudella olivat ensim-
mäiset korkeanpaikan leirit. 
3,5 viikkoa Joonas oli Etelä-
Afrikassa 2000 metrin kor-
keudessa sekä neljä viik-
koa Arizonassa 2100 metrin 
korkeudella. 2019 ennätyk-
set paranivat alkuvuodesta, 
kauden kohokohtana oli ar-
vokisamitali, pronssi, Uni-
versiadeista. 

Vuonna 2020 Joonas otti 
tuplamestaruuden Kale-
van Kisoissa (800m, 1500m) 
ja myös ensimmäisen la-
jivoiton Ruotsi -ottelussa. 
2021 1500 metrillä ennätys 
meni ensi kertaa alle 3.40. 
800 metrillä syntyi myös 
uusi ennätys 1.45,96. Lisäk-
si tuli tuplamestaruus Kale-
van Kisoissa. Mennyt kausi 
2022 piti sisällään EM-kisa-
edustuksen. EM-kisat olivat 
hyvä kokemus ja onnistu-
nut juoksu, vaikkei jatkoon 
päässytkään. Kaudella ei 
syntynyt ennätyksiä, mut-
ta kausi oli joka tapaukses-
sa vahva ja onnistunut, mm. 
Kalevan Kisojen tuplames-
taruus sekä hyvä juoksu 

Ruotsi-ottelussa. Harjoitus-
kaudella tullaan palaamaan 
” normaaliin” leiritysryt-
miin eli Etelä- Afrikka sekä 
Arizona. 

Joonas toi esille tähän-
astisesta parhaita paloja. 
On saanut paljon hyviä ka-
vereita ympäri Suomea ja 
Eurooppaa. Harjoituslei-
rit ovat olleet onnistunei-
ta. Hän on tuntenut, että on 
kasvanut henkisesti, mikä 
näkyy kaikessa tekemisessä. 
Suomi-Ruotsi -ottelu vuon-
na 2018, kun viimeisessä la-
jissa 1500 metrillä Suomen 
juoksijat ratkaisivat maaot-
teluvoiton Suomelle. 

Joonakselle esitettiin 
myös useita kysymyk-
siä luennon jälkeen. Niis-
tä voisi nostaa joitakin esil-
le: Nuorempana on tärkeää 
harjoitella monipuolises-
ti useamman lajin voimin. 
Lisättäessä harjoittelun 
määrää on oltava tarpeek-
si malttia. Harjoittelu koh-
ti kovempia tavoitteita on 
pitkäaikainen, useamman 
vuoden kestävä prosessi. 
Alppimaja on hyvä paik-
ka aloitettaessa korkean-
paikan harjoittelua, mutta 
pidemmälle ehtineille vuo-
ristoharjoittelu on parem-
pi vaihtoehto. Silloin vain 
on oltava tarkkana harjoi-

Joonas Rinne luennoi 
Huippukympin kestävyysseminaarissa

tusmäärien kanssa. Joonak-
sellakin on kokemusta, että 
vuoristoharjoittelu on ollut 
liian kovaa. Harjoittelussa 
Joonas käyttää rytmiä, jossa 
on kaksi kovaa viikkoa, jon-
ka jälkeen yksi palauttava. 
Talvella, mikäli Joonas jou-
tuu käyttämään nastalenk-
kareita, niin korkeintaan 
2-3 x / viikko. Jos juoksee 
päivittäin, niin helposti tu-
lee jalkavaivoja / penikka-
taudin oireita. Ohjelmassa 
on jonkin verran mukana 
mäkijuoksuja. 

Ulkomaanleireiltä on 
saanut myös hyviä vinkke-

jä ajatellen omaa harjoitte-
lua. Ensi vuoden 2023 ta-
voitteena ovat MM-kisat, 
joihin näkee olevan mah-
dollisuuksia. Vuosi 2024 on 
vielä tärkeämpi, silloin ta-
voitteena EM-kisat ja olym-
piakisat. Joonas muisteli, 
että kymmenisen vuotta sit-
ten kävi ensimmäistä kertaa 
juoksemassa Huippukymp-
piä Iso-Syötteellä. Siitä läh-
tien myös Hotelli Iso-Syö-
te on ollut yksi tärkeä tukija 
hänen harjoittelussaan.

Reijo Jokinen

Huippukympin kestävyysseminaarissa luennoi keskimatko-
jen SM-juoksija Joonas Rinne.

Naisten sarjan kolme parasta Henna Vanhanen, Mari Laakkonen ja Emmi Hanhimäki. 
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Kirkollisverojen kertymä ja valtionrahoitus 
talousarvioennustetta suurempi
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto kokoon-
tui maanantaina 19.9. Kirk-
kovaltuustolle saatettiin tie-
doksi talousarviototeuma 
31.7. Toimintatuottojen ko-
konaistoteuma on 104 000 
euroa. Hautojen lunastus-, 
kaivu- ja peittomaksuja on 
29 000 euroa reilusti yli ta-
lousarvioennusteen. Puun-
myyntituottojen toteuma on 
15 000 euroa, joka on noin 
25 000 euroa alle talousar-
viossa arvioidun määrän. 
Tälle vuodelle ei ole mui-
ta hakkuita suunniteltu. 
Käyttötalousmenojen sääs-
töt ovat yhteensä noin 33 
000 euroa. Kustannussääs-
töt ovat tulleet siitä, kun toi-
minta on ollut osin keskey-
tyksissä koronaepidemian 
takia. Kiinteistöjen ylläpito-
kulut ovat noin 10 prosenttia 
yli talousarvion. Kirkollisve-
rojen kertymä ja valtionra-
hoitus heinäkuun lopussa 
oli 855 000 euroa, joka on 90 
000 euroa talousarvioennus-

tetta suurempi. Verotulo-
jen täydennysavustusmäärä 
on tänä vuonna 108 000 eu-
roa, joka on 11 000 euroa ta-
lousarvion määrärahaa suu-
rempi.

Investointeja
Kirkon, kellotapulin tornin 
korjaus ja huoltomaalaus on 
valmistunut. Maalauksen 
kokonaiskustannus oli noin 
16 200 euroa. Sarakylän kap-
pelin maalaus ja sadevesijär-
jestelmien asennus on myös 
valmistunut. Kokonaiskus-
tannus 16 350 euroa. Seura-
kuntakeskuksen äänentois-
tolaitteiden hankinnasta jäi 
kuluja 2022 vuodelle vielä 2 
100 euroa. Seurakuntakes-
kuksen remontista on tähän 
mennessä aiheutunut noin 
24 000 euron suunnitteluku-
lut. Talousarviossa remontil-
le on varattu 700 000 euroa. 
Suurin osa kustannuksis-
ta tulee siirtymään vuodel-
le 2023. Rahoitusarvopape-
rit, rahat ja pankkisaamiset 

olivat elokuun lopussa noin 
1,9 miljoonaa euroa, jotka 
kasvoivat vuoden vaihteesta 
noin 180 000 euroa. Neuvos-
to ehdotti kirkkovaltuuston 
hyväksyttäväksi päivitetyn 
seurakunnan ja hautainhoi-
torahaston vuoden 2022 ta-
lousarvion sekä toiminta- ja 
taloussuunnitelman vuosille 
2023–2024.

