
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN UUSI OMA LEHTI

Nro 42 •  ke 19.10.2022

Yrittäjät tapasivat 
aamukahvien 
merkeissä

PUDASjärveläinen
s. 4

Kansainvälinen nuorisotyö 
nousussa Pikku-Syötteellä ja 
Pudasjärvellä s. 8

Sotkajärven 
Metsästysseuralla 
50-vuotisjuhlapeijaat s. 12

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.

 

 

Se löytyi  
-tapahtuma 
Pudasjärvellä 
 

 
 

Perjantaina 21.10. 
klo 18:00-19:30  
Hyvän olon keskus Pirtti, Kurkisali  
Varsitie 1 
 
Musiikki: Ari-Pekka ”Ape” Nieminen 
Puhuja: Timo Suutari 
 
 

 

Pudasjärven Helluntaiseurakunta 
Pudasjärven Evankelis-luterilainen seurakunta 

Oletko hukannut sydämestäsi ilon ja rauhan, 
elämästäsi toivon ja tarkoituksen?  
 
Tapahtumamme on tarkoitettu erityisesti sinulle, 
joka vielä etsit, mutta haluaisit löytää ja 
vastaanottaa Jumalan anteeksiannon ja 
rakkauden henkilökohtaisesti.  
 
 
 

Yhteistyössä:
Pudasjärven Helluntaiseurakunta
Pudasjärven Evankelis-luterilainen seurakunta

Se löytyi -tapahtuma 
Pudasjärvellä
Perjantaina 21.10.
klo 18.00-19.30 
Hyvän olon keskus Pirtti, Kurkisali, Varsitie 1

Musiikki: 
Ari-Pekka ”Ape” Nieminen
Puhuja: 
Timo Suutari

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

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

20 ml

17,90€
(norm. 21,37 €)

Tarjous on voimassa Tarjous on voimassa 
31.10.2022 asti. 31.10.2022 asti. 

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

P. 040 821 1819

Varaa aikasi silmälääkäri 
Lauri Pelkoselle. 

Palvelemme: 
ma ja ke klo 10-17, 

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

 la suljettu

Lääkäripäivät: pe 11.11., to 24.11. Lääkäripäivät: pe 11.11., to 24.11. 

(kehysesittelypäivä) ja to 8.12.(kehysesittelypäivä) ja to 8.12.

Liike suljettu syyslomaviikon 43!

Herkullista, tuttua kuhmolaista
SAVUSIIKAA JA -LOHTA

 (myös suolasiikaa ja -lohta, 
kylmäsavulohta, siian mätiä)     

PUDASJÄRVEN TORILLA
maanantaina 24.10. klo klo 10–16

Tervetuloa! 

Hyvän olon keskus Pirtti Hyvän olon keskus Pirtti 
Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi 

p. 040  159 0926 p. 040  159 0926 
info@pirtinkohtaamo.fiinfo@pirtinkohtaamo.fi

Avoinna arkisin ke - pe klo 10 - 15Avoinna arkisin ke - pe klo 10 - 15

www.pirtinkohtaamo.fiwww.pirtinkohtaamo.fi

Kohtaamopalveluja: Kohtaamopalveluja: 
Työllistymiseen Työllistymiseen 
Rekrytointiin Rekrytointiin 
Osaamiseen Osaamiseen 
OpintoihinOpintoihin

Ohjausta ja neuvontaa:Ohjausta ja neuvontaa:
Työllistymiseen
Rekrytointiin
Osaamisen
Kelan palveluihinKelan palveluihin

Avoinna arkisin ma Avoinna arkisin ma -- pe klo 9  pe klo 9 - - 1515

Ohjausta ja neuvontaa:Ohjausta ja neuvontaa:

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

LOPUT LOPUT 
VÄRIKATTEET VÄRIKATTEET 
45 L SÄKIT45 L SÄKIT
-musta-musta
-ruskea-ruskea
-punainen    -punainen    

TALVEN ALTA POIS!

33--.. /säkki/säkki

Rajoitettu erä!

SYÖTTEEN 
AUTOMYYNTI 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Myös vaihto onnistuu. 
Rahoitus jopa ilman 

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

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi
Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 

Ostamme autoja.
Soita ennen kuin tulet.

Toyota Landcruiser 3,0 TD manuaali, JÄ-
MÄKKÄ pakettiauto, vm. 1998, aj. 399 500 
km, kats. 9/22, kahdet renkaat, webasto, 
hyvä huoltokirja, vetokoukku.  8750€

Volvo V70 2,4 bens., manuaali, vm. 2007, 
aj. 362 100 km, kats. 5/22, kahdet renkaat, 
HALPA.   3250 €

Toyota Landcruiser  3,0 TD automaatti, 
HYVÄ, 7 henk., vm. 2000, aj. 580 100 km, 
kats. 1/21, kahdet renkaat, webasto, hyvin 
huollettu, vetokoukku. 7950 €

Puh. 040 412 1483
pitopalveluvengasaho@hotmail.com

     kakkujapitopalveluvengasaho
      Kakku-ja Pitopalvelu Vengasaho

Pitopalvelu juhliin, 
kokouksiin, 

pikkujouluihin yms. 
muihin tilaisuuksiin. 
Makeat ja suolaiset 

leivonnaiset tilauksesta.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 23.10 kello 10. Toimittaa Jari 
Valkonen, kanttorina Elias Niemelä, maanpuolustusnaiset 
avustavat. Striimaus YouTube-kanavan kautta. Messun jäl-
keen kirkkokahvit. 
Eläkeläisten musiikkipiiri seurakuntakodissa ke 19.10 kel-
lo 13.
Raamattupiiriä ei ole tällä viikolla (ke 19.10.)!
Lähetystalkooilta Talkootuvassa (Jukolantie 4) maanantaina 
24.10.2022 kello 18.00.
Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin seurakuntakodin 
rippikoulusalissa kello 9.30–12. Myynnissä kahvia ja pullaa, 
pullaa myös mukaan, sekä villasukkia. Tervetuloa!
Lapsiparkki pe 21.10. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. Voit 
tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin.  Lapsipark-
kiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla vaipallisia. 
Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 868 4730 
Tanja / P. 040 586 1217 Sirpa. Laitathan lapsellesi pienen 
välipalan ja juoman mukaan, vaippaa tarvitsevalle vaippa ja 
pyyhe.
Päiväkerhot, perhekerho ja lapsiparkki ovat syyslomalla 
vkolla 43. 
Pakohuonepeli-retki Ouluun 7.–9. -luokkalaisille sekä toi-
sella asteella opiskeleville nuorille ja heidän huoltajilleen 
(äiti/isä/isovanhemmat) lauantaina 29.10. Retkelle nuori 
ei voi lähteä yksin, vaan hänellä on oltava mukana huolta-
ja. Myös huoltajan tulee ilmoittautua retkelle. Lähtö seura-
kunnan seurakuntakodin pihalta kello 13.30 ja paluu samaan 
paikkaan kello 19 mennessä. Pakohuone-pelin lisäksi käym-
me yhdessä syömässä Oulun keskustassa ja sen jälkeen eh-
tii vielä käydä pikaisesti kaupoissa. Retkelle ilmoittaudutaan 
Pudasjärven kaupungin verkkokaupan kautta. Ilmoittautumi-
nen päättyy to 20.10. Retkelle mahtuu 30 osallistujaa. Retki 
on ilmainen. Tämän mahdollistaa Perheen parhaaksi projekti. 
Huomaathan, että retki voi täyttyä jo ennen viimeistä ilmoit-
tautumispäivää! Retket järjestetään yhteistyössä Pudasjärven 
kaupungin nuorisopalveluiden kanssa.
Iltakahvila Rönö perjantaina 21.10. kello 18–22. Rippikou-
lulaisilla on mahdollisuus saada tästä Rönöstä rippikoulukort-
tiin ”tapahtuma” -merkintä. Merkin saadaksesi tule paikalle 
viimeistään kello 18.15. Merkin saat noin klo 19 yhteisen 
tuokion jälkeen. Tarjolla kahvia, teetä, mehua ja keksiä. Ter-
vetuloa!
Valtakunnallinen Missio 2022 –tapahtuma “Se löytyi” 
Hyvän olon keskuksen Kurkisalissa perjantaina 21.10 kello 
18.00. Yhteiskristillinen tapahtuma järjestetään yhteistyössä 
helluntaiseurakunnan kanssa.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.   
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 Soile ja Pekka Törmäsellä pe 
21.10. kello 18 (Pekka Lehto), seurat ry:llä su 23.10. kello 16 
(Tapani Rontti, Timo Kajava), lauluseurat Sarakylän kappelis-
sa su 23.10. kello 19 (Tauno Kujala). 
Kastettu: Joose Martti Ilmari Laakkonen. 
Vihitty: Laura Hannele Pähtilä ja Janne Heikki Matias Jur-
vakainen.

Uskoa vai eikö uskoa? Luot-
taa vai eikö luottaa? Nämä 
kysymysparit tulevat vastaan 
säännöllisesti niin arkielämän 
kuin hengellisen elämän hyö-
rinässä. Vastausvalinta ei ole 
kummassakaan kysymysparis-
sa yksiselitteisen selkeä. Ei ai-
nakaan itselle. Ei arjessa eikä 
hengellisessä elämässä.

Tohdin sentään sanoa, että 
Jumala on olemassa. Juma-
lan täytyy olla olemassa, sillä 
muutoin tässä maailmankaik-
keuden tai edes maapallomme 
olemisessa ei ole mitään miel-
tä eikä ärkeä. Näin itse ajatte-
len.

Jeesus on sanonut, että au-
tuaita ne, jotka uskovat, vaik-
ka eivät näe. Autuas tarkoittaa 
hengellisesti onnellista, joten 
Jeesus haluaa sanoa: ”Onnel-
lisia ne, jotka uskovat, vaik-
ka eivät näe.” Epäilen Jumalan 
ja Jeesuksen ja Pyhän Hen-
gen olemassaoloa aika ajoin ja 
se kiusaa minua. Tässä pyhäs-
sä triossa on monilta osin vai-
keasti ymmärrettävää ja jär-
jellä hankalasti selitettävää. 
Pyhän trion läsnäolo on näky-

mätöntä ja monella tavalla har-
mittavasti huomaamatonta ja 
kaukaistakin. Itse tunnen vä-
lillä näin. 

Oman hengellisen elämä-
ni peruspilari on, että minä 
uskon pyhään trioon mietti-
mättä sen tarkemmin pyhän 
trion taktisia toimintatapoja 
tai teknisiä olemassaolon ra-
kennuskuvia. Vielä uskomista 
tärkeämpää itselleni on luot-
tamus, että tämä pyhä trio on 
elämässäni mukana tavalla jos 
toisellakin. Elämän hönkäys 
on kulkenut tässä maailman-
kaikkeuden ja myös maapal-
lon historiakulussa aivan mie-
lettömän pitkän matkan. 
Tämän vuoksi ajattelen, ettei 
ympärillämme olevaa elämää 
ole voitu viritellä tänne vain 
sattumalta. Joku pyhän trion 
luoma idea tässä täytyy olla ta-
kana. Ei me voida täällä källäil-
lä metsien ja vaarojen, järvien 
ja jokien, vuorien ja laaksojen 
lomassa muuten vaan huvik-
seen ja ilman mitään suurem-
paa ajatusta.

Vietän aikaa somessa 
enemmän kuin olisi järkevää. 

Somen lisäksi silmieni edes-
sä vilkkuu nettiuutiset ja mikä 
vielä kamalinta, klikkiuuti-
set. Kaikkien näiden media-
keitoksen sekametelisopassa 
ajatusmaailmani muuttuu le-
vottomaksi, rauhattomaksi ja 
kireäksi. Senpä vuoksi itselle-
ni on helpotus, että pyhän tri-
on eli Kolmiyhteisen Jumalan 
olemassaolo ei ole some- tai 
nettihärväilyä. Pyhä trio on, 
elää ja toimii meidän ihmis-
ten parhaaksi ilman härväystä 
ja huseerausta. Mikä parasta, 
Pyhällä triolla on suunnitelma. 
Näin uskon ja luotan.

Tein muutama vuosi sitten 
laulun Maata näkyvissä -festa-
reiden tunnaripiisi -kilpailuun. 
Tuolloin tapahtuman teemana 
oli ”Voit luottaa minuun”. Lau-
lusta ei tullut Maata näkyvis-
sä -festareiden tunnaripiisiä, 
mutta nyt laululle on käyttöä 
hartauskirjoituksessa. Laulu 
kertoo Jumalan lupaukseen 
luottamisesta ja laulun alku 
menee näin:

Minä tässä, miettimässä, 
tätä maailmaa.

Elämässä, kiireisessä, pal-

jon luvataan.
Yks ei milloinkaan petä lu-

paustaan:
”Tartu käteen yhtä matkaa 

kotiin kuljetaan.
Uskollinen, Armollinen sua 

rakastaa.”
Uskon ja luotan omilla voi-

milla, ymmärryksellä, sisäisel-
lä sykkeellä ja sydämellä, että 
pyhä trio on olemassa kaikes-
sa monimuotoisuudessaan. 
Paljon jää ymmärtämättä, mut-
ta uskominen ei ole ymmärtä-
mistä, vaan omasta mielestäni 
enemmän luottamista. Voisiko 
siis sanoa: ”Onnellisia ne, jot-
ka luottavat, vaikka eivät ym-
märrä.” Paavali sanoo: ”Lupa-
us ja usko kuuluvat yhteen 
sitä varten, että kaikki olisi ar-
moa.” Tämä tarkoittaa sitä, että 
kaiken takana ei ole nainen, 
vaan kaiken takana on Juma-
la ja hänen pohjaton armonsa 
pyhän trion työn kautta meitä 
ihmisiä kohtaan. Senpä vuoksi 
voidaan täällä uskoen ja luot-
taen elellä. 

Marko
Väyrynen

Pyhä trio

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 muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mah-
dollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta 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 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Sydämelliset kiitokset 
kaikille merkkipäivääni 

muistaneille.
Ritva Kujansuu

Keijo Piiraiselle Suomen kirkkomusiikki-
liiton kanttorin erityisansiomerkki
Pudasjärven seurakunnan 
kanttorille Keijo Piiraiselle 
on myönnetty Suomen kirk-
komusiikkiliiton kanttorin 
erityisansiomerkki. Ansio-
merkki luovutettiin Piirai-
selle Pohjois-Pohjanmaan 
kirkkomusiikkipiirin koulu-
tuspäivän yhteydessä Karja-
sillan kirkossa 15.10.2022. 

