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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Yhteislaulutilaisuus ja 
peräkärrykirppis veti väkeä 

kesäiselle torille s. 4

Korkokenkäkukkamekko-
suohiihdot 15. kerran s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 13.8.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

www.northweld.fi

joni.outila@northweld.fi       
050 322 1007
Korvenperäntie 232, 
93140 Kipinä

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

North Weld oy
hitsaus ja 

Asennuspalvelut 
Ammattitaidolla

• hitsaukset (myös erikoismetallit)

• levytyöt • Putkityöt
• teräsrakenteet • Koneistus

Meidän kautta myös teräkset 
putket, levyt, akselit, palkit, verkot, 

myös erikoismetalleina!

Apunasi hyvän elämän arjessa
ammattitaidolla asiakkaan tarpeiden mukaan
Terveyspojat on yksityinen palveluntuottaja, 
jonka tavoitteena on antaa tukea kotona 
asumiseen ja tarjota yksilöllisiä palveluja 
asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. 
Tarjoamme palveluja myös palvelutaloissa 
asuville senioreille, jotka tarvitsevat apua 
esim. asioiden hoitamisessa, lääkärikäynnillä 
tai ulkoilussa. 

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme 

juuri sinulle
tai läheisellesi

sopivan palvelu-
kokonaisuuden!

Tuotamme palveluita kunnan myöntämällä palvelusetelillä, sekä heille, 
jotka maksavat palvelun itse.  Työstämme saa kotitalousvähennyksen.

Palveluitamme:
•  Kauppa- ja muut asiointi-

palvelut
•  Ulkoilupalvelu
•  Sosiaalinen  

kanssakäyminen 
•  Ruoanlaitto
•  Siivous: ikkunanpesut, 

ns. suursiivoukset, mat-
tojen, sohvien ym. pesut

•  Halkohuolto

•  Lumityöt,  
nurmikon leikkaus,  
muut kiinteistö- ja  
pihatyöpalvelut

•  Kuljetus- ja saattaja- 
palvelu

•  Turvapalvelu
•  Lääkkeenjako
•  Kotisairaanhoito
•  Omaishoidon vapaat

Taimentie 16, 93400 Taivalkoski
Puh. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi

Puh. 0400 407 212 Mika Lämsä
info@terveyspojat.fi

Ouluntie 194 A, 93420 Jurmu, p. 040 581 6936

Lämmin kiitos kaikille asiakkailleni 
mukavista työpäivistä! 

Te olette mahdollistaneet tämän juhlan! 
Lämpimästi tervetuloa!

Tarjouksia! Arvontaa!

Niin se aika on vierähtänyt 

10 v.
Tarjoan asiakkailleni juhlakahvit 

täytekakun kera
perjantaina 14.8.2020 klo 12.00 - 19.00.

Kauppatie 4, p. 08 821 595. Tervetuloa!

VALMISTAUDU TULEVAAN 
SYKSYYN!

IhoNpUhDISTUKSEEN KULMIEN 
VärjäYS jA MUoToILU  

KAUpAN pääLLE!  
45€ (ETU 19€)

Tarjoukset voimassa 31.8. saakka.

RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

•	 Kattoremontit
•	 Uudisrakentaminen
•	 Kylpyhuoneet	ja	saunat

info@syoterp.fi				www.syoterp.fi

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

•	 Vahinkokorjaukset
•	 Kuntoarviot	ja	

kosteusmittaukset

Työn tilaajien kesken 
arvotaan lahjakortti

uuteen Hilltop ravintolaan!

Tarjoukset on voimassa 25.8. asti niin kauan kuin varatut erät riittävät.

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

SETTI MUURIKKA 48 CM
Sisältää Muurikka-pannun 
(Ø 48 cm), kaasupolttimen 
D-300 pitkillä jaloilla ja 
Muurikan Silavan (pannun 
rasvapolttoon). Kaasupolt-
timessa on yksi 6,5 kW:n 
kaasukehä (Ø 30 cm). 
Kaasuletku ei sis. pakettiin.

SYYSKRYSANTEEMI
Kotimainen syys- eli 
ulkokrysanteemi 
ilahduttaa alkusyksyn 
puutarhassa tai 
parvekkeilla 
loistokkaalla kukin-
nallaan pitkään. 

99-.

395
/kpl

Juutislammen luontopolun 

avaJaisia
vietetään Sarakylässä  

lauantaina 15.8. klo 12. alkaen.

Sarakylän alueen kyläseura ry

Tervetuloa!

Kokoontuminen parkki-
paikalle Lehmisuontie 
123 Sarajärvi.
Polkuhankkeen esittely 
ja telttakatoksessa  
kaikille maksuton kui-
valihavellitarjoilu, jonka 
jälkeen kävelemällä 
polkuun tutustuminen. 
Laavulle matkaa n. 1 km, 
jossa kahvitarjoilu. 

Yhdistyksistä
hyvinvointia

Haasta itsesi!

Tule mukaan!

Maksuttomia terveysmittauksia (mm. InBody) & tietoa
liikunnasta, muistista, terveellisistä elämäntavoista ja

työyhteisöliikunnasta!

Muista 
hyvinvointisi!
-kiertue 17.-28.8.2020

Pudasjärvi, ti 18.8. klo 11-14, Puikkari 

OSTETAAN 
Mustikkaa roskaisena

ABC Pudasjärvi pihalla 
ma-pe 9-16, la 9-14. 

Marja ja kala Mäkinen Oy
0400 877 837

Ostetaan vielä HILLAA
11 €/kg sekä puhdistettua MUSTIKKAA 

päivän hintaan.
Vain ma-ti 17.-18.8. klo 9-17 

K-Supermarketin parkkipaikalla.
050 331 2598 
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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 mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 70,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimitus ja ilmoitusmyynti
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti ja toimitus
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Tulevan sunnuntain aihe puhuu etsikko-
ajoista. Etsikkoajalla tarkoitetaan aikaa, 
jolloin Jumala katsoo kansansa puoleen 
ja kutsuu ihmisiä. Sillä voidaan tarkoit-
taa yksittäisen ihmisen elämänkaaren vai-
hetta tai seurakunnan tilannetta, jolloin 
koetaan Jumalan erityisesti puhuttelevan. 
Päivän evankeliumissa kerrotaan, kuin-
ka Jeesus saapui kotikaupunkiinsa Nasa-
retiin ja opetti sen synagogassa ihmisiä. 
Aluksi ihmiset Nasaretissa olivat innostu-
neita Jeesuksen opeista ja armon sanoista, 
mutta sitten he jo loukkaantuivat Jeesuk-
seen. Lopulta he saivat itsensä niin suuren 
raivon valtaan, että olivat valmiita työntä-
mään Jeesuksen alas vuoren jyrkänteel-
tä. Elämässä on aikoja, jolloin ihminen ja 
yhteisöt joutuvat ratkaisujen ja valintojen 
eteen. Jumalan äänen kuuleminen ja kut-
sun noudattaminen vaikeutuvat, jos luo-
tamme ja tukeudumme liiaksi vain omiin 
kykyihin ja ihmisviisauteen. 

Nasaretilaisille Jeesus oli vain oppima-
ton kirvesmiehen poika. Poika, jonka he 
olivat tottuneet näkemään lapsena juok-
sentelemassa kaduilla niin kuin muutkin 
lapset. Kuka Jeesus oli muka heitä opet-
tamaan? Pilkkasiko Jeesus heitä? Tällai-
set ajatukset varmaan pyörivät Nasareti-
laisten mielessä. Eipä ehkä siis ihme, että 
heidän oli vaikea uskoa Jeesuksen ole-
van Jumalan poika. Nasaretilaisten kenkiin 
on melko helppo asettua. Ei tarvitse kuin 
miettiä omassa elämässä sattuneita tilan-
teita, joissa olen pohtinut miten jostakin, 
joka nuorena oli minun silmissäni arka ja 
ujo tai vilkas ja levoton, on aikuistuttuaan 
tullut jotain aivan päinvastaista. Jolla näin 
myöhemmin katsottuna näkyy olleen jo 
selvä suunta, mutta hän ei vain siitä pitä-
nyt silloin isoa meteliä. 

Toisen ihmisen muuttumista ja kas-
vua on ilmeisesti sen vaikeampi uskoa, 
mitä läheisempi suhde on. Kovin helpos-

ti sorrumme vähättelyyn, kun läheisemme 
kertoo meille innoissaan uusista ajatuksis-
taan. Toisinaan perusteluna on halu suojel-
la läheistä pettymykseltä, toisinaan syynä 
on luultavasti vain puhdas kateus. Olisihan 
se nyt hienoa itsekin innostua jostain asi-
asta yhtä vahvasti. Mutta entä jos se into ja 
tekemisen palo onkin Jumalan johdatusta. 

Toisinaan käy niin, että alamme kesken 
kaiken epäröidä. Itselläni näin kävi silloin, 
kun opiskelupaikka jäi ensimmäisellä yri-
tyksellä yhden pisteen päähän. Itse laati-
mani, selkeältä tuntunut polku ja aikatau-
lu ei ollutkaan se polku, jonka Jumala oli 
minulle tarkoittanut kuljettavaksi. Jumalan 
suunnitelmassa oli puolen vuoden mittai-
nen ”lisämutka”.

Tiina Inkeroinen
Nuorisotyönohjaaja

Etsikkoaikoja

Yhdistyksistä hyvinvointia
Tervetuloa meille kylään! 
-tervehdyksellä Pohjois-Poh-
janmaan Liikunta ja Urheilu 
ry:n projektivastaava Mik-
ko Männistö sekä projekti-
työntekijä Heidi Similä toi-
vottivat keskiviikkona 5.8. 
paikalliset yhdistysaktiivit 
tervetulleiksi Jyrkkäkosken 
Huvikeskukseen.

- Koska vapaaehtois-
työ yhdistyksissä, erityisesti 
vastuutehtävissä olevilla on 
usein hyvin yksinäistä, pää-
tettiin yhdessä Yhdistyksis-
tä hyvinvointia -hankkeen 
kanssa järjestää Pudasjärven 
yhdistysaktiiveille virkis-
täytymisilta rennon toimin-
nan merkeissä ja samalla voi-
daan julkistaa kevään aikana 
tehdyn yhdistysten tarve-
kartoituksen tuloksia oman 
paikkakunnan osalta, valisti 
järjestöyhdyshenkilö Sinikka 
Mosorin avauspuheenvuo-
rossaan.

Kevään kyselyyn vastasi 

Pohjois-Pohjanmaan 22 kun-
nassa toimivista yhdistyk-
sistä 251, joista Pudasjärven 
osuus oli 19 yhdistystä. 

Päällimmäiseksi nousi 
huoli yhdistysten hallinnol-
lisiin tehtäviin saatavista toi-
mijoista. Selkeästi haluttiin 
lisää tukea koulutukseen, 
kuten johtamiseen, viestin-
tään ja tapahtumien järjestä-
miseen.

Yhteistyötoimintaa Pu-
dasjärven yhdistykset teke-
vät eniten kaupungin kans-
sa ja halukkuutta olisi toimia 
enemmän muitten yhdis-
tysten kanssa. Liikunta on 
mukana erilaisissa toimin-
tamuodoissa yli puolella vas-
tanneista. 

Hanke tarjoaa kaikenlai-
sille yhdistyksille maksutto-
mia yhdistysjohdon ja yhdis-
tystoimijoiden koulutuksia, 
tukea yhdistyksen sisäiseen 
kehitystyöhön, tukea yhdis-
tysten yhteistyön sekä uu-

Esittelykierroksen jälkeen siirryttiin ulos kisailemaan Jyrkkäkosken Mestarit -herruudesta. Tehtävät vaativat taitoa ja ajattelua.

Yhdistyksistä hyvinvointia -hankkeen projektivastaava 
Mikko Männistö ja hankkeen viestinnästä vastaava pro-
jektityöntekijä Heidi Similä vierailivat Pudasjärvellä kerto-
massa hankkeen kyselyn tuloksia. Järjestöyhdyshenkilö 
Sinikka Mosorin avasi tilaisuuden esittelemällä tulevia ta-
pahtumia.

Voitokas Jyrkkäteam, jossa mittelivät Esa Erkkilä, Sinikka 
Mosorin, Pirjo Stenius ja Aili Jussila.

denlaisten toimintamallien ja 
palveluiden kehittämiseen. 
Hankkeen tavoite on tehdä 
yhdistyksistä entistä osaa-
vampia, edistää yhdistys-
ten toimintoja kuntiin päin 
ja nostaa yhdistykset näky-
vämpään rooliin paikallisi-

na aktivoijina. Hanke kestää 
vuoden 2021 loppuun saak-
ka.

Jyrkkäkosken iltaan osal-
listui seitsemän eri yhdis-

tyksen edustajia ja paikal-
la oli järjestäjien lisäksi 13 
yhdistysaktiivia. Tapahtu-
maan sisältyi pientä jouk-
kuekisailua, jossa leivottiin 
Jyrkkäkosken Mestarit 2020. 
Parhaan tuloksen diplomin 
ja palkinnon sai joukkue ni-
meltä Jyrkkäteam, jossa ki-
sailivat Aili Jussila Panu-
majärvi ry, Esa Erkkilä SPR 

Pudasjärven osasto, Pirjo 
Stenius Pudasjärven Invali-
dit ry ja kaupungin edustaja-
na Sinikka Mosorin.