Veroprosentti 
vuodelle 2023
Talousarviovuoden 2023 
alustavat laskelmat perustu-
vat 1,5 kirkollisveroprosent-
tiin, mikäli toteutuu kirkol-
lisverojen arvioitu kertymä 
1 150 000 euroa ja valtionra-
hoitus noin 150 000 euroa ja 
arvioitu verotulojen täyden-
nys 97 000 euroa. Toiminta-
tuottoja on arvioitu 250 000 
euroa ja toimintakuluja noin 
1,45 miljoonaa euroa. Edel-
lä mainituilla perusteilla ta-
lousarviovuosi 2023 ja suun-
nitelmavuodet 2024-2025 
osoittavat karkeasti nolla 

ali-/ylijäämää. Investointe-
ja ja vuosikorjauksia vuon-
na 2023 on suunnitelmissa 
seurakuntakeskuksen korja-
ukset ja vuosina 2023-2025 
Riekinkankaan hautaus-
maan hirsiaidan kunnostus. 
Neuvosto esitti valtuustolle, 
että se määrää vuoden 2023 
kirkollisveroprosentiksi 1,5 
prosenttia.

Vanhustentalo- 
yhdistyksen  
vuokra-asia
Pudasjärven vanhustentalo-
yhdistys on lähettänyt seu-
rakunnalle kirjeen, jossa se 
pyytää alentamaan vuok-
raamansa noin 21480 ne-
liömetrin rivitalotonttien 
vuokrahintaa 50 prosentil-
la. Pudasjärven seurakun-
nan tonttien vuokratulot 
ovat noin 31 000 euroa vuo-
dessa, josta Pudasjärven 
Vanhustentaloyhdistyksen 
ja Pudasjärven kaupungin 
päiväkodin tonttien vuok-

rat ovat kumpikin noin 10 
400 euroa vuodessa ja loput 
noin 10 000 euroa ovat oma-
kotitalo- ja teollisuustont-
tien vuokratuloja. Vanhus-
tentaloyhdistyksen tontin 
vuokra muodostaa merkit-
tävän vuotuisen tulonläh-
teen seurakunnalle. Lisäksi 
seurakunta on aikaisemmin 
linjannut, ettei se myy myös-
kään kaupungille vuok-
raamansa päiväkodin tont-
tia merkittävän vuotuisen 
vuokratuoton vuoksi. Näin 
Kirkkoneuvosto ei lämmen-
nyt vanhustentaloyhdistyk-
sen tontin vuokranalennus-
pyynnölle, vaan totesi ettei 
tonttivuokralla ole merkit-
tävää vaikutusta vanhusten 
taloudelliseen tilanteeseen.

Metsänmyynti- 
sopimus Stora 
Enso Oy:n kanssa
Vuoden 2022 talousarviossa 
on arvioitu saatavan metsä-
myyntituloja metsänhoito-

suunnitelman mukaisesti 40 
000 euroa. Tästä on toteutu-
nut 15 000 euroa, eikä enem-
pää puunmyyntituloja ole 
vuodelle 2022 odotettavissa. 
Talous ja toimintasuunni-
telmissa on varattu vuosille 
2023 ja 2024 puunmyynti-
tuottoja 60 000 euroa/vuosi. 
Talouspäällikön toimeksian-
tona Metsänhoitoyhdistys 
Koillismaa ry/metsäneu-
voja Jussi Perttu on valmis-
tellut tarjouspyyntöasiakir-
jat, joissa puunmyyntiä on 
suunniteltu Lukkarilan ti-
laan. Pertun tarkastamissa 
tarjouksissa parhaaksi tar-
joukseksi osoittautui Sto-
ra Enson tarjous, jonka arvo 
vertailulaskelmassa on 118 
944 euroa. Puunmyyntitulot 
kohdennetaan vuosille 2023 
ja 2024. Neuvosto hyväksyi 
tarjouksen ja valtuutti kirk-
koherran ja talouspäällikön 
allekirjoittamaan sopimuk-
sen. 

PUDASjärveläinen lehti 

Siurualla tietoa vesi- ja sähkökatkoihin varautumisesta

Siurualla vietettiin keski-
viikkona 14.9. avointa ja 
maksutonta palvelupäivää, 
joka järjestettiin tällä ker-
taa Telkkälässä Myllypir-
tillä. Tilaisuus kiinnosti ih-
misiä laajasti, sillä väkeä 
tapahtumaan oli tullut hy-
vin Siuruan alueelta ja mo-
lemmin puolin pitäjänrajaa; 
Asmuntista, Pudasjärveltä 
ja Ranualta. Suomen Pelas-
tusalan Keskusjärjestön 72 
tunnin varautumiskoulut-
taja Tiina Parkkinen kertoi, 
kuinka voi varautua kolmen 

vuorokauden sähkö- ja ve-
sikatkotilanteita varten. Pu-
dasjärven kaupungin liikun-
tatoimen liikunnanohjaaja 
Malle Haas antoi tietoiskun 
kaatumisenehkäisystä ja 
näytti osallistujille muuta-
mia helppoja tasapainohar-
joituksia kotiin tehtäväksi.

Popli:n Eloa ja Iloa kylil-
le –hankkeen Teemu ja Tan-
ja järjestivät osallistujille 
Kunnon Mummola – testejä, 
kuten puristusvoiman mit-
tausta ja tuolilta ylösnousu 
–testejä sekä tasapainoilua 

tasapainoradalla. Siuruan 
Kylä ry tarjosi palveluillan 
pullakahvit ja järjestelyis-
tä huolehti ansiokkaasti As-
muntin maa- ja kotitalous-
seuran naiset. Kiitämme 
Myllypirtin omistajaa Pasi 
Haarahiltusta tilan tarjoa-
misesta tapahtuman käyt-
töön sekä kaikkia innokkaita 
osallistujia ja muita järjeste-
lyissä mukana olevia.  

Yhdessä luontoon 
seuraavana 
Seuraava palvelupäivä jär-

jestetään tiistaina 4.10. kel-
lo 16.30 alkaen Yli-Siuruan 
entisellä koululla teemal-
la Yhdessä Luontoon. Tee-
man mukaisesti pääsemme 
muun muassa mielikuva-
luontomatkalle, saamme tie-
toa liikunnan merkityksestä 
hyvinvointiin, sekä opastus-
ta siihen miten luonto toimii 
liikunnan mahdollistajana. 
Lopuksi Valto Savolainen 
viihdyttää kuulijoita yhteis-
lauluilla ja ”mahdollisuu-
della laittaa jalalla koreasti”. 
Tapahtumassa on mahdol-

lisuus ruokailla. Tarjolla on 
keittoruokaa lisukkeineen, 
sekä tietenkin pullakah-
vit. Mikäli haluat ruokail-
la, ilmoita siitä ennakkoon 
26.9. mennessä Annikalle 

040 650 1992 tai Helenalle 
040 5065498. Laitahan päivä-
määrä kalanteriin ja tervetu-
loa mukaan palvelupäivään. 