Keijo Piirainen on ollut 
Pohjois-Pohjanmaan kirk-
komusiikkipiirin hallituk-
sen jäsen vuodesta 2005 al-
kaen. Kirkkomusiikkipiirin 
varapuheenjohtajana hän 
on toiminut 2005-2006 ja pu-

heenjohtajana vuodesta 2007 
alkaen. Suomen kirkkomu-
siikkiliiton liittohallitukses-
sa hän on ollut 2013-2018, 
joista Suomen kirkkomu-
siikkiliiton varapuheenjoh-
tajana 2017-2018. 

Lisäksi Piirainen on ol-
lut kanttoreiden ammattilii-
ton toiminnassa aktiivisesti 
mukana. Suomen kantto-
ri-urkuriliiton hallitukses-
sa hän on ollut 2015-2021, 
joista vuodet 2020-2021 lii-
ton varapuheenjohtajana. 
Pohjois-Pohjanmaan kant-
tori-urkuriyhdistyksen joh-

tokunnassa Keijo on ollut 
2003-2011 ja vuodesta 2021 
alkaen edelleen.

Suomen kanttorikuoros-
sa Keijo on laulanut vuodes-
ta 2005 ja Voces-lauluyhty-
eessä vuodesta 2020.

Pudasjärven seurakun-
nan kanttorina Keijo Pii-
rainen on ollut yhtä vir-
kavapausjaksoa lukuun 
ottamatta vuodesta 2001 al-
kaen. Nykyisin hän johtaa 
Pudasjärven kirkkokuoroa, 
Sarakylän kappelikuoroa ja 
Vox Margarita -kuoroa.

Suomen Kirkkomusiikki-

liitto ry:n on jäsentensä val-
takunnallinen keskusjärjes-
tö, joka herättää ja ylläpitää 
kiinnostusta kirkkomusiik-
kiin, edistää maan kirkko-
musiikkitoiminnan kehi-
tystä sekä tukee ja ohjaa 
kirkkomusiikkityötä. Kirk-
komusiikkiliiton jäsenistön 
pääosan muodostavat alu-
eelliset rekisteröidyt kirkko-
musiikkiyhdistykset eli kirk-
komusiikkipiirit ja Suomen 
evankelis-luterilaisen kir-
kon jäseniksi liittyneet seu-
rakunnat ja seurakuntayhty-
mät. HT

Pohjois-Pohjanmaan Kirkkomusiikkipiirin puolesta ansio-
merkin Keijo Piiraiselle ojensivat varapuheenjohtaja Marjat-
ta Pulkkinen ja pitkäaikainen sihteeri Tuulikki Tihinen (Pu-
dasjärveltä). Kuva Taimi Karppinen. 

Kirkkomusiikkipiirin koulutuspäivään osallistui noin 90 lau-
lajaa, joista 22 oli Pudasjärven seurakunnan kuorolaisia.
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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

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

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-SU 20.-23.10. ELLEI TOISIN MAINITA.

350399

Pitkäaikaisesti edulliset Pirkka- tuotteet! 
Voimassa 26.9.-30.10.2022

Ilman Plussa-korttia 4,99 kpl (7,98/kg) Ilman Plussa-korttia 1,09 kpl (5,45/kg)

2 KPL

Ilman Plussa-korttia 2,15 kpl (11,94/kg)

2 PKT

Ilman Plussa-korttia 2,75 kpl (11,96/kg)

-20 %
Plussa-etu

190 500
-9 %

Plussa-etu

-12 %
Plussa-etu -18%

Plussa-etu

Aina edullisia 
K-Menu 

tuotteita:

K-Menu 
PYTTIPANNU  
1 kg, pakaste

265
PSS

255
PSS

K-Menu 
TIIKERIKAKKU 350 g

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko
Kylmäsavulohikeitto L, G 
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L, G
Smetanahärkä L, G
Janssoninkiusaus L, G

Perjantai
Jauhelihakeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Keitinperunoita L, G 
Valkosipulikerma- 
perunoita 
Uunimuikkuja L
Tummahärkäpata L, G

Tiistai
Lapin riistakeitto L, G
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Kermainen possukastike L, G
Kaalikääryleitä L, G

Herkku-
toriltamme 

arkisin maistuvat 
lounasannokset 

mukaan!

Saarioinen

KAALI- 
KÄÄRYLEET

1095
KG

HERKKUTORILTA

SUOMI

WANHANAJAN  
PIIRAKAT
Liha, lohi tai kaali

1495
KG

HERKKUTORILTA

Voimassa 
TO-LA 20.-22.10.

HERKKUTORILTA

ERÄ

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

PKT 2 LTK

KAURA- 
NÄKKILEIPÄ
230 g, gluteeniton

COSTA RICA 
JAUHETUT
KAHVIT 500 g

LAKTOOSITTOMAT
TUOREJUSTOT 
180 g

SUOMALAINEN 
KUOHUKERMA 
2 dl

K-Menu 
SUOLAPÄHKINÄ 
500 g

245
PSS

K-Menu 
WOKVIHANEKSET  
1 kg, pakaste

225
KPL

Maanantai
Lohikeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamusi L, G
Kermaperunoita L,G
Nakkistroganoff L, G
Lasagne L 

Torstai
Lihakeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L,  G
Kermaperunoita L, G 
Rosmariiniperunoita L, G 
Lihapekonimallaspulla L
Broileripasta L 

Päivittäin
Broilerin koipireisiä
Grillikylkeä 
Palvikylkeä
Päivän lämpimät  
kasvikset
Päivän salaatit

TUORE  
SILAKKAFILEE
Ruotsi, säävaraus

895
KG

1295
KG

Kalaneuvos

TUORE LOHIFILEE
Vakuumipakattu, A-leikattu, Norja 
Rajoitus 2 fileetä/talous

ERÄ

Voimassa 
TO-LA 20.-22.10. Voimassa 

TO-LA 20.-22.10.Meriläinen 
MONIVILJA-

SÄMPYLÄ
360 g

159
PSS

REMONTTI IDEA OY 
ON NYT MYÖS PUDASJÄRVELÄINEN

• Kylpyhuoneet • Saunat • Sisustukset • Keittiöt • Sähkötyöt 
• LVI-työt • Ulkoremontit • Kosteusvauriot • Kengitykset

020 741 5060 | Pajatie 4 | 90140 Oulu

Remontti Idea Oy on oululainen remonttialan erikoisliike, 
joka on aloittanut toimintansa 2005. Yrityksen yli kolmen-
kymmenen asentajan joukko koostuu moniosaavista raken-
nusalan ammattilaisista. Remontti Idea on nyt laajentunut 
myös Pudasjärven alueelle paikallisilla asentajilla.

Ammattitaitoisesti kylpyhuone -ja sauna remontteja
”Kylpyhuone- ja saunaremontit ovat varmasti kodin remon-
teista se osa-alue jossa tarvitaan eniten kokemusta ja am-
mattitaitoa onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi”, to-
teaa Remontti Idea Oy:n toimitusjohtaja Tapani Niskanen. 
”Erityisesti kosteudenhallinta on se rautaista ammattitaitoa 
vaativa osuus.”

Pitkäaikainen kosteus asunnon rakenteissa saattaa ai-
heuttaa laajoja kosteus- ja homevaurioita. Ensiarvoisen tär-
keää kosteus- ja homevauriokorjauksissa on oikeiden kor-
jausmenetelmien hallinta, kattava rakenteiden tuntemus 
sekä riittävän laajat suojaustoimet.

Koulutettu ja osaava henkilöstömme suorittaa kyllä vaa-
tivatkin korjaustyöt ammattitaidolla ja asianmukaisilla lait-
teilla. Kosteusmittaus- ja kuivatusvälineistömme on hyvin 
soveltuva kosteuskartoitusten laatimiseen ja kuivatusten 
suorittamiseen kertoo Niskanen ylpeänä.

Hyvin hoidettu talo on aina kaunis katsella
Remontti Idea Oy on erittäin kokenut remontoija myös ta-
lon ulkopuolelta. Pudasjärven alueella asuvat asentajamme 
tekevät myös ulkovuoraukset, ulkomaalaukset ja terassi-
remontit. Myös rakennekorjaukset koko talon kengitysre-
monteista pienempiin alajuoksujen kengitysremontteihin 
onnistuu ammattitaidolla, kertoo Remontti Idea Oy:n työn-
johtaja Marko Kemppainen.

Paikalliset asentajat
Remontti Idea Oy toimii Pudasjärven alueella kolmen pai-
kallisen asentajan voimin. Kokeneet ammattilaiset Jami 
Niskasaari, Matti Sarajärvi ja Mikko Lammela ovat kaikki 
laaja-alaisia remontoinnin moniosaajia. ”Olemme ylpeitä 
paikallisuudestamme, mutta on toisaalta mahtava etu, että 
paikallisuuden lisäksi voimme tarvittaessa turvata koko Re-
montti Idean ammattilaisten joukkoon, niin sisustussuun-
nittelusta, sähkö-ja putkitöihin kuin loppusiivoukseen asti. 
Remontti Idean hartijat mahdollistavat myös mahdollisen 
rahoituksen asiakkaan remonttikohteelle” kertoo asentaji-
en puolesta Jami Niskasaari.

Lue lisää onnistuneista remonteista:
www.remonttiidea.fi Jarin pakinat

 

 

Se löytyi  
-tapahtuma 
Pudasjärvellä 
 

 
 

Perjantaina 21.10. 
klo 18:00-19:30  
Hyvän olon keskus Pirtti, Kurkisali  
Varsitie 1 
 
Musiikki: Ari-Pekka ”Ape” Nieminen 
Puhuja: Timo Suutari 
 
 

 

Pudasjärven Helluntaiseurakunta 
Pudasjärven Evankelis-luterilainen seurakunta 

Oletko hukannut sydämestäsi ilon ja rauhan, 
elämästäsi toivon ja tarkoituksen?  
 
Tapahtumamme on tarkoitettu erityisesti sinulle, 
joka vielä etsit, mutta haluaisit löytää ja 
vastaanottaa Jumalan anteeksiannon ja 
rakkauden henkilökohtaisesti.  
 
 
 

Se löytyi etkot -tilaisuus
ke 19.10. klo 10-12
Elämän Wirtaamossa.
Työpaikan siunaaminen klo 11.30

Tule juttelemaan henkeviä hengellisen musiikin ja 
kahvittelun merkeissä. 

ILTATAPAHTUMA
nuorille ja nuorille aikuisille klo 19.30-21

Järjestää: Se löytyi -yhteistyöryhmä 

Y Y

Paikalla koulutyöntekijä Teemu Hynynen.

Pakkaus
Tehtaanpakkaus on sula mahdottomuus. Ainakin siinä 
mielessä, jos purat laatikon sisällön ja yrität sitten lait-
taa sen takaisin sinne. Ei mene. Aina on jokin osa, joka 
ei suostu laatikkoon mahtumaan. Jos olisi viisas, niin ot-
taisi valokuvan siitä. Sitä valokuvaa voisi sitten käyt-
tää apuna, kun joskus haluaa pakata laatikon uudelleen. 
Tällainen säästäisi paljon hermoja.                  Jari Outila
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Yrittäjät tapasivat aamukahvien merkeissä
Pudasjärven Yrittäjät ja Pu-
dasjärven Osuuspankki jär-
jestivät perjantaina 14.10. 
aamukahvit yrittäjille. Ti-
laisuudessa oli toistakym-
mentä yrittäjää. Asiakkuus-
päällikkö Heikki Wuolijoki 
Osuuspankista aloitti ker-
tomalla talouden näky-
mistä. Inflaatio laukkaa 7,5 
prosentin tasolla. Viimek-
si se on ollut näin korke-
alla 1990-luvulla. Taustal-
la on pitkälti koronakriisi 
ja Venäjän hyökkäyssota. 
Monista tuotteista on ol-
lut pulaa. Ruuan- ja ener-
gianhinnat ovat nousseet. 
Euroopan Keskuspankki 
on nostanut ohjauskorkoa 
kolmen kuukauden sisäl-
lä kahteen kertaan, yhteen-
sä 1,25 prosenttiyksikköä. 
Syyskuun alussa 12 kuu-
kauden euribor oli 2,7 pro-
senttia. Pitkänajan odotuk-
set ovat, että euribor olisi 
kolmen prosentin luokkaa 
seuraavat neljä-viisi vuotta. 
Tähän tulee suhtautua va-
rauksella.

Näiden tietojen pohjal-
ta voi tehdä sen johtopää-
töksen, että rahoja ei kanna-
ta makuuttaa tileillä, koska 
inflaatio nakertaa ostovoi-
maa. Vaihtuvankorkoinen 
laina on ongelmallinen, 
koska nousevat korot vai-
kuttavat niihin. Tällä het-
kellä kannattaa jättää pie-
ni puskuri tilille ja laittaa 
muu raha erityyppisiin si-
joitustuotteisiin, jos ei ole 
suunnitteilla mitään inves-

tointeja. Jos on lainaa en-
tuudestaan, niin kannattaa 
tulla keskustelemaan kor-
kosuojasta. Tällä hetkel-
lä on mahdollisuus saada 
korkokattoa yhden prosen-
tin tasolla viidelle tai seit-
semälle vuodelle. Pudasjär-
vellä yritykset investoivat 
tällä hetkellä kiitettävästi. 
Tänä vuonna yritysrahoi-
tuksistamme 70 prosenttia 
kohdistuu investointeihin. 

Päivitä  
OP-yritysmobiili 
marraskuussa
Asiakkuusneuvoja Jenni 
Naumanen kertoi toimini-
miyrittäjien pankkipalve-
luiden muutoksista. Ai-
emmin toiminimiyrittäjien 
yritystilit ovat olleet hen-
kilöasiakkaiden pankki-
palveluiden piirissä. Muu-
toksen myötä ne siirtyvät 
yrityspalveluiden piiriin. 
Pankki ottaa yhteyttä asi-
an tiimoilta. Toinen iso 
muutos koskee Kultalink-

kiä, joka poistuu käytös-
tä vuoden lopussa. Tilal-
le tulee OP Yritystalous, 
joka toimii reaaliaikaisesti 
op.fi:ssä. Sovelluksessa on 
asiointiroolinvaihto toimin-
to. Yrityspalvelutunnuk-
silla yrittäjä näkee yrittäjä-
asiakkuudet, kassavirrat ja 
muut tiedot. OP-yritysmo-
biili täytyy päivittää uudes-
taan marraskuussa. Osuus-
pankki toi ensimmäisenä 
yritysten käyttöön moni-
pankkipalvelut, jonka avul-
la yrittäjä voi maksaa las-
kuja eri pankkien tileiltä. 
Yrittäjä voi neuvotella pan-
kin kanssa käyttöoikeuksia 
myös muille työntekijöil-
le haluamassaan laajuudes-
sa. Laskujen maksamises-
sa on mahdollisuus ottaa 
käyttöön kahden hyväksy-
jän systeemi, joka estää hui-
jauksia.