Läsnäolijoitten mielestä 
ilta oli mukavaa yhdessäoloa 
ja -tekemistä, joka päättyi 
kahvitteluun ja voittajajouk-
kueen palkitsemiseen.

Terttu Salmi

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Lähetämme jumalanpalvelukset edelleen videoituna seura-
kunnan YouTube-kanavan kautta. 

Messu seurakuntakodissa su 16.8. kello 10, toimittaa Timo 
Liikanen, avustaa Eva-Maria Mustonen, kanttorina Keijo 
Piirainen.

Lapsityö: Päiväkerhot ovat suunnattu 3-5-vuotiaille lapsil-
le. Vapaita päiväkerhopaikkoja voi tiedustella p. 040 586 
1217/Rauni.

Perhekerhot: perhekerho seurakuntakodissa ke 19.8. kel-
lo 10 ja ke 26.8. kello 10. Tervetuloa kaikenikäiset lapset 
yhdessä vanhempien tai muun aikuisen kanssa. Kahvi- ja 
mehutarjoilu.

Kirkkoherranvirasto avoinna ma-pe kello 9-11 ja 11.30-
14, puhelin 08 882 3100.  

Avioliittoon vihitty: Laura-Maria Pikkuaho ja Perttu Ee-
meli Takarautio, Marjut Hannele Kristiina Tapper ja Juho-
Matti Kalervo Luokkanen.

Haudattu: Erkki Haanela 93 v, Antti Kristian Honkanen 82 
v, Pekka Ruottinen 82 v.

Iltarastit suunnistettiin kes-
kiviikkona 5.8. Mustavaa-
ran maastossa. Ratamestari-
na toimi Esa Hietala. 

Tulokset 
A-rata 6 km 1. Miikka Houru-
la 54,02, 2. Pentti Hökkä 54,20, 3. Ju-
lia Nifakina 1.00,23, 4. Seppo Veijola 
1.01,00, 5. Markus Ronkainen 1.03,37, 
6. Moona Harju 1.12,54, 7. Juha-Mat-
ti Inget 1.13,50, 8. Antti Härkönen 

1.18,52, 9. Matti Suorsa 1.18,57, 10. 
Antti Hökkä 2.06,53. B-rata pit-
kä 4 km 1. Stepan Soukhov 39,05, 2. 
Tapani Alahäivälä 45,48, 4. Timo Hök-
kä 47,26, 5. Ritva Ronkainen 49,11, 6. 
Lauri Suorsa 52,45, 7. Maire Kosamo 
55,35, 8. Antero Pätsi 56,55, 9. Han-
nele Puhakka 57,06, 10. Laila Hökkä 
1.14,54, 11. Ari Kokko 1.40,39. B-
rata lyhyt 2,7 km 1. Toivo Hieta-
la 50,13, 2. Kullervo Niiniketo 1.16,19. 
C-rata 1,6 km 1. Pauli Alahäivälä 
36,17. 

Iltarastit Mustavaaralla
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 13.-16.8. ELLEI TOISIN MAINITA

Plussa-kortilla

-34-37%
Plussa-kortilla

540 7992
rs 15

-pack

Ilman korttia 10,99-11,49/15-pack  
(1,77-1,87/l) sis. pantin 2,25Ilman korttia 2,85 rs (7,13/kg)

VIKKELäT

kanan  
jaUheliha
400 g (6,75/kg)

COCA-COLA

virvOiTUSjUOmaT
15 x 0,33 l (1,16/l)  
SiS. panTiT 2,25 
rajOiTUS 2 erää/TalOUS

099
kg299

TUmma  
lepOTica lUUmU
pUOla/Unkari

KARINIEMEN

kananpOjan  
fileeSUikaleeT
400-450 g (6,64-7,48/kg)

Juhlistetaan
TäTä heTkeä

Ilman korttia 4,79 rs (10,64-11,98/kg)

-37%
Plussa-kortilla

rS

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, tommi.niskanen@k-supermarket.fi

Palvelemme: 29.6.-30.8.  ma-la 7-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA! 
@ksmpudasjarvi

Voimassa TO-LA 13.-15.8.

vUOkraamme 
SUp-laUTOja!

Ilman korttia 1,15 pkt (4,60/kg)

1.-kpl

VALIO

OlTermanni
300 g (8,33/kg) 
viipale, ei kevyT 17%

Yksittäin 3,99 pkt (13,30/kg)

5.-
2

pkt

ATRIAN

kUnnOn arki  
laaTikOT
makSa-, lihamakarOnija 
lihaperUnaSOSelaaTikOT 
350-400 g (2,50-2,86/kg) 
rajOiTUS 3 rS/TalOUS

 k-ruOkAmesTArIn 
naUdan makSa 

pihvinä Tai palana

695
kg

Voimassa TO-LA 13.-15.8.

SUOMI

099
raS

minilUUmU- 
TOmaaTTi
eSpanja/marOkkO 
250 g (3,96/kg)

Viikon paistoleipä! 
Meillä paistettu!

PekAn LeIPä  
chiabaTTa

250 g (3,53/kg)

099
kpl

995
kg

 

TUOre  
kOkOnainen 
Taimen
kaSvaTeTTU, nOrja 
rajOiTUS 2 kalaa/TalOUS

895
kg

kALAneuVOs 

TUOre lOhifilee 
vakUUmipakaTTU, 
 a-leikaTTU, nOrja
rajOiTUS 2 fileeTä/TalOUS

erä erä

 

kalapUikkO
250 g (4,00/kg)

3
pkt3.-

-13%
Plussa-kortilla

erä UlkOmyynniSTä!
 perjanTaina 14.8. klO 9 alkaen 

elOkUUn paperimarkkinaT!
2  Säkkiä lOTUS SOfT embO 24 rll 

wc paperi yhT. 48 rll 
+ lOTUS emilia 16 rll TalOUSpaperi

20.-
TaSarahaan 

Puhoksella juhlittiin Marjonhiedan laiturin avajaisia
Puhoskylässä, Pääahontien 
varrella on useiden vuosi-
kymmenien ajan ollut pai-
kallisten ja mökkiläisten 
suosima hiekkainen ja pitkä 
uimaranta nimeltään Mar-
jonhieta, jota kyläseura on 
kunnostanut viime vuosina. 
Sinne on tehty muun muas-
sa uusi laituri. Kunnostus-
työn valmistuttua, avajaisia 
vietettiin lauantaina 25.7. ja 
se oli menestys kävijämää-
rän suhteen. 

Uimaranta on aiemmin-
kin ollut kyläseuran ylläpitä-
mänä, mutta vuokrasopimus 
Metsähallituksen kanssa 
oli umpeutunut useita vuo-
sia sitten. Vuonna 2019 ky-
läseura uudisti vuokrasopi-
muksen ja otti vastuulleen 
uimarannan kehittämisen 
ja ylläpitämisen. Samana 
vuonna kyläseura haki kau-
pungilta kehitys- ja toimin-
tatukea uuden laiturin ja 
vaatteidenvaihtotilan raken-
tamiseksi rannalle. Vanha 
laituri palveli kyläläisiä noin 
30 vuotta, mutta viimeisinä 
vuosinaan se alkoi muistut-
taa alkupäästään enemmän-
kin uppotukkia kuin laitu-
ria.

Syksyllä 2019 valmistui 
uimarannan vaatteidenvaih-
topaikka. Talvella hoidettiin 
materiaalihankinnat ja alku-

kesän aikana uusi laituri sai 
muotonsa talkoovoimin ky-
lätalon sisällä, sillä tiloilla ei 
koronarajoitusten seurauk-
sena ollut muutakaan käyt-
töä. Uimarannalla on myös 
kyläseuran omistuksessa 
oleva laavu makkaranpais-
topaikkoineen, sekä veneen-
laskupaikka. 

Lopulta, kun kokoontu-
misrajoituksia alettiin pur-
kaa, päätimme pitää pie-
nimuotoisen avajaisjuhlan 
Marjonhiedan uusitun ym-
päristön kunniaksi. Sää siir-
si tapahtuman järjestämistä, 
mutta lauantaina 25.7. lo-
pulta tärppäsi. Kaunis, au-
ringonpaisteinen ja tuulinen 
päivä osoittautui menestyk-
seksi kävijämäärän suhteen. 
Rannalla paistettiin lettuja ja 

makkaraa, juotiin kahvia ja 
limpparia, sekä kisailtiin ti-
kanheitossa. Lapsiperheitä 
oli liikkeellä runsaasti, ja us-
kaltautuipa jotkut hurjapäät 
uimaankin, huolimatta to-
della kovasta tuulesta. Laitu-
ri on ollut sittemmin kovassa 
käytössä, ja mökkiläisiltä on 

saatu hyvää palautetta ui-
marannan tilasta. 

Tervetuloa kaikille hiek-
karantojen ystäville, elo-
kuussa on vielä helteitä lu-

vassa!
Vielä mainittakoon en-

nakkotietona, että Möykkä-
lässä on lauantaina 22.8. tä-
män vuoden ensimmäiset 

tanssit, jossa esiintyy Sari 
Turpeinen & Hannu Viita-
lan yhtye. 

Kyläseuran johtokunta

Uusi laituri paikallaan. 

Avajaispäivän talkooporukkaa yhteisessä kuvassa.

Kyläseuran väki kutsuu vieraita tutustumaan pitkään hiek-
karantaan.Avajaispäivän kävijämäärä yllätti myönteisesti kyläseuran. 



4 5nro 33PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti13.8.2020 13.8.2020nro 33

Pudasjärven alueen Sydän-
yhdistys ja Kurenalan Ky-
läyhdistys järjestivät yhtei-
sen toritapahtuman elokuun 
alussa maanantaina 3.8. Pan-
demian vuoksi tämä oli ke-
sän ensimmäinen tapahtu-
ma torilla hiljaisen kesä- ja 
heinäkuun jälkeen. Ilma oli 
erinomainen ja ihmisiä liik-
keellä satamäärin. 21 perä-
kärrykirppispaikkaa oli käy-
tössä. Suopunki-yhtye lauloi 
ja soitti sekä veti yhteislaulu-
ja kolmen solistin Risto Puha-
kan, Anelma Outilan ja Pau-
li Jokikokon voimin. Torille 
tuodut 90 tuolia olivat koko 
ajan täynnä ja osa lauloi sei-
saaltaankin. 

Sydänyhdistyksen kah-
vioteltalta sai ostaa lettukah-
via, mehua ja grillimakka-
roita. Välillä vastapaistettuja 
lettuja jopa jonotettiin ja kun 
lettutaikina uhkasi loppua, 
sitä valmistettiin lisää. 

Medipudaksesta Ilona ja 

Yhteislaulutilaisuus ja peräkärrykirppis veti väkeä kesäiselle torille

Sydänyhdistyksen teltassa lettukahvit ja grillimakkarat tekivät hyvin kauppansa. Teltas-
sa palvelivat talkoolaisina Tapio Pohjanvesi, Leena Rantala, Orvokki Hyttinen, Maija-Liisa 
Piri, Fanni Hemmilä ja Pirkko Hiltula.

Torille tuodut 90 tuolia olivat laulajilla jatkuvasti käytössä. 

Oululaiset Helena Kuurola, Heikki Piri ja Aino Arvola tulivat 
toritapahtumaan mökiltään Rukaperältä Nuorittajoen var-
relta. Torivieraat kertoivat toimivansa Oulun Eläkkeensaa-
jissa, jossa on mukana useita Pudasjärveltä lähtöisiä elä-
keläisiä. 

Toriemäntä Kerttu Simu oli iloinen tämän kesän ensimmäi-
sestä toritapahtumasta peräkärrykirppiksineen. Vierellä 
asuinnaapureita veteraanitalosta Marja-Leena Siira ja Pek-
ka Pekkala. 

Mauno Kokkonen ja Sisko Kälkäjä (oikealla) kertoivat olevansa Pudasjärven uusimpia ke-
säasukkaita, sillä mökkikauppa oli tehty heinäkuun lopulla Ikosenniemelle Ritvanojan var-
teen. Siskon syntymäkoti on lähellä nykyistä mökkiä. Talviasunto on pariskunnalla Lap-
peenrannassa, josta myös Mauno on syntyjään. Mökkikaupassa oli tullut myös paljon 
tavaraa, joita Mauno ja Sisko edullisesti kauppasivat torilla.  

Suopunki-yhtye veti yhteislaulut mukaansatempaavalla tavalla ja yleisökin sai esittää 
suosikkilaulujaan. Eturivissä Risto Puhakka, Anelma Outila, Pauli Jokikokko ja Ritva Kin-
nula kosketinsoitin. Takarivissä Niilo Hanhisuanto kitara, Eero Liikanen basso, Timo Vuor-
ma rummut ja haitarissa Olli Kyrö, Toivo Partanen ja Antti Jokikokko. 

Niilo Panuma, 10 v, kaup-
pasi lautapelejä, kenkiä ym. 
kodin tavaraa. Innokkaana 
kalamiehenä hänellä oli ta-
voitteena kerätä rahaa ka-
lastusvälineiden hankintaan 
mm. uuteen virveliin. Äiti 
Arja Panuma oli apuna mm. 
tavaroiden kuljettamisessa.