 
Siuruan Kylä ry

Asmuntin Maa- ja kotitalousseuran naiset ahertamassa kah-
vinkeittohommissa. 

Pudasjärven SPR:n Esa Erkkilä ja Suomen Pelastusalan Kes-
kusjärjestön 72 tunnin varautumiskouluttaja Tiina Parkki-
nen kertoivat Vapepan toiminnasta ja kuinka varautua vesi- 
ja sähkökatkoihin. 

Poplin - Eloa ja iloa hankkeen Tanja Löytynoja testaamassa 
Pasi Haarahiltusen puristus voimaa.

Runsaslukuinen yleisö oli saapunut Myllypirtillä kuulemaan ajankohtaisia asioita mm. varau-
tumisesta vesi- ja sähkökatkoihin. Osallistujat kokeilivat harjoituksia, joilla voi ehkäistä kaatumisia.
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Hevosmiesten Uusi Tietotoimisto HUTI kertoo uu-
tisessaan, että Japanissa on kehitetty yhdistet-
ty suutelu- ja ompelukone Kissinger.  Saksassa on 
kehitteillä uudentyyppinen sähköauto Voltswa-
gen. Ja Suomen Sievin lipunmyyjä työskentelee 
nykyisin Suomen pienimmällä Kilon asemalla. 
Mutta kekseliäs oli se eläintenhoitajakin, joka sa-
noi kahdelle elefantille: ”Kärsikää toisianne.” Eikä 
puuttunut älliä luonnonsuojelijalta, joka tuuma-
si norppaparille: ”Teidän ei pidä hyljeksiä toisi-
anne!” Eikä sahanhoitajalta, joka tuumasi uudel-
le sahurille: ”Täällä onkin jo kaivattu uutta verta!”

* * *
Köppäset ja Töppäset olivat jo 30 vuoden ajan lo-
mailleet samaan aikaan 
– ja samassa mökissä. Kun mökissä oli vain yksi huo-
ne, Rupposka uteli: – Mitenkäs te hoidatte sen pusut-
telupuolen loman aikana? 
– No alkuvuosina pidettiin särmiä sänkyjen välissä, 
rouva Köppänen vastaa. – Mutta viime vuosina on riit-
tänyt, kun yöksi on laitettu silmälasit pöydän päälle!                                              

* * *
Vääpeli kättelee uusia alokkaita ja tuumaa ensimmäi-
selle: – No nyt te voitte kertoa ensimmäisellä kotilo-
malla isällenne, että olette puristanut oikein vääpelin 
kättä. Mikäs hän onkaan ammatiltaan? Alokas: – Ken-
raali, herra vääpeli!  

* * *
Tarjoilija kahvilassa: – Te olette tainnut lopettaa tu-
pakanpolton vasta äsken?
Asiakas: – Mi-mistä te sen arvasitte?  
Tarjoilija: – No harva sitä tumppaa tupakan viineriin!

* * *
Laihialta kuuluu kummia. Yksi isäntä oli ollut veren-
luovutuksessa ja vaatinut näytettä takaisin. Naapurin 
farmaseutti oli näet kertonut, että veressä on soke-
ria. Uudempi uutinen kertoo, että laihialaiset jäteau-
tot ajavat nykyisin todella kovaa. Kuljettajat näet pel-
käävät, että lasti ryöstetään. 

* * *
Haastemies soittaa ovikelloa. Pikkuinen Julle avaa 
oven.
Haastemies: – Onko isäsi kotona? Julle: – Ei.
Haastemies: – Onko äitisi kotona? Julle: – Ei. Sekin 
on piilossa.

* * *
Erään paikkakunnan terveysaseman odotusau-
la pullisteli vuoroaan odottavia paikkakuntalaisia. Si-
sään astuu maahanmuuttaja, joka lähtee määrätietoi-
sesti kävelemään hoitohuoneen ovea kohti. Ökysen 
isäntä nousee pystyyn, näyttää vuoronumeroaan ja 
sanoo: – Minä ensin, ymmärrättekö?
Maahanmuuttaja: – Minä lääkäri, minä ensin, ym-
märrättekö?      

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Sievin myyjä  
Kilon asemalle

Veneitä laiturissa Nätteporin rannassa. Kuva: Mauri Hietala

Eläkeläiset Sokkoretkellä
Varhain lauantaiaamulla 10. 
syyskuuta 41 pirteää eläke-
läistä kiiruhti Honkasen lin-
ja-autoon. Lähtö oli kohti 
"tuntematonta". Kyseessä oli 
Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distyksen jäsenistön Sokko-
retki. 

Matka suuntasi etelään 
päin pienessä jännityksessä 
porukan laulaessa ja iloises-
ti jutustellen. Viimein saa-
vuimme meren rantaan! Ul-
kona auringon lämittäessä, 
jäimme odottaman Hailuo-
toon menevää lauttaa. 

Merimatkan jälkeen pää-
dyimme Marjoniemeen, jos-
sa meitä odotti herkullinen, 

Pihalla pääsi ihastelemaan luonnonmateriaaleilla värjättyjä 
lankoja. 

Taikuutta oli ilmassa, kun Aelco ry. esitti maagisen esityksen 
Hyvästä haltijattaresta. 

Ryhmä tutustui sekä merimatkaan että Marjoniemen museoalueeseen, jossa vietettiin kotiseutupäivää.

lämmin ateria, mihin kuu-
lui jälkkäriksi kakkukahvit. 
Ulkoilimme merituulessa 
ja moni meistä oli huomi-
oinut lämmintä vaatetusta 
mukaan. Seuraavaksi siir-
ryimme Hailuodon museo-
alueelle, jossa vietettiin ko-
tiseutupäivää. Nähtävillä oli 
alueen historiaa muun mu-
assa rakennuksissa. Pihal-
la oli lankojen värjäys luon-
nosta saatavilla kasveilla tai 
marjoilla. 

Kiinnostavaa oli nähdä 
ja kuulla maaginen esitys 
Hyvä haltijatar Faarastiina, 
jonka tarinan henkilöt olivat 
Aelco ry:n taitavat esiintyjät.               

Matkalaisistamme osa 
kävi tutustumassa myös 
Hailuodon paikalliseen olut-
panimoon. Kaikkiaan ul-
koilu ja hyvä seura aurin-
koisena retkipäivänä sai 
matkalaiset piristyneenä 

lähtemään kotimatkalle, jon-
ka lisäksi iltapäiväkahvit 
munkin kera kruunasi päi-
vämme. 

Heleena Talala
Kuvat Kyllikki Tolkkinen 

Jarin pakinat
PUDASjärveläisessä aloitettiin julkaisemaan Jarin pakinoita. Kirjoittajana on porvoolainen 

harrastekirjailija Jari Outila, joka viettää paljon aikaa Pudasjärvellä.