Yrittäjille tukea 
työllistämiseen
Kaupungin työllisyyspal-

veluiden yksilövalmenta-
ja Lilja Parviainen kertoi, 
millaisia tukia yrittäjien on 
mahdollista saada pitkä-
aikaisen työttömän palk-
kaamiseen. TE-keskuksen 
kautta voi saada palkkatu-
kea, joka määräytyy työt-
tömänä olleen kestonpe-
rusteella. Parhaimmillaan 
sitä voi saada 50 prosenttia 
palkkakuluista. Yrittäjä voi 
saada työolosuhteiden jär-
jestelytukea, jos osatyöky-
kyinen työntekijä tarvitsee 
työvälineitä tai ohjausta. 
Kaupunki antaa 450 euron 
kaupunkilisää, jos yrittäjä 
palkkaa palkkatukea saa-
van pitkäaikaistyöttömän. 
Työaika täytyy olla vähin-
tään 85 prosenttia ja palkka 
työehtosopimuksenmukai-
nen. Palkkatukea on mah-
dollisuus saada myös oppi-
sopimuksella opiskelevaan. 
Työllisyysasioissa voi olla 
yhteydessä TE-palvelujen 
työkykykoordinaattoreihin 
tai tulla juttelemaan Koh-

taamoon, jossa kaupungin 
työllisyyspalvelujen työn-
tekijä palvelee keskiviikos-
ta perjantaihin. 

KOHOTA-hanke 
tarjoaa koulutusta
Auvo Turpeinen Pudasjär-
ven Kehitys Oy:stä infor-
moi yrittäjiä tulevista kou-
lutusmahdollisuuksista. 
20.10. on suuri Iso-Syöt-
teellä rahoitustyöpajata-
pahtuma, jossa kerrotaan 
Finnveran yrittäjälainan 
muutoksista. Rahoitusasi-
antuntijat Leader-rahoituk-
sesta, Ely:stä ja Pudasjärven 
Osuuspankista kertovat 
myös muista rahoitusmah-
dollisuuksista. Ely:n kans-
sa tehdyn puitesopimuksen 
avulla KOHOTA-hanke voi 
hankkia täsmäkoulutus-
ta, jos pienryhmässä on vä-
hintään kolme yrittäjää mu-
kana. Kanva-koulutuksen 
avulla yrittäjiä neuvotaan 
tekemään mm. mainosvi-
deoita. Tulossa kaksi lisäksi 

kaksi facebook-koulutusta. 
Tilaisuudesta ja koulutuk-
sista lisätietoja saa Auvo 
Turpeiselta

Ajankohtaista  
puheenjohtajalta
Yrittäjien puheenjohtaja 
Heimo Turunen informoi 
Yrittäjien syyskokouksesta 
ja pikkujoulusta, jotka vie-
tetään 26.11 Pohjantähdes-
sä. Juhlassa luovutetaan 
Vuoden yrittäjä- ja Vuoden 
nuoriyrittäjä-palkinnot. 
Hän muistutti yrityksissä 
pidettävistä aamukahvita-
paamisista ja maakunnalli-
sesta Yrittäjäjuhlasta johon 
on muutama paikka vie-
lä vapaana. Turunen toi-
voi runsasta osallistumista 
20.10. Syötteellä järjestettä-
vään rahoitustyöpajaan. 

 
Ape Nieminen

Yksilövalmentaja Lilja Parvi-
ainen selvitti työllistämisen 
tukimahdollisuuksista yrit-
täjille. Heikki Wuolijoki ja Jenni Naumanen kertoivat ajankohtaisia rahoitus- ja pankkiasioita. 

Jukka Vähkyrä jatkaa eläkeläisten puheenjohtajana 
Pudasjärven Eläkeläiset ry:n 
syyskokous pidettiin 11.10. 
seurakuntatalolla. Kokouk-
seen osallistui 20 henkilöä. 
Johtokunnan puheenjohta-
jana jatkaa Jukka Vähkyrä 
ja varapuheenjohtajana Jor-
ma Syrjäpalo. Lisäksi joh-
tokuntaan valittiin Pirkko 
Hiltula, Eero Hirvelä, Pirk-
ko Päätalo, Leena Rantala, 

Arvo Suoperä, Pirjo Stenius 
ja Annikki Ylitalo. Varajäse-
ninä jatkavat Eero Räisänen 
ja Elsa Piri. 

Aluejärjestön kokous-
edustajiksi valittiin Jukka 
Vähkyrä, Pirkko Päätalo ja 
Arvo Suoperä, varalle Lee-
na Rantala ja Seija Vähkyrä. 
Aluejärjestön toimikuntaan 
valittiin Jukka Vähkyrä ja 

varalle Leena Rantala. 
Toiminnantarkastajiksi 

valittiin Seppo Räisänen ja 
Pirkko Lukkari varalle Or-
vokki Hyttinen ja Raija To-
rikka.

Kokouksen avauksen 
suoritti yhdistyksen pu-
heenjohtaja Jukka Vähkyrä 
toivottaen osallistujat terve-
tulleiksi. Kempeleen Eläke-

läisten 50 vuotisjuhla 3.11. 
pyritään huomioimaan. Pu-
dasjärven Eläkeläisten pik-
kujoulu on perjantaina 2.12. 
seurakuntasalissa. Syksyn 
älypuhelin/-laite kurssi jat-
kuu pääosin torstaisin 1.12. 
saakka. Todettiin, että 3.11. 
ei ole kokoontumista, vaan 
kurssi kokoontuu keskiviik-
kona 2.11.

Ensi vuoden toiminta-
suunnitelmassa on edelleen 
luvassa virkistys- ja har-
rastustoimintaa kuten po-
rinapiiri, aluejärjestön ta-
pahtumiin osallistumista, 
perinteisiä virkistys- ja teat-
terimatkoja sekä yhteistyötä 
eri tahojen kanssa. Toimin-
nan ylläpitämiseksi tullaan 
anomaan avustusta kaupun-

gilta ja Eläkeläiset ry:ltä. 
Jäsenmaksu säilyy sa-

mansuuruisena 20 euroa jä-
seneltä. Kokouskutsut ja 
ilmoitukset tullaan julkai-
semaan ensi vuonna Pu-
dasjärveläinen -lehdessä. 
Puheenjohtajan päätettyä 
kokouksen osallistujat siir-
tyivät pullakahville.

Seija Vähkyrä

VARAA AIKA SILMÄASEMA.FI

Tarjous on henkilökohtainen ja koskee uusia silmä- ja aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin tai pakettihinnoitel-
tuihin tuotteisiin. Tarjous ei koske lääkinnällisiä hoitotuotteita. S-Etukortilla Bonus tuplana kampanja-aikana maksetuista tuoteos-
toista, jopa 10 %, lisätietoa: bonustuplana.fi. Silmälasien ostajalle optikon näöntutkimus 0 €. Tarjous on voimassa 20.11.2022 asti.

KAHDET LASIT,  
 YKSI HINTA.

Osta silmälasit, saat itsellesi kaupan päälle mitkä tahansa saman- 
arvoiset tai edullisemmat silmälasit, merkkiaurinkolasit tai piilolinssit!

PUDASJÄRVI Toritie 1, 020 760 8649
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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 20.-26.10. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 20.-21.10. LAUANTAINA 22.10. MA-TI 24.-25.10. KESKIVIIKKONA 26.10.

TORSTAI-LAUANTAI 20.-22.10. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 24.-26.10.

KENKÄOSASTOLTA
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4 plo

3 kg/3 kg/
taloustalous

3 kpl

4 prk

2 pkt/talous

KariniemenKariniemen
BROILERINBROILERIN
MINUUTTI-MINUUTTI-

PIHVITPIHVIT
290-350 g290-350 g

ValioValio
VIOLAVIOLA

TUORE-TUORE-
JUUSTOTJUUSTOT

200 g200 g

KotimainenKotimainen
KIRSIKKA-KIRSIKKA-
TOMAATTITOMAATTI

250 g250 g

FindusFindus
MAKKARA-MAKKARA-

PYTTIPANNUPYTTIPANNU
500 g500 g

AtriaAtria
KEITTO-KEITTO-
KINKKU-KINKKU-
LEIKELEIKE
350 g350 g

PingviiniPingviini
VANILJA-VANILJA-
JÄÄTELÖ JÄÄTELÖ 1 l1 l

Kivikylän Kivikylän 
PIKNIK PAISTIPIKNIK PAISTI
n. 1,5 kg/kpln. 1,5 kg/kpl

PullaPirtin PullaPirtin 
POSSU-POSSU-
MUNKKIMUNKKI

NaudanNaudan  
PALAPAISTIPALAPAISTI

Arla Arla 
JOGURTITJOGURTIT
1 kg1 kg

Valio Valio 
POLARPOLAR
JUUSTOTJUUSTOT
350 g pala350 g pala

Eldorado Eldorado 
VIIPALE-VIIPALE-
KURKKUKURKKU
350 g 350 g 
mausteliemessämausteliemessä

TucTuc
SUOLAKEKSISUOLAKEKSI
3x100 g 3x100 g 

Olvi Olvi 
LIMSATLIMSAT
0,95 l0,95 l
sis. pantitsis. pantit

HK HK 
BURGERIBURGERI
100 g100 g

Oululainen Oululainen 
RUISLIMPPURUISLIMPPU
700 g700 g
viipaloituviipaloitu

Suomalainen Suomalainen 
KERÄ-KERÄ-
KAALIKAALI

SnellmanSnellman
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA
JAUHELIHAJAUHELIHA

400 g400 g

KabanossiKabanossi
GRILLI-GRILLI-

MAKKARAMAKKARA
360-400 g360-400 g

FriseeFrisee
SALAATTISALAATTI

Findus Mikro Findus Mikro 
RANSKAN-RANSKAN-
PERUNAPERUNA
180 g180 g

PorsaanPorsaan  
KYLJYKSETKYLJYKSET

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

AtriaAtria
Kunnon ArkiKunnon Arki

MIKROATERIATMIKROATERIAT
300 g300 g

PorsaanPorsaan
ETUSELKÄ ETUSELKÄ taitai  
LAPALAPA

Valio Valio 
JOGURTITJOGURTIT
200 g200 g

HK HK 
MEET-MEET-
VURSTIT VURSTIT 
150 g150 g

TuoreTuore
kotimainenkotimainen
KIRJOLOHIKIRJOLOHI

Vihreä Vihreä 
kivetön kivetön 
RYPÄLERYPÄLE
500 g500 g

APPELSIINIAPPELSIINI

KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

MalacoMalaco
TV MIXTV MIX
HEDELMÄHEDELMÄ
325 g325 g

Atria PossunAtria Possun
WIENINLEIKEWIENINLEIKE
2 kpl/285 g2 kpl/285 g

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

11119595

PorsaanPorsaan
TALOUSKYLJYKSETTALOUSKYLJYKSET

Askel miesten Askel miesten 
NAHKA-NAHKA-
NILKKURITNILKKURIT
lämmin vuori, lämmin vuori, 
2 vetoketjua2 vetoketjua
Koot: 41-47Koot: 41-47

MarinelloMarinello
naistennaisten
NEULE-NEULE-
PUSEROPUSERO
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

BrandlessBrandless
naisten naisten 
VELOUR-VELOUR-
LEGGINGSLEGGINGS
lämminvuorilämminvuori
Koot: S/M-L/XLKoot: S/M-L/XL

BrandtexBrandtex
naisten naisten 
TALVITAKKITALVITAKKI
Koot: 36-46Koot: 36-46

SaarioinenSaarioinen
PIZZATPIZZAT

200 g200 g

34349595 37379090 52520000

CoolBlueCoolBlue
miesten miesten 
PUUVILLA-PUUVILLA-
NEULENEULE
Koot: M-3XLKoot: M-3XL

CoolBlueCoolBlue
miesten miesten 
FLANELLI-FLANELLI-
PAITAPAITA
vahva kangas, vahva kangas, 
vetoketjuvetoketju
Koot: M-3XLKoot: M-3XL

True NorthTrue North
miesten miesten 
TOPPATAKKITOPPATAKKI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

1141149090 24249090 25259090

Kuoma lasten Kuoma lasten 
TOPPATAKKITOPPATAKKI
Koot: 122-164 cmKoot: 122-164 cm

Brandless lasten Brandless lasten 
THERMOTHERMO
COLLEGE-COLLEGE-
HOUSUTHOUSUT
Koot: 130-160 cmKoot: 130-160 cm

Brandless lasten Brandless lasten 
THERMOTHERMO
HUPPARI-HUPPARI-
TAKKITAKKI
Koot: 130-160 cmKoot: 130-160 cm

Sarva naisten Sarva naisten 
MOKKA-MOKKA-
NILKKURITNILKKURIT
aito villavuori, aito villavuori, 
waterproofwaterproof
Koot: 36-41Koot: 36-41

Sprox naisten Sprox naisten 
TALVI-TALVI-
NILKURITNILKURIT
Koot: 36-41Koot: 36-41

Robota Robota AKKUPORAKONEAKKUPORAKONE
DC-D 18V runkoDC-D 18V runko

29299090

MAKITA AKKU SOPII ROBOTAAN=ROBOTA AKKU SOPII MAKITAAN!MAKITA AKKU SOPII ROBOTAAN=ROBOTA AKKU SOPII MAKITAAN!