Kaarlo Illikainen ja Sointu 
Veivo pistivät välillä tans-
siksi. 

Vesa-Matti Ritola pitivät hy-
vän terveys- ja hyvinvoin-
tiesitelmän. Suolan käytön 
vähentämistä suositeltiin. 
Vaikuttaa heti verenpaineen 
alentumiseen. Ruoka-ainei-
den piilosuolasta varoitettiin 
ja rasvan käytön pienentämi-
seen annettiin myös neuvoja. 
”Pidetään keho ja mieli vir-
keänä”, innostivat Ritolat. 

Paikkakunnalla toimival-
la uudella Sydänyhdistyksel-
lä on vireää toimintaa. Jäsen-
määrä on noussut jo yli 120. 
Kerho kokoontuu joka kuu-
kauden ensimmäinen maa-
nantai. Kokoontumispaik-
kana toimii seurakuntakoti. 
Kesäkuun kokoontuminen 
oli ulkoilmatilaisuutena Raja-
maanrannassa ja elokuun ko-
koontuminen oli yleisenä to-
ritapahtumana. Elokuussa on 
vielä 16. päivänä teatteriret-
ki Askanmäen Kesäteatteriin 
Puolangalle. Syyskuun kerho 
pidetään maanantaina 7. päi-

vänä seurakuntakodilla. 
Suopunki-yhtyeen jäsen, 

koskettimissa soittava Rit-
va Kinnula, kertoi, että yhtye 
on harjoitellut säännöllises-
ti. Mukana on kymmenkunta 
taitavaa soittajaa ja laulajaa. 
Suosittujen yhteislaulutilai-
suuksien vetämisestä torilla 
heillä on kokemusta edellisil-
tä kesiltä. 

Yhtyeen juuret ovat 90-lu-
vun Syötteellä, jossa oli vil-
kasta keikkailua. Yhtyeen ni-
men on keksinyt alkujaan 
syötteeläinen Tauno Rytinki, 
joka myös kuului alkuperäi-
seen kokoonpanoon. Elokuun 
alun tapahtumassa yhtye lau-
latti reilun kahden tunnin 
ajan. Lopussa yhtye kutsui 

toriemäntä ja isäntä Kerttu 
ja Hannu Simun eteen ja esit-
ti heille Lapin äidin kehtolau-
lun ja päättivät sitten esityk-

sensä reippaasti soitettuun 
Säkkijärven polkkaan.

Toritapahtumaan on jat-
koa maanantaina 17.8., jolloin 
Suopunki laulattaa ja lettu-

Ilona ja Vesa-Matti Ritola Lääkäriasema Medipudakselta ja-
koivat ajankohtaista tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista. 

kahvit järjestää Syöpäkerho. 
Toriemäntä Kerttu ottaa vas-
taan peräkärrykirppisvara-
uksia. HT
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

8-19
9-16

MAANANTAI-TORSTAI
17.-20.8.
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10 kpl

995 5951195

399795 159

149 100129199179
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kg kg
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795

5 kpl

2 prk
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129
3590

3900

4590
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1495

1690
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2190

4590

1395

2590
3 kpl

200

100

299

199

kg795295
pkt

399

595 200

plo

kg

490

2 kpl

MA-TI 17.-18.8.   KE-TO 19.-20.8.

PE-TO 14.-20.8.

PE 14.8.    LA 15.8.

Naudan luuttomat 
KEITTOLIhA-
PALAT

Porsaan
TALOuS-
KyLjyKSET

Suomalainen
TuORE-
KuRKKu

189 100
pkt

pkt

Atria
hIILLOS

gRILLIMAKKARAT
400 g ja 

MAKKARAPIhvIT
320 g

RAuTAOSASTOLTATEKSTIILIOSASTOLTA

Suomalainen 
vARhAIS-
KAALI

HK viljaporsaan
LIhASuIKALE
400 g 
naturel tai 
marinoitu

100

259

099

VIP Mix
SEKAMEhu-
TIIvISTE
1,5 l

HK Poprilli
gRILLIMAKKARA
400 g

Valio Hyvä 
suomalainen Arki
RuOKAKERMA
10%, 2 dl

Wihuri Vici Classic
KALAPuIKKO
250 g

Snellman
vOILEIPä-
KINKKu
300 g

Frezza 
MAITOKAhvI-
juOMAT
0,25 l

Fazer
KISMET
PATuKKA
55 g

Pisla
RuLLA-
KAIhTIMET
pimentävät
- luonnonvalk.
Esim. 120x180 cm

2890

PERjANTAI-LAuANTAI 
14.-15.8.

Eskimo
jääTELö-
PuIKKO
15 kpl/855 ml

Eldorado
SuKLAA-
vOhvELI
200 g

Atria Perhetilan
KANAN OhuT

fILEELEIKE
1000 g
hunaja

Forssan
ITALIAN-,  

PuNAjuuRI- tai 
PERuNASA-

LAATTI
400 g

Suomalainen
KIRSIKKA-
TOMAATTI

250 g

65,-

Sievin 
KuMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

99,-

Timco 
KOMPRESSORI
24 l, 2 hp
tuotto 206 l/min

1595

Kungs
AuTON- 
PESuhARjA
Teleskooppivarrella

Ugas
KAASu- 
PATRuuNA
190 g

199

Hyvä  
NAuTA 
jAuhELIhA 
rasvaa  
max 10%

Kananpojan 
bROILERIN-
KOIPI 3 kpl/ras, 
marinoitu

jAuhELIhA
SIKA-NAuTA

kg995

Tuore ruodoton
norjan 
LOhIfILEE
rajoitettu erä
2 filettä/talous

2 kg/talous

HK 
LIhAPyöRyKäT

360 g tai 
jAuhELIhA-
PIhvIT 330 g

kpl

kg

pss
kg

pkt

ras

pkt

pkt

Eurol
jARRu 
cLEANER 
500 ml

10,-
3 kpl

399
tai

1990

SATOjA TARjOuKSIA 

jOKA PäIvä!

Suomalainen
jäävuORI- 
SALAATTI

Porsaan
KyLjyKSET

Suomalainen 
PARSAKAALI

PALvIKINKKu
viipaloitu

199

Chempioil
hydRAuLIIKKA-
öLjy 20 l
32 ja 46

3995

Atria 
Kunnon Arki

MIKROATERIAT
300 g

Oululainen
REISSuMIES
TOSI OhuT

TäySjyväRuIS-
LEIPä 

5 kpl/175 g

HK Kabanossi
gRILLI-

MAKKARA
360-400 g

original, juusto tai
savupekoni

pkt

Rakentajan 
REMONTTI-
MAALI
2,7 l

1795

Arla
vOI
500 g
normaalisuolainen

Saarinoinen 
PIzzAT
200 g

Valio
jOguRTTI
200 g

Kinnusen Myllyn 
vEhNäjAuhO
2 kg

Kananpojan 
PANEROIduT
NuggETIT
200 g

SyKSyN uuTuuKSIA:
Naisten
TuNIKA
100% pellavaa

Naisten
TuNIKA
kukallinen
100% puuvillaa

Naisten
TuNIKA
taskuilla
60% puuvilla
40% pellavaa

Crosshatc naisten
T-PAITA

Naisten
cOLLEgE-
hOuSuT

Lasten
cOLLEgE-
hOuSuT
Koot: 130-160 cm

Lasten
vERKKA-
hOuSuT
Koot: 130-160 cm

Crosshatc miesten
T-PAITOjA
erilaisia

Miesten
vERRyTTELy-
TAKKI

Alkaen

Lasten
huPPAREITA
Alkaen

Ryhti
KuMISAAPAS
kevyt, 
koot: 36-42

HK 
buRgERI
100 g
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Korkokenkäkukkamekkosuohiihdot 15. kerran:
Sisukasta suorämpimistä kukkamekoissa ja korkokengissä

Korkokenkäkukkamekko-
suohiihdot kisailtiin 15. ker-
ran lauantaina 8.8. Kapus-
tasuolla Ranualle johtavan 
tien varressa. Ilma oli au-
rinkoinen, todella lämmin 
hellesää. Humoristisen ja 
iloisen tapahtuman järjes-
telyistä vastasi taiteilijapa-
riskunta Kari ja Marja-Lee-
na Tykkyläinen yhdessä 
Siuruan kyläyhdistyksen 
kanssa. Jälleen kerran oli 
yleisöä saapunut satamää-
rin sekä läheltä että kau-
kaa seuraamaan kisaa ja 
kannustamaan kilpailijoi-
ta. Autojonoparkki tien lai-
dassa venyi kilometriseksi. 
Ihmiset osasivat parkkeera-
ta autonsa hyvin, ongelmia 
ei valtatielle syntynyt. 

Hiihtäjiä saapui paikal-
le reilut kolmekymmen-
tä. He olivat pukeutunee-
na asiaankuuluvasti; naiset 
kukkamekkoihin ja nailo-
neihin, miehet liian pieniin 
rippipukuihin, tosin mo-
nilla miehilläkin oli kukka-
mekkoja. Miehiä ja naisia 
oli suunnilleen sama mää-
rä. Kaikilla oli hauskaa, eikä 
ryppyotsaisuutta ollut ha-

Suohiihtotapahtuma alkoi perinteisesti yhteisesti lauletulla Maamme -laululla. 
Tykkyläinen oli puettu Suoenkeli mekkoon. 

Suokisapaikalle oli sadoilla katsojilla hyvä näkymä Ranuantien penkalta. Tien varressa oli myös yli kilometrin pituinen autojono.

Näytösluonteisessa tandemhiihdossa voittoon hiihtämässä Yle Egenlandin toimittajat 
Hannamari Hoikkala ja Nicce Alden. 

Kisapaikalla vieraili myös 
eläkeläisjoulupukki alias 
Marko Kaiponen Keski-Suo-
men Toivakasta. Tykkyläi-
sen kanssa hänellä on ollut 
yhteistyötä suotaidenäytte-
lyjen järjestämisessä. 

Kari Tykkyläinen tervattuna 
ja höyhenasussa esittämäs-
sä huuliharppuineen ”sil-
lä hetkellä” riimittämäänsä 
Kapustasuo -laulua.

Digikameroiden kautta välittyi Pudasjärveltä huumorilla 
höystettyä kuvia ja videoita ympäri maailmaa. Joukkueki-
san päätöstä tallentamassa Ylen Egenland sarjan äänittäjä 
Björn Knif Vaasasta ja kuvaaja Magnus Wikstöm Helsingis-
tä. Lisäksi Tykkyläisen omaa kuvaa levisi miljoonille seu-
raajille YouTuben kautta. 

vaittavissa. 

Pudasjärveltä tietoa 
maailmalle 
Ylen Egenland -sarjan TV-
kuvaajat ja toimittajat oli-
vat paikalla kuvaamassa 
myöhemmin esitettävään 
TV-sarjaan. Heillä oli pe-
räti seitsemän hengen tii-
mi paikalla. Päivällä he oli-
vat käyneet jo Tykkyläisten 
taidekodissa Siuruan kan-
santasavallassa. TV-ryhmä 
oli tullut Suomussalmelta, 
jossa olivat kuvanneet Vie-
nan Karjalan historiallista 
kulkureittiä. Pudasjärveltä 
ryhmä jatkoi matkaa Toh-
majärvelle. 

Tykkyläisen kamerat oli-
vat myös koko ajan päällä 
ja YouTuben kautta tapah-
tumasta meni tietoa mil-
joonille katsojille. Katsojia 
haastatellessa kävi ilmi, että 
oli monia ensikertalaisiakin 
paikalla mm. Kuopiosta. 
YouTubesta olivat nähneet 
tapahtumasta tietoa ja kiin-
nostuneet tulemaan paikal-
le. Myös hiihtäjissä oli usei-
ta ensikertalaisia. 

-Tapahtuma sai alkunsa 
15 vuotta sitten, kun suun-
nittelimme Marja-Leena 
Tykkyläisen, Eila Puurusen 
ja Paula Mannisen kanssa 
kukkamekkokuvia ja teh-
tiin sitten yhdessä myös 
mainoskuva. Totesimme, 
että meillä yhteistyö su-
juu ja siitä muotoutui sitten 
tämä hiihdon idea, muiste-
li kisojen keulahenkilö Kari 
Tykkyläinen. 

Nolla budjetilla
Tykkyläisen mukaan tapah-
tuma järjestetään nollabud-
jetilla. 

-Sponsoritukea olemme 
saaneet sen verran, että kil-
pailumaksuja ei peritty ja 
pystyttiin tarjoamaan pal-
kinnot ja kisan jälkeen osal-
listujille salaattiateria sekä 
makkarat Konttilan erän 
hirvituvalla, jossa oli osal-
listujille tarjolla myös sauna 
ja pesumahdollisuus.

