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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Vuosisadan synttärijuhla, 
joka ei heti unohdu s. 4

Maatalousyrittäjät ja 
metsänomistajat ovat

taloutemme yksi keskeinen 
tukijalka s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 25.8.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 6.9., ke 13.9., ke 20.9.

www.pudasjarvenoptiikka.fi
HUOM! Myymälä suljettu loman ajaksi to 24.8.- pe 1.9.

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230 www.tauonpaikka.fi
Palvelemme: joka päivä klo 9-20, 28.8. alkaen joka päivä 9-18

Niemitalo

Tervetuloa!

Palvelemme syksyllä:
ma 28.8. alkaen joka päivä 9-18

JÄÄTELÖKIOSKIN
KESÄKAUDEN PÄÄTÖS

La-su 26.-27.8. klo 10-18.

2€
Jäätelöpallo
Kaikki loput maut!
Pingviini, Aino ja Mövenpick

Pudasjärven kansalaisopiston opistolaiskunta
Pudasjärven Näyttämö ry

Musiikkipitoinen draamakomedia 
ruotsinsiirtolaisuuden iloista ja tuskista

Näytökset:
la 26.8. klo 17, 

su 27.8. klo 13 ja klo 17
Tervetuloa!

Herkonmäen katetulla teatterilla Taivalvaarantie 2, Taivalkoski

Liput: 15 €, eläkel. 12 €, lapset alle 12 v 5 € 
Eläkeläisryhmät 30 tai yli, 10 €

Tiedustelut Alpo Laakkonen p. 045 263 0780, Alpo Puhakka 0400 187 795

Linja-autoretki esitykseen, lähtö klo 11 linja-autoasema. Takaisin esityk-
sen päätyttyä n. klo 16.30. Hinta enintään 25 €, sisältää lipun ja kyydin.
Sitovat ilm. 040 573 9461 Eeva Lehtola, 045 263 0780 Alpo Laakkonen. 

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Tarjoukset voimassa 31.8.2017 saakka

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 

Puh.  020 752 8260

795
/m2

Uuden ajan vinyylilattia aidonoloisella 
puukuosilla, kevyt pintastruktuuri. Lukko-
pontillinen, laudan mitat 180 x 1220 mm. 
Paksuus 4 mm, käyttöluokka 33. 2,20 m²/
pkt. Kolme eri sävyä.

LAMINAATTI 
GOODIY TAMMI 

ROCK RIDGE 7 MM 
4009

VINYYLILANKKU 
NATURE SILVER

NAT-702

Goodiy tammi 
Rock Ridge on 
tummanharmaa, 
1-sauvainen 
ja eläväisen 
puun tuntuinen 
laminaatti. 
Laminaattilattian 
käyttöluokka on 
31. Ponttijärjes-
telmä mahdol-
listaa nopean 
asennuksen.

3490
/m2

KIRPPIS
ma-ti 28.-29.8. klo 11-16.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

Ruska Syöte -teema 
Pudasjärvi-lehdessä 

pe 8.9.2017

Perjantaina 

Luontokeskuksessa 

vaihtuvan näyttelyn avajaiset Luontokes-

kuksella klo 18.00. Näyttelyn nimi  ”Vä-

rein leikkiä luonnossa”  Taiteilija Anni Tuo-

vinen.
Hotelli Iso-Syötteellä 

18-21 kestävyys seminaari

Safaritalolla

19:30-20:30 luento hyvinvoinnista ja 

jaksamisesta. Johanna Määttä

Lauantaina

SyöteResort Caravanissa

Ruskatreffit koko päivän

Ruskamarkkinat klo 10-14 

•Mukana; Rintajoupin autoliike asunto-

vaunut ja -autot

•Ojan Rauta, moottorikelkat ja mönkijät

•Nuorisotilassa myyjiä joka lähtöön

Luontokeskuksessa

ilmaiset opastetut kierrokset pysyvään 

näyttelyyn Lastuja Selkosilta klo 10 ja 13

Huippukymppi juoksutapahtuma 

klo 10-14 

Ohjattu kevyt sauvakävely 

14:30 Safaritalolta Johanna Määttä

Raisa-huskyn ruskaretki huipun 

luontopolulla 

16:00 Metsähallitus, opastettu luonto-

polku Iso-Syötteen huipulla

Luppovesi palaa klo 18-21 

- Myytävänä limukkaa, kahvia, pullaa,

   makkaraa ja pikkupurtavaa

- Imitaattori Ari Kettukangas viihdyttää 

- Esittelyitä mm. Metsähallitus

- Tikan heittoa ja leikkimielisiä kilpailuita. 

- Lasten ongintakilpailu ja kasvomaalausta

- Melontaa ja soutelua

- Kokon sytytys ja ilotulitus 

Ravintolaohjelmaa 

Pärjänkievari

Perjantaina Sami Pilvilä

Lauantaina Ruskakaraoke-kisat 

Hotelli Iso-Syöte

Pe Disco ja karaoke snapsibaarissa

La MEIJU SUVAS & Disco snapsibaarissa

Syötteen vauhdikkaisiin 

viihdetapahtumiin esiintymään 

ovat tulossa mm:

Anne Mattila 8.9.

Meiju Suvas 22.9.

Matti Nykänen 3.11.
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Tervetuloa Syötteen syksyyn!

Syötteen syksy tarjoaa hienoja tapahtumia, joihin kannattaa tulla...

PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN                                          MATKAILUALUEEN RUSKA-LEHTI 2014

Ensimmäiset yöpakkaset ovat jo nipistäneet maisemaa ja saa-neet sen muuttamaan värejään uusiin sävyihin. Ruskassa kylpe-vä syksyinen Syöte tarjoaakin monia hienoja mahdollisuuk-sia kokea ja tuntea luonto taas uudella tavalla, rohkeasti vaan maisemaan. Eksymistä pelkää-ville Kansallispuistosta löytyy monipuolisia ja hyvillä opas-teilla varustettuja vaellusreitte-jä. Syötteen Luontokeskukses-

ta tarjoaa myös asiantuntevaa opastusta alueen muista pal-veluista. Opastettuja retkiä voi tiedustella myös alueen muista yrityksistä.
Tuleva Huippuviikonloppu kutsuu ihmisiä tunturiin 26.- 28.9. Huippukympin kestävyys-seminaari, Huippukymppi, Rus-katreffit sekä Luppovesi Palaa tapahtumat ovat viikonlopun perinteisiä vetonauloja. Lauan-tai-iltana Luppovedellä on tar-

jolla monipuolista ohjelmaa koko perheelle ja illan kruunaa kokkojen loimu ja huikea ilotu-litus.
Syksyn väriloistosta kannat-taa ottaa kaikki ilo irti, ja naut-tia vielä jäljellä olevista aurin-koisista kuulaista syyspäivistä. 

Ps. Syote.fi-sivuilta löytyy aina tuoreinta tietoa alueen palve-luista ja tapahtumista.
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Tervetuloa Syötteen syksyyn!

Syötteen syksy tarjoaa hienoja 

tapahtumia, joihin kannattaa tulla...

PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN                                          MATKAILUALUEEN RUSKA-LEHTI 2015
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 27.8. kello 10, Timo Liikanen, 
Jukka Jaakkola. Musiikkiavustajana Raudaskylän sekakuoro. 
Messu on katsottavissa suorana videolähetyksenä seurakun-
nan kotisivujen kautta. Kirkkokahvit.
Kuorot: Vox-Margarita ke 30.8. kello 18, kirkkokuoro to 31.8. 
kello 18. 
Perhekerho: seurakuntakodin perhekerho keskiviikkoisin  klo 
10-13 ja maanantaisin iltaperhekerho klo 17-19. Perhekerho 
on lasten ja aikuisten kohtaamispaikka. Sinne voivat tulla äi-
dit, isät, isovanhemmat, kummit ja muut aikuiset yhdessä las-
ten kanssa. Perhekerho on avoin tilaisuus, eli siihen ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen. Kerhon ohjelmaan kuuluu vapaata yh-
dessäoloa, leikkejä, askartelua, kahvit ja mehut sekä hartaus.
Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla maanantaisin kello 
13–15 ja perjantaisin klelo 9.30–12.00. Ilmoittautumiset lasten-
ohjaajille p. 040 743 4896 tai 040 586 1217. 
Diakoniavastaanotto torstaisin kello 9.15.-11.00.
Kehitysvammaisten leiripäivä Taivalkoskella ke 20.9. Lähtö 
Pudasjärveltä kello 9.00. Ilmoittautuminen ja ruokavaliot 12.9. 
mennessä diakonissa Eeva Leinoselle p. 0400 866 480 tai kirk-
koherranvirastoon.
Rippikouluun ilmoittautuminen alkaa. Kaikille vuonna 2003 
syntyneille oman seurakunnan jäsenille tulee rippikoulun kut-
sukirje ja ilmoittautumislomake kotiin viikon 33 aikana. Jos et 
saa kirjettä viikon 34 alkuun mennessä ja haluat osallistua rippi-
kouluun, ole yhteydessä Väyrysen Markoon (040 752 4387 tai 
marko.vayrynen@evl.fi). Rippikoulu alkaa su 24.9. kello 13.00 
rippikoulun aloitusjumalanpalveluksella Pudasjärven kirkossa, 
johon ovat tervetulleita rippikoululaisten lisäksi vanhemmat, iso-
vanhemmat ja kummit sekä muut läheiset.
Isoskoulutuksen ilmoittautuminen alkaa. Kaikki tänä vuonna 
rippikoulun käyneet voivat ilmoittautua isoskoulutukseen. Isos-
koulutus kestää 1,5 vuotta ja sisältää mm. viisi viikonloppulei-
riä Hilturannassa. Isoskoulutus alkaa 23.-24.9. Hilturannan leiri-
keskuksessa. Ilmoittautumiset Tiinalle tai Markolle.
Rauhanyhdistykset: Myyjäisseurat Ervastissa ry:n mökillä la 
26.8. kello 19 (Simo Kinnunen), seurat Kurenalan ry:llä su 27.8. 
kello 16 (Timo Liikanen, Arvo Niskasaari).
Kastettu: Elmo Oliver Lauhikari.
Avioliittoon vihitty: Perttu Joona Pellervo Pisilä ja Hannele 
Hilda Annikki Laakkonen.
Haudattu: Janne Tapani Laurila 76 v, Kaarlo Antero Lantto 66 v. 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: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Itsensä tutkiminen
Ihminen pitää oikeina kaikkia teitään, mut-
ta Herra punnitsee sydämet. Sananl.21:2 
Ensi sunnuntain kirkollinen aihe on it-
sensä tutkiminen. Ihminen voi olla var-
ma elämänsä suunnasta, mutta joka suun-
ta sitten voi osoittautua harhasuunnaksi. 
Saulille kävi juuri näin. Gamalielin oppilaa-
na hänet oli kasvatettu isiensä lain kaik-
kien vaatimusten mukaan. Onnistui elä-
mässään paremmin kuin moni vertaisensa. 
Taisteli kiivaasti Jumalan puolesta. Tahtoi 
tuhota Jeesukseen uskovat, Jumalan seu-
rakunnan. Hän kulki talosta taloon, raas-
toi miehet ja naiset ulos ja toimitti heidät 
vankilaan. Tämäkään ei vielä riittänyt. Hän 
meni ylipapin luo ja pyysi valtakirjaa, joka 
valtuuttaisi vangitsemaan kaikki tuolle tiel-
le lähteneet, sekä miehet että naiset, ketkä 
vain käsiinsä saisi ja tuomaan heidät Jerusa-
lemiin. Hän luuli palvelevansa Jumalaa. Sau-
lin elämän harhasuunta paljastui, kun hän 
oli matkalla Damaskokseen. Jeesus ilmes-
tyi tiellä ja hän kuuli äänen sanovan: ”Saul, 
Saul, miksi vainoat minua?” Hän kysyi ”Her-
ra kuka sinä olet?” Ääni vastasi: ”Minä olen 
Jeesus, jota sinä vainoat.” Sokeutuneen Sau-
lin käskettiin mennä Damaskokseen, siellä 
hänelle sanottaisiin mitä hänen pitää teh-
dä. Suorankadun varrella, Juudaksen talos-
sa, opetuslapsi Ananias pani kätensä hänen 
päällensä, saarnasi evankeliumin syntien 
anteeksi antamiseksi. 