Robota Robota AKKUMUTTERIN-AKKUMUTTERIN-
VÄÄNNIN VÄÄNNIN W18 18V RUNKOW18 18V RUNKO
Robota DC-18V sarjan W18 akkumutterinväännin on oikea Robota DC-18V sarjan W18 akkumutterinväännin on oikea 
voimanpesä. Sentarjoama vääntö aukaisee tiukimmatkin auton voimanpesä. Sentarjoama vääntö aukaisee tiukimmatkin auton 
renkaan pultit. Voit käyttää W18konetta myös muiden pulttien renkaan pultit. Voit käyttää W18konetta myös muiden pulttien 
ja mutteriden avaamiseen ja aukaisuun. Koneessa on kuparikää-ja mutteriden avaamiseen ja aukaisuun. Koneessa on kuparikää-
mitty tehokas moottori joka pyörittää 1/2” vääntiötä. Vääntiön ja mitty tehokas moottori joka pyörittää 1/2” vääntiötä. Vääntiön ja 
moottorin välissä on momenttiosa joka takaa, ettei kone pääse moottorin välissä on momenttiosa joka takaa, ettei kone pääse 
särkymään. Koneessa on LED kohdevalo joka valaisee työstet-särkymään. Koneessa on LED kohdevalo joka valaisee työstet-
tävän kohteen. Koneen tehoa voidaan säätää akkukengän ylä-tävän kohteen. Koneen tehoa voidaan säätää akkukengän ylä-

49499090
Robota Robota  AKKUKULMA-  AKKUKULMA- 
HIOMAKONE HIOMAKONE DC-G 18V RUNKODC-G 18V RUNKO
Robota akkukulmahiomakone metallin ja kiven leikkaamiseen ja Robota akkukulmahiomakone metallin ja kiven leikkaamiseen ja 
hiomiseen. Hyvin käteensopiva kumipinnoitettu kädensija. Akun hiomiseen. Hyvin käteensopiva kumipinnoitettu kädensija. Akun 
jännite: 18 V. Kierrosnopeus: 8500 rpm. Laikan koko: 125 mm. jännite: 18 V. Kierrosnopeus: 8500 rpm. Laikan koko: 125 mm. 
Paino: 2,12 kg. Ei sisällä akkua ja laturia.Paino: 2,12 kg. Ei sisällä akkua ja laturia.

79790000

Robota Robota  AKKUPUUKKO- AKKUPUUKKO-
SAHA SAHA DS-S 18V RUNKODS-S 18V RUNKO
Robota akkukäyttöinen puukkosaha puun, metallin ja muovin Robota akkukäyttöinen puukkosaha puun, metallin ja muovin 
sahaukseen. Puukkosahassa on terän pikakiinnitys ja pitävä sahaukseen. Puukkosahassa on terän pikakiinnitys ja pitävä 
kumikahva. Metsästäjien suosima lihaleikkuri. Akun jännite: 18 kumikahva. Metsästäjien suosima lihaleikkuri. Akun jännite: 18 
V. Terän nopeus: 3000 rpm. Iskunpituus: 22 mm. Kapasiteetti: V. Terän nopeus: 3000 rpm. Iskunpituus: 22 mm. Kapasiteetti: 
puu 115 mm, teräs 10 mm, muovi 90 mm, Paino: 2,11 kg, Ei puu 115 mm, teräs 10 mm, muovi 90 mm, Paino: 2,11 kg, Ei 
sisällä akkua ja laturia.sisällä akkua ja laturia.

69699090

RobotaRobota AKKUHÖYLÄ  AKKUHÖYLÄ 
DC-P 18V RUNKODC-P 18V RUNKO
Robota akkuhöylä puun höyläämiseen ja viistoamiseen. Robota akkuhöylä puun höyläämiseen ja viistoamiseen. 
Höyläysleveys 82mm ja höyläyssyvyys helposti säädettävissä Höyläysleveys 82mm ja höyläyssyvyys helposti säädettävissä 
0-2 mm. Akun jännite: 18 V. Kierrosnopeus: 15 000 rpm. 0-2 mm. Akun jännite: 18 V. Kierrosnopeus: 15 000 rpm. 
Höyläysleveys: 82 mm. Höyläyssyvyys: 0-2 mm. Paino: 3,0 Höyläysleveys: 82 mm. Höyläyssyvyys: 0-2 mm. Paino: 3,0 
kg. Ei sisällä akkua ja laturia.kg. Ei sisällä akkua ja laturia.

69699090

RobotaRobota AKKUKÄSI-  AKKUKÄSI- 
SIRKKELI SIRKKELI DC-C 18V RUNKODC-C 18V RUNKO
Robota akkukäyttöinen käsisirkkeli puun katkaisuun ja Robota akkukäyttöinen käsisirkkeli puun katkaisuun ja 
halkaisuun. Sahaussyvyyden ja sahauskulman säätö ilman halkaisuun. Sahaussyvyyden ja sahauskulman säätö ilman 
työkaluja. Hyvin käteensopiva kumipinnoitettu kahva. Akun työkaluja. Hyvin käteensopiva kumipinnoitettu kahva. Akun 
jännite: 18 V. Terän nopeus: 3800 rpm. Terä: 20 x 165 mm jännite: 18 V. Terän nopeus: 3800 rpm. Terä: 20 x 165 mm 
24T. Sahaussyvyys: 90° 54 mm / 45° 39 mm. Paino: 4,23 kg. 24T. Sahaussyvyys: 90° 54 mm / 45° 39 mm. Paino: 4,23 kg. 
Ei sisällä akkua ja laturia.Ei sisällä akkua ja laturia.

79799090

RobotaRobota AKKU-  AKKU- 
YHDISTELMÄNAULAIN YHDISTELMÄNAULAIN 
DC-G 18V RUNKODC-G 18V RUNKO
Robota akkukäyttöinen yhdistelmänaulain listanaulojen ja Robota akkukäyttöinen yhdistelmänaulain listanaulojen ja 
hakasten naulaamiseen. Naulaimeen sopii 1,2 mm viimeis-hakasten naulaamiseen. Naulaimeen sopii 1,2 mm viimeis-
telynaulat ja 5,7 mm hakaset. Naulaimessa voi valita yksit-telynaulat ja 5,7 mm hakaset. Naulaimessa voi valita yksit-
täislaukaisun tai kosketuslaukaisun. Naulaussyvyyden sää-täislaukaisun tai kosketuslaukaisun. Naulaussyvyyden sää-
döllä saat tehtyä hienoa jälkeä esim. listoituksessa. Led-valo döllä saat tehtyä hienoa jälkeä esim. listoituksessa. Led-valo 
valaiseen naulauskohdan. Akun jännite: 18 V. Nopeus: valaiseen naulauskohdan. Akun jännite: 18 V. Nopeus: 
60-100 naulaa/min. Naulan koko: 1,2mm. Naulan pituus: 60-100 naulaa/min. Naulan koko: 1,2mm. Naulan pituus: 
18-50 mm. Hakasen koko: 5,7 mm. Hakasen pituus: 18-40 18-50 mm. Hakasen koko: 5,7 mm. Hakasen pituus: 18-40 
mm. Paino: 2,65 kg. Ei sisällä akkua ja laturia.mm. Paino: 2,65 kg. Ei sisällä akkua ja laturia.

1791790000

RobotaRobota AKKUKOMP- AKKUKOMP-
RESSORI RESSORI DC-G 18V RUNKODC-G 18V RUNKO
Robota akkukäyttöinen kompressori on helppo kuljettaa Robota akkukäyttöinen kompressori on helppo kuljettaa 
vaikeisiinkin kohteisiin ja käyttö onnistuu paikoissa joissa ei vaikeisiinkin kohteisiin ja käyttö onnistuu paikoissa joissa ei 
ole sähköä. Akkukompressorilla onnistuu helposti renkaiden ole sähköä. Akkukompressorilla onnistuu helposti renkaiden 
täytöt, pienten naulaimien käyttö ja vaikka kynäruiskun täytöt, pienten naulaimien käyttö ja vaikka kynäruiskun 
käyttö. Moottori on öljytön ja huoltovapaa. Akun jännite: 18 käyttö. Moottori on öljytön ja huoltovapaa. Akun jännite: 18 
V, Säiliö: 4 L, Tuotto: 15 l/min, Maks. paine: 8,3 bar, Paineilma V, Säiliö: 4 L, Tuotto: 15 l/min, Maks. paine: 8,3 bar, Paineilma 
liitin: 1/4”, Paino: 7,4 kg. Ei sisällä akkua ja laturia.liitin: 1/4”, Paino: 7,4 kg. Ei sisällä akkua ja laturia.

1791790000

puolelta olevasta näppäimistöstä. Kone puolelta olevasta näppäimistöstä. Kone 
on varustettu rannelenkillä ja siinä on on varustettu rannelenkillä ja siinä on 
miellyttävä kumigrippi sekä kumisuojat miellyttävä kumigrippi sekä kumisuojat 
mikäli kone pääsee putoamaan maahan. mikäli kone pääsee putoamaan maahan. 
Pienet kolhut ei tätä konetta haittaa, sillä Pienet kolhut ei tätä konetta haittaa, sillä 
Robota robottaa varmasti! Jännite: 18 V Robota robottaa varmasti! Jännite: 18 V 
DC. Nopeus: 0 - 4400 kierr. / min. Vään-DC. Nopeus: 0 - 4400 kierr. / min. Vään-
tö: 460 Nm. Iskutiheys: 0-3200 isk. / min. tö: 460 Nm. Iskutiheys: 0-3200 isk. / min. 
Vääntiö: 1/2”. Ei sisällä akkua ja laturiaVääntiö: 1/2”. Ei sisällä akkua ja laturia

Pieni ja kevyt akkuiskuporakone kodin as-Pieni ja kevyt akkuiskuporakone kodin as-
kareisiin. Koneessa on kaksi vaihdetta joka kareisiin. Koneessa on kaksi vaihdetta joka 
helpottaa porausta ja ruuvausta. Led-valo helpottaa porausta ja ruuvausta. Led-valo 
valaisee työkohteen. Akun jännite: 18 V. valaisee työkohteen. Akun jännite: 18 V. 
Vääntö: 25 Nm. Kierrosnopeus: 1 vaihde Vääntö: 25 Nm. Kierrosnopeus: 1 vaihde 
0-450 rpm / 2 vaihde 0-1400 rpm. Istuk-0-450 rpm / 2 vaihde 0-1400 rpm. Istuk-
ka: 10 mm. Isku: 6570 isk./min. Paino: 1,1 ka: 10 mm. Isku: 6570 isk./min. Paino: 1,1 
kg. Ei sisällä akkua ja laturia.kg. Ei sisällä akkua ja laturia.
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Jäämme kaipaamaan Veijo-pappia
Veijo Lohiniva aloitti seu-
rakuntapastorin työt viime 
helmikuussa tuuraamalla 
Jari Valkosen viransijaisuut-
ta. Sijaisuuden oli määrä 
kestää heinäkuun loppuun, 
mutta pesti jatkui lokakuun  
loppuun. Nyt hän on hake-
nut pastorin paikkaa Siilin-
järven seurakunnasta. Pu-
dasjärven seurakuntaa 

Veijo pitää hyvänä työyh-
teisönä. 

- Seurakuntalaisten kes-
kuudessa olen saanut po-
sitiivista palautetta. Seura-
kuntalaiset ja työkaverit ovat 
olleet mukavia. On voinut 
kysyä, jos jokin asia on ollut 
itselle epäselvää. Ehdotto-
masti mielenkiintoisinta on 
ollut se, että on voinut tutus-
tua erilaisiin ihmisiin. Olen 
kokenut sen suurena rikkau-
tena. Lisäksi olen päässyt te-
kemään erilaisia toimituksia. 
Kesällä oli kasteita ja vihki-
misiä.

Pyrin kohtaamaan ihmi-
set aidosti. En halua näytel-
lä mitään työroolia. Olen sel-
lainen pappi kuin mitä olen 
ihmisenä. Eero Huoviselta ja 
Miikka Ruokaselta olen op-

pinut paljon, kuinka saarna 
tulee tehdä. Musiikkigradua 
tehdessäni sain hyviä vink-
kejä legendaariselta tuotta-
jalta Jaakko Salolta: ”Pitää 
olla avoin ja helposti lähes-
tyttävä ihminen, oli se ase-
ma tai tehtävä mikä tahan-
sa.” Minusta se on tuntunut 
mukavalta, kun joku on ny-
käissyt hihasta ja kysynyt: 
Hei, olisiko sinulla aikaa?

Palautetta  
Veijolle
- Veijon persoonassa olen 
ihailut hänen avoimuuttaan. 
Minä tykkään siitä, että pap-
pi on meikäläisen tasolla ja 
saan porista hänen kans-
saan, eikä ole ylpeä. Kyn-
nyksen täytyy olla matala, 
että uskaltaa mennä puhu-
maan omista asioistaan. Nyt 
on harmi, että Veijo joutuu 
lähtemään. Asuin ennen 
mieheni kanssa Hirvaskos-
kella, silloin kävimme kir-
kossa harvemmin. Nyt käyn 
joka pyhä. Se rauhoittaa. Ju-
malan sana ja yhteys hoitaa, 
kertoi Orvokki Juntunen. 

- Veijo on pitänyt hy-

viä saarnoja. Hän tuo saar-
nan esille niin, että meikä-
läinenkin ymmärtää sen. 
Veijon pitämissä saarnois-
sa on ollut sanomaa ja oma-
kohtaista kokemusta, joka 
avaa saarnaa auki. Siinä on 
se idea. Olen ollut Taivaan 
Isälle kiitollinen siitä, että 
seurakuntaelämä on anta-
nut minulle turvallisen poh-
jan. Seurakunnasta on tullut 
minulle kuin toinen koti. On 
tunne, että olen tervetullut, 
totesi Aino Tolonen.