Työn palkka
Jos kirjoittaa romaania 15-vuotta. Sitten kun se on valmis, 
niin sitä ei julkaise kukaan. Siinä voi silloin hermo kiristyä. 
Vuosien työ valuu hukkaan! Ehkä voisi yrittää kirjoittaa no-
velleja. Tuhannen sivun sijaan 100-sivua. Ja jos ei kelpaa, 
niin eivät ymmärrä hyvän päälle. Tämä ei ole itsepetosta. 
Se on totuus. Ja sitä voi tuumia, että jos ajatukset ovat liian 
originelleja, niin on edelläkävijä. Se huomattaisiin 300-vuo-
den kuluttua, kun käsikirjoitus kaivettaisiin esiin arkeologi-
sissa kaivauksissa. Ajattelisivat, että on se ollut nero. Silloin 
kova työ palkitaan! (Vaikka ei ole itse sitä enää näkemässä.)

Vieras  
avaruudesta
Jos humanoidi tu-
lisi maapallolle ja 
muuttaisi itsensä 
jollain ilveellä ih-
miseksi, niin sil-
loinhan se olisi ex-
humanoidi!

Keskustelu
Keskustelussa voi käydä niin, 
että vasta kymmenen vuoden 
kuluttua keksii, mitä olisi voi-
nut toiselle sanoa silloin siinä 
tilanteessa. Sitten sitä saa har-
mitella, kun ei älynnyt!
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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!

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

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEETPIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

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

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

• LISÄERISTYKSET
• Kuivaamon elevaattorimontun tyhjennykset ym.

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

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

Metsänomistaja, Metsänomistaja, 
ota yhteyttä!ota yhteyttä!

 Puistotie 2, Pudasjärvi

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

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

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä
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PALVELUHAKEMISTO 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

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

Meiltä:

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

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

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

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  
p. 0400 499 745

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 

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

Palvelemme: 
ma-to 9.00-17.00, pe 9.00-18.00, la 9.00-13.00 

-välitykset kaikkiin maihin

Merkonomiopiskelijat aloittivat 
opiskelun inventointitehtävällä
Liiketoiminnan perustut-
kinnon opiskelijat aloittivat 
opintonsa elokuun alussa 
OSAO Pudasjärven yksikös-
sä. Nyt he ovat olleet viikon 
verran seuraamassa tavara-
talon työpäiviä, tutustumas-
sa asiakkaisiin ja myytäviin 
tuotteisiin. He inventoivat 
Pudasjärven M-tavaratalos-
sa myytäviä tuotteita. 

Liiketoiminnan lehtorina 
OSAO Pudasjärven yksikös-
sä toimiva Marja Kuusiniva 
kertoi tavoitteena olleen 
kaupan alan yhteen perus-
työtehtävään tutustuminen 
ja työyhteisössä toimimi-
nen. Osa pääsi kokeilemaan 
asiakaspalvelua, kun jotkut 
asiakkaat tulivat kysymään 
esimerkiksi jotain tuotetta. 
Vaitiolovelvollisuutta koros-
tettiin. Niin, ja tutustuttiin 

samalla toinen toisiimme 
uudessa opiskeluryhmässä, 
Kuusiniva täydentää. 

Opiskelijoiden 
kokemuksia
Tehtävänä oli inventoin-
ti eli myytävien tuotteiden 
kappalemäärien laskeminen 
hintojen mukaisesti. Opin 
työtehtävistä tavoittees-
sa pysymistä, järjestelmälli-
syyttä ja tarkkuutta sekä it-
seni johtamista. Minun oli 
välillä vaikeaa hillitä itseäni, 
jotta en olisi uppoutunut jär-
jestelemään hyllyjä, mikä ei 
kuulunut tällä kertaa tehtä-
viin. Opin myös, että yhteis-
työ voi olla itsenäistä työs-
kentelyä tehokkaampaa, 
jos työpari ”puhaltaa yh-
teen hiileen” ja molemmat 

ovat motivoituneita työhön. 
Kiitos Annelle ja Marjukal-
le mukavasta yhteistyöstä! 
Marjo Honkanen

M-tavaratalossa oli hyvä 
yhteistyö ja kaikki tekivät 
ahkerasti töitä. Henkilökun-
ta otti minut tosi hyvin vas-
taan ja suhtautui minuun 
hyvin. Mukavaa oli saada 
vaihtelua koulupäiviin. Otto 
Riekki

Opin inventoimaan pa-
remmin ja tehokkaammin. 
Yhteistyö toimii, kun on itse 
avoin ja mukava muille. Pa-
rasta oli yhdessä työskente-
ly ja muutenkin yhdessä ole-
minen. Ossi Rissanen

Kauppiaiden  
näkökulma
M-Tavaratalo Pudasjärven 

yksi kauppiaista Tapani Ra-
nua kertoi, että yhteistyö 
OSAOn kanssa oli mutka-
tonta ja sujuvaa. Opiskelijat 
noudattivat annettuja työ-
ohjeita. Projektin aikana teh-
dyt ohjeistuksien tarkennuk-
set opiskelijat omaksuivat ja 
pystyivät viemään käytän-
töön hyvin. 

-Opiskelijoiden työpanos 
auttoi inventointityötämme 
merkittävästi. Mielellämme 
teemme yhteistyötä OSA-
On kanssa jatkossakin tar-
joamalla työssäoppimiseen 
mahdollisuuksia. Kiitoksia 
niin opiskelijoille kuin opet-
tajallekin antoisasta projek-
tista, Ranua lisää. 

OSAO tiedotus 

Otto Riekki ja Ossi Rissanen pitivät parhaana yhdessä teke-
mistä. 

Marjo Honkanen oppi inventoinnissa järjestelmällisyyttä ja 
tarkkuutta sekä itsensä johtamista. 

Rykimätansseissa ennätyssuosio

Poromies Eero Magga sekä 
orkesteri Matti Waenerberg 
ja Marko Hannula laittoivat 
lauantaina 17.9. tanssiporu-
kan liikkeelle Rykimätans-
seissa Pintamolla. Lippuja 
myytiin 150, joka on ryki-
mätanssien ennätysyleisö. 
Tanssien järjestäjinä olem-
me iltaan erittäin tyytyväi-
siä. Porotortilla kauppa kävi 
hyvin ja tuote meni kau-
paksi viimeistä lihamurusta 
myöten. Onnennaula tanssi 
oli illan ohjelmassa ja se toi 
oman jännityksen tanssi-il-
lan huipentumana. Tämän 
syksyn onnennaula tuote-
palkinnon sai Raija Pöllä-
nen Eino Tolkkisen kanssa. 

Tuotepalkinnon oli loihti-
nut ”kulinaristi” Esa Huo-
vinen eli tuotteet ovat Pin-
tamolla valmistettuja ja osin 
Pintamojärven antimia. 