Saulin luonnolliset ja hengelliset silmät 
aukesivat. Saulista tuli Paul, eli Paavali. Vuo-
den 1948 katekismus sanoo: ”Jumalan ja 
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tun-
teminen ja Jumalanlapseksi pääseminen on 
elämämme tärkein asia”. On tärkeää, että 
suunta on oikea, sillä ajallisen elämän aika-
na ratkaistaan, mikä on oleva ihmisen osa 
iankaikkisuudessa. Yhdessä päivän lukukap-
paleessa sanotaan: ”Me tiedämme, että laki 
on hengellinen. Minä sitä vastoin olen turmel-
tunut ihminen, synnin alle myyty.” Room.7:14. 
Kymmenen käskyn laki on kiveen kirjoitet-
tu, se ei taivu. ”Kun Jumala pysähdyttää syn-
tisen eteensä, tämä joutuu näkemään todelli-
sen tilansa. Hän näkee rikkoneensa Jumalan 
käskyt. Hän alkaa tajuta, ettei hänellä ole vain 
yksityisiä syntejä, vaan että koko hänen elä-
mänsä suunta on väärä. mutta synnin ohes-
sa hänessä herää kaipuuta Vapahtajan puo-
leen ja toivo, ettei Vapahtaja sittenkään häntä 
hylkää. Tätä synnin hätää ja armon ikävää Ju-
malan edessä sanotaan heräämiseksi.” Kate-
kismus 1948.  

Paavali koki tämän heräämisen vaiheen 
hyvin rajusti. Häneltä loppuivat omat mah-
dollisuudet. Kun hän sai Ananiaan kautta 
kuulla evankeliumin, hänestä tuli Jeesuksen 
seuraaja, ilosanoman julistaja. Myöhemmin 
hän sitten saarnasi, että kaikkien ihmisten 
kaikkialla on tehtävä parannus. 

Augsburgin tunnustus määrittelee pa-

rannuksen näin: ”Parannus näet sisältää var-
sinaisesti seuraavat kaksi asiaa. Toinen on 
Katumus eli synnintunnosta johtuva peläs-
tyminen, joka ahdistaa omaatuntoa. Toinen 
on usko, joka syntyy evankeliumista eli syn-
ninpäästöstä ja joka luottaa siihen, että syn-
nit annetaan anteeksi Kristuksen tähden, ja 
antaa omalletunnolle lohdutuksen ja vapaut-
taa sen pelosta.” On siis olemassa toinenkin 
laki. Paavali kutsuu sitä hengen laiksi. ”Hen-
gen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jee-
suksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut 
synnin ja kuoleman laista.” 

Joku on voinut kantaa elämänsä tuo-
maa ahdistus vuosia, jopa vuosikymme-
niä. Virsirunoilija sanoo: ”Miksi tuskan kal-
vaa annat sieluas, sä syntinen? Miksi syntein 
taakkaa kannat? Katso, Kristus kantoi sen! 
Sovitusta saarnatahan rohkaistu siis uskoma-
han anteeksanto syntien.” Vk 80:4. Jumalal-
la on valtakunta täällä maanpäällä. Vielä on 
niitä ”Ananiaksia” joilla on samat valtuudet 
ja sama Pyhänhengen voima saarnata syn-
tien anteeksiantamusta kuin oli Paavalin ai-
kana.  Armo kuuluu sulle juuri, sulle, raukka 
kurjinkin, vaikka rintaas tuska 
suuri kalvaa liekein polttavin. 
Kaikkein synnit Jeesus kantoi, 
kaikkein tähden itsen antoi 
ristiin, kärsimyksihin. Vk 80:5

Eero Illikainen

Rakkaamme

Janne Tapani
LAURILA
s. 17.5.1941 Pudasjärvi 
k. 3.8.2017 Pudasjärvi

Syvästi kaivaten
Siskot ja veli perheineen
Sukulaiset ja ystävät

On vain hiljaisuus ja suru sanaton 
tiedämme sinun hyvä olla on.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Niehkan  kuulumiset 
- mitä koiranelämään mahtuukaan

Niin se on taas kesä ollut ja syksy hiipii 
eteen. Ei se haittaa, syksykin on kivaa ai-
kaa. Täällä kodissa olemme nyt asuneet 
helmikuusta asti ja nopeasti on aika men-
nyt.  Alkumurheiden jälkeen on ollut kaik-
kea mukavaa. Meille laitettiin aidattu ta-
kapiha, missä voimme Zorron kanssa olla 
vapaina ja nautiskella kotipihan kesän rau-
haisasta oleilusta. Naapuritalon Arto on 
auttanut meitä tosi paljon kaikissa töis-
sä (aitatyössäkin) ja monissa asioissa, sii-
tä suuri kiitos hänelle! Ja myös hänen per-
heelleen kiitos kaikesta avusta. Usein 
juttelemme takapihalla emäntämme kera 
mukavien naapureiden kanssa. Sydämelli-
nen kiitos, Ulla naapuri-ystävälle kauniis-
ta kukka-amppelista ja kesäherkusta! Naa-
purin mummelilta saadaan rapsutuksia ja 
mukavia sanoja. Etupihan puolella Zorron 
kanssa ollaan välillä pihan lasten mukana 
touhuamassa ja juoksemassa. Me niin tyk-
käämme lapsista.