Seurakuntalaiselle 
luottamukseen 
perustuva dialogi 
on tärkeää
- Kyllä meille tulee Veijoa 
ikävä. Se on siinä mielessä 
hankalaa, kun joutuu taas 
tutustumaan uuteen työnte-
kijään. Mitä hän tuo tulles-
saan se on arvoitus? Seura-
kunta-elämässä on tärkeää, 
että työntekijään voi luot-
taa. Luottamuksen pohjal-
le rakentuva dialogi on mo-
nessa mielessä vaikea yhtälö 
monenkin ihmisen kanssa. 
Hyvänpäivän tuttu voi olla 

monen kanssa, mutta omis-
ta asioista kertominen luot-
tamuksellisesti on jo paljon 
syvällisempi juttu. Olen jos-
sakin vaiheessa pahasti pet-
tynyt ihmiseen. Kun oikein 
pohjalla käy, niin oppii lu-
kemaan toista ihmistä. Kai-
kille ei voi puhua kaikkea. 
Kyllä sen hoksaa toisesta 
ihmisestä, kenen voi luot-
taa. Iän myötä ihmistunte-
mus on vain kasvanut, ker-

toi Aino.
Kahvipöytäkeskustelus-

sa ajatukset risteilivät mei-
dän kaikkien neljän kes-
ken. ”Seurakunta kasvattaa 
uudet työntekijät papeik-
si ja sitten ne häipyvät. Työ-
hön tulee katkos. Pitäisi olla 
enemmän pysyvyyttä. Seu-
rakunnan kannalta se olisi 
myös parempi. Mitä parem-
min lääkäri oppii tuntemaan 
potilaansa, niin sen parem-

pi. Sama se on seurakunnas-
sakin. Seurakunta ei mene 
eteenpäin, jos työntekijät 
vaihtuvat usein. Pudasjär-
vellä on ollut siinä mieles-
sä hyvä tilanne, että on ollut 
vähän vapaampia pappe-
ja, jotka eivät ole ajatelleet 
vain ”sen yhden ja ainoan 
oikean” ajatusmallin mukai-
sesti. Se on seurakuntalaisil-
le rikkaus ja aarre.” 

Ape Nieminen

Orvokki Juntunen ja Aino Tolonen totesivat: ”Me olemme tykänneet Veijosta. Hän on avoin 
ja uskaltaa jutella asioista. Meille tulee ikävä häntä, toivottavasti hän tulisi joskus takaisin.”

Pudasjärvellä on alkanut 
alkuvuodesta Pudasjär-
ven kaupungin koordinoi-
ma Voimaa vanhuuteen 
-hanke, jossa on mukana 
useita yhteistyökumppa-
neita. Voimaa vanhuuteen 
-hankkeen tarkoituksena 
on mahdollistaa ikäihmi-
sille mielekkäitä liikkumi-
sen mahdollisuuksia. 

Pudasjärvellä alkaa Voi-
maa vanhuuteen – hank-
keeseen liittyen Ulkoi-
luystäväkoulutus, jonka 
tarkoituksena on kouluttaa 
vapaaehtoisia ulkoiluystä-
viä ikäihmisille. Ulkoilu-
ystävä voi toimia ulkoilut-
tajana ikäihmiselle, joka ei 
enää uskalla tai pysty itse-
näisesti ulkoilemaan. 

Ulkoiluystäväkoulu-
tuksessa annetaan tietoa 
ulkoilun ja liikkumisen 
merkityksestä iäkkäälle, 
koulutettava saa valmiuk-

sia toimia ulkoiluystävä-
nä sekä vaihdetaan koke-
muksia ja opitaan toisilta 
iäkkäiden kanssa liikku-
misesta. Ulkoiluystävä-
kouluttajina toimivat Fy-
sio Aurean fysioterapeutti 
Annika Heikkinen ja dia-
koni Marko Väyrynen. Ul-
koiluystäväkoulutus alkaa 
heti marraskuun alussa ja 
koulutukseen kuuluu kol-
me kahden tunnin arki-il-
taa. Ulkoiluystävätoimin-
nasta kiinnostuneet voivat 
olla yhteydessä Annikaan 
ja Markoon.

Mahdollistetaan 
iäkkäille mielekkäitä ja 

turvallisia ulkoiluhetkiä! 
Tervetuloa ulkoiluystävä-

koulutukseen!

Ulkoiluystäväkoulutta-
jat Annika Heikkinen ja 

Marko Väyrynen Voimaa 
vanhuuteen -hankkeesta

Ikäihmisille tarvitaan Ikäihmisille tarvitaan 
ulkoiluystäviä! ulkoiluystäviä! 

Tule Voimaa vanhuuteen Tule Voimaa vanhuuteen 
–hankkeen koulutukseen!–hankkeen koulutukseen!

Kansainvälinen nuorisotyö nousussa 
Pikku-Syötteellä ja Pudasjärvellä
Nuoriso- ja vapaa-ajankes-
kus Pikku-Syötteellä oli kan-
sainvälistä tunnelmaa viime 
viikolla, kun saimme semi-
naarivieraiksemme yli 45 
nuorisotyöntekijää yhteen-
sä kahdestakymmenestä yh-
destä eri Euroopan maas-
ta.  Arctic Link – Building 
bridges through European 
cooperation –niminen semi-
naari kesti seitsemän päivää 
ja sen tavoitteena oli luoda 
yhteyksiä eri maiden nuori-
sotyöntekijöiden ja –järjestö-
jen välille. Tulevaisuudessa 
tarkoituksena on tehdä yh-
teistyötä lähettämällä ja vas-
taanottamalla nuoria ja nuo-
risotyöntekijöitä eri maihin 
ja maista Pudasjärven ja lä-
hikuntien alueelta. Tämän 
seminaarin ja tulevat nuo-
risovaihdot rahoittaa Eras-
mus+ ja Euroopan Solidaari-
suusjoukot, mikä tarkoittaa, 
että kaikilla nuorilla (13-28 
v) on mahdollisuus lähteä 
viikon-parin vaihtomatkal-
le Eurooppaan tai jopa vuo-
deksi vapaaehtoistyöhön si-
ten, että kulut kattaa EU, ja 
toisaalta voimme ottaa meil-
le Pikku-Syötteelle myös 
nuoria ulkomailta nuoriso-
vaihtoon tai vapaaehtoistyö-
hön, joihin myös suomalai-
set nuoret voivat osallistua.

Seminaariin sisältyi yh-
teistyökumppanuuksien ra-
kentamisen lisäksi koulu-
tusta, hyvien käytänteiden 
ja ideoiden vaihtoa, kulttuu-
rien kirjoa ja myös Pikku-
Syötteen tarjontaan tutus-

tumista. Yhdeksi päiväksi 
veimme seminaarivieraam-
me vaellukselle Syötteen rei-
teille ja tapaamaan Pytkyn 
Cafen pihalle poroja. Urhei-
mmat kävivät kastautumas-
sa myös Naamankajärves-
sä vaellusretken päätteeksi. 
Revontulet kruunasivat mo-
nien mieleenpainuvan vii-
kon ja uskomme hedelmälli-
sen seminaarisisällön lisäksi, 
että Syöte ja upea luontom-
me teki vieraisiimme läh-
temättömän vaikutuksen. 
KV-seminaareihin kuuluu 
lisäksi tutustuminen vierai-
demme kulttuureihin: Yksi 
ilta olikin varattu eri aistein 
ja aktiviteetein tutustuen 
muiden maiden makuihin, 
musiikkiin, tanssiin ja haus-
kanpitoon.

Nuoriso- ja vapaa-ajan-
keskus Pikku-Syötteen ta-
voitteena on tukea lapsia 
ja nuoria ja tämän vuoden 
johtotähtenä on ollut kehit-
tää kansainvälistä nuoriso-
työtämme. Vuoden aikana 
olemme luoneet yhteistyö-
kumppanuuksia niin koti- 
kuin ulkomailla ja ensim-
mäiset nuorisovaihdot 
on tarkoitus aloittaa ensi 
vuonna luotojen kumppa-
nuuksien pohjalta. Ensim-
mäinen vaihto tehdään Liet-
tuaan kesäkuussa 2023. 
Suomeen ja Pikku-Syötteel-
le tulevat ryhmät haluavat 
myös tutustua suomalai-
siin ja suomalaisuuteen, eli 
mikäli kotikansainvälisyys 
kiinnostaa, myös näihin ta-

Pikku-Syötteellä oli seminaarivieraina yli 45 nuorisotyönte-
kijää yhteensä 21 eri Euroopan maasta.

Seminaarin tavoitteena oli luoda yhteyksiä eri maiden nuori-
sotyöntekijöiden ja –järjestöjen välille.

pahtumiin voi osallistua. 
Nyt siis kaikki Pudasjärven 
nuoret, iältään 13-28 vuotta, 
mikäli haluaisitte lähteä ul-
komaille tai Pikku-Syötteel-
le vastaanottamaan nuoria 
muista maista viikon-parin 
Erasmus+ nuorisovaihtoon 
tai pidemmäksi ajaksi va-
paaehtoistyöhön (joiden ku-

lut EU myös kattaa), ottakaa 
yhteyttä Pikku-Syötteel-
le (kaisu.tuohiluoto@pikku-
syote.fi). Myös aikuiset, jot-
ka toimivat nuorten parissa 
työkseen tai harrastuksen 
puolesta, voivat lähteä vaih-
tomatkoille ryhmän vetäjik-
si, ottakaa yhteyttä.

Kaisu Tuohiluoto
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Hevosmiesten Uusi Tietotoimisto HUTI lähetti rai-
tista eläkeläistä ilahduttavan uutisen. Aiemmin-
han on todettu, että yksi savuke lyhentää elämää 
noin kolme minuuttia. Ja yksi pullo olutta noin 
neljä minuuttia. Mutta uusimman HUTI-tiedon 
mukaan yksi työpäivä lyhentää elämää noin kah-
deksan tuntia!
Tytär kertoo äidilleen innoissaan: – Äiti, minä olen 
löytänyt elämäni miehen. Hän on aivan kuin isä. Äiti: 
– Osanottoni! 

* * *
Metsästysseuran vuosikokouksen jatkoilla: – Kyllä 
Jurrin Ari taitaa olla maailman huonoin ampuja, Kari 
selittää edellisen kuukauden ampumakoetta.
– Arihan ei osunut latoon vaikka sai ampua ladon si-
säpuolelta!

* * *
Lähibaarissa: – Eipä mene naapurin Panullakaan hy-
vin, Manu hyrähtää nauramaan. 
– Elvi vei hänet kauppaan ostamaan vapaa-ajan har-
rastuksiin sopivaa vaatetta ja niin Panulle ostettiin esi-
liina! 

* * *
Kahvilassa: – Kuulin, että anoppisi on kuollut. Miten 
vanha hän oli?
Sami: – 98. Rami: Ohhoh, olipas ikää. Oliko hänellä 
vielä järki tallella?
Sami: – Se nähdään huomenna, kun testamentti lue-
taan!

* * *
Viikon laihialainen: Minkälaiset ovat laihialaiset au-
tostereot? 
Vastaus: Vaimo äänessä etupenkillä ja anoppi äänes-
sä takapenkillä. 

* * *
Savolainen, karjalainen ja laihialainen päättivät 
antaa vaimoilleen  syntymäpäivälahjaksi pyyheliinan.
Savolaisen pyyheliinassa luki: Jotta armaani olisi puh-
das.
Karjalaisen pyyheliinassa luki: Jotta kalleimpani olisi 
kuiva.
Laihialaisen pyyheliinassa luki: Hotelli Seinäjoki.  

* * *
Mies kysyi asianajajalta: – Ottaisitteko juttuni hoi-
taaksenne? 
Asianajaja: – No mikä ettei jos teillä on varaa maksaa.
Mies: – Rahaa ei ole, mutta minulla on kolme autoa. 
Voisin myydä ne.
Asianajaja: – Selvä. Mistä teitä syytetään? Mies: – 
Kolmesta autovarkaudesta.

* * *
Mane: – Tiesitkö, että lehmät eivät koskaan sairastu 
influenssaan?
Tane: – No miksi eivät? Mane: – No kun niillä on niin 
voimakas ammuniteetti.

* * *
Viikon feministi: Kun Aatamia luotiin, häneltä kysyt-
tiin toivomuksia aivoista.
Aatami kuuli, että kysymys oli vaivoista, joten hän toi-
voi niiden oleva pieniä ja huomaamattomia.

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Mikä lyhentää eniten 
elinikää?

Ohi on, ohi on, ohi on - kesä nimittäin.

Pudasjärven FC Kurenpo-
kien oma kasvatti Otto Nie-
melä on valittu Suomen 
U19-poikien futsal-maa-
joukkueeseen. Vuonna 2004 
syntyneiden poikien maa-
joukkue osallistuu Montai-

Otto Niemelä on valittu 
Suomen futsal-maajoukkueeseen

gu Cupiin Ranskassa. Tur-
naus käynnistyy 26.10. 
kohtaamalla ensimmäisessä 
kovatasoisen pelissä Rans-
kan futsal-joukkueen. Seu-
raavana päivänä vastaan 
asettuu Espanja ja yhden 
huilipäivän jälkeen Portuga-
li koettelee Suomen poikien 
pelikuntoa. Nämä kovata-
soiset pelit ovat hyvä paikka 
katsoa, missä Suomen maa-
joukkueen taso on tällä het-
kellä. Nämä pelit ovat hy-
vää valmistautumista ensi 

kevään EM-karsintoihin. 
Turnauspelit pyritään näyt-
tämään Montaigu Cupin 
Youtube-kanavalla.

- FC Kurenpojat ja Tor-
nion Palloveikot ovat teh-
neet yhteistyösopimuk-
sen, joka mahdollistaa Oton 
sekä mahdollisesti mui-
den Kurenpoikien juniorei-
den pelaamisen myös mies-
ten futsal-liigassa. Tornion 
Palloveikot haluaa nostaa 
pohjoisen kehittyviä nuo-
ria miesten liigaan. Pohjois-

Suomesta on valittu Suomen 
U19 maajoukkueeseen kak-
si pelaajaa Torniosta ja Pu-
dasjärveltä Otto. Hän pääsi 
mukaan maajoukkueeseen 
alueellisten kehitystapahtu-
mien kautta. Otto pelaa fut-
salia myös tänä vuonna P19 
liigaa FC Kurenpojissa, ker-
toi Teija Niemelä.

Ape Nieminen
Kuvat: Kalevi Hämäläinen

Ensimmäisestä U19 maajoukkueleirityksestä valittiin 12 kenttäpelaajaa ja kaksi maalivahtia 
Ranskan turnaukseen.

Otto Niemelä pelaa futsa-
lia FC Kurenpojissa ja Torni-
on Palloveikoissa. Otto on 
valittu Suomen U19-poikien 
maajoukkueeseen, joka osal-
listuu Ranskan turnaukseen 
26.-29.10.2022.

Liike Nyt näkösällä
Liike Nyt:n Kaisu Heikkinen 
Pudasjärveltä ja Antti Salo-
nurmi Oulusta olivat jututta-
massa ihmisiä 14.10. S-mar-
ketin edustalla. Kaisu kertoi, 
että haluamme olla esillä ja 
tarjota ihmisille mahdolli-
suutta liittyä puolueeseen. 
Liike Nyt on tullut valtakun-
nallisesti tutuksi Harry Har-
kimon kautta. Viime jou-
lukuussa Harkimo vieraili 
Pudasjärvellä. Pudasjärvel-
lä Liike Nyt on vaikuttanut 
vajaan vuoden. Koillismaal-
la Pudasjärvi, Taivalkoski ja 
Kuusamo muodostavat yh-
teisen Liike Nyt:n paikallis-
yhdistyksen.