Liiterissä Jesse Huit-
si hoiti karaokepuolen am-
mattimaisesti ja laulajia riit-
ti. Luonnollinen seuraus 
rykimäajan tansseista on, 
että tulevan kesän alkupuo-
lella Pintamolla pidetään 
”kesämerkkitanssit”, joihin 
Eero Magga orkestereineen 
on lupautunut esiintyjäksi. 

Syksyä jatketaan tans-
sin merkeissä. Lauantaina 
1.10. tanssittajaksi tulee Rai-
ner Bollström & Graniitti. 
Jatkoa seuraa noin kahden 

Poromies Eero Magga sekä orkesteri Matti Waenerberg ja 
Marko Hannula laittoivat tanssiporukan liikkeelle Rykimä-
tansseissa Pintamolla. Kuva viime vuodelta.

viikon välein järjestettävillä 
tansseilla vuoden loppuun 
saakka. Näitä odotellessa 
hyvää syksyn jatkoa kaikil-

le ja tervetuloa viihtymään 
Pintamolle!

Paavo Holappa 
Pintamon Kyläseura
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RUSKATANSSITRUSKATANSSIT  
SUOJALINNALLASUOJALINNALLA 

(Urheilutie 2, Pudasjärvi) 
la 24.9.2022 klo 20.00-24.00

Järjestää Pudasjärven Ns./Iijoen Tanssijat

Tanssit tahdittaa 
tanssiyhtye  

DUURISEISKA
Lippu 12 €

Jari Norkolan TANSSIKURSSI 
klo 18.00-19.30 foksi/fusku alkeis-jatko, 

sisältyy tanssilipun hintaan. Pelkkä kurssi 7 €

Paikalla tanssikenkämyynti
Tervetuloa!Tervetuloa!

Syötteen 
Mökkiläisyhdistyksen
SYYSKOKOUS 

Hotelli Pikkusyötteen tiloissa 
lauantaina 1.10.2022 klo 15-17.

Tervetuloa! 

Tervetuloa mukaan!

RETKEN OULUUN  
KÄDENTAITOMESSUILLE

la 15.10.2022

Pudasjärven maa- ja 
kotitalousnaiset ry. tekevät

Lähtö Oikopolun pysäkiltä klo 9.00 
paluu samaan paikkaan klo 17.00

Retken hinta on 25 euroa jäsen ja 35 euroa ei jäsen.
Hintaan sisältyy matka ja lippu.

Maksu tapahtuu autossa pankkikortilla tai pankkisiirrollla.
Ilmoita lähdöstäsi 3.10. mennessä Raijalle p. 044 238 0982.

Veeti Purola Sm-viesteistä
Pudasjärveläinen Vee-
ti Purola osallistui 10-11.9. 
nuorten SM-viestijuoksu-
kilpailuihin Jyväskyläs-
sä. Veeti edustaa Oulu py-
rintöä. hän juoksi osuuden 
P15 4x100 metrin juoksus-
sa. Pyrinnön joukkue si-
joittui 13:sta. Kilpailussa 
oli joukkueita yhteensä 26. 
Veetin joukkueen aika oli 
49,30 ja Veetin aika 11,14. 
Sileällä satasella Veetin 
henkilökohtainen ennätys 
on 12.34. Veeti juoksi toi-
sen osuuden, joten ajasta 
jää helposti pois sekunnin 
verran, kun ei tarvitse star-
tata telineistä.

M17 4x300 metrin mat-
kalla Pyrinnön joukkue 
pääsi finaaliin ja sijoittui 
viidenneksi.

- Sijoitukseen olen to-
della tyytyväinen, koska 
päästiin televisioon. Ai-
kamme oli 2.33. Juoksin sa-
man päivän aikana kaksi 
kertaa eli alkuerät ja finaa-
lin. Kyllä se hieman jäns-
kätti. Joukkueita oli 20. Sää 
oli erinomainen, kun ei ol-
lut tuulta. Viestiporukas-

Veetin juoksu kulki hyvin Jyväskylän Sm-viestijuoksuissa.

Veeti juoksi P15 4x100 metrin ja M17 4x300 metrin juoksuis-
sa.

Ikosen paliskunnan 
VARSINAINEN 
SYYSKOKOUS

perjantaina 30.9.2022 klo 17.00 
Raimo Hepolan talossa. 

Käsitellään PH-asetuksen 3 pykälän määräämät asiat, 
toimihenkilöiden valinnat sekä hallituksen esittämät ja 

muut esille tulevat asiat. 
Siurualla 14.9.2022 hallitus

Siuruan Kylä ry
SYYSKOKOUS 

su 2.10. Konttilan Erän Hirvituvalla 
klo 15 alkaen. 

Esillä sääntömääräiset ja muut käsiteltävät asiat. 
Makkaratarjoilu, tervetuloa!

PUDASJARVI.FI

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPI-
TOSOPIMUSTEN IRTISANOMINEN 
Pudasjärven kaupunki irtisanoo tällä kuulutukselle 
kunnossapitämiensä yksityisteiden kunnossapito-
sopimukset päättymään siten, että niiden viimeinen 
voimassaolopäivä on 30.9.2023. 
Irtisanominen perustuu valtuusto 8.10.2020 § 31 hy-
väksymiin Pudasjärven kaupungin yksityistiekäy-
täntöihin.
Kaupunki tekee päätöksen yksityisteiden ottami-
sesta kaupungin kunnossapidettäväksi tiekunnan 
laatiman hakemuksen perusteella. Hakuaika alkaa 
1.10.2022 erillisellä kuulutuksella. Hakemus on teh-
tävä sitä varten laaditulla lomakkeella 31.12.2022 
mennessä.

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö 
Pekka Pitkänen, puh. 050 444 1044,  
pekka.pitkanen@pudasjarvi.fi 

LIIKUNNAN MONITOIMIKERHO 
ALLE 11 v.  

ALOITUS: torstai 22.9. klo 16.00 Liikuntahalli

YLEISURHEILUN LAJIKOULU 
11–15 v.

 ALOITUS: tiistai 27.9. klo 16.00 Liikuntahalli

YLEISURHEILUN  
HENKILÖKOHTAISET  

HARJOITUKSET 
perjantaisin klo 16–17.30

Pudasjärven Urheilijat/Yu – jaosto, 
tied. Pekka Kinnunen 0400 381 548

Tule mukaan keräämään porukalla  
kävelykilometrejä.  

Kaikkien osallistujien kesken arvontaa.

Järjestää Sotkajärven Veto

Kesäkauden päättäjäiset Rumavaaraan  
laavulla heti Ruskatonnin jälkeen.  

Makkaranpaistoa, kahvia, mehua ja pullaa.
Tervetuloa!

SOVE:N RUSKA-SOVE:N RUSKA-
TONNI-KÄVELY TONNI-KÄVELY 

 LA 24.9. KLO 14 - SU 25.9. KLO 14 
HIRVASKOSKEN KOULUN MAASTOSSA.

sa on mukava yhteishenki 
ja on mukava juosta heidän 
kanssaan. Tämä oli minun 
kolmas kerta, kun edustan 
Oulun Pyrintöä Sm-vies-
teissä. Viime vuonna kilpai-
lut olivat Oulussa. Kaikis-
sa näissä kilpailuissa juoksu 

on kulkenut hyvin ja olen 
tyytyväinen sijoituksiini, 
kertoi Veeti.