Kerran oli poroja tulossa kotiamme 
kohti, mutta minä tyttö sanoin niille niin 
isoja sanoja, että lähtivät vauhdilla, jalat 
kopisten pois. Minä olen hyvä poropaimen 
ja vahtikoira. Pidän omasta takapihastam-
me tosi hyvän huolen.

Kesäkuussa Zorron piti käydä lääkäris-
sä, kun siltä leikattiin suusta jotain. Ukke-
li vaan nukkui ja nukkui siellä niin pitkään, 
että emäntämme oli miettinyt Sannan 
kanssa, että miten saada Zorro hereil-
le. Sitten muisti taikasanan: ”Missä KIS-
SA” Jopa Zorro heräsi. Hyvin Zorro toi-
pui siitä hommasta, eikä se poisleikattu 

ollut onneksi pahanlaatuista. Ja se oli mu-
kava kuulla, kun lääkäri sanoi, että sydän ja 
tassukkaat ovat vieläkin terveet ja ukke-
li hyväkuntoinen. Kuumat ilmat kyllä tekee 
aina papparaisen ihan veteläksi ja heikoksi. 

Ai niin, kävihän se Zorro mätsärissäkin, 
oikein pestiin ja harjattiin komeaksi sitä 
varten. Eihän se Zorro papparainen siel-
lä näyttelyssä pärjännyt ollenkaan nuorten 
ja vikkelätassuisten koirien joukossa. Sa-
nottiin, että on niin vanha koira. Niinhän 
se on, jo 11,7v, mutta ei se meitä haittaa 
ollenkaan. Kaikkien koiranomistajien pi-
tää aina muistaa yksi asia, kuten Seija Mäki 
runossaan kirjoittaa: ”Kuitenkin kaikitenkin 
yhtä rakas se on aina, aina, nauhojen kans-
sa tai nauhoitta. Ja se tietää sen. Koiran pitäi-
si oppia tietämään paikkansa. Tämä se onkin 
jo löytänyt sen, pesäpaikkansa rakentanut mi-
nun sydämeeni.”

Se on kuulkaas aina kaikista tärkein-
tä, ihmiset ja eläimet, että pidämme toisis-
tamme sellaisina kuin olemme, vikoinem-
me ja virheinemme. Kukaan ei ole parempi 
tai huonompi toista.

Rantapolulla käymme usein lenkillä 
niissä tutuissa ja ihanissa jokimaisemissa, 
jossa ennen asuimme. Meillä kun on ikä-
vä niitä maisemia. Siellä käy vilpoinen tuuli 
joelta, niin ei ole niin kuumakaan. On mu-
kava nuuskutella ja saa välillä juoda vet-
tä joesta ja viilentää tassujaan siellä. Minä 
ruukaan kahlata torpostaa, uimaan en us-
kalla, kun ajattelen, että siinä voi koiratyt-
tö hukkua, kun ei jalat yllä pohjaan. Olem-
me Sanna ystävän kanssa viettäneet picnic 

päiviäkin siellä rannalla, se on ollut kyllä 
tosi kivaa. Minulla ja Zorrollakin on ollut 
aina omia herkkuja mukana siellä retkellä.

Yksi kurja juttu on, emäntämme kävi 
taas hakemassa jalkansa pakettiin. En ole 
pysynyt laskuissa enää vuosiin, että mo-
nestiko on ollut jalat, kädet, selkä ja mikä 
milloinkin paketissa ja montako kertaa on 
leikattu. (Emäntämme tuossa sanoi, että 
25 kertaa) Mietin, että mitenhän sitä taas 
pari kuukautta lenkille päästään? Ystävien 
apu on kyllä taas tarpeen. 

Viimeyönä oli iso ilotulitus ja Zorro 
pelkäsi niin kovasti, että tärisi ihan hor-
kassa. Zorron mielestä ne ovat aina tosi 
kamalan pelottavia juttuja. Kyllä minuakin 
pelotti se räiske, kun ei sitä ymmärrä, että 
mitä se meteli ja valot ovat.

Kaikki karvaiset ja karvattomat kave-
rit, nauttikaa syksystä. Ja muistakaa, että 
hymy ja hyvät sanat tuottavat iloa vastaan-
ottajalle.

Kirjoitteli Niehka
Tarinassa mukana 
Zorro ja Lahja

Kiitokset kolmelle automie-
helle Livolla, jotka auttoivat 
minua suuresti marjareissulla 
kyyditsemisestä, kun väsäh-
din perusteellisesti. Pyöräkin 
kyydittiin. Raunille myös sa-

malla kiitokset ja 90 v merkki-
päiväonnittelut. On vielä  hy-
viä ihmisiä olemassa!

Kiitosllisuudella
Vappu Puhakka

Kiitokset

Jenna Timonen-Nissi onki 
12.8. mummolassa käy-
dessään kaloja. Saalista 
tuli hyvin. Useita isoja sär-
kiä ja ahvenia. Kuvassa 
pari kalaa kädessä. 