Tilaisuus aloitettiin Tyk-
kyläisen antamilla kilpailu-
ohjeilla, Maamme laululla 
ja uutena oli kuvanveistä-
jä, Pudasjärven Kokkoky-
lästä lähtöisin olevan, Ta-

pani Kokon ampuma savu 
ja leimaus laukaus kook-
kaalla tarkkuusammunta-
pistoolilla. Sitten Tykkyläi-
nen tarkisti huumorin pilke 
silmissä kaikkien kisaajien 
varusteet. Itse kilpailemi-
nen aloitettiin 3-henkisten 
ryhmien joukkuekilpailulla 
jatkuen erikseen miesten ja 
naisten yksilöhiihdoilla. Lo-
puksi oli takaa-ajokisa, joka 
tapahtui ilman suksia. Sään-
tönä oli, että jos saa edellä 
juoksijan kiinni, saa toteut-
taa unelmansa kiinniotetun 
kanssa suossa. Ensin naiset 
juoksivat takaa miehiä ja sit-
ten miehet naisia. Turvekyl-
pyäkin tuli monille, koska 
suo oli tällä kertaa tavallis-
ta vetisempää. Näytöslajina 
oli myös tandem hiihtokisa, 
jossa Ylen toimittajat veivät 
voiton. Loppuseremoniana 
oli palkintojen jako kunkin 
sarjan kolmelle parhaalle. 
Yllätysnumerona oli Tykky-
läisen riisuminen ja tervaa-
minen sekä höyhentäminen 
kolmen naisen toimesta. Sii-
nä riitti kuvaamista ja haus-
kaa oli kaikilla. Viimeiseksi 
Tykkyläinen viihdytti ylei-

söä (ja tv-katselijoita) ot-
tamalla esiin huuliharp-
punsa, joka oli yhdistetty 
äänentoistolaitteisiin ja lau-
loi improvisaatioita siinä 
hetkessä. Esitystä voisi ni-
mittää vaikkapa Kapusta-
suohiihto -biisiksi. Laulu 
päättyi, että ensi vuonna ta-
vataan taas samoissa mer-
keissä. 

Kyläyhdistykseltä 
kahvioteltta
Viime vuoden tapaan suol-
le oli pystytetty myös Siu-
ruan kyläyhdistyksen 
kahvioteltta, josta ylei-
sö ja kilpailijat saivat os-
taa munkkikahvit, juomia 
ja grillimakkaraa. Ihmiset 
kiittelivät suurenmoises-
ta kokemuksesta Kapusta-
suon syleilyssä. Ensikerta-
laisten mielestä kokemus 
oli kerrassaan vapauttava ja 
rentouttava. 

Tykkyläiset jakoivat 
kunkin sarjan kolmelle par-
haalle palkinnot. Parhaalle 
annettiin Siuruan Kylä ry:n 
lahjoittama kukkamekko-
pokaali ja muut palkinnot 

olivat Tykkyläisten taiteile-
mia koruja mm. porosarvi-
luuta käyttäen.   

Kisojen jälkeen siirryt-
tiin Konttilan Erän hirvitu-
valle nauttimaan murkinaa 
sekä jatkamaan iloista yh-
teistä meininkiä saunomi-
sen ja uinnin ohella. 

Heimo Turunen
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Tulokset: 
Joukkuehiihto: 1.  Siuruan Kylä ry Annika Heikkinen, Sami 
Heikkinen, Tauno Koivukangas. 2. Breik Ö Leg Johanna Uitto, 
Antti Tykkyläinen, Petra Virtala. 3. Me 2 ja Irene Jami Ruokangas, 
Teija Vähäkuopus, Anita Ruokangas. Kisaan osallistui 7 joukku-
etta.  Naiset 1. Johanna Uitto, 2. Teija Vähäkuopus, 3. Hilda Sö-
derström. Osallistujia 12.  Miehet 1. Tuomas Nyman, 2. Joonas 
Kämäräinen, 3. Antti Tykkyläinen. Osallistujia 15. 
Tandemhiihto. Voitto meni Yle Egenlandin joukkueelle 
Hannamari Hoikkala ja Nicce Alden.

Siuruan kyläyhdistys oli pystyttänyt kahvioteltan, josta sai 
kahvia, munkkeja, juomia ja grillimakkaraa. 

Järjestelytehtävissä Marja-Leena Tykkyläinen näyttävässä 
”Talven kaipuu” -mekossaan, vakiokävijä Elisa Rasmus-
son Kiimingin Alakylästä sekä ensikertalaisena Riikka Sal-
minen Oulusta.

Tuomas Nyman saapumassa voittajana maaliin miesten 
suohiihdossa. 

Siuruan kansantasavallassa sirkustelua perjantai-iltana 
vetänyt kuvanveistäjä Tapani Kokko ampui kisatapahtu-
man aloituslaukauksen. Kokko kertoi käyneensä aiemmin 
kisapaikalla viitisen vuotta sitten. 

Miesten takaa-ajokisassa kuopiolainen ensikertalainen 
Jaana Huhtamäki melkein saavutti pudasjärveläisen hiih-
tojen vakiokävijän Juha Mertalan. 

Matkailun ja markkinoinnin 
ammattilainen Minna Hir-
vonen aloitti elokuun alus-
sa palvelusuunnittelijan työt 
Pudasjärven kaupungilla. 
Työhön kuuluu kaupungin 
markkinointi ja viestintä. Hän 
siirtyi työhön Nilsiän Tahko-
vuorelta, jossa toimi kansain-
välisen myynnin myyntipääl-
likkönä. Matkailun myynti- ja 
markkinoinnin 22 vuoden 
työkokemukseen kuuluu 
muun muassa alueorgani-
saatiotyötä Ylä-Savon alueel-
la sekä Kainuussa Vuokatin 
matkailun myynti. Kokemus-
ta on myös yksityishotellin 
ja hotelliketjun markkinoin-
nista sekä työskentelystä eri 
matkailuhankkeissa.

Myyntityö ammattina oli 
Minnalle selvää jo kouluai-
kana. 

-Yläasteella jo kerroin 
opinto-ohjaajalle myyntityön 
kiinnostuksestani. En läh-
tenyt lukioon, vaan siirryin 
opiskelemaan myyntiä kaup-
paoppilaitokseen ja siitä jat-
koin ammattikorkeakouluun, 
jossa matkailuala loksah-
ti kohdalleen. Opiskeluajal-
la tein konttoritöitä kuljetus-
liikkeessä ja kuinka ollakaan, 
aloin osallistua myös myynti-
työhön. Ensimmäinen varsi-
nainen työpaikka oli matkai-
lualalla ja samalla tiellä ollaan 
edelleen. Työssä ovat tul-
leet tutuiksi lähinnä Euroo-
pan maat, suosikkina Alpeil-
le ja muille luontokohteille 
suuntautuva matkailu Sveit-
sissä, Itävallassa ja Saksassa. 
Korkeammat paikat ovat vie-
hättäneet myös työpaikoissa; 
edellinen työpaikka Tahkol-
la ja aikanaan Vuokatissa ja 
nyt työhön kuuluu Syötteen 
markkinointi Suomen eteläi-
simpänä tunturin alueena, 
kertoo Minna.

Vuosi sitten kesällä Min-
na kertoo olleensa vaeltaja-
ryhmän vetäjänä ja oppaa-
na Pontresinassa Sveitsissä. 
Tänä vuonna oli tarkoitus 
lähteä viikoksi Grindelwal-
diin, mutta koronan vuoksi 
matka siirtyi vuodella. 

Työpaikkailmoitus 
sytytti heti 
Pudasjärven työpaikan ilmoi-
tuksen Minna huomasi netti-
sivuilta ja heti hänellä sytytti 
tuossa olevan loistava ja hä-
nelle sopiva työpaikka. Poh-
justuksena oli Syötteellä ys-
täväryhmän kanssa käynnit 
kesällä patikointi- ja pyörä-
retkellä ja viime tammikuus-

sa laskettelu-, hiihto-, retkei-
ly- ja luistelukäynti talvisissa 
olosuhteissa, jossa pakkasta-
kin oli välillä reippaasti. 

-Ihastuin ja pienimuotoi-
sesti rakastuinkin Syöttee-
seen. Lunta oli mahtavasti, 
kun samaan aikaan Savos-
sa ja Etelä-Suomessa siitä oli 
kovasti puutetta. Pidän luon-
nossa liikkumisesta, josta 
myös otan valokuvia ja kir-
joitan. Katsoessani ilmoitus-
ta innostuin, että tuohan olisi 
kuin minulle tehty. Saisi olla 
Suomen eteläisimmän tuntu-
rin kupeessa ja valtaosa työs-
tä käsittäisi markkinointia ja 
viestintää. Syötteen kansallis-
puisto on tuttu, olenhan aktii-
visena retkeilijänä käynyt tu-
tustumassa puoliin Suomen 
40 eri kansallispuistoista. 

Asiakkaiden  
suosittelu parasta 
markkinointia
Minnan työpiste sijaitsee 
kaupungintalon toisessa ker-
roksessa. Ensimmäisen työ-
viikon aikana on ollut pereh-
tymistä työhön, tutustumista 
talon tavoille sekä työkaverei-
den ja sidosryhmien tapaami-
sia. Ensimmäiset työpalaverit 
on myös käyty. Kaupungin 
tämänhetkiseen viestintään 
on tutustuttu katsomalla mm. 
kaupungin toteuttamia ”Jär-
jen äärellä” -videoita, joista 
Minna piti kovasti. 

-Ihmiset haluavat samais-
tua. Videoissa oli haastateltu 
erilaisia ja eritaustaisia ihmi-
siä. Markkinoinnin pitää tulla 
lähelle -tavoite on siinä toteu-
tunut. Markkinoinnin sisäl-
lön pitääkin koskettaa jollain 
tavalla ja saada aikaan re-
aktio. Tavoite on mielestäni 
väärä, jos haetaan vain tyyty-
väisiä asiakkaita tai kuntalai-
sia. Tyytyväinen -sana muo-
dostuu sanasta tyytyä. Pitäisi 
olla koko ajan pyrkimys saa-
da ihminen suosittelemaan ja 
puhumaan meistä. Se on ko-
kemukseni mukaan markki-
noinnin tärkein tehtävä eli 
saada asiakkaat jakamaan 
puolestamme meidän teke-
mää sisältöä; ihastumaan, ra-
kastumaan, suosittelemaan ja 
reagoimaan, Minna hehkut-
telee. 

Minnan tavoitteena on 
tehdä Pudasjärven kaupun-
gin markkinointia ja vies-
tintää siten, että se huoma-
taan niin kuntalaisten kuin 
turistien suhteen. Hän ot-
taa mielellään vastaan myös 
palautteita. Yhteistyö eri 

kumppaneiden kanssa on 
tärkeää; Pudasjärven Kehi-
tys Oy, Syötteen Matkailu-
yhdistys, Pudasjärven Ur-
heilijat, Pudasjärven Yrittäjät 
sekä kaikki yhdistykset ja jär-
jestöt. ”Yhdessä tehdään Pu-
dasjärveä tunnetuksi”. Minna 
kertoo myös perehtyneensä 
ja tutustuneensa miten muut 
kaupungit ja alueet tekevät 
viestintää. Kaikkea ei tarvit-
se uudelleen keksiä. Voi ottaa 
mallia ja vinkkejä. 

Yhtenä kunnianhimoise-
na ja mieluisana tehtävänä 
Minnalle on toimia vastuu-
henkilönä ensi maaliskuussa 
Rajalta Rajalle hiihtotapahtu-
massa. Hän on siitä kuullut, 
mutta itse ei ole vielä osal-
listunut. Vuosi sitten kesäl-
lä hän oli hankkinut luonnos-
sa yöpymiseen riippumaton 
ja siihen kuuluvat tykötar-
peet. Hän on valmis myös 
vetämään vaelluksia ja luon-
toretkiä. Haaveena hänellä 
on alkaa pitämään luonto- ja 
retkeilyaiheista blogia, kos-
ka kertoo olevansa aktiivinen 
toimija somessa. 

MM-hopeamitali  
plakkarissa
Minnan harrastukset ovat hy-
vin liikunnallisia, tosin luke-
minen ja penkkiurheilu kuu-
luvat myös vapaa-aikaan. 
Hän kertoo olevansa aktii-
vinen retkeilijä ja luonnossa 
liikkuja. Siihen kuuluvat pa-
tikointi, kesä- ja talvivaelluk-
set lumikenkäilyineen. Hän 
kertoo liikkuvansa vähintään 
viitenä päivänä viikossa. Sii-
hen kuuluvat mm. kuntosa-

li/kiertoharjoittelu, laskette-
lu, luistelu sekä höntsälätkä/
ringette. 

-Voisi sanoa, että olen to-
dellakin urheiluhullu, koska 
seuraan niin paljon urheilua. 

Kilpaurheilukin on kuu-
lunut Minnan elämään. Hän 
on pelannut syntymäpitäjäs-
sään Lapinlahdella ringet-
teä 12-vuotiaasta lähtien ja on 
Lapinlahden Luistin -89 Say 
Cheese Ringette -seuran pe-
rustajajäsen. Paikkakunnan 
juustotehdas on toiminut seu-
ran pääsponsorina, sen vuok-
si myös juusto on nimessä 
mukana. SM-sarjaan seu-
ra nousi vuonna -96. Ensim-
mäinen mitali tuli jo kolmen 
vuoden kuluttua ja kaikkiaan 
seura on voittanut kahdek-
san Suomen mestaruutta, vii-
meisin vuonna 2018. Vuonna 
2011 voitettiin seurajoukku-
eiden maailman mestaruus. 
Minnan pelaajaura kesti 11 
vuotta. sen jälkeen hän toi-
mi 10 vuotta taustavoimis-
sa joukkueenjohtajana, jossa 
saavutettiin kolme SM-kultaa 
ja yksi pronssimitali. Viimek-
si hän on toiminut kaksi vuot-
ta Ringeten 16-19-vuotiaiden 
maajoukkueen joukkuejoh-
tajana, joka saavutti vuonna 
2012 hopeamitalin Kanadan 
MM-kisoista. 