Ape Nieminen
Kuvat: Pertti Purola
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SUNNUNTAI 2.10. VANHUSTENVIIKKO ALKAA
klo 11.00

Mikkelinpäivän perhemessu  
seurakuntakodilla

MAANANTAI 3.10.
klo 13.15 - 14.15 

Boccia -turnaus, Vanhusten palvelukeskus
Tule opettelemaan helppoa ja hauskaa lajia. Eläke-
liiton Pudasjärven yhdistys ry opastaa.
Kahvitarjoilu

14.30
Olavi Virta -konsertti
Vanhusten palvelukeskuksessa
Esiintyjänä Mikael Meri. Vapaa pääsy. Tervetuloa 
nauttimaan ikivihreistä sävelistä!
Järjestää Oulunkaari, Pudasjärven kaupunki/kult-
tuuripalvelut

TIISTAI 4.10.
klo 13.30 

Puristusvoimamittaus, Pirtti

klo 14.00 – 16.00 
Kodin kunnossapito ja turvallisuus -luento, Pirtti
Tule kuuntelemaan, kun Vanhustyön Keskusliiton 
korjausneuvoja Jari Mustonen kertoo ikäihmis-
ten asunnon muutostöiden neuvontapalveluista. 
Luennossa kuullaan vanhusten asumiseen, es-
teettömyyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista. 
Tilaisuus on avoin kaikille.
Järj. Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys ry.

klo 16.30 
Yhdessä luontoon –tapahtuma  
Yli-Siuruan koululla (Asmuntintie 869A)
Mahdollisuus ruokailla omakustannushintaan 
(10€). Mikäli haluat ruokailla, ilmoita siitä ja mah-
dollisesta ruokarajoitteestasi ennakkoon 26.9. men-
nessä Annikalle p. 040 5020659 tai Helenalle p. 040 
5065498.
• Luontomielikuvajumppa
• Onnenpyörä
• Musiikin merkitys hyvinvointiin
• Luonto liikunnan mahdollistajana
• Valto Savolainen yhteislaulua (n. klo 18.15)

Järjestää Siuruan Kylä ry., Pudasjärven SPR, Voi-
maa vanhuuteen -hanke, PopLin - Eloa ja iloa kylille 
-hanke, Asmuntin Maa- ja kotitalousseura sekä 
Yli-Siuruan entisen koulun omistajat Eila ja Jorma. 
Tilaisuus loppuu noin klo 19.30

KESKIVIIKKO 5.10.
klo 13 - 19

Taidenäyttely: Tiina Törmäsen valokuvia, Pirtti

klo 13.30 
Vanhusten viikon viikkomessu  
seurakuntakodilla

klo 17.00 alkaen 
Valto Savolaisen konsertti seurakuntakodilla
• Kahvitarjoilu
• mielikuvajumppaa, tuolijoogaa, liikuntamahdol-

lisuuksien esittelyä ja puristusvoimatestiä
Valton konsertti alkaa noin klo 18.15.
Järjestää Pudasjärven seurakunta, Pudasjärven 
kaupunki/Liikuntapalvelut

TORSTAI 6.10.
klo 12 - 13 

Digiopastus kirjastossa, Pirtti
Järjestää Pudasjärven Osuuspankki

klo 12.00 
Ulkoilua Rajamaanrannassa,  
lähtö nuotiopaikalta
• Rantaraitin kävely: luontobingo ja rastipisteitä 

matkan varrella
• Makkaranpaistoa ja tikkupullat
• Yhteislaulua
Järjestää Pudasjärven seurakunnan päivätoiminta

klo 17 - 19
Veikko Erkkilä: ”Kello 4 Moskovan aikaan”, Pirtti
Kirjailija Veikko Erkkilä kertoo kuvin ja sanoin kol-
mannesta partisaaniaiheisesta kirjastaan Kello 04 
Moskovan aikaan. Kirjan voi ostaa tapahtumasta.

Tilaisuuksien tarjoilut on sponsoroinut Pudasjärven 
kaupunki ja Pudasjärven Osuuspankki

Vanhustenviikko 2. - 9.10. - ”Yhdessä luontoon”

WWW.PUDASJARVI.FI

Diplomatialla  
suuri merkitys

Kun seuraa tätä Euroo-
pan ja muutakin maail-
man menoa, sekä miten 
valtakuntien johtajat an-
tavat lausuntoja suurista 
asioista, kuten myös jot-
kut ns. asioiden tuntijat, 
tulee väkisin mieleen, että 
kaikki eivät ole olleet pai-
kalla, kun luoja on jaka-
nut ns. diplomatian lahjo-
ja. Tai opiskellessa, niiltä 
luennoilta on tullut oltua 
jossakin makeimmissa 
paikoissa. Sama tulee 
mieleen myös valtakun-
tamme johtoportaissa täl-
lä hetkellä olevia. 

Nyt Euroopassa on va-
litettava sotatilanne pääl-
lä, jota ei tarvitsekaan hy-
väksyä. Tilanteeseen on 
tietenkin jollakin tavalla 
yritettävä vaikuttaa, vaik-
ka näillä pakotteilla. Niillä 
osoitetaan, että tilanne ei 
tällä hetkellä ole ihan ok. 
Mutta me, ns. tavalliset 
ihmisetkin ymmärrämme, 
että kun vaikeat ajat jos-
kus loppuvat, niin silloin 
viimeistään ja jo aikai-
semminkin, on diploma-
tialla keskeinen merkitys. 
No meidänkin päättäjät 
ovat tiensä valinneet, sillä 
muutaman promillen vä-
estöstä antaman mielipi-

teen pohjalta sotatyöhar-
joitukset ovat palaamassa 
Suomenkin maaperälle. 

Kunnia kuuluu, niil-
le maamme johtajille, jot-
ka ovat hoitaneet viime 
sodan jälkeistä rauhan ai-
kaa diplomatian loistavil-
la kyvyillä ja rauhan tila 
on säilynyt. Mutta me ta-
valliset ihmiset elelemme 
syksyn raikkaiden ilmojen 
ja marjastuksen aikaa. Me 
emme ole syyllisiä maail-
man pahojen töiden alka-
misiin. 

Oli kerran ollut entinen 
kirvesmies sairaalassa 
kuoleman partaalla. Hen-
gen mies oli mennyt sai-
raan luo ja kysynyt, että 
onko sitä tullut tehtyä pa-
hoja töitä. Onhan niitä tul-
lut tehtyä. No mitä paho-
ja töitä olette tehneet. No 
oven päällyksen veistämi-
nen oli kaikkein pahinta 
työtä. 

Kaikesta huolimatta, 
toivotan virkeitä ja tervei-
tä syksyn aikoja. Koite-
taan ulkoilla, mikäli pys-
tyy.