Isoja särkiä 
ja ahvenia
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pohjois-Pohjanmaan kunti-
en edustajainkokous valit-
si maanantaina 21.8. Poh-
jois-Pohjanmaan uuden 
maakuntavaltuuston kulu-
valle kuntavaalikaudelle. 
Pohjois-Pohjanmaan liiton 
ylintä päätösvaltaa käyttä-
vässä valtuustossa on 76 jä-
sentä, jotka ovat pohjoispoh-
jalaisia kunnanvaltuutettuja. 
Pudasjärveltä maakuntaval-

tuustoon valittiin Vesa Riek-
ki (Hilkka Parkkisenniemi) 
ja Kari Tykkyläinen (Suvi 
Kipinä). 

Uudessa valtuustossa 
on 29 edustajaa Oulusta, 4 
Raahesta, 3 Kempeleestä, 3 
Kuusamosta ja 3 Ylivieskas-
ta sekä pienemmistä kun-
nista kustakin yksi tai kaksi 
edustajaa. Paikkamäärät las-
ketaan Pohjois-Pohjanmaan 

kuntien asukaslukujen mu-
kaan siten, että kunta saa 
valtuustoon jäsenen jokais-
ta alkavaa 7000 asukastaan 
kohden. Valinnoissa on huo-
mioitu tasa-arvolaki. 

Uusi maakuntavaltuusto 
järjestäytyy 2. lokakuuta ja 
valitsee maakuntahallituk-
sen sekä tarkastuslautakun-
nan. Maakuntahallitukseen 
tulee uudelle kaudelle 13 

jäsentä. Toimielinten kau-
si jää kuntavaalikautta lyhy-
emmäksi, mikäli maakunta-
uudistus etenee aikataulun 
mukaan. Syksyllä 2018 pi-
dettäväksi suunnitelluissa 
maakuntavaaleissa valitaan 
valtuusto uuden maakun-
nan ylimmäksi päätöksente-
koelimeksi.

P-P liitto tiedotus 

Riekki ja Tykkyläinen 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuustoon

Nuotioilloissa lähes kolmesataa henkeä
Seurakunnan nuotioillat ko-
kosivat heinä-elokuun vaih-
teessa lähes kolmesataa 
nuotioillan viettäjää. Nuoti-
oiltoja pidettiin yhdellätois-
ta eri Pudasjärven kylällä ja 
pääsääntöisesti hyvien säi-
den vallitessa. Ohjelmassa 
oli yhteislaulua, leikkimieli-
siä kisailuita, makkaranpais-
toa ja leppoisaa yhdessäoloa. 

Illat päätettiin hartaushet-
keen. Iso kiitos nuotioillois-
sa olleille ja nuotioiltoja jär-
jestäneille kyläläisille. Hieno 
kokemus oli jälleen kiertää ja 
viettää iltahetkiä eri puolilla 
pitäjää nuotion ja leppoisan 
tunnelman äärellä.

Timo, Valtteri, Annika ja 
Marko seurakunnasta

Paukkerinharjussa.

Hetekylän Keinäsperällä.

Kipinässä.

Marikaisjärvellä.

Livolla.

Metsälässä.

Siurualla.

Pintamolla.

Jaurakkajärvellä.

Kuressa.

Sarakylässä.

Karhupajan työvalmen-
nukseen uutta ilmettä

Karhupajan Verkkispajan vt. työ-
valmentaja Irmeli Hämäläinen.

Karhupajan toiminta käyn-
nistyi täydellä teholla elo-
kuun alkuviikoilla. Verkki-
spajan eli monitoimipajaan 
tuli vt. työvalmentajaksi Ir-
meli Hämäläinen Pohjois-
Karjalasta, Kesälahdelta. 
Tekstiili- ja vaatetusalan ar-
tesaanin koulutus, kankaan-
painannan taidot, hopeasavi-
korujen- ja tiffanylasitöiden 
tekeminen sekä koloristin 
opinnot tuovat uutta ulot-
tuvuutta kädentaidolliseen 
työvalmennukseen. Tavoit-
teenani on tuoda uutta ja in-
nostavaa tekemisen kautta 
toteutettavaa vuorovaikutus-
ta valmennustyöhön. Näen 
nuorissa potentiaalista ener-
giaa, jonka käyttämiseen tu-
len heitä kannustamaan, tote-
aa Hämäläinen.

Jokaiselle nuorelle on 
määritelty Karhupajan työko-
keilun alussa nuoren omista 
valmiuksista, vahvuuksista ja 
suuntauksista lähtevä tavoite. 
Tavoitteet rakentuvat arjen-
hallinnan taitojen vahvista-
misesta, opiskelu- tai koulu-
tuspaikan kartoittamisesta, 
uuden uran täsmentämises-
tä, työkokeilu- ja työpaikan 

etsimisestä tai muusta nuo-
ren itsensä tavoitteeksi asetta-
mastaan asiasta. Hämäläinen 
uskoo, että jokaisessa nuores-
sa on aimo annos luovuutta, 
jonka tunnistamisen ja käyt-
töönoton jälkeen on kivutto-
mampaa aloittaa henkilökoh-
tainen itsensä toteuttaminen 
ja kaikenpuolinen voimaan-
tumisen kokeminen. Yhdessä 
tekemisen ja monipuolisten 
voimavarojen käyttöönoton 
avulla nuoren on vaivatto-
mampaa sijoittua siihen elä-
män suunnitelmaan, jonka 
hän on itse itselleen vuoro-
vaikutuksellisen valmennuk-
sen avulla rakentanut.

Sointu Veivo

Tarjolla tietoa yrittäjyydestä kiinnostuneille 
vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille.

Yritystä!-hanke järjestää yhdessä alueen toimijoiden ja 
yritysten kanssa Yritystä!-kiertueen. Pudasjärvellä kiertue 
pysähtyy torstaina 31.8. kello 9.00-11.00 Unelmatehtaalla. 