Minna on perhesuhteil-
taan sinkku. Läheisiin kuu-
luvat isä ja äiti sekä Minnan 
nuorempi veli, jonka lapset, 
”tädin murut”, ovat hyvin lä-
heisiä. Lapset olivat mukana 
muun muassa viime talven 
retkellä Syötteellä. 

Heimo Turunen

Syötteellä käynnit vetivät työpaikan 
hakemiseen Pudasjärvelle

Minna Hirvonen aloitti elokuun alussa viestinnän ja markki-
noinnin työt Pudasjärven kaupungissa. 

Minna on ihastunut korkeista paikoista, joita on kokenut 
mm. Sveitsin Alpeilla.  

Syötteen huipulla viime vuoden elokuussa ripustettiin riip-
pumatot ja nukuttiin yö mahtavissa maisemissa. 
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Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, 
kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIöIDEN   
 TYöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIöIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

83 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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 ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUhlATIlOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Partiolaiset pitivät kesäleirin Hamppulammella

Lettujen paisto onnistui nuotiolla seurakunnan varrellisil-
la lettupannuilla. 

Partiolippukunta Pudas-
järven Mesikämmenillä oli 
partioleiri Hamppulammen 
partiomajalla elokuun en-
simmäisellä viikolla. Koro-
nan takia Suomen partiolais-
ten suositus oli, että leireillä 
majoittuminen tapahtuisi tel-
toissa. Leirin lounaat valmis-
tettiin retkikeittimellä ikä-
kausiryhmissä. Joka päivä 
yhdellä ryhmällä oli myös 
vastuu toisen lämpimän ruu-
an valmistamisesta.

Leiri aloitettiin keski-
viikkoaamuna. Leirin en-
simmäisiin tehtäviin kuului 
lipun noston jälkeen tieten-
kin sopivien telttapaikkojen 
etsiminen ja telttojen pystyt-
täminen. Ensimmäisenä päi-
vänä sudenpennut ja seikkai-
lijat saivat lounaalla ohjeen 
mitä valmistaa. Tarpojat sai-
vat vapaat kädet tehdä an-
netuista aineista mitä ruokaa 
halusivat. Seikkailijat suo-
rittivat leirillä Retkikokki-
merkkiä. He tekivät annetuis-
ta aineista nuotiolla ruokaa 
folionyyteissä. Sudenpen-
nut käyttivät retkikeitintä ja 

valmistivat uusia perunoi-
ta, sipulikastiketta ja makka-
raa. Tarpojat valmistivat ret-
kikeittimellä pyttipannua. 
Lounaan jälkeen eri ikäkau-
det jakaantuivat tekemään 
omia juttujaan. Nuorimmat, 
eli sudenpennut aloittivat 
Leiritaidot -jäljen suorittami-
sen. Seuraava ikäluokan, eli 
seikkailijoiden tehtävänä oli 
kirjoittaa tarina noppaa heit-
täen. Vanhimmat, eli tarpojat 
saivat tehtäväksi valmistaa 
Mölkky-pelin annetuilla oh-
jeilla saatavilla olevista puu-
tarpeista. Päivällisellä syötiin 
tarpojien tekemää riisiä ja ka-
nakastiketta.

Torstaina lähdimme aa-
mutoimien jälkeen pienel-
le kävelyretkelle Mikan-
lammelle. Retken aikana 
kerättiin ja syötiin mustikoi-
ta, kuunneltiin kurkien lau-
lua suolla ja tunnistettiin 
erilaisia metsän kasveja. Lou-
naaksi tehtiin retkikeittimillä 
perunamuusia ja lihapullia. 
Tarpojat suorittivat leirillä 
keväällä aloittamaansa Luo-
vuus-tarppoa loppuun. Suo-

ritukseen kuului mm. näy-
telmän teko iltanuotiolle 
Pyhän Yrjön tarinasta. Seik-
kailijat harjoittelivat kirveen 
käyttöä, puiden halkomis-
ta ja sytykkeiden tekemistä 
ja sudenpennut treenasivat 
puukon käyttöä ja kiehis-
ten tekoa. Jokainen sai myös 
harjoitella sytyttämään tulen 
tuluksilla. Päivällisenä oli 
seikkailijoiden tekemää ma-

Hampuslammen partioma-
jalla on hyvä hiekkapohjai-
nen uimapaikka. 

Leirin toisena päivänä tors-
taina oli retki Miikanlammel-
le. 

karoonimössöä. 
Leirin viimeisenä päi-

vänä, perjantaina ruoka-
vastuu oli sudenpennuilla. 
He valmistivat nakkikeit-
toa. Samaan aikaan seikkai-
lijat ja tarpojat valmistivat 
perunarieskoja muurikka-
pannulla nuotiolla. Perjan-
tain ohjelmaan kuului vie-
lä tavaroiden pakkaaminen, 
telttojen purkaminen ja lei-

ripaikan siistiminen. Vie-
timme leirillä lähes kaiken 
ajan ulkona. Säät olivat meil-
le suotuisat. Iltaisin vietim-
me aikaa nuotiolla, leikimme 
paljon pihaleikkejä ja kävim-
me uimassa. 

Lehtijutun kirjoittivat 
leirillä olleet tarpojat 
Ella, Neea, Pihla ja Vilppu

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 20 vuoden ajan 
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Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYöT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Rakennuspeltityöt
[ Ikkuna- ja oviasennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
tuomo.tuomaala@outlook.com

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Palveluhakemisto

MAANRAKENNUSTA

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy
•	HIEKAT
•	SORAT
•	MURSKEET

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

Marko	Puurunen	040	517	6347	
Jukka	Puurunen		0400	223	771	(maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

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

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

Suora yhteys pankkiisi
Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Illikainen Katri 010 257 1949

Sijoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
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:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

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

Anon Ase ja Tukku

ERäKESKUS
ANON ASE JA TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja 

kalastukseen
- Laajin valikoima 
 koiranruokia ja 
 tarvikkeita 

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

PUDASTORI

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKö-, KYLMÄ-, 

PELTITYöT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

VUOKRATTAVANA

Korennolla 1h+k. P. 0400 512 
997.

Sarakylässä rivitalohuo-
neistoja: 1h+kk 345€/kk, 
1h+tupak+k 380€/kk, 2h+k+kh 
525€/kk, 2h+k 536€/kk. P. 044 
582 8657.

Oikaisu
Viime Pudasjärvi-lehdessä 
oli Keskustan puheenjohta-
ja Katri Kulmunin Pudasjär-
vellä vierailusta juttu, jonka 
otsikosta puuttui tärkeä osa. 
Otsikko piti olla näin: Kul-

muni nostamassa vihreän 
apilalipun liehumaan kor-
kealle.

Toimitus

VUOKRATAAN
Halutaan vuokrata kalustettu 
yksiö Pudasjärveltä tai Syöt-
teeltä. P. 044 230 6337.

Halutaan vuokrata. Pudasjär-
ven kaupungille töihin tuleva 
naishenkilö etsii asuntoa kes-
kustan alueelta. P. 040 566 
8627.

Pudasjärven kaupunki on 
päätynyt uudistamaan jul-
kisen sektorin rakennus-
kantaa kuluvan valtuus-
tokauden aikana hyvin 
laajassa mittakaavassa. 
Tämä on ollut välttämä-
töntä ilmenneiden sisäil-
maongelmien lisääntyes-
sä, sillä uutta rakentamalla 
vältämme terveysongelmi-
en lisäksi jatkuvat ja kalliit 
saneeraustyöt vanhoihin 
kaupungin kiinteistöihin. 
Rakentaminen on kuitenkin 
rasittanut kaupungin talo-
utta siinä määrin, että tule-
van valtuustokauden yksi 
tärkeimmistä tehtävistä on 
saada kaupungin talous 
tasapainotettua siten, että 
velkataakka alkaa pienen-
tyä. Tämän haastavan tilan-
teen ratkaiseminen on yksi 
Keskustan tulevien valtuu-
tettujen ydintavoitteista.

Kaupunki tarvitsee vero-
tuloja palvelujen tuottami-
seen asukkailleen. Pudas-
järven Keskusta edesauttaa 
päätöksenteossa yrittäjyyt-
tä ja työllistämistä alueel-

lamme, sillä jokainen yrit-
täjä ja työntekijä vähentää 
julkisen sektorin menoja, 
ja toisaalta lisää kaupungin 
verotuloja. Alueen elinkei-
nonharjoittajat ruokkivat 
toistensa toimintaa, ja syn-
nyttävät omien tarpeiden-
sa seurauksena uutta elin-
keinotoimintaa. Keskustan 
tavoitteena onkin mahdolli-
simman laaja- alainen elin-
keinorakenne Pudasjärvel-
lä, sekä elinkeinotoiminnan 
kautta uusien työpaikko-
jen syntyminen.  Näillä toi-
menpiteillä kaikkien ikä-
ryhmien työllistyminen 
saadaan paremmalle ural-
le, ja kaupungin kasvavilla 
verotuloilla voidaan tarjota 
lisää palveluja kaiken ikäis-
ten pudasjärveläisten tar-
peisiin.

Väestön edelleen ikään-
tyessä Pudasjärvelläkin, on 
tulevan valtuuston kiinni-
tettävä entistä enemmän 
huomiota vanhustenhoi-
toon ja sen järjestämisen eri 
mahdollisuuksiin. Keskus-
tan perusajatus on aina ol-

lut se, että Suomessa kansa-
laisten palvelut ja elämisen 
mahdollisuudet turvataan 
asuinpaikasta riippumatta. 
Näiden tarpeiden täyttämi-
nen vaatii laajan kaupungin 
vanhustenhoidossa erilaisia 
toimintamalleja, mutta Kes-
kustan valtuutetut pyrkivät 
löytämään toimivia ja inhi-
millisiä ratkaisuja kyseisiin 
haasteisiin. Pudasjärvellä 
on nyt uusi ja vetovoimai-
nen koulukampus, mikä 
houkuttelee oppilaita ulko-
paikkakunniltakin, mutta 
ammattioppilaitoksen ve-
tovoimaisuudessa on vielä 
kehitettävää ja siihen täy-
tyy seuraavan valtuuston 
paneutua tehokkaammin. 
Kaupungin strategiassa on 
yrittäjyyden ja työpaikko-
jen lisääminen hyvin kes-
keisessä osassa, joten kes-
kustan valtuutetut tekevät 
työtä tämän tavoitteen 
eteen myös ammattioppi-
laitoksen kehittämisessä. 
Keskustan vaaliohjelmassa 
painotetaan myös sitä, että 
koulutuksen, työllistymi-

sen ja vapaa- ajan toimin-
tojen osalta Pudasjärvestä 
tulee tehdä vetovoimainen 
ympäristö nuorille ja nuo-
rille aikuisille.

Tässä muutamia keskus-
tan arvomaailmaan kuulu-
via tärkeitä kehitysalueita 
kotikaupungissamme. Jo-
kainen ehdokas tuo lisäksi 
omat alueelliset vivahteen-
sa päätöksentekoon. Vaa-
liohjelmaa päivitetään esille 
tulevien hyvien ja rakenta-
vien, sekä keskustan arvoi-
hin sopivien esitysten mu-
kaan. 

Tule ehdokkaaksi Kes-
kustan kautta, mikäli koet 
nämä arvot tärkeiksi itselle-
si ja kaupungillemme. Ole 
yhteydessä omaan paikal-
lisyhdistykseesi tai kunnal-
lisjärjestöön. 

Tervetuloa 
vaikuttamaan!

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestö

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö 
piirtämässä suuntalinjoja tuleviin kuntavaaleihin

OSTETAAN
Halutaan ostaa omakotitalo 
Pudasjärveltä. Ota yhteyttä. 
Tani Höyhtyä, p. 0400 808 445, 
sp. finnforestry@outlook.com.

KIRPPIS TO-PE 
13.-14.8.  

KlO 11-15 
lukiontie 1 

(ent. leipomo) 
Tervetuloa!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudas-
torin kautta, Pudastorin normaalit 
kirpputorimyynti- /ostoilmoitukset 
ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiin-
teistö- ja tonttikaupat / vuokraukset 
sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 
€ + alv + pienlaskutuslisä. 
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0200 964 46 (1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Taksi Piipponen Oy 
 Arto 0400 244 195, Seija 040 507 23 18

KESäAJAN 2020 
KUTSUJOUKKOlIIKENNE 7.8.2020 saakka

PERJANTAISIN
Kouva–Livo välisiltä alueilta käynti Pudasjärvellä. 

Lähtö klo 9.00 meno – paluu, perillä n. 2-3h. Linja-autotaksa.
TORSTAISIN 

Sarakylän alueelta Rytingin kauppaan. 2,50€/henk.
Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä. Pudasjärviti 18.8.klo 11-14,Puikkari(Tuulimyllyntie 4)

Muista
hyvinvointisi!

-kiertue 17.-28.8.2020

Haasta itsesi!