Erkki  
Honkanen

MEILLE KIRJOITETTIIN 
* yleisönosasto

Ilkivaltaa Riekinkankaalla
Riekinkankaan hautaus-
maalla oli kesällä läheiseni 
haudalta revitty viemiäni ke-
säkukkia. Eläimet eivät niin 
siististi voi viedä, kun oli vie-
lä istutuskuopat tasoitettu. 
Hiekka oli täysin sileä, ja ha-
ravoitu eikä myöskään oravi-
en, jäniksen eikä lintujen jäl-
kiä näkynyt. 
Käyn usein haudalla ja äs-
kettäin hautakiven päältä 
oli viety iso sydämenmuo-
toinen muistokynttilälyh-
ty, jossa oli tekstinä ”Muis-

taen ja Kaivaten”. Joka kerta 
olen pistänyt lyhdyn sisälle 
öljykynttilän palamaan. Nyt 
ei enää ollut sitäkään mah-
dollisuutta. Ihmettelen, mi-
ten iletään toisen haudalta 
varastaa? Toivottavasti alkaa 
omatunto soimaamaan ja 
kummittelemaan mitä on 
tullut tehtyä! Toivottavasti 
tulee levottomat yöunet si-
nulle, joka teet tällaista!

Nimimerkki 
Anteeksiantamaton teko

Kiertokaari kehittää tuhkan hyötykäyttöä
Kiertokaari on mukana et-
simässä uusia tapoja hyö-
dyntää jätteen energia-
hyötykäytössä syntyvää 
tuhkaa. Oulun yliopiston 
vetämässä AshCycle-hank-
keessa kehitetään uusia 
talteenottotapoja jätteen 
poltossa syntyvän tuh-
kan sisältämille metalleille, 
puolimetalleille, ravinteille 
sekä käyttökelpoisille mi-
neraaleille.  

Nämä raaka-aineet jalos-
tetaan teollisuuden käyt-
töön sopivaan muotoon. 
Tuhkien mineraalijäännök-
sistä kehitetään uusia ra-
kennus- ja vedenkäsittely-
materiaaleja. 

AshCycle-hankkees-
sa Kiertokaari on mukana 

selvittämässä, voitaisiin-
ko tuhkien kierrätysastetta 
kasvattaa edelleen. Kierto-
kaaren projektisuunnitteli-
ja Laura Pekuri kertoo, että 
tällä hetkellä tuhkaa hyö-
dynnetään esimerkiksi kaa-
topaikkojen maisemointi-
työssä. 

-Etsimme tuhkalle uu-
denlaisia käsittelymenetel-
miä ja käyttökohteita, jotta 
niiden arvo materiaalikier-
roissa säilyisi paremmin. 
Esimerkiksi betonin raa-
ka-aineena käytettävän se-
mentin korvaaminen tuh-
kalla pienentäisi betonin 
hiilijalanjälkeä merkittä-
västi, Pekuri selittää. 

Lisäksi vaarallisia ainei-
ta sisältävä tuhka päätyy 

edelleen loppusijoitukseen. 
Uusien käsittelytapojen 
avulla myös niille pyritään 
löytämään hyötykäyttöä. 

Koekenttä  
testialustana 
Kiertokaaren vastuulla 
AshCycle-hankkeessa on 
myös noin 1000 neliön suu-
ruisen koekentän raken-
taminen Oulun Kiimingin 
Välimaalle. Koekentän ra-
kennusmateriaaleissa hyö-
dynnetään Laanilassa si-
jaitsevien Oulun Energian 
eko- ja biovoimalaitosten 
tuhkia. 

Koekentän avulla pääs-
tään seuraamaan erilaisten 
tuhkaa sisältävien materi-

aalien ominaisuuksia käy-
tännössä. Tavoitteena on 
saada koekenttä rakenteille 
kesällä 2024. 

AshCycle on Euroopan-
kin mittakaavassa merkittä-
vä hanke. Siihen osallistuu 
peräti 28 eri tutkimuslai-
tosta ja yritystä Suomesta 
ja ulkomailta. Nelivuotisen 
hankkeen kokonaisbudjet-
ti on noin 10 miljoonaa eu-
roa, josta suomalaisten toi-
mijoiden osuus on noin 2,3 
miljoonaa. 

Kiertokaari tiedotus 

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

TIISTAINA
www.vkkmedia.fi

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja painopalvelut 

kauttamme

Puh. 0400 385 281         
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

VKK-Media Oy
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TULE 
SCANNERIIN, 
VALITSEMME 

SINULLE 
ANATOMISESTI 

OIKEIN 
MUOTOILLUT 
POHJALLISET.

PERJANTAINA 23.9.  
PAIKALLA TEHTAAN 

EDUSTAJA TONI KARHUKORPI  
JALKASKANNERIN KANSSA!

GRILLISSÄ 
PAISTUU 

MAKKARAT  
PE KLO 10 - 15

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

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

Avoinna 
ma-pe 
9-17 KORJAAMME JA HUOLLAMME 

MOOTTORI- JA RAIVAUSSAHAT, PUUTARHAKONEET, 
MÖNKIJÄT, POLKUPYÖRÄT JNE.

PUDAS-KONEEN 
PIENKONEKORJAAMO

SYYSPÄIVÄT
TARJOUKSET VOIMASSA PERJANTAINA 23.9.

INSERA BRONCO 26” 9V. INSERA BRONCO 26” 9V. 
SÄHKÖFATBIKE SÄHKÖFATBIKE 
●  Runko ja etuhaarukka alumiinia●  Runko ja etuhaarukka alumiinia
●  Akku 504 Wh / 36V / 14 Ah●  Akku 504 Wh / 36V / 14 Ah
●  Akun kantama jopa 80 km, riippuu ajosuoritteesta●  Akun kantama jopa 80 km, riippuu ajosuoritteesta
●  Akun latausaika n. 6 h●  Akun latausaika n. 6 h
●  Hydrauliset levyjarrut●  Hydrauliset levyjarrut
●  Kampisarja Prowheel 170mm●  Kampisarja Prowheel 170mm
● Moottori Bafang 250W / 80Nm● Moottori Bafang 250W / 80Nm
●  Vaihteisto Shimano Altus 9v. / HG 200 (11 - 36T) ●  Vaihteisto Shimano Altus 9v. / HG 200 (11 - 36T) 
●  Runko koot 17 ja 19 tuumaa●  Runko koot 17 ja 19 tuumaa
●  Rengas koko 26 x 4,8●  Rengas koko 26 x 4,8
● Värit pronssi● Värit pronssi
● ● Takuu 2 vuotta 1990€