Tilaisuudessa kerrotaan hankkeen tarjoamista mahdollisuuksis-
ta ja tarjota kiinnostuneille henkilöille mahdollisuus keskustella 
yrittäjyysasioista Yritystä!-infopisteellä. Tapaamiseen ei tarvitse 
varata aikaa etukäteen. 

Yritystä!-hankkeen tarkoituksena on kehittää ja edistää 
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymistä 
yrittäjyyden avulla ja tukea vammaisten ja pitkäaikaissairaiden 
yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista. Edistämme asiakkaidemme 
verkostoitumista ja uusien yritystoimintojen syntymistä. 

Hankkeen kohderyhmät ovat työikäiset vammaiset ja 
pitkäaikaissairaat henkilöt, vammaiset yrittäjät, TE-toimistojen 
yritysneuvojat, uusyrityskeskuksien, yrittäjäyhdistysten sekä 
yrityshautomoiden henkilöstö. Palvelemme hankkeessa myös 
viittomakielellä. 

- Työn tekeminen on murroksessa ja yrittäjyys on yhä 
useammalle vaihtoehto saada hyödynnettyä omaa osaamis-
taan. Pienimuotoinen yritystoiminta kiinnostaa tänä päivänä ja 
halusimme tarjota osaajille mahdollisuuden keskustella omista 
yritysideoista täällä pohjoisempana. 

Tervetuloa siis porisemaan! 
Vesa Karjalainen
Yritystä!-hankkeen koordinaattori
044 7341 549, vesa.karjalainen@nuortenystavat.fi
www.yritystä.fi

-KIERTUE 
pysähtyy Pudasjärvellä

Iltatapahtumat ja huvit

Pudasjärvellä
Tulevana viikonloppuna pää-
see lavatanssitunnelmaan 
Pudasjärvellä. Lauantaina 
Sarapirtillä tanssitaan tans-
siorkesterin tahtiin. Lavalle 
nousee pitkän linjan muusi-
koista koostuva Teuvo Vuoti 
ja Captain.Lauantaina viete-

tään venetsialaisia Jyrkkäkos-
ken huvikeskuksella. Lauan-
taina soitto soi ja tunnelmaa 
riittää. Lavalla tahdit takaa 
tanssiorkesteri Jarkko Hon-
kanen ja Taiga, ulkoalueella 
rokkia soittaa Duo M&M.

Tanssia pimenevässä illassa
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Vuosisadan synttärijuhla, joka ei heti unohdu

Vuosisadan synttärijuhlak-
si luonnehdittiin synttärikut-
sulipussa Woyzeckin 20-vuo-
tisjuhlaa ja Eput Pudiksella 
yhteistapahtumaa. Eikä luon-
nehdinta ollut lainkaan vää-
rä, päinvastoin. Harvoin Pu-
dasjärvellä on nähty näin 
massiivinen väkimäärä yhtä 
aikaa koolla. Päivän ohjelma 
toteutettiin mukavasti tarjo-
amalla monenlaisia tapahtu-
mia, tekemistä ja kokemusta 
niin nuoremmalle väelle kuin 
aikuisillekin. Päivän juontaja, 
taikuri Joni Pakanen kertoi 
eteenkin lapsi- ja nuorisoylei-
sön olleen innostunut hänen 
taikatempuistaan. Avustajik-
si taikatemppuiluun oli ollut 
miltei ryntäys. Esityksensä 
jälkeen Pakanen oli jalkau-
tunut yleisön joukkoon ja 
antanut muutamia yksityi-
siä esityksiä ikään kuin loh-
dutukseksi niille, jotka eivät 
avustustehtäviin päässeet. 

VIP vieraina tapahtumaan osallistuneet Tarja Tumelius ja 
Sointu Veivo päivän juontajan, taikuri Joni Pakasen ja kokki 
Vesa Pihlajan kanssa maukkaiden ruokatarjoilujen äärellä. 

Sade ei pilannut tapahtumaan osallistujien riehakasta mie-
lialaa. Iloiset tapahtumavieraat Sari Piri ja Raila Puurunen.

Bilebändi Woyzeck esiintyi lauantaina ennen Eppu Normaalia ja sai yleisöltä suuren suosion. Illan aikana kuultiin run-
saasti viime vuosien hittikappaleita. Kuva: Martta Oinas-Panuma/Iijokiseutu.

Woyzeckin 20-vuotisjuhla ja Eput Pudiksella 
yhteistapahtuma lauantaina 19.8. Kurenalan 

koulun pihapiirissä meni tosi hyvin ja järjestelyt 
on saaneet kiitosta. Myös vierailevat artistit, 

Eppu Normaali ja Happoradio tykkäsivät ja olivat 
otettuja järjestelyistä. Voimme siis olla erittäin 
tyytyväisiä tapahtuman onnistumiseen. Ilman 

kaikkia talkoolaisia ja yhteistyökumppaneita tämä 
ei olisi ollut mahdollista, totesi tapahtuman jälkeen 

tapahtumajärjestäjä Janne Soronen.

Jännitystä ja vatsan pohjan 
kouristuksia saivat rohkeil-
le hyppääjille ja katsojille 
aikaan K-supermarketin pi-
halla toteutetut benjihypyt. 
Kuva Olavi Lammela. 

Olipa joukosta löytynyt tai-
katemppuja opetteleva Pu-
dasjärven oma poika, jota tai-
kuri kehui kehityskelpoiseksi 
tyypiksi tällä mielenkiintoi-
sella alalla. 