Yhdistyksistä
hyvinvointia

Maksuttomia terveysmittauksia (mm.
InBody) & tietoa liikunnasta, muistista,

terveellisestä elämäntavasta ja
työyhteisöliikunnasta! Tule mukaan!

Kiertue toteutetaan yhteistyössä Pudasjärven kaupungin kanssa.

Pelttarinseudun metsästysseura Ry:n
SääNTöMääRäINEN 

KESäKOKOUS
La 22.8.2020 klo 11.00, 

Metsästysseuran majalla.
Johtokunta kokoontuu klo 10. Kokouksen jälkeen hirvipalaveri.

Sihteeri

Syötteen Erä ry:n
SääNTöMääRäINEN 

KESäKOKOUS
su 23.8.2020 klo 18 Syötteen Kylätalossa.

Hirviporukkaan tulijat paikalle. Sihteeri

Kollajanniemen 
Metsästysseura ry:n

ylEINEN KOKOUS 
su 16.8.2020 klo 12 Taukotuvalla.

Kokouksen jälkeen kämppäyhtymä Hirvaslehdon kokous. 
Tervetuloa!

SPR:n Pudasjärven osaston 
VUOSIKOKOUS 
su 23.8.2020 klo 18.00 

Osviitassa (Kauralantie 3).
Käsitellään kevätkokoukselle kuuluvat asiat, 

mm. tili- ja vastuuvapaus.
Hallitus kokoontuu tuntia aikaisemmin.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!                 Hallitus

Kurenalan Kyläyhdistys ry:n
SIIRRETTy KEVäTKOKOUS 

kaupungintalolla ma 24.8. klo 18.00.
Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

PuU SUUNNISTUSJAOSTO
ILTARASTIT ke 19.8. alkaen
klo 17.30 Pikku-Syötteen Pikkukylässä.   
Opastus Naamangantien risteyksestä (Maisematietä).
A-, B- ja C-radat. Tiedustelut: Matti 040 837 7975. 

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).

TanssiT PinTamolla

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

la 15.8. klo 20.00–24.00
TanssiTTaa

TUlOSSA lA 5.9. SAMI ROShOlM & cASANOVA,
lA 12.9. EERO MAGGA (RyKIMäT)

sari KoiviKKo 
& KuunHoPea

KKI40 jalkapalloturnaus Suojalinnalla 
la 15.8. Pelit klo 11, 12 ja 13.  Vapaa pääsy! Tervetuloa!

FC Kurenpojat

Puhoskylän vesiosuuskunnan 
VARSINAINEN KOKOUS 

Koronan vuoksi siirretty kokous 
pidetään Möykkälässä 

sunnuntaina 23.8.2020 klo 15.30.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa! 
Hallituksen kokous torstaina 20.8. klo 16.00. 

Hallitus

TehOkäVeLy su 16.8. ja 30.8. klo 18. 
Lähtö Camping Jyrkkäkosken pihalta. 

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Ei osallistumismaksua, kaikki tervetuloa!   

PuU kuntourheilujaosto 

käVeLLään TehOkkaasTI 
yhdessä PORUkaLLa 

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa!

Tiistaisin 
Sanan- ja rukouksen ilta 
klo 18. 

Ensi viikonloppuna kisail-
laan Turussa yleisurheilun 
suomenmestaruuksista. Pu-
dasjärven Urheilijoista Sini 
Paukkeri tavoittelee pyörä-
tuolikelauksessa kesän tu-
losten parantamista. Mikko 
Rahkolalla on miesten 800 
metrillä tavoitteena loppu-
kilpailupaikka. Alkuerä on 
lauantaina kello 16.20 ja fi-
naali sunnuntaina 15.25. 

Annukka Saalismaa on 
18-vuotias ja hän osallis-
tuu ensimmäistä kertaa Ka-
levan kisoihin. Karsinta on 
perjantaina kello 16.30 ja fi-

naali lauantaina 18.35. Lop-
pukilpailuun 12 parhaan 
joukkoon pääseminen oli-
si mahtava suoritus. Viikon 
kuluttua Kemissä Annukal-
la on oman ikäluokan SM-
kisat.

Annemari Kiekara juok-
see torstaina kello 20.15 
5000 metrin ja lauantaina 
kello 18.35 10000 metrin ki-
sassa, joissa on mahdolli-
suus vielä parantaa hänen 
tämän kesän ennätyksiä. 
HR

Pudasjärven urheilijoita 
Kalevan kisoissa

Pudasjärven Urheilijoiden
Voimistelujaoston 
jumpat syyskausi 
17.8.–4.12.2020

osallistumismaksut: 
Syyskausi: 25 € yli 18-vuotiaat ja 20 € alle 18-vuotiaat.
Ilmoittautuminen: www.jasentieto.fi 
-> pudasjärven urheilijat voimistelujaosto

Tuomas Sammelvuo -salin ryhmäliikuntatila
KESKIVIIKKONA
klo 16–16.45 välinevoimistelu 7–10 -vuotiaat (jatko).  
Ohjaaja Kirsi Hanhela
klo 16.45–17.45 välinevoimistelu 7–10 -vuotiaat 
(alkeis/uudet). Ohjaaja Kirsi Hanhela

TORSTAINA
klo 18–19 circuit. Ohjaaja Tintti Vänttilä. 
klo 19–19.45 kehonhuolto. Ohjaaja Tintti Vänttilä. 

Tuomas Sammelvuo -salissa
TORSTAINA
To klo 17.30–19 voimistelukoulu 10–16 -vuotiaat. 
Ohjaaja Anna-Mari Korva
To klo 17.30–19 voimistelukoulu 7–10 -vuotiaat. 
Ohjaajat Aada Nurmela ja Anni Kehusmaa.

Voimistelujaosto 
käynnistää kauden 17.8. 

alkavalla viikolla
On oikein mukava aloittaa Pudasjärven Urheilijoiden voimis-
telujaoston syyskausi pitkän tauon jälkeen. Aloitamme toimin-
nan hieman aiemmin, koska tauko on venynyt pitkäksi korona 
–kevään aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Jokainen voimistelija 
odottaa varmasti tuttujen jumppakavereiden tapaamista ja mu-
kavaa liikkumista yhdessä. Meillä on voimistelujaostossa myös 
huomioitu Voimisteluliiton antamat ohjeistukset ryhmien toi-
mintaa suunnitellessamme. Poikkeuksellisesti tänä toimintakau-
tena meillä on erikseen syyskausi ja kevätkausi ja näin ollen il-
moittautuminen on näihin erikseen ja maksu näin ollen myös. 
Ilmoittautuminen tapahtuu jäsentiedon kautta (www.jasentie-
to.fi). Kuten aiemminkin yhdellä maksulla saa osallistua kaikkiin 
ikäluokkansa ryhmiin.

Jokaisen yksilön vastuulla on ymmärtää, että voimisteluja-
oston toimintaan voi osallistua vain oireettomana. Pyydämme 
huomioimaan, että jokaisen tulee pitää huolta hyvästä hygie-
niasta. Pestä käsiä perusteellisesti ja usein. Jos yskii tai aivas-
taa, tulee se tehdä kyynärpäähän, hihaan tai paperiliinaan kuten 
yleinen ohjeistus on. Ja tietysti muistamme ryhmissä turvavä-
lit. Johtoryhmässä olemme tämän huomioineet ryhmäkokoja 
suunnitellessamme. Ryhmiin pääsee ainakin nyt syyskauden 
alussa rajoitettu määrä osallistujia. Ja tietysti, jos olet matkusta-
nut ulkomaille, pidäthän omaehtoisen kahden viikon karantee-
nin ennen kuin osallistut taas jaostomme toimintaan.

Jaostomme tunneilla on yhteisiä välineitä käytössä, jotka de-
sinfioidaan jokaisen käytön jälkeen. Tuntien lopussa on varattu 
aikaa välineiden puhdistamiselle, joten älä ihmettele, jos tunnit 
päättyvät hieman aikaisemmin.

Toivotamme teidät tervetulleeksi nyt syksyllä käynnisty-
vän voimistelutoimintamme pariin. Meillä käynnistyviä ryhmiä 
ovat välinevoimisteluryhmät 7-10 -vuotiaille ja voimistelukou-
lut 7-10 –vuotiaille ja 10-16-vuotiaille. Lisäksi aikuisille käynnis-
tyvät circuit- ja kehonhuolto –ryhmät. Nähdään jumpalla!

PuU/voimistelujaosto

OSTETAAN JA MyydääN
MUSTIKKAA JA 
MUUT MARJAT

ke-ma Tokmannin parkkipaikka.
Soita 040 542 4486/Saara

Puikkarin allasosaston ja kuntosalin 

AUKIOLOAJAT ELOKUUSSA
ma - to 12.00 - 20.00
pe 06.15 - 14.00
la - su suljettu

Syyskuussa siirrymme talviaukioloaikoihin.
Vauvauinti maanantaisin klo 11-11.30.
Vesijumppa 13.8. alkaen perjantaisin klo 6.45-7.15 
ja torstaisin klo 12.00-12.30.
Veteraanien toimintapäivä 13.8. alkaen 
torstaisin klo 11.00-13.00.

pudasjarvi.fi /puikkari

PUIKKARI
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Onko sinua kysytty 
kunnallisvaaliehdokkaaksi?

Minua kysyttiin kunnallisvaaliehdokkaaksi 2017 järjestettäviin 
vaaleihin ja monen yrityksen jälkeen suostuin ehdolle. Tässä kir-
joituksessa käyn läpi vaiheita, joita minulla tuli vastaan, kun taival 
kohti vaaleja lähti.

Ensimmäinen asia puhelun jälkeen oli työkaverin kysymys, 
että ”lähtiitkö nä ehdolle kuntavaaleihin?” - No lähden, vasta-
sin. Muutama päivä sen jälkeen Vasemmistoliiton Pudasjärven pu-
heenjohtaja Paavo Tihinen tuli käymään ehdokassuostumuslo-
makkeen kanssa, ja ehdokkuus sai sinetin.

Kun ehdokkuuteni oli varmistunut allekirjoituksellani, aja-
tukseni kiinnittyivät siihen, että miten yleensäkään kampanjoi-
daan. Eihän minulla ollut siitä silloin mitään tietoa eikä kokemus-
ta. No, sen verran alkoi raksuttaa, että nyt pitäisi sitten tehdä joku 
flaijerimainos(A4), ja kertoa siinä itsestäni. Ensimmäisen tein, ja 
siinä oli kirjoitusvirheitä niin paljon, että osa varmaan lopetti lu-
kemisen tai halusi lukea sen loppuun nähdäkseen, että mitä siel-
lä niitä onkaan. Kirjoitus tuotti ongelmia, mutta saattoi olla myös 
jotain hyvää siinäkin. Niitä jaoin sinne minne hoksasin; ainakin 
naapuristoon meni mainokset.

Nuori vasemmistolainen herätti osassa ihmisiä melko mie-
lenkiintoisia tunteita. Osa ei osannut suhtautua mitenkään minun 
valitsemaani puolueeseen tai ehdokkuuteeni ja osa osasi suhtau-
tua asiaan hyvin. 

Seuraavaksi oli vuorossa makkaranpaistotilaisuus torilla. Sin-
ne muutama mainos matkaan ja juttelemaan. Paikallisia aktiiveja 
oli paljon paikalla, ja tilaisuus oli todella mukava. Muutamia kiin-
nostuneita ihmisiä kävi juttelemassa ja myös paikallislehdistä kävi 
toimittajia. Kieli keskelle suuta ja toimittajalle juttelemaan.

Siinä oli miljoonan taalan paikka möläyttää jotain, mutta lehti-
juttuun sain vasemmistolaisen ajatuksen siitä, että kaupungin toi-
mintoja ei ole järkevää yksityistää. Hyvin meni.

Ihmiset juttelivat niin töissä, kun vapaa-ajallakin kanssani vaa-
leista ja mahdollisesta tulevasta keisarin paikasta ja antoivat myös 
todella hyviä ohjeita. Nuori keski-ikä kuulosti olevan jo sinänsä 
hyvä asia vaalien kannalta. 

Sitten tuli vastaan vaalikoneen tietojen täyttäminen. Sinne kol-
me videota, joissa kerroin mitä asioita ajan -ja se oli siinä. Sitten 
vaaleja kohti. Hetki, jolloin näki oman nimen äänestyskopin listal-
la, oli melkoinen. Ääni annettu ja kotiin seuraamaan vaalilähetys-
tä. Uskomatonta oli se, että pääsin läpi, ja niin moni ihminen oli 
antanut minulle äänensä. Olen kiitollinen niistä jokaisesta äänes-
tä, jotka sain. Olin heidän mielestään paras ehdokas valtuutetuksi.

Iso pyörä pyörähtää
Vaalien jälkeen se varsinainen taival lähtikin. Seuraavaksi puolueet 
jakoivat paikat eri kaupungin, kuntayhtymän toimielimiin, valio-
kuntiin, lautakuntiin ym. Silloin tapasin ensimmäistä kertaa kun-
nolla tulevia poliitikkotovereita. Jaot saatiin suoritettua ja varsi-
naisia kokouskutsuja alkoi tulla.

Kuunteluoppilas oli hyvä termi ensimmäisten kokousten osal-
ta. Paikka vähän häkellytti, kun katsoi sitä porukkaa. Oli kaupun-
ginjohtaja, talouspäällikkö, muut valtuutetut, valtuuston puheen-
johtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Se oli vaikuttava hetki.