- Tasaiseen tahtiin on 
käynyt ihmisiä. Näkee, että 
ihmisiä kiinnostaa Liike Nyt. 
Pudasjärveläisiltä puuttuu 
rohkeus tulla juttelemaan. 

Eräs ihminen tuli kiittele-
mään minua kirjoituksista-
ni. Me nimenomaan viemme 
asiat loppuun saakka. Asi-
oita ei jätetä langoille roik-
kumaan. Asiat viedään niin 
pitkälle, että saamme niihin 
järkevän vastauksen. Puo-
lueena me olemme kaikkia 
varten. Toivon, että Koil-
lismaalla Liike Nyt lähtisi 
kasvamaan, että saisimme 
vanhan vallan edes pikkui-
sen hajoamaan. Olisi tärke-
ää saada aikaiseksi oikean-
laisia päätöksiä. Lähestyvien 
eduskuntavaalien alla Lii-
ke Nyt:n näkyvyys paranee 
täällä Pudasjärvellä.  Haa-
veena on, että saisimme Lii-
ke Nyt:n suuremmaksi koko 
Koillismaan alueella. Ihmis-
ten pitää olla rohkeita ja jät-
tää pois vanha opittu malli, 

Liike Nyt:ssä jokaista kohtaamista pidetään tärkeänä.

muuten emme saa muutosta 
aikaan, totesi Kaisu.

- Tässä vaiheessa meidän 
tarkoituksena on tuoda Lii-
ke Nyt:n ideologiaa esille. 
Puolue on varsin nuori, eikä 
monikaan tiedä, mikä mei-

dän tarkoitus on. Mielikuva 
puolueesta vaihtelee, vaik-
ka Harkimo on antanut kas-
vot tälle puolueelle. Tunnet-
tavuuden saamiseen menee 
oma aikansa, kertoi Antti. 

Ape Nieminen

Osallistuvassa budjetoinnis-
sa kuntalaiset voivat ideoida 
ja äänestää käyttökohteita 
kaupungin budjettiin vara-
tulle rahasummalle. Tällä 
kertaa Pudasjärven kaupun-
ki oli varannut tähän tarkoi-
tukseen 10 000 €. Kuntalai-
silta kysyttiin ideoita ja näitä 
tulikin 27 kpl, joista 10 ideaa 
pääsi äänestettäväksi.

Loppuäänestykseen me-
nivät kuntoportaat Ra-
jamaan rantaan, lapsiys-
tävällinen leikkipuisto 
Rajamaanrantaan, Tykky-
läisen toteemiveistokset nä-
kyville, julkista taidetta 
keskustaan, levähdyspenk-
kejä keskustaan, keskustan 

asuinalueiden siistiminen, 
liikennepuiston päivittämi-
nen, maksuton uimahallin ja 
kuntosalin käyttö, Kultaisia 
laulukirjoja lainattavaksi 70 
kpl ja liikuntavälinelainaa-
mon täydentäminen.

Äänestämään pääsi 3.-
9.10. Pudasjärven kaupun-
gin nettisivuilla tai paperi-
sella äänestyslomakkeella 
kyläkaupoissa sekä kirjas-
tossa ja kirjastoautossa. Ai-
noastaan kolme ääntä tuli 
paperilla, muut sähköisen 
äänestyksen kautta. 

Äänensä kävi antamas-
sa 136 vastaajaa. Voittajak-
si selvisi ehdotus Kuntopor-
taat Rajamaanrantaan 39,6 

prosentin äänimäärällä ja se 
viedään teknisen ja ympäris-
tötoiminnan talousarvioeh-
dotukseen 2023. 

Kokemukset osallistuvan 
budjetoinnin äänestyksestä 
ovat sen verran hyvät, että 
tarkoitus on tehdä tästä py-
syvä käytäntö talousarvion 
valmistelun yhteyteen. Kan-
nattaa siis alkaa miettimään, 
mitä ensi vuonna voisi eh-
dottaa, kun käydään uusi 
ideointikierros. Nähtäväk-
si jää, että mikä on summa 
ensi vuonna, mutta kehit-
tämiskohteita varmasti löy-
tyy. Yhteisöllisyysvaliokun-
ta kiittää lämpimästi kaikkia 
ideoijia ja äänestäjiä. 

Osbun  
äänestyksen  
lopputulos
Kuntoportaat Rajamaanran-
taan 55, lapsiystävällinen 
leikkipuisto Rajamaanran-
taan 18, keskustan asuinalu-
eiden siistiminen 16, liiken-
nepuiston päivittäminen 12, 
maksuton uimahallin ja kun-
tosalin käyttö 12, levähdys-
penkkejä keskustaan 10, jul-
kista taidetta keskustaan 7, 
Tykkyläisen toteemiveistok-
set näkyville 6, liikuntaväli-
nelainaamon täydentäminen 
2, kultaisia laulukirjoja lai-
nattavaksi 1. 

Osbun ideointi kantaa hedelmää 
– voittaja selvisi ylivoimaisella äänimäärällä
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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

LAKIPALVELUITA

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

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

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

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

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

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 30 vuoden ajan

Olin repäistä paitani kuin Joo-
sef Egyptissä, minä tosin PU-
DASjärveläinen-lehden artik-
kelin johdosta, jossa aiottiin 
ryhtyä tuumasta toimeen ja 
edesauttamaan Pudasjärven 
matkailua ja vesistöjen hyväk-
sikäytön lisäämistä. No, sinän-
sä kannatettava pyrkimys, ei 
siinä mitään pahaa ole. Ni-

menomaan jonkin yritteliään 
tahon soisi hyvinkin tarttuvan 
Iijoen matkailun eteen tehtä-
vissä pyrkimyksessä. Mutta 
kun Iijokisoudusta ei ollut ha-
laistua sanaa siitä, että vapaa-
ehtoisvoimin Iijoen turistimat-
kailutoimintaa on harrastettu 
jo yli kolmekymmentä vuot-
ta. Ja mitä se on merkinnyt 

alueen asukkaille ja mukana 
oleville paikallisille toimijoil-
le yhdistyksille. Vuosikym-
menet on liikuteltu tuhansia 
ihmisiä nauttimasta viikon an-
toisasta lomasta Iijoella.Mää-
rä ei ole vähäinen eikä merki-
tyksetön. Ihmisiä on liikkunut 
läpi kotimaan, Utsjoelta Han-
koon ja siltä väliltä. Eivät taida 

jäädä alle kymmenen ne kan-
sallisuudet, jotka ovat Iijoen 
koskista, suvannoista ja mai-
semista iloinneet. Ja erilaisiin 
ihmisyksilöihin tutustuneet. 
Erilaisiin kulttuurimuotoi-
hin ovat saaneet jokimatkai-
lijat. tutustua. Ja Iijokisoudun 
järjestäjätahoilla on valmis or-
ganisaatio. Tottumus, ote Iijo-

ella liikkumisesta. Kutsukaa 
Iijokisoudun järjestäjiä tilai-
suuksiinne, siellä on hallussa 
tieto ja taito. Uskallan sanoa, 
hankkikaa tietoa sieltä mistä 
sitä saa. Onko todella niin, että 
pyörimme omissa poteroissa 
välinpitämättöminä vaivautu-
matta tietämään ja oppimaan 
toistemme toimista mitään. 

Koordinaattorit kokoukset, 
projektipäälliköt eivät edistä 
asioden eteenpäinviemistä, jos 
toimitaan toimitusten pöytien 
takana.

Hieman  
ärtyneessä  

mielentilassa, 
Eero  

Räisänen

Myöhäisheränneet
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

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

Meiltä:

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

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

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy 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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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 

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
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

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

• LISÄERISTYKSET

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

PALVELUT RAKENTAJILLE
Omakotitalot • Paritalot • Rivitalot

• Laadukas ja asiantunteva palvelu
• Suunnittelupalvelu
• Asennuspalvelu • Tarviketoimitukset

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. ilmanvaihtojärjestelmien 

parannustyöt ja IV-koneiden vaihdot

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

Hankaussähköllä mennään
Kirjoitin kesällä mielipiteen 
yleisönosastoon sähkön siir-
tohinnasta ja ehdotin pe-
rusmaksun puolittamista 
haja-asutusalueilla. Oletin 
sen herättävän enemmän-
kin keskustelua, mutta ai-
noastaan siirtoyhtiön maa-
johtaja vastasi tavalla, jota 
häneltä voi vain odottaa. Ei 
tietenkään se hänen mieles-
tä ole mahdollista vedoten 
vihreään siirtymään ja jake-
lun varmistamiseen, mikä 
onkin totta pitkällä aikavä-
lillä. Perusmaksun puolit-
taminen olisikin tilapäinen 
ratkaisu, johtuen sähkö-
energiahinnan yhtäkkises-
tä noususta sodan riehuessa 
Euroopassa. Perustelunani 
oli myös se, että valtioval-
ta oli jo joustanut siirtämäl-
lä säävarmuuden saavut-
tamista usealla vuodella ja 

sen seurauksena siirtoyhtiöt 
voisivat myös joustaa edes 
yhdellä-kahdella vuodella 
kunnes sähköenergian hin-
ta palautuu järjellisiin luke-
miin.

Päättäjät ovat kyllä vaah-
donneet energian hinnasta, 
mutta kukaan ei ole uskal-
tanut sanallakaan puuttua 
siirtohintaan. Eihän se tie-
tenkään heidän päätettävis-
sä ole, mutta vanhoja hyviä 
konsteja voisi kokeilla, uh-
kailla, kiristää ja lahjoa. Vii-
meisen voi jättää pois Suo-
messa kun ollaan, vaikkakin 
Euroopassa on maita, jois-
sa sitäkin käytetään surut-
ta. Päättäjät ovat kyllä neu-
voneet meitä säästämään 
sähköä mm. siirtämällä toi-
met yöaikaan ja laskemalla 
huoneiden lämpötilaa edes 
yhdellä asteella. Mikä saisi 

kuluttajat parhaiten toimi-
maan näin, no tietysti hin-
ta. Tarjotaanko yösähkön 
hintaa edullisemmin, ei, ei, 
yhdelläkään sähkön myyn-
ti yhtiöllä ei ole hinnoiteltu 
yö- ja päiväsähköä erikseen. 
Aikanaan kun suorasähkö-
lämmityksiä suosittiin, lä-
hes jokainen otti käyttöön 
yösähkön käyttömahdol-
lisuuden. Miksi yösähköä 
ei sitten hinnoitella? Tähän 
on helppo vastata, sähkön-
myyntiyhtiöt rahastavat 
tähtitieteellisiä summia hin-
noittelemalla kalleimmalla 
mahdollisella tavalla aamu- 
ja iltapäiväruuhkien mu-
kaan, jolloin sähkön käyttö 
on suurimmillaan. Nyt on 
sopiva tilaisuus kiskoa vä-
hän ylimääräistä käyttämäl-
lä hyväksi sekavia ja epäjoh-
donmukaisia markkinoita.

Lähetin keväällä kuvan 
sähköpylväästä, joka oli mi-
nusta vaarallisen vinossa 
pitäen lankoja tiukalla. To-
sin sähkönsiirtoyhtiön yh-
teystietoja oli vaikea löytää, 
loppujenlopuksi ”naama-
kirjan” kautta sain viesti-
ni perille. Vastauksessa kii-
teltiin ilmoitusta ja luvattiin 
sähkölinja korjata pikapuo-
liin. Nyt on kulunut puoli 
vuotta, eikä ole tapahtunut 
mitään. Vanhaan hyvään ai-
kaan kun paikallinen sähkö-
yhtiö Koillis-Pohjan Sähkö 
huolehti linjoista ja eräskin 
isäntä oli ilmoittanut omal-
la maallaan kulkiessa, että 
pylväs on vinossa, oli seu-
raavalla viikolla tullut asen-
taja isännän luokse ja kysy-
nyt paikkaa tarkemmin ja 
ojentanut termospullon kii-
tokseksi ilmoituksesta. 

Totuus on että tääl-
lä maaseudulla elävä tasa-
maan tallaaja ei voi mitään 
näille asioille, kiristää vain 
vyötä ja seurata kuinka säh-
kön hinta ja sähköpylväs 

kallistuu.

Tapio 
Lievetmursu, 

Sarakylä



10 PUDASjärveläinen Nro 42 •  ke 19.10.2022

KUN HALUAT PÄÄSTÄEROON  TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA.

PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

pudasjarvi.fi

Haemme uutta löytöeläinkotia 
Pudasjärvelle
Pudasjärven kaupunki ja Oulunkaaren ympäristöpal-
velut hakee uutta löytöeläinkotia Pudasjärvelle. Nykyi-
nen sopimus löytöeläinkodista päättyy 29.11.2022.
Eläinsuojelulain 15 pykälän mukaan kunnan on huo-
lehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen 
otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien 
pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäi-
sen hoidon järjestämisestä. Talteen otettua eläintä on 
säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen 
kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lo-
pettaa eläin.
Löytöeläinkodille maksetaan kiinteä korvausta val-
miuksien ylläpidosta. Löytöeläinkoti perii eläimen 
omistajalta korvauksen eläimen talteenotosta ja hoi-
dosta. Mikäli eläimen omistajaa ei löydetä tai kustan-
nuksia ei saada perittyä, Oulunkaaren ympäristöpal-
velut suorittavat mainitut kustannukset sopimuksen 
mukaisesti.
Vapaamuotoinen hakemus pyydetään lähettämään 
4.11.2022 mennessä osoitteeseen:
Oulunkaaren ympäristöpalvelut 
PL 10, Varsitie 7 
93101 Pudasjärvi
tai sähköpostilla osoitteeseen:  
ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi

Lisätietoja antavat
Johtava eläinlääkäri Aino-Sofia Riepula,  
aino-sofia.riepula@pudasjarvi.fi, puh. 040 351 0498 
tai ympäristöjohtaja Jarmo Kelloniemi,  
jarmo.kelloniemi@pudasjarvi.fi, puh. 0400 433 998

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Kujanjuoksu -vattumarkkinapakina

Kauko Kuukasjärvi on pitänyt markkinapakinan 
Sarakylän Vattumarkkinoilla vuodesta 2006 lähtien. 
Pakina on perinteisesti julkaistu Pudasjärveläisessä. 