Jännitystä ja vatsan poh-
jan kouristuksia saivat mo-
nille rohkeille hyppääjille ja 
katsojille aikaan K-supermar-
ketin pihalla toteutetut benji-
hypyt. Toisaalla silmiä hive-
levien autoharvinaisuuksien 
esittely aiheutti ainakin osal-
le vieraista toisenlaisia mie-
lenkouraisuja. Harvinaisia 
autoja ihastelleiden ja tutki-
neiden suusta kuului monen-
laisia kysymyksiä ja taisipa 
äänenväreissä olla havaitta-
vissa pientä positiivista ka-
teuttakin. Vuoden -77 vuo-
simallia olevan Chervolettin 
lieksalainen omistaja Kyngäs 
sai esitellä autoaan koko ra-
han edestä.

Tapahtuman ruoka-, juo-

ma-, opastus- ja muu palvelu 
sujuivat kuin ajatus. Ammat-
timaiselta palvelulta tuntui, 
kun kohtelias hyvin nuori 
poikatoimitsija tuli eritoten 
kysymään, joko VIP-vieras 
on käynyt syömässä. 

Monet tapahtumaan tul-
leet olivat Kurenalan kou-
lun entisiä oppilaita. Oulun-
salolaiset Riitta Loukusa ja 

Synttärisankari Wo-
yzeckin ja Janne Sorosen 
saapuminen lavalle nostat-
ti yleisön innostuksen aivan 
omanlaiselleen tasolle. Mu-
siikista tykättiin oikeasti ja 
vinhasti. Olipa yhtyeen oh-
jelmistoon päässyt mukaan 
Iijoen tanssijoiden mene-
vä tanssiesityskin tuomaan 
tanssillista väriä. Janne So-
ronen sai kuulijoilta ansaitut 
kiitokset ja ylistykset hienon 
tapahtuman järjestämises-
tä joukkonsa kanssa. Afri-
kan sarvessa EU:n siviilikrii-
sihallinnon organisaatiossa 
projektipäällikkönä toimiva 
Raila Puurunen ja ranualai-
nen metsäalan yrittäjä Sari 
Piri olivat vahvasti sitä miel-
tä, että tällaisen suuren on-
nistuneen tapahtuman järjes-
täminen ja toteuttaminen on 
suurta työtä vaatinut ponnis-
tus, josta he suitsuttivat kun-
nioituksensa Soroselle.

Eppujen odotettu musi-
sointi täytti kaikki odotuk-
set. Vaikka vettä satoi välillä 
toden teolla, se ei vähentänyt 
tapahtumavieraiden iloisia ja 
riehakkaita ilmeitä ja liikeh-
dintää kuuluisan bändin an-
taessa täysillä parastaan. 

Puolenyön aikaan räväh-
ti taivaalle ilotulitus miltei 
suuren maailman malliin. Pi-
meä elokuinen yötaivas sai 
hetkeksi monenmoisia uusia 
värisävyjä ja vaihtelevia ku-
vioita mahtavan paukkeen 

säestämänä. Vilkkaan ja an-
toisan tapahtuman päätteek-
si ilahdutti Happoradio kuu-
lijoita musiikillaan. 

Tapahtumaväen puhei-
den ja kommenttien selkeä 
yhteinen sävel oli toivomus 
vastaavanlaisten tapahtumi-
en järjestämisestä jatkossa, 
vaikka vuosittain.

Sointu Veivo

Suomi-rockin suuryhtye Eppu Normaali esiintyi Pudasjärvellä pitkän tauon jälkeen. Lisää kuvia Eput Pudiksella -tapahtu-
masta voit käydä katsomassa osoitteessa www.iijokiseutu.fi. Kuva: Marica Paukkeri/Iijokiseutu

tyttärensä Aurora olivat pai-
kalla muistelemassa ja katso-
massa äidin entistä opinahoa 
ja samalla fanittamassa Uuk-
ki Tainersia, jossa perheen isä 
Jarmo Loukusa soittaa.

Kannustusta ja kehumi-
sia rapsahteli Psychodadille/
Juha Mertalalle mukaansa-
tempaavasta musiikin tuot-
tamisesta. 
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PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA

TEKSTIILISOSASTOLTA

199,-

AVAIMENTEKO JA

LUKKOTARVIKKEET!

• Maks. sahausleveys 90°/45° 305 mm/205 mm • 
Maks. sahaussyvyys 90°/45° 65 mm/36 mm • Sahan-
terä Ø 216 x 30 mm • Nimellinen ottoteho 1,5 kW • 
Laser sahauskohdan tarkkaan näyttöön • Integroitu 
työvalo • Paino 14 kg • Takuu 1 vuosi tai 
Metabo XXL-takuu 3 vuotta  
(rekisteröitymällä valmistajan 
sivuilla 4 viikon 
sisällä ostopäivästä) 

Metabo KGS216M 
LIUKUJIIRISAHA

Black&Decker
18 V 
AKKU-
PORAKONE-
SARJA
sis. 80-os. tarvikesarja

9990

Gern Pro
KLAPISIRKKELI
Teho: 1500W (S6 40%)
Induktiomoottori
Terä Ø 405mm/30mm/3,2/40H
Leikkauskapasiteetti 
30-120mm
2800/min
IP54
Lämpösuoja
Paino 35kg 

189,-

Sievin
SAAPPAAT
turvakärjellä ja nauhoilla

65,-

Mustang
KAMIINA

199,-

Rakentajan
TALOMAALI
2,7 litraa

2195

125,-

LOPPUVIIKKO PE-LA 25.-26.8.