TRAPPER 500 T3B EPS  TRAPPER 500 T3B EPS  
TRAKTORIMÖNKIJÄ  TRAKTORIMÖNKIJÄ  
●  Takuu 6 vuotta / 8000 km●  Takuu 6 vuotta / 8000 km
●   Traktorimönkijä●   Traktorimönkijä
●   Rekisteröity kahdelle●   Rekisteröity kahdelle
●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h
●   Karkeat 26” maastorenkaat alumiinivanteilla●   Karkeat 26” maastorenkaat alumiinivanteilla
●  Levyjarrut edessä ja takana●  Levyjarrut edessä ja takana
●  Erillisjousitus myös takana●  Erillisjousitus myös takana
●  Vaihteisto: L, H, R, N, P●  Vaihteisto: L, H, R, N, P
●  EFI-polttoaineen ruiskutus●  EFI-polttoaineen ruiskutus
●  2WD / 4WD sähköisesti valittavissa●  2WD / 4WD sähköisesti valittavissa
●  Kytkettävä etutasauspyörästön lukko●  Kytkettävä etutasauspyörästön lukko
●  Ohjaustehostin●  Ohjaustehostin
●  Vetokoukku/vinssi●  Vetokoukku/vinssi

7690€

TRAPPER CHASER 550 EFI  TRAPPER CHASER 550 EFI  
EPS T3B  EPS T3B  
●  Täystakuu 6 vuotta / 8000 km●  Täystakuu 6 vuotta / 8000 km
●  traktorimönkijä●  traktorimönkijä
●  Rekisteröity kahdelle●  Rekisteröity kahdelle
●  Ohjaustehostin●  Ohjaustehostin
●   Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h●   Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h
●  Karkeat 26” maastorenkaat vakiona alumiinivanteilla●  Karkeat 26” maastorenkaat vakiona alumiinivanteilla
●   Levyjarrut edessä ja takana●   Levyjarrut edessä ja takana
●  Erillisjousitus myös takana●  Erillisjousitus myös takana
●   Vaihteisto: L, H, R, N, P●   Vaihteisto: L, H, R, N, P
●  EFI-polttoaineen ruiskutus●  EFI-polttoaineen ruiskutus
●   Tukevat tavaratelineet edessä ja takana●   Tukevat tavaratelineet edessä ja takana
●   2WD / 4WD sähköisesti valittavissa●   2WD / 4WD sähköisesti valittavissa
●   Kytkettävä etutasauspyörästön lukko●   Kytkettävä etutasauspyörästön lukko
●  Vinssi/Vetokoukku●  Vinssi/Vetokoukku

8890€

TRAPPER 500 T3B  TRAPPER 500 T3B  
TRAKTORIMÖNKIJÄ TRAKTORIMÖNKIJÄ 
●  Takuu 6 vuotta / 8000 km●  Takuu 6 vuotta / 8000 km
●   Rekisteröity kahdelle●   Rekisteröity kahdelle
●   Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h●   Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h
●   Karkeat 26” maastorenkaat vakiona●   Karkeat 26” maastorenkaat vakiona
●   Levyjarrut edessä ja takana●   Levyjarrut edessä ja takana
●  Erillisjousitus myös takana●  Erillisjousitus myös takana
●   Vaihteisto: L, H, R, N, P●   Vaihteisto: L, H, R, N, P
●   EFI-polttoaineen ruiskutus●   EFI-polttoaineen ruiskutus
●   2WD / 4WD sähköisesti valittavissa●   2WD / 4WD sähköisesti valittavissa
●   Kytkettävä etutasauspyörästön lukko●   Kytkettävä etutasauspyörästön lukko
●   Vetokoukku/vinssi●   Vetokoukku/vinssi

6690€

PYÖRÄT LUOVUTETAAN  
SÄÄDETTYINÄ JA  

TÄYSIN AJOVALMIINA.

TAKUU TAKUU 
6 VUOTTA!6 VUOTTA!

+ toimituskulut+ toimituskulut

+ toimituskulut+ toimituskulut

+ toimituskulut+ toimituskulut

TAKUU TAKUU 
6 VUOTTA!6 VUOTTA!

TAKUU TAKUU 
6 VUOTTA!6 VUOTTA!

PERJANTAINA 23.9. PAIKALLA 
MAAHANTUOJAN EDUSTAJA 

MIKKO SYRJÄNEN
mönkijän ostajalle tuulisuoja ja 

lämpökahvat kaupanpäälle 
(arvo 228€).

SIEVI KEVYT SAAPPAAT SIEVI KEVYT SAAPPAAT 
●  kevyet●  kevyet ●  kestävät●  kestävät ●  kotimaiset●  kotimaiset

199€

SIEVI GT TIMBER 2-LAATULUOKKASIEVI GT TIMBER 2-LAATULUOKKA
●  turvakärki●  turvakärki
● naulaan astumissuoja● naulaan astumissuoja
● viiltosuoja luokka 2!● viiltosuoja luokka 2!
● viiltosuoja myös jalkineen sivuilla!● viiltosuoja myös jalkineen sivuilla!
● Gore-Tex● Gore-Tex
● tehokkaasti iskuja vaimentava  ● tehokkaasti iskuja vaimentava  

FlexStep joustopohjaFlexStep joustopohja
● rullakoukkujen ansiosta helppo  ● rullakoukkujen ansiosta helppo  

nauhojen kiristys nauhojen kiristys 
Rajoitettu Rajoitettu 

erä!    erä!    

Sievi Timber ja 
kevytsaappaiden 

ostajalle 
Sievi Drytex sukat 

kaupanpäälle 
(arvo 16,95€)

POISTOERÄ 
PUUTARHA- 
KONEITA!

KAIKKIEN KÄVIJÖIDEN 
KESKEN ARVOTAAN 

Sievi kevytsaappaat (arvo 75€) 
sekä kaksi auton tehopesua
 vahauksella (arvo a´ 60,00€)

SIEVI CONFORT SIEVI CONFORT 
POHJALLISETPOHJALLISET

29€

TRAPPER HUMMER 125 TRAPPER HUMMER 125 
LASTEN JA NUORTEN MÖNKIJÄ LASTEN JA NUORTEN MÖNKIJÄ 
●  Helppotoiminen vaihteenvalitsin●  Helppotoiminen vaihteenvalitsin
●  Vaihteisto: Eteen - Vapaa - Peruutus●  Vaihteisto: Eteen - Vapaa - Peruutus
●   Tavaratelineet edessä ja takana●   Tavaratelineet edessä ja takana
●   LED valot eri toiminnoilla●   LED valot eri toiminnoilla
●   Langaton kaukokäynnistys ja  ●   Langaton kaukokäynnistys ja  

sammutussammutus
●   Nopeusmittari kierroslukumittarilla●   Nopeusmittari kierroslukumittarilla
●   Turvallisuutta lisäävät  ●   Turvallisuutta lisäävät  

kädensuojat ja astinlaudatkädensuojat ja astinlaudat

1690€
+ toimituskulut+ toimituskulut

TERVETULOA 
TERVETULOA 

KOEAJAMAAN!
KOEAJAMAAN!

79€
●  jäykempi pohja●  jäykempi pohja

SIEVI KEVYT SAAPPAAT CAMO SIEVI KEVYT SAAPPAAT CAMO 

75€