Paavo otti minut niin sanotusti mestarin suojiin ja alkoi siir-
tämään minulle tietoa siitä, miten on hyvä lähestyä asioita. Koke-
neemman neuvot jäivät hyvin mieleen, ja sen tiedon varaan oli 
hyvä lähteä. Paljon soiteltiin, ja melko matalalla kynnyksellä kyse-
lin eteen tulevia kunnan asioita ja sain lisää tietoa.

Merkittävin ohje, minkä vaikuttamiseen olen saanut: tarkista 
ensin faktat, ennen kuin aloitat paatostamisen asiasta. Ja toisek-
seen: virkamiehet ovat sitä varten, että heiltä voi kysyä.

Kysymyksiä riitti, ja poliitikot muista puolueista ottivat minut 
hyvin vastaan. He kertoivat myös, että miten se maailma makaa. 
Siitä seulottu tieto on ollut minulle merkityksellistä.

Pikkuhiljaa siinä alkoi arki pyörimään ja kokoukset piti käy-
dä; niihinhän olin äänestäjien äänillä päässyt. Kalenteri osoittautui 
varsin nopeasti hyväksi apuvälineeksi. Työ, lapsiperhearki ja luot-
tamustoimet ovat kokonaisuutena vaikea rasti hoitaa. Pääsään-
töisesti kokoukset ovat viikolla ja virka-ajan puitteissa. Monen eri 
luottamustoimen aikataulutus entiseen elämään sopeuttaen vaati 
ehdottomasti apua, ja sitä apua olen saanut. Kuntalaki on se, joka 
takaa työntekijän osallistumisoikeuden valtuuston kokouksiin.

Siitä se ratas lähti käyntiin. Yhteiskunnallisessa 
vaikuttamisessa on järkeä. Jos valtuutettuna olos-
ta herää kysymyksiä, minulta voi kysyä asiasta.

Mukavaa, kun luit näin pitkän tekstin. Sinua siis 
kiinnostaa tämä asia. Lähtisitkö sinäkin ehdolle?

Antti Tihinen 

Tuulipuisto Kivarin ja 
Pärjänsuon yhteismetsien alueille
Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokoontui kesätauon 
jälkeen tiistaina 11.8. 

Puhuri Oy on tehnyt kaa-
voitusaloitteen Pudasjärven 
kaupungille osayleiskaavo-
jen laatimisesta Kivarin ja 
Pärjänsuon yhteismetsien 
alueille. Puhuri Oy on tuu-
lipuistoja kehittävä, rakenta-
va ja puistojen valmistuessa 
omistajilleen tuulivoimalla 
sähköä tuottava yhtiö. Alus-
tavien suunnitelmien mu-
kaan alueelle rakennettaisiin 
noin 65 tuulivoimalaa käsit-
tävä tuulipuisto, joista noin 
25 voimalaa Pärjän alueel-
le ja noin 40 Kivarin alueel-
le. Kaupunginhallitus päätti 
ryhtyä laatimaan Yhteistuu-
li Kivari ja Yhteistuuli Pärjä 
osayleiskaavoja. Yleiskaavat 
laaditaan maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaisina suo-
raan tuulivoimalan raken-
nuslupaan oikeuttavina 
oikeusvaikutteisina yleis-
kaavoina. Osayleiskaavan 
laatijaksi hyväksyttiin FCG 
Finnish Consulting Group 
Oy. Ennen kaavoituksen 
aloittamista laaditaan Puhu-
ri Oy:n kanssa maankäyttö-
sopimus.

Ympäristötarkastajan 
virka 
Hallitus on päätöksellään 
joulukuussa 2018 jatkanut 
ympäristötarkastajan virkaa 
ajalle vuosille 2019 ja 2020. 
Virkaa jatkettiin määräai-
kaisena, koska ympäristö-
terveydenhuollon piti siirtyä 
maakunnan järjestettäväksi 
vuoden 2021 alusta alkaen. 
Se on muuttunut siten, ettei 
tehtävä enää ole siirtymässä 
kunnilta maakunnille aina-
kaan lähiaikoina. Vesilaitos-
ten suuri määrä Pudasjär-
ven, Iin, Vaalan ja Utajärven 

muodostamalla Oulunkaa-
ren ympäristöpalveluiden 
toimialueella edellyttää ko-
koaikaisen tarkastajan työ-
panosta, jotta valvonnan la-
kisääteinen taso toteutuu. 
Näin ollen päätettiin perus-
taa Oulunkaaren ympäristö-
palvelun toimialueelle ym-
päristöterveydenhuollon 
ympäristötarkastajan virka 
1.1.2021 alkaen. Viran sijoi-
tuspaikka on Pudasjärvi.

Mikko Lumpeen  
irtisanoutumisen 
Mikko Lumme on 8.7. päi-
vätyllä sähköpostiviestil-
lään ilmoittanut irtisanou-
tuvansa Hirsikampuksen 
yhtenäiskoulun ja Pudasjär-
ven lukion rehtorin virasta 
13.10.2020 alkaen. Todettiin 
Lumpeen irtisanoutumisen 
hallintosäännön 51 pykälän 
mukaisesti tietoonsa saate-
tuksi. Valtuutettiin opetus- 
ja sivistysjohtajan käynnis-
tämään Hirsikampuksen 
yhtenäiskoulun ja Pudas-
järven lukion rehtorin viran 
rekrytoinnin valmistelun, ja 
tekemään tarvittavat sijais-
järjestelyt, kunnes vakitui-
nen viranhaltija aloittaa teh-
tävässään.

Talouden  
selvitysprosessia 
varten ohjausryhmä
Kaupungin taloudellinen ti-
lanne on heikentynyt mer-
kittävästi vuosien 2018 ja 
2019 aikana. Suurimmat vai-
kuttavat tekijät tulokseen 
olivat tulorahoituksen heik-
keneminen ja Oulunkaaren 
soten kustannusten kasvu. 
Kuluvan vuoden talous-
arvio on laadittu sisältäen 
noin 750 000 euron säästöta-

voite ja noin miljoona euroa 
ylijäämäiseksi. Talouden en-
nusteet tälle vuodelle näyt-
tävät kuitenkin huomatta-
vasti heikommilta. Kuluvan 
vuoden tilannetta heiken-
tää mm. koronaepidemian 
vaikutukset ja Oulunkaaren 
soten toteuma näyttää kesä-
kuun lopussa noin 1,2 mil-
joonan euron ylitystä. Ul-
kopuolisen asiantuntijan 
vetämässä sopeutusselvityk-
sessä muodostetaan objek-
tiivinen kokonaisnäkemys 
kaupungin tilanteen kannal-
ta keskeisistä toimenpiteistä. 
Näin hyväksyttiin FCG Kon-
sultointi Oy:n tarjous sopeu-
tusohjelman laatimista kos-
kevasta konsultoinnista ja 
nimettiin selvitysprosessia 
varten poliittiseen ohjaus-
ryhmään kaupunginhallitus, 
valtuuston puheenjohtajisto, 
valtuustoryhmien puheen-
johtajat, kaupunginjohtaja 
ja hallintojohtaja, joka toimii 
ohjausryhmän sihteerinä.

Hankkeita ja  
lausuntoja
Iin kunta päätoteuttaja-
na sekä Oulunkaaren kun-
tayhtymä, Pudasjärven kau-
punki, Utajärven kunta ja 
Vaalan kunta osatoteuttaji-
na ovat saanet myönteisen 
ESR-hankepäätöksen kak-
si ja puoli vuotta kestävälle 
Vetoa ja pitoa kuntatyöhön 
-työhyvinvointihankkeel-
le. Erityisesti keskitytään 
ikääntyvän työvoiman työs-
säjaksamisen tukemiseen. 
Tavoitteena on lisätä nykyi-
sen henkilöstön työhyvin-
vointia Oulunkaaren kun-
nissa keskittymällä osaavan 
työvoiman saatavuuteen 
mm. myönteiseen työnanta-

jamielikuvaan, henkilöstön 
työhyvinvointiosaamiseen 
ja itseohjautuvuuden kehit-
tämiseen.

Päätettiin nimetä hank-
keen ohjausryhmään Pu-
dasjärven kaupungin edus-
tajaksi hallintojohtaja Seija 
Turpeinen ja varaedustajak-
si kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen.

Pudasjärven kaupunki on 
saanut kesäkuussa myön-
teisen rahoituspäätöksen 
Työsuojelurahastolta hank-
keelle Ihmislähtöinen val-
mentava johtaminen – Esi-
mies aktiivisena toimijana 
Pudasjärven kaupungilla. 
Hankkeen kesto on 1.9.2020-
31.12.2022 eli kaksi vuotta ja 
neljä kuukautta. Kehittäjä-
työryhmä vastaa hankkeen 
etenemisestä sekä seuraa ja 
raportoi tuloksista kaupun-
gin johdolle. Hankkeen ke-
hittäjätyöryhmään nimettiin 
kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Anni-Inkeri Tör-
mänen.

Valtiovarainministeriö 
pyytää lausuntoa julkisten 
hankintojen kansallisesta 
strategialuonnoksesta. Lau-
sunnonantajia pyydetään 
antamaan näkemyksensä 
strategiaan luonnostelluis-
ta tahtotiloista ja tavoitteis-
ta. Pudasjärven kaupungin 
osalta on laadittu kyselylo-
makkeen pohjalta lausunto, 
jonka hallitus hyväksyi.

Päätettiin myöntää Ii-
nattijärven Nuorisoseuralle 
Hampushallin romahtaneen 
osan rakentamiseen pusku-
rirahaa (lainaa 0 korolla) 500 
euroa. Lainan takaisinmak-
su on viimeistään 2023 vuo-
den lopussa.

Puidasjärvi-lehti

Kesän viimeiset Ikärit 3.8. 
Suojalinnan kentällä olivat 
samalla kaupungin mesta-
ruuskisat. Kesän aikana pi-
detyt Ikärit ovat olleet myös 
Suomen Urheiluliiton Silja 
Line Seurakisoja, joissa sa-
notaan tärkeintä olleen haas-
taa itsensä ja seurata omaa 
kehitystä käymällä säännöl-
lisesti Seurakisoissa ja mer-
kitä omia tuloksia ylös kisa-
passiin. 

Silja Line Seurakisat ovat 
olleet koko perhettä akti-
voivaa toimintaa, joissa osal-
listumisen kynnys on mata-
la. Vanhemmat ovat voineet 
olla kilpailujen ajan lähellä 
lapsiaan ja osa heistä on toi-
minut kilpailujen toimitsi-
joina. Tapahtumat ovat voi-
neet olla lapselle yksi kesän 
mieleenpainuvimmista elä-
myksistä. Lajiliitto on tuke-

nut Pudasjärven Urheilijoi-
ta materiaaleissa, jakamalla 
ilmaiseksi kisapassit ja tar-
rat tapahtumiin, sekä ole-
malla mitalikustannuksissa 
mukana.

Tulokset:
P5v 40 m 1. Veikka Koppelo 9,3, 2. 
Toni Kuopus 9,9, 3. Uuno Klemetti 
12,0, 4. Martti Liikanen 15,5, 5. Vert-
ti Liikanen 16,7, 6. Henti Holmström 
42,7. T5v 40 m 1. Nelli Siekkinen 
8,6, 2. Saana Illikainen ja Reeta Illi-
kainen 10,3, 4. Emma Kuusijärvi 12,4. 
P7v 40 m 1. Aaron Illikainen ja Niilo 
Holmström 7,9, 3. Niko Kuopus 8,5, 
4. Isak Tauriainen 9,6, 5. Aappo Piri 9,8, 
6. Iiro Piri 10,0, 7. Aksel Koret-Haug-
nås 10,1. T7v 40 m 1. Ninni Siekki-
nen 8,4, 2. Elsi Holmström 8,6, 3. So-
fia Aarni 8,7, 4. Tinja Klemetti 9,0, 5. 
Essi Kaikkonen 10,0, 6. Malla Illikainen 
10,1. P9v 40 m 1. Jonne Perttu 7,5, 
2. Peder Kort-Haugnås 7,6, 3. Joona 
Rekilä 9,6. T9v 40 m 1. Ella Kaikko-
nen 6,8, 2. Laura Turja 7,7, 3. Liisa Moi-

lanen 7,9, 4. Sonja Paakki 8,8.  P11v 
60 m 1. Matias Aarni ja Unto Nie-
melä 10,3, 3. Okko Rautaneva 10,4, 4. 
Ville Kosamo 11,1, 5. Pauli Alahäivä-
lä 11,8.  T11v 60 m 1. Mette Moi-
lanen 10,5, 2. Iiris Piri 11,7, 3. Pauliina 
Perttu 11,9.  P13v 100 m 1. Jaakko 
Parkkila 15,7.  T13v 60 m 1. Amalia 
Riekki 9,2, 2. Pihla Perttu 9,5, 3. Silja 
Alahäivälä 9,8, 4. Sissi Rautaneva 10,1, 
5. Alisa Turja 10,5.  T15v 100 m 1. 
Essi Parkkila 16,3.  P11v 1000 m 1. 
Niilo Panuma 4.16,1, 2. Okko Rauta-
neva 4.21,7, 3. Toivo Tuomaala 4.24,3, 
4. Ville Kosamo 4.25,2, 5. Matias Aarni 
5.57,2. T11v 1000 m 1. Ella Kaikko-
nen 4.18,0, 2. Iiris Piri 4.23,0, 3. Met-
te Moilanen 4.36,4.  P13v 1000 
m 1. Jaakko Parkkila 3.45,6. T13v 
1000 m 1. Silja Alahäivälä 3.57,4, 2. 
Pihla Perttu 4.16,3, 3. Sissi Rautaneva 
4.37,2. T15v 1000 m 1. Essi Parkki-
la 4.15,2. P5v pallo 1. Veikka Koppe-
lo, 2. Toni Kuopus, 3. Uuno Klemetti ja 
Martti Liikanen, 5. Henti Holmström, 
6. Vertti Liikanen. T5v pallo 1. Nel-
li Siekkinen, 2. Saana Illikainen, 3. Ree-
ta Illikainen, 4. Emma Kuusijärvi. P7v 