Tämän vuoden markkinapakinan, Kujanjuoksu, 
Kauko sanoi olevan viimeinen, kun on täyttänyt 80 
vuotta. Ensi vuoden Vattumarkkinoilla on siis uusi 

pakinoitsija.

Aikoinaan, kun karjatalois-
sa pidettiin lehmät luonnon 
laitumilla, niin täytyi tehdä 
aitakuja, jota pitkin eläimet 
ajettiin veräjälle, josta ne 
jatkoivat matkaansa tunte-
milleen laitumille, edellisen 
kesän reittiensä mukaan. 
Keväällä ensi kerran pääs-
tyään uloslaitto oli vauhdi-
kasta puuhaa, kun lehmät 
halusivat mennä navetas-
ta vauhdilla kesäiseen läm-
pöön. Ulos tullessaan niil-
le oli tuttu kuja, jota pitkin 
saivat laukata häntä suora-
na vapauteen, mutta ensi 
kertalaisille oli kaikki uut-
ta. Ne olivat seisoneet par-
ressa jopa yli vuoden ja 
eivät ne osanneet edes lau-
kata, paikallaan hyppien ja 

takapäällä ilmaan hyppien, 
aitoihin pahki ja siinä aitaa 
kaatui ja saata peetä alkoi 
kuulua. Olipa sitten joku 
lehmä sonnillaan tai häril-
lään, siinä sitten toiset leh-
mät yrittivät auttaa omalla 
tavalla hyppäämällä toisen 
selkään. Siinä mentiin kot-
tikärrymäisesti, hyppää-
jä kahdella jalalla yritti py-
syä matkassa. Ei se pitkälle 
onnistunut, sitten kokei-
li toinen taitojaan. Olihan 
siihen jo varauduttu, lap-
set ja isännät karahka kou-
rassa huitomaan ja ajamaan 
oikeaan reittiin, missä oli 
rikkinäinen aita. Tietenkin 
kaikki elukat palasivat kat-
somaan, mitä tapahtuikaan 
ja samaan aukkoon yritet-

tiin mennä. 
Aikansa mekastuksen 

jälkeen kaikki elukat saa-
tiin veräjän suulle ja verä-
jä kiinni ja lehmät lähtivät 
tallustelemaan kohti tuttu-
ja laitumia ja osasivat edelli-
sen kesän polkuja tallustella 
kellokas edellä ja toiset pe-
rässä. Olihan niitä kuja-aito-
ja monen pituisia, 100 met-
ristä melkein kilometriin, 
ainakin tämän kylän yh-
teislaitumille. Monta verä-
jää siinä oli maantien kah-
ta puolen, mutta kun kerran 
oli saatu laitumilleen, niin 
kaikki sujui rauhalliseen 
tyyliin. Lehmien kuljetus 
kujilla oli naisten työtä, lap-
set vikkelinä juoksijoina oli-
vat suurena apuna. Silloin 
naisten juoksuvauhti oli hi-
das ja isännät eivät tainneet 
juosta ollenkaan, se ei kuu-
lunut heidän luonnolleen 
sopivalle, käskyjä kylläkin 
annettiin mielellään. Noil-
la karjakujilla kohdattiin 
useampi päivä ja siinä syn-
tyi läheisiäkin tuttavuuksia, 

vaikkei sitä päivän valolla 
kärsinytkään näyttää, ehkä 
veräjän kulmilla pientä sil-
män iskua luotiin.

Myöskin kylän raitil-
la ehdittiin monen veräjän 
luona juttua vaihtaa, silloin 
kun lehmät kävellä lontos-
telivat omaa tahtiaan koti-
aan. Ei ollut ihmisilläkään 
kiirettä, aikaa riitti pienen 
tuokion verran. Sateen sat-
tuessa kuljettiin sateessa. 
Veräjät olivat joko käännet-
täviä tai siirrettäviä aidak-
sia, joita oli helppo siirrel-
lä, mutta hidas verrattuna 
toiseen malliin, joka kään-
tyi kokonaan ja oli help-
po pujahtaa aidan toiselle 
puolen. Varmasti piti verä-
jä panna aina kulkiessaan 
kiinni.  Omalla kulkutiellä-
ni oli leveä käännettävä ve-
räjä maantien levyinen, kyl-
lä otti päästä, kun kiire oli. 
Minkäs teit, tehtävä kun 
tehtävä. Joskus sitä piti ve-
räjää auki, kun mieluinen 
tuttavuus oli saapumassa 
samaan avaukseen, ei sil-

loin tainnut olla kiirettä. 
Tämän tyyppiset tapaami-
set saattoivat jo luoda vaik-
ka rakkauden kipinää. Ehkä 
tehtiin uusikin tapaaminen 
saman veräjän luona, vaik-
kakin aluksi se oli salainen 
toive ja eihän siitä kukaan 
saanut tietää. Jos joku saat-
toi tulla, niin sanottiin, sat-
tumalta tultiin yhtä aikaa, 
siinä meni yksi hyvä tilai-
suus ohi. 

Elämään liittyy monen 
moisia kujanjuoksuja, ei 
kaikki ole oikein mairittele-
viakaan. Joillekin se tuo pet-
tymyksiä, toisille taas onnis-
tumisia. Tasan ei käy onnen 
lahjat, mutta eteenpäin on 
mentävä. Kun lapsena juok-
si kujia pitkin ei sitä suuria 
haaveita ollut. Eli siinä het-
kessä ja antoi ajan kulua. 
Kujanjuoksu, sitä tänä päi-
vänä ei taideta osata käyttää 
elämän kulun vertauksena, 
vaikka aikoinaan tuo oli elä-
män valinnan suunnan an-
taja. Kun olemme valinneet 
oman tiemme, niin kuka sitä 

pystyy paljon muuttamaan? 
Aikanaan tehtiin jonkin ver-
ran lauluja paimenista: ”Jäi 
toiset aamulla nukkumaan, 
kun otin konttini naulas-
taan, ja kiirehdin karjateil-
le” Toivat sitten lehmät ko-
tiin iltalypsylle, eräs elämän 
tehtävä sekin. Kun veräjän 
vierellä luotiin myös suh-
teita. hieman salaisia, mut-
ta tulivat ilmi jossakin vai-
heessa. Sieltä 1950-luvun 
loppupuolelta tulee mieleen 
laulu: ”Ehkä kerran vie-
lä uskotaan, kultaan kuuta-
moon ja suudelmaan, ehkä 
kerran vielä tavataan, luona 
vanhan veräjän, silloin us-
koimme me molemmat, että 
päättymättä jatkuvat het-
ket onnelliset ihanat, luona 
vanhan veräjän”. Tällaista 
löytyi vanhaan hyvään ai-
kaan.

Kauko 
Kuukasjärvi

MYYDÄÄN
Ajokuntoinen Ford Focus vm. 2003, katsastettu, 

ajoaikaa 6-2023, mittarilukema 389 300 km. Jakopään remontin 
jälkeen ajettu vain 3500 km. Kahdet hyvät renkaat. Hinta 700 €, 

saa tarjotakin. P. 0400 326 931.

Malisen Erä ry
HIRVIPEIJAISETHIRVIPEIJAISET
lauantaina 5.11. klo 12-14 

Korpisen kylätalolla.

Hirviporukka

Maanvuokraajat, seuran jäsenet, 
kyläläiset ja mökkiläiset tervetuloa!

Arpajaiset. Lopuksi tarjottavista huutokauppa. 

Kosamon Metsästysseura ry:n 
HIRVIPEIJAATHIRVIPEIJAAT  

la 29.10.2022 klo 12.00 Möykkälässä
Jäsenet ja maanvuokraajat perheineen 

TERVETULOA!
Lopuksi hirvenlihan huutokauppa. 

Hirviporukka

MYYDÄÄN
Citroën Xantia vm. 2000.

Auto nähtävillä JP Automaalaamon pihalla.
Avaimet Pudasjärven poliisilaitoksella.

Tiedustelut p. 014 269 2219 / Jyrki

LIIKUNTAPALVELUIDEN  
SYYSLOMAVIIKKO 24.10.–28.10.
Ti 25.10. sisäliikuntapäivä Tuomas Sammelvuo  
-salilla (palloilua sekä pelejä) kello 11.00 – 13.00.

To 27.10. perhepeuhula Tuomas Sammelvuo  
-salilla kello 10.30 – 12.00.

Pe 28.10. Puikkarissa vesitrampoliini käytössä sekä 
välineitä klo 12.00 – 15.00. Jatkossa välineitä aina 
perjantaisin klo 12.00 - 15.00.

PUDASJARVI.FI

P19 
FUTSAL-LIIGAN 

AVAUS 
FC Kurenpojat - AS Moon 

TS-salilla 
su 23.10. klo 15. 

Vapaa pääsy! 

Tervetuloa!

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

TIISTAINA
www.vkkmedia.fi
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Pudasjärven Kaupungin-
hallitus kokoontui tiistaina 
11.10. Panuman tiekunnal-
le myönnettiin puskurira-
haa sillan uusimiseksi 80 000 
euroa siihen saakka, kunnes 
tiekunnalle on maksettu vii-
meiset valtion avustuserät. 
Siltahanke toteutetaan vuo-
den 2023 maalis-kesäkuussa, 
joten tiekunnan puskurilai-
nantarve tulee ajankohtai-
seksi vuoden 2023 alussa. 
Laina on maksettava takai-
sin viimeistään ensi vuoden 
lopussa.

Kansalaisopiston 
opettajien  
matkakuluista
Kansalaisopiston rehtorin 
esityksestä päätettiin, että 
tuntiopettajan oikeus mat-
kakustannusten korvauksiin 
määräytyy KVTES:n mää-
räysten mukaan, kuitenkin 
seuraavin poikkeuksin. Tun-
tiopettajalle maksetaan mat-
kakustannusten korvauk- 
set tuntiopettajan asunnos-

ta tai toimipaikasta opis-
ton työpisteeseen kuitenkin 
enintään siltä osin kuin mat-
ka ylittää kuusi kilometriä. 
Samoin perustein korvataan 
matka takaisin. Paikallisso-
pimus on voimassa nykyi-
sen sopimuskauden ajan, 
sopimuskausi on 30.4.2025 
saakka. Kansalaisopiston 
toiminnassa tuntiopettajat 
ovat elinehto, mistä johtuen 
matkakorvaus on tärkeä osa 
heidän motivaatiotaan toi-
mia usein oman työn ohessa 
kansalaisopiston tuntiopet-
tajana. Tuntiopettajien liik-
kuminen omilla autoillaan 
on välttämätöntä, koska lä-
hes kaikki tuntiopettajamme 
kuljettavat opetusmateriaa-
leja ja -välineitä työssään. 
Joukkoliikennettä ei käytän-
nössä ole kaupungin alueel-
la tai muiden kaupunkien 
välillä. 

Kiinteistövero ja 
tuloveroprosentti
Valtuustolle esitettiin, että se 

vahvistaa kaupungin vuo-
den 2023 tuloveroprosentik-
si 8,36 prosenttia.

Kiinteistövero määrätään 
sille, joka omistaa kiinteis-
tön kalenterivuoden alussa. 
Veron peruste on kiinteis-
tölle varallisuusverotuksen 
mukaan määrätty verotusar-
vo. Vero on kunnanvaltuus-
ton vahvistaman prosentin 
mukainen määrä kiinteistön 
edellisen vuoden verotusar-
vosta. Hallitus ehdottaa, että 
valtuusto päättää vahvistaa 
vuodelle 2023 kiinteistöve-
roprosenteiksi: yleinen kiin-
teistöveroprosentti 1,00, va-
kituisen asunnon 0,41, muu 
asuinrakennus 1,10, yleis-
hyödyllinen yhteisö, 0,40, 
rakentamaton rakennus-
paikka 3,50 ja voimalaitos-
rakennukset 3,10 prosenttia.

Talousarvio  
2023 ja talous-
suunnitelma 
2024-2025 
Talousarvion raamin lähtö-

kohta on arvio tulorahoituk-
sen kehittymisestä, kuluvan 
vuoden talousarvio ja arvi-
oitu toteuma sekä strategi-
set linjaukset ja toiminnalli-
set tavoitteet. Lisäksi täytyy 
huomioida talouden sopeu-
tusohjelman säästötavoit-
teet. Vuoden 2023 raamin 
laskennassa on huomioitu 
kuluvan vuoden talousar-
vio, talouden sopeutusoh-
jelman säästötavoite 130 000 
euroa sekä arvioitu kolmen 
prosentin nousu palkoissa. 
Lisäksi laskennassa on huo-
mioitu hyvinvointialueelle 
siirtyvät kustannukset, sekä 
kaupungin oman ateriapal-
velujen siirtyminen tulevalle 
Inhouse-yhtiölle. Kaupun-
ginhallitus merkitsi tietoon-
sa saatetuksi talousarvio 
2023 ja taloussuunnitelma 
2024-2025 valmistelun tilan-
teen sekä linjasi jatkovalmis-
telua.

Panuman tiekunnalle 
puskurirahaa sillan rakentamiseksi

Humala kuuluu Suomen alkuperäiseen kasvistoon
Humala on monelle luon-
nossa liikkuvalle tuttu 
kasvi. Siihen törmää var-
sinkin eteläisessä Suo-
messa vesistöiden lähei-
syydessä. Humala viihtyy 
järvien ja jokien rantaleh-
doissa kuuluen Suomen 
alkuperäiseen kasvistoon. 
Humala on varsin vaati-
mattoman näköinen kas-
vi ja se jää usein huomaa-
matta. Kasvilla on hyvin 
vahvat juuret. Mikäli se 
löytää mieluisan kasvu-
paikan, se saattaa elää 
siinä pitkään vähintään 
kymmeniä vuosia. 

Tukevan juuriston 
avulla kasvi saattaa nous-
ta hyvinkin yli kuusi met-
riseksi. Humala on niitä 
Suomen luonnon kasve-
ja, joita on siirretty alku-
peräisiltä kasvupaikoilta 

kukkapenkkeihin ja puu-
tarhoihin. Osa villinä kas-
vavista humaloista ovat 
jäänteitä ajoista, jolloin se 
oli suosittu hyötykasvi. Mi-
käli luonnosta löytyy kas-
vupaikoilta vain emikasve-
ja, näiden katsotaan olevan 
jäänteitä vanhoista viljely-
kasveista. Mutta mikäli kas-
vupaikalla on sekä emi-, 
että hedekasveja kyseessä 
on humalan alkuperäinen 
esiintymispaikka. Näin hu-
malaa kasvaa alkuperäi-
senä aina Lappia myöten, 
tosin hieman etelää harvi-
naisempana. Levittäytymi-
nen Lappiin ei ole tapah-
tunut aivan viime vuosina. 
Otaksutaan että laji on saa-
punut Lappiin jo 9000 vuot-
ta sitten lähes koko Suomen 
peittäneen Litorina-meren 
aaltojen avittamana. 