pallo 1. Aaron Illikainen, 2. Iiro Piri, 3. 
Niilo Holmström 4. Niko Kuopus, 5. 
Isak Tauriainen, 6. Aksel Koret-Haug-
nås, 7. Aappo Piri. T7v pallo 1. Ninni 
Siekkinen, 2. Sofia Aarni, 3. Elsi Holm-
ström, 4. Essi Kaikkonen, 5. Tinja Kle-
metti, 6. Malla Illikainen. P9v pituus 
1. Peder Koret-Haugnås 298, 2. Jonne 
Perttu 275, 3. Joona Rekilä 218.  T9v 
pituus 1. Ella Kaikkonen 320, 2. Lau-
ra Turja 271, 3. Liisa Moilanen 254, 4. 
Sonja Paakki 228. P11v pituus 1. 
Okko Rautaneva 331, 2. Unto Nie-
melä 314, 3. Matias Aarni 312, 4. Pau-
li Alahäivälä 249. T11v pituus 1. 
Mette Moilanen 290, 2. Pauliina Pert-
tu 279, 3. Iiris Piri 270. P11v kuu-
la 1. Matias Aarni 5,55, 2. Okko Rau-
taneva 5,53, 3. Pauli Alahäivälä 2,55. 
T11v kuula 1. Pauliina Perttu 4,76, 
2. Mette Moilanen 4,33. P13v kuu-
la 1. Ante Oinas 4,46, 2. Jaakko Park-
kila 8,39.  T13v korkeus 1. Pihla 
Perttu ja Silja Alahäivälä 125, 3. Sissi 
Rautaneva 115. P15v kuula 1. Lee-
vi Karjalainen 8,58.  T15v kuula 1. 
Essi Parkkila 10,9. 

Kesän viimeisissä Ikäreissä 
kisattiin myös kaupungin mestaruuksista

Vielä mahtuu!

Hinta 20 €, sisältää kyydin ja lipun. 
Soita tai tekstaa Leena 050 559 
9066, Heimo 0400 385 281. 
myös ei jäsenet tervetuloa!

Pudasjärven alueen Sydänyhdistys järjestää 
su 16.8. linja-autoretken askanmäen 

kesäteatterin näytäntöön 
KäteiStä KiitOS!

Lähtö klo 14 S-marketin tilausajopysäkiltä.



12 TPnro 33PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti13.8.2020 13.8.2020nro 33

Pertti Heikkinen
Toimitusjohtaja
Puh. 0400 681 895

Riikka Niemitalo
Kiinteistönvälittäjä LKV, 
kaupanvahvistaja
Puh. 0400 457 758

Hei pudasjärveläiset! 
Oulun Arvokiinteistöt Oy palvelee teitä pudasjärveläisiä  

asiakkaitamme kodin ja vapaa-ajan asuntojen myynti- ja ostoasioissa.  
Kun sinulla on asuntokaupat mielessä, ota yhteyttä:

Riikka Niemitalo, Puh. 0400 457 758
riikka.niemitalo@oulunarvokiinteistot.fi

Koronakriisi koskettaa meitä kaikkia.
Ojennamme kätemme paikallisille yrityksille ja

tarjoamme uusille asiakkaille ensimmäisen
vuoden vuosimaksun 0€/henkilö, kun teette
työterveyshuollon sopimuksen kanssamme

elokuun aikana.

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 Merkkien selitykset: 
  
 x = auto pysähtyy tarvittaessa 
 |  = auto ei käy paikassa 
 T = tarvittaessa 
 M - P = maanantaista perjantaihin 
 P = perjantaisin 
  
  
 
     

 

PITÄJÄKERTTU 
  

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ   
 

Parillisina viikkoina torstaisin 
 

  9:00 Pudasjärvi          15:00 
      | Terveyskeskus       15:01 
  9:20  Kollajaniemi          15:20 
      9.40 Seiteri 15.40 
  9:50 Kipinä 15:50 
 10:00 Riepulantie                  T   
 10:15 Syväojantie               16:05 
 10:20 Hetekylän th. 16:10 
 10:40 Pudasjärvi 16:25 
 T Terveyskeskus 
  
 Reitti ajetaan parillisten viikkojen torstaina. 
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 

              Parittomina viikkoina torstaisin 
 

  9:00 Pudasjärvi              17:10 
  9:15  Sarakylän th.    x  
  9:40 Asmuntijoentie 16:35     
 x Saukkomaa    x   
 10:00 Liekokylä                  16:15      
 10:20 Virtala    x 
 10:25  Valkola       x   
 10:30 Ikosenniemi 15:45 
 10:35 Ritvan th 15:40 
 10:45 Aittojärvi 15:30 
 10.55 Ypykkäjärvi 15:20 
 11:15 Pudasjärvi 15:00 
 T Terveyskeskus 15:01 
  
 Reitti ajetaan parittomien viikkojen torstaina.  
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
KESÄAIKATAULUT 

voimassa 3.6. - 7.8.2019 
 

 
PUDASJÄRVI – OULU    

 
 
   M – P     M – P     
  
 9:00 Pudasjärvi 16:00
 9:45 Kiiminki               15:05 
  10:15 Oulun linja-autoas. 14:40  
   T OYS     I     
 
 

            
           TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 

       PALVELUBUSSI OIVA 
   
  AJOREITTI 1 

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 

  9:10 Laiduntie 11:45 
      9:15 Kurentie terveyskeskus  11:40 
  9:17  Pappilantie          11:35 
  9:20 Kauppatie          11:30     
  9:20 Linja-autoasema  11:30 
  9:25 Uimahalli             11:25     
  
  AJOREITTI 2 

 Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 
  9:25 Uimahalli  12:30 
      9:35 Rauhalankangas     12:20 
  9:40 Jyrkkäkoskentie      12:15 
  9:45 Helmikoti         12:10    
  9:55 Uimahalli  12:00 
 10:00 Linja-autoasema     11:55    
 10:05 Kurentie terveyskeskus 11:50     
    

Matkasta perittävä maksu:  

Kuukausikortti 15 € 
Kertalippu / päivä 2 €  

                               Puh. (08) 822 052        www.nevakivi.fi       nevakivi@nevakivi.fi  

OULU – ISOSYÖTE – PUDASJÄRVI  
              P  
 

  Oulun linja-autoas. 14:40 
  Kiiminki               15:05 
  Pudasjärvi 16:00 
   Poijula 16:20 
  Iinattijärven th.    x 
  Hotelli Iso-Syöte    T 
  Iso-Syöte ala-asema 16:45 
  Syötekylän kyläkauppa  16:55 
  Pikkusyöte ala-asema     x 
  Pudasjärvi  17:45  
   
     
    
         
    
    
    
       
      
 

 

NEVAKIVEN LINJAVUOROLLA OULUUN 

KUUSAMO - TAIVALKOSKI - PUDASJÄRVI - OULU
 M – P  M – P 
 7:30  Kuusamo, Ervastin aukio          16:10
 7:32 Kuusamo, l.as.      16:07
 8:20 Taivalkoski      15:10
 9:15 Pudasjärvi l.as.     14:15
             10:30     Oulu, l.as.     13:00
   T          OYS                I

   HUOM! MUUTTUNUT AIKATAULU
Jatkoyhteydet aamulla Pudasjärven sivukyliltä Ouluun klo 9:15

ja iltapäivällä takaisin klo 15:00 Pudasjärveltä lähtevillä vuoroilla.

Voimassa 10.8.2020 – 4.6.2021

puh. 08 822 052
nevakivi@nevakivi.fi
www.nevakivi.fi

Nevakiven tilausajomatkat tarjoavat sinulle 
kaikilla mukavuuksilla varustetun 

turistibussin ja ammattitaitoisen kuljettajan 
niin pienille kuin suurille ryhmille. 

Ota yhteys meihin ja pyydä tarjous!

Jari Keskiaho 040 516 0430,
Sami Kaivorinne 040 560 5993 
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi, 
Puh. (08) 822 007

VESILINTUJAHTIIN!

TERHI SAIMAN HUNTER

1.690€
KAMPANJA

Ovh. 1900€

Erityisen hyvin luontoon mukautuva avo-
vene, jolla voi liikkua vesillä entistä huo-
maamattomammin. Terhi Saiman Hunter 
perustuu huippusuosittuun, Terhi Saiman 
-malliin. Ero näiden veneiden välillä löytyy 
Hunterin sisäväristä, joka on kauttaaltaan 
vihreä, kuten koko runkokin. 

• Airot 8,5’ 255, poraamaton
• Kaksi lukittavaa säilytystilaa
• Kokovihreä väri 
 (ulko- ja sisäkuori)

• Kuminen törmäyslista
• Nivelhankain, pari
• Sadevesityhjentyvyys
• Terhi-äyskäri

PERÄMOOTTORITLOPUT 

1.490€
BF 6

750€
BF 2,3

Punainen Risti järjesti 
onnistuneen lasten leirin
Suomen Punaisen Ristin las-
ten päiväleiri järjestettiin 
Liepeen Pappilassa ensim-
mäistä kertaa Pudasjärvellä.  
Lähi-Tapiola Pohjoinen lah-
joitti huomattavan summan 
Punaisen Ristin Oulun pii-
rille, joka mahdollisti leirin. 
Lahjoitus mahdollisti kah-
den paikkakuntalaisen nuo-
ren palkkaamisen leirin ve-
täjäksi. 

-Olemme iloisia siitä, että 
pystyimme poikkeuksellises-
ta alkuvuodesta huolimatta 
järjestämään paikkakuntalai-
sille nuorille työtä sekä lap-
sille mielekästä tekemistä, 
tuumaavat paikallisosaston 
vapaaehtoiset Tuomo Ron-
kainen ja Virpi Liikanen. He 
kertovat, että covid-19 epide-
mian vuoksi paikallisosaston 
toiminta on ollut hiljaista. 

-Olemme käytännössä yl-
läpitäneet valmiutta, mikä-
li viranomaiset tarvitsisivat 
meidän apuamme.

 Lähi-Tapiola Pohjoisen  
lahjoituksen myötä päätet-
tiin kokeilla olisiko Pudas-
järvellä lapsia, joilla kiin-
nostaisi Punaisen Ristin 
kerhotoiminta. Yllätyimme 

positiivisesti osallistujamää-
rästä. Leiri kesti neljä päivää, 
neljä tuntia päivää kohden. 
Leirille osallistui 14 alakou-
luikäistä lasta. 

Ohjaajaksi palkatut nuo-
ret Aada Satokangas ja Sa-
miina Rantala olivat suunni-
telleet lapsille monipuolisen 
ohjelman leirin ajaksi. Leiril-
lä leikittiin, pelattiin ja askar-
reltiin sekä opittiin yhdessä 
tekemistä. Opeteltiin myös 
ensiaputaitoja, kuten kol-
mioliinan ja painesiteen 
käyttöä. Halla Cafe & Cate-
ring toimitti maittavat lou-

naat. Liepeen Pappila tar-
josi hyvät puitteet leirille. 
Sää suosi. Leirillä touhuttiin 
sekä ulkona, että sisätilois-
sa. Leiri huipentui viimei-
senä päivänä paloasemalla 
vierailuun. Lapset pääsivät 
tutustumaan sammutusau-
toon ja harjoittelemaan al-
kusammutusta. Leirin lopus-
sa kysyttiin lapsilta mikä oli 
parasta. Joku mainitsi ruuat, 
toinen paloaseman ja jostain 
kuulu kiitos myös mahtavil-
le ohjaajille. Lapset selkeästi 
tykkäsivät olla leirillä. Mah-

dollistihan leiri näin koulun 
alkamisen lähellä ryhmäyty-
mistä ja kivaa yhdessäoloa. 

Aiemmin Pudasjärven 
osastossa on pyörinyt Red-
die-Kids lapsille suunnattu 
kerhotoiminta, joka toinen 
viikko. 

-Mikäli saadaan reippaita 
nuoria vapaaehtoisia ohjaa-
jaksi niin pyrimme järjestä-
mään jatkossa kerhon, kerro-
taan paikallisosastosta. 

Tuomo Ronkainen

Leirillä leikittiin, pelattiin ja askarreltiin sekä opittiin yhdes-
sä tekemistä. Sää suosi leiriläisiä koko neljän leiripäivän 
ajan. 

Leiri huipentui viimeisenä 
päivänä paloasemalla vie-
railuun.