Lähes kaikki puutarhois-
ta löytyvät humalat ovat 
emikasveja, jotka tekevät 
syksyllä ns. humalakävyn. 
Aidoissa villeissä humalis-
sa esiintyy myös hedekas-
veja, jotka eivät käpyä tee. 
Viljelyssä poistetaan kaik-
ki hedekasvit ennen kasvi-
en pölytysvaihetta. 

Kuten muualla Euroo-
passa myös Suomessa hu-
malalla on pitkät perinteet. 
Käyttö yleistyi varsinkin 
1700-luvulla, kun Ruotsissa 
annettiin laki, joka velvoit-
ti laajasti humalan viljelyä. 
Niin Suomessa kuin Ruot-
sissa tuli humalaa viljellä 
jokaisen pirtin pihapiirissä. 
Humalasalkoja nousi silloin 
läpi eteläisen Suomen. Kä-
vyillä maksettiin myös ve-
roja. Laajamittaisella vilje-
lyllä oli tarkoituksena myös 
turvata virkamiesten ja soti-
laiden oluen tarve. 

Salossa tai seinustalla 
kasvava humalanverso läh-
tee kiertämään aina oikeal-
le. Nuoria humalan versoja 
voi käyttää vihanneksena. 
Kasvi aloittaa versonnan jo 
maaliskuussa jatkuen aina 
toukokuulle saakka. Syys-
kuussa vaalean vihreät kä-
vyt saavat hieman pintaan-
sa ruskeaa väriä, tällöin 
kävyt rupeavat olemaan 
kypsiä oluen valmistami-
seen. Sen teossa humalalla 
on monta tarkoitusta; antaa 
olueen aromeja, kirkkautta 
ja estää oluen pilaantumis-
ta. Humala oli aikaisemmin 

Humalan käpy on kypsä oluen valmistukseen, kun se syys-
kuussa saa hieman ruskeaa väriä kylkeensä.

Humala kasvaa mielellään ylöspäin ja se kipuaa niin seinustaa, salkoa kuin kivikkoakin pit-
kin.

rohtokasvi hyvin moneen 
vaivaan. Sillä on rauhoit-
tava vaikutus ja menneinä 
vuosisatoina humalantäh-
kiä on laitettu tyynyn sisäl-
le parantamaan unenlaa-
tua. Myös oluen unettava 
vaikutus on todennäköises-
ti humalan ansiota. Monel-
la kasvaa pihapiirissä myös 
matalaa maahumalaa, jota 
on nimensä mukaisesti käy-
tetty myös muun muassa 
oluen valmistukseen. 

Kuten monia kasve-

ja myös humalaa käyttävät 
monet hyönteiset hyödyk-
si, kuten perhoset. Huma-
laperhonen on humalaan 
erikoistunut hyönteinen. 
Kuten itse kasvi, myös hu-
malaperhonen on yleisem-
pi eteläisessä Suomessa 
kuin Pohjois-Suomessa, jos-
sa humalat ovat viljeltyjä. 
Humalaperhosen reviiri on 
hyvin pieni. Koirasperho-
nen pysyttelee reviirillään 
koko elämänsä ajan. Sen si-
jaan naaraat voivat tehdä 

pitkiäkin lentomatkoja ja 
levittäytyä uusille elin-
piireille. Perhosen touk-
kia näkee ruokailemassa 
humalan alaosissa, tosin 
pääasiassa toukat ruo-
kailevat humalan juurilla 
maan sisässä. Toisinaan 
toukkia on myös nokko-
silla. 

Jarmo Vacklin

Nukketeatteria 
kaikenikäisille

Ammattinukketeatteri Pik-
kuKulkuri saapuu Hyvän 
olon keskuksen Kurkisa-
liin torstaina 20.10. kello 
17.30. PikkuKulkuri on ko-
tonaan kaikkialla, eli on ni-
mensä mukaisesta kiertävä 
teatteri.

Leppäkerttu Pilkuton 
on uudenlainen nukkete-
atteriesitys, joka pohjautuu 
Niina Bell’in Leppäkerttu 
ilman pilkkuja -nimiseen 
lasten kuvakirjaan. 

Esityksen teemana on 
erilaisuus, kuinka jokainen 
ihminen on ainutkertainen 
ja arvokas vammasta, su-
kupuolesta, rodusta, vä-
ristä, kansallisuudesta tai 
jostakin muusta poikkea-
vuudesta huolimatta. 

Esitystä varten on sovi-
tettu lapsille tuttuja laulu-
ja ja yleisö voi laulamalla ja 
leikkimällä osallistua näy-
telmään. 

Näytteleminen toteute-
taan erilaisilla tekniikoilla, 
lähinnä niskasta ohjattavia 
sauvanukkeja.

Ohjelman käsikirjoituk-
sesta, toteutuksesta, nukeis-
ta ja näyttelemisestä vastaa 
Ilpo Mikkonen. 

Dramatisoinnin takana 
on Teija Paananen ja ääni-
maailmasta huolehtii Salla-
Marja Hätinen. 

Tapahtuman järjestää 
Pudasjärven kaupunginkir-
jasto ja teatteriin on vapaa 
pääsy.  

Terttu Salmi

Ilpo ja nuket saapuvat Kurkisaliin torstaina,  
joka on maksuton tapahtuma kaikille.
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Sotkajärven Metsästysseuralla 50-vuotisjuhlapeijaat

Sotkajärven Metsästysseu-
ran hirvipeijaat vietettiin 
sunnuntaina 16.10. 50-vuo-
tistoiminnan merkeissä. 
Synttäripäivä oli jo vuosi sit-
ten, mutta koronan vuoksi 
juhlapeijaita päästiin viettä-
mään vasta tänä syksynä. 

Seuran puheenjohta-
ja Juha Hanhela kertoi seu-
raa olleen perustamassa pa-
risenkymmentä paikallista 
maanomistajaa ja metsäs-
tystä harjoittavaa miestä, 
jotka olivat tosissaan ja toi-
minta on ollut alusta alkaen 
vakaalla pohjalla. Juhlassa 
oli perustajajäsenistä paikal-
la Urho Mäntykenttä sekä 
perustajajäsenen Kalle Vä-
häkuopuksen pojat Erkki ja 
Eino Vähäkuopus, jotka ni-

Hirvipeijaat on todettu seuran 50-vuotisen toiminnan aikana kylällä tärkeäksi ja odotetuksi syksyn yhteiseksi tapahtumaksi.

Hirviporukan vetäjä Juho Iinattijärvi ja seuran puheenjohtaja 
Juha Hanhela olivat ilahtuneita nuorten kiinnostuksesta met-
sästykseen ja riistanhoitoon. 

mettiin viime vuonna seu-
ran kunniajäseniksi. 

Ensimmäiset hirvipeijaat 
päästiin pitämään vuonna 
1975. Sen jälkeen peijaat on 
todettu kylällä erittäin tär-
keäksi ja odotetuksi syksyn 
yhteiseksi tapahtumaksi. 
80-luvulla seurassa oli vil-
kasta ampumakilpailu sekä 
hirvenjuoksu- ja hirven-
hiihtokilpailujen aikaa. Ki-
soja järjestettiin kymmeniä 
ja seuralla oli oma haulik-
koratakin. Vuonna 1987 ra-
kennettiin Rojolan tien var-
teen sen ajan mittapuiden 
mukaan uudenaikaiset teu-
rastus- ja lihankäsittelytilat. 
Rakennus peruskorjattiin 
vuonna 2003 ja samaan yh-
teyteen tehtiin myöhemmin 

myös tauko- ja kokoustila. 
Hanhelan mukaan nyt 

ollaan metsästyksen osal-
ta palaamassa seuran alku-
vaiheen tilanteeseen. Hir-
vikanta on heikko, mutta 
pienriistakannat hyvät. Var-
sinkin jäniksiä tuntuu ole-
van runsaasti ja kanalintu-
jakin ihan hyvin, ainakin 
teeriä. Viime vuosikymme-
nen aikana riistalajistoon on 
tullut metsäkauriit, joita kir-
mailee seuran metsissä noin 
30. 

-Seurassamme huomioi-

daan nuoret. Innokkaita pik-
ku miehiä ja naisia on kas-
vamassa seuran toimintaan 
mukaan ja muutamat ovat-
kin jo reilusti alle 10-vuoti-
aina kunnostautuneet mm. 
minkin pyynnissä, kaurii-
den ja jänisten ruokinnassa 
sekä riistakolmiolaskennois-
sa, kertoi Hanhela. 

Hanhelan mukaan seu-
ran päätehtävä on mahdol-
listaa jäsenille metsästyksen 
harrastaminen, johon kuu-
luu olennaisena osana riis-
takantojen hoito. Niitä tulee 

verottaa vain vastuullisesti 
ja kestävästi. 

-Nykyajan metsästäjä-
hän onkin ennen muuta riis-
tanhoitaja ja näin myöskin 
luonnonsuojelija.  

Hirviporukan vetäjä Juho 
Iinattijärvi kertoi, että tälle 
syksylle on neljän aikuisen 
ja kahden vasan hirviluvat, 
joista puolet on kaadettu. 
Hirviporukkaan kuuluu 20 
henkeä, joukossa pari nuor-
ta naista. Metsästys tapah-
tuu viiden koiran avulla. 

Juhlapeijaiden valmis-

telu ja tarjoilu toteutuivat 
pääosin hirviporukan tal-
koolaisten voimin. Pääkok-
kina on toiminut vuosien 
ajan Eeva Törrö. Peijaissa 
oli myös arpojen myyntiä 
sekä hirvikäristyksen huuto-
kauppa. Hirvaskosken kou-
lulaiset olivat leiponeet kak-
kuja leirikouluretkikassan 
kartuttamiseksi, jota kartu-
tettiin myös kakkukahvien 
myymisellä peijaisvieraille. 

Heimo Turunen

Seuran kassan kartuttamiseksi arpoja olivat 
myymässä sihteeri-rahastonhoitaja Johanna 
Holmström apunaan Kaisa Holmström.

Juhlapeijaissa huomioitiin seuran perustajajäsen Urho Män-
tykenttä sekä kunniajäsenet Eino ja Erkki Vähäkuopus. Peijaiden valmistelusta ja tarjoiluista vastasivat hirviporukan talkoolaiset.

Pudasjärven Nosettajilla aktiivinen toiminnallinen syksy
Pudasjärven Nosettajat 
ry:llä (Punos) on ollut aktii-
vinen syksy. Kokeita on jär-
jestetty Pudasjärvellä kuu-
det, samoin Kuusamossa, 
jossa toimii myös aktiivinen 
nosework porukka ja he jär-
jestävät kokeita Punoksen 
nimissä.

Kokeissa on ollut yh-
den etsintämuodon kokeita 
sekä kaikkien etsintämuo-
tojen kokeita. Pudasjärvellä 
kokeet on pidetty Rimmin-
kankaalla, Helmikodilla ja 
nyt viimeiset kokeet 9.10. 
järjestettiin K-raudassa. 
Kauppiaat antoivat meil-
le ennakkoluulottomasti ti-
lat käyttöön, siitä heille iso 
kiitos. Etsintäalueet olivat 
tyystin erilaiset K-Raudan 
sisäetsinnässä kuin mihin 
koirakot ovat tottuneet, jo-
ten luokkanousutuloksia 
(LN) ei sisäetsinnästä tullut. 

Ulkoetsinnästä sen sijaan tuli 
9 LN tulosta. 

Kokeissa on ollut muka-
vasti porukkaa, tulijoita on ol-
lut lähikuntien lisäksi kauem-
paa, Keski- ja Etelä-Suomea 
myöten ja osa on yöpynyt 
Pudasjärvellä. Valitettavasti 
majoituspaikkoja koirallisil-
le ihmisille on Pudasjärvellä 
niukasti, joten sen vuoksi osa 
on jättänyt yöpymisen Pudas-
järvellä väliin. Kuusamossa 
kokeet on järjestetty pääsään-
töisesti Nuoriso- ja luontokes-
kus Oivangissa, jossa pystyy 
myös koiran kanssa yöpy-
mään.

Kokeiden lisäksi Punos jär-
jesti leirin 3.-4.9. Marikaisjär-
ven toimitalolla. Leirille osal-
listui 12 henkilöä ja 15 koiraa. 
Kouluttajana leirillä toimi no-
sework ylituomari Noora 
Heikkinen. Leirillä harjoitel-
tiin eri etsintäalueita, tehtä-

vät aloittelevista koirakoista 
3-luokassa kisaaviin ja lisäksi 
Noora kertoi käytännössä eri 
pintojen vaikutuksesta hajui-
hin, joita noseworkissa käy-
tetään. Harjoittelimme myös 
mentaalivalmennusta koejän-
nitykseen.

Koulutuksia on järjestetty 
niin aloitteleville kuin jatko-
kisaaville koirakoille. Koulut-

tajina ovat olleet lajin ylituo-
marit Katja Sulkala ja Noora 
Heikkinen, aloittelevien koi-
rakoiden kouluttajana eläin-
kouluttaja Nina Petäsnoro 
Sportdogs Centeriltä. Nose-
workissa hienointa on se, että 
lajia voi harrastaa minkä ro-
tuisen ja minkäikäisen koi-
ran kanssa tahansa. Varsin-
kin aloittelevien koirakoiden 

Pudasjärven K-raudan etsintäalue oli tyystin erilainen, mihin 
koirakot ovat tottuneet ulkona.

Talkoolaisia 9.10. kokeessa K-Raudassa Sirpa Lapinniemi, 
Nina Petäsnoro ja Virpi Kansanoja.

koulutuksessa näkyi rotu-
kirjo: welsh corgista beauce-
roniin ja spanielista saksan-
paimenkoiraan.

Yhdistyksen toiminnas-

ta ja tapahtumista voi lukea 
lisää Facebookista ja Instag-
ramista.

Mervi Pihlaja
Punoksen koulutusvastaava 