100
kpl

199
pkt

199
pkt

499
ras

199
kg

100
pss

100
pss

795
kg

149
ltk

229
ras

2 kalaa/talous

995
kg

100

299

795
kg149

kg

100
ras

pss

349
kg

795
kg

100
kpl

100
pkt

395
pkt

400

200

150
pkt

199
kpl

5 prk

099
pkt

100
pss

499
kg

3 kg/talous

379
pkt

100
pss

399
kg

100
pkt

3 kg/talous

2490

MIDI

2550

MAXI

5990

Tarralla

7950

Nauhaton

3490

8600
pari

pari pari

4490

Koot 36-40

4690

Koot 41-44

6490

RAUTAOSASTOLTA

PERJANTAI 25.8. LAUANTAI 26.8. MAANANTAI 28.8.

Atria Wilhelm
GRILLI-

MAKKARAT
350-400 g

Atria 
GRILLISALAATTI

350 g

Atria Perhetilan
BROILERIN

SISÄFILEE 480-600 g
naturell tai maustettu

Saarioinen
PIZZAT

200 g

President
LUUMU

Suomalainen
PORKKANA

1 kg

Pappagallo
MINIJÄÄTELÖ-
PUIKKO 8 kpl

MAALAIS-
LIHAHYYTELÖ

Tuore Norjan
LOHI 1-3 kg
kokonainen
raj. erä

Atria NAUTA-SIKA
JAUHE-
LIHA 
20% 
400 g

Tuore irto
KARJA-
LAN-
PAISTI

Valio
OIVARIINIT
600 g

Suomalainen
PERUNA
2 kg/pss
punainen, keltainen 
tai vihreä

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

Kariniemen
BROILERIN 
KOIPIREISI
3 kpl/ras
marinoitu

TIISTAINA 29.8.

HK tuore
HERNEKEITTO
450 g

PE-TI 25.-29.8.
Atria
BALKAN
viipale
200g

Leksands
NÄKKILEIPÄ
1040 g

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g

Arla
PERINTEISET
JOGURTIT
150 g

Knorr
KASTIKE-
AINEKSET
3 pss

Fruits
SKITTLES
KARKKIPUSSI
174 g

Tuore porsaan
ETUSELKÄ tai 
LAPA

Arla
VIILI, 
KEVYTVIILI tai 
1% VIILI 200 g

3 kpl

HK
BALKAN-
TANKO
500 g

3 pkt

Bergen
CHOCOLATE 
COOKIES 
KEKSIT
150 g

HK LIHAPYÖRYKKÄ 
360 g tai 
JAUHE-
LIHAPIH-
VIT 330 g

Oman talon 
JAUHE-
LIHA
SIKA-
NAUTA

Atria Bravuuri
JAUHELIHA-
MUREKE 700 g

Vaasan
REVITTYLEIPÄ
350 g

Atria
GOUTER-
MAKKARA
palana

HK UUNI-
LENKKI
400 g

Naisten Sloggi
ALUSHOUSUT

valkea, 3 kpl/pkt, hajakokoja

Sulman KUMISAAPAS

FLEECE-
PUSERO
vetuketjulla, 
kevyt 
tikkivuori, 
koot: M-XXL

Kieppi naisten
KÄVELYKENKÄ

kevyt, vettähylkivä

Naisten
TUULIPUKU
S-XL

Kieppi miesten
KÄVELYKENKÄ
tarralla, kevyt, 
vettähylkivä

SYKSYYN:

Markki
TAITTUVA
MATTOTELINE
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Sarakylän Vattumarkkinat 
järjestettiin 19.-20.8. 28. ker-
ran. Sateeton sää suosi mark-
kinoiden aikana. Lauantaina 
kerrottiin olleen enemmän 
väkeä kuin sunnuntaina. 
Markkinapuhujana sun-
nuntaina oli kansanedustaja 
Timo Korhonen Sotkamosta. 

-Nämä markkinat ovat 
oiva esimerkki siitä, mitä hy-
vää yhdessä saadaan aikaan. 
Järjestelyt on suunniteltu ja 
hoidettu hyvässä talkoohen-
gessä ja tapahtumassa on itse 
valmistettuja tuotteita myy-
tävänä. Luonto ja sen antimet 
ovat vahvasti esillä. Kyläseu-
ralle Vattumarkkinat ovat iso 
vuotuinen ponnistus, joka pi-
tää kylän omalta osaltaan vi-
reänä. 

Luonnontuotealalla on 
kansantaloudellisesti iso 
merkitys. Työllistävä vaiku-
tus on yli 3 000 henkilötyö-
vuotta, pääosin maaseudulla. 
Myyntiin marjoja poimitaan 
Suomessa vuosittain 16 - 20 
miljoonaa kiloa. Marjojen 
myyntipoiminnan arvo tuk-
kuhinnoin arvioituna on noin 
100 miljoonaa euroa ja vien-
nin arvo on vuosittain noin 
30 miljoonaa euroa. 

Hienoa on se, että Suo-
messa marjojen kysyntä kas-
vaa. Pakastemarjojen myynti 
kotimaassa on kymmenessä 
vuodessa kasvanut yli 2,5 
kertaiseksi. Kotimaiset met-
sämarjat ja sienet korvaavat 
tuontihedelmien ja säilyke-
sienten maahantuontia jo yli 
100 miljoonan euron arvosta. 

Luonnontuotteet ovat 
tunnetusti terveellisiä ja kan-
santerveyden kannalta on 
tarpeen edistää sellaisia toi-
mintoja, jotka parantavat 
väestön terveyttä ja lisää-
vät työvuosia. Luonnontuot-
teet soveltuvat erinomaisesti 
osaksi ravitsemussuosituk-
sia.

Marjat ja luonnontuoteala 
– metsät kaikin tavoin ajatel-
len - ovat osa suuren biota-
louden kokonaisuutta. Bio-
talous avaa meille suuria 
mahdollisuuksia. Sen puo-

Maatalousyrittäjät ja metsänomistajat ovat 
taloutemme yksi keskeinen tukijalka 

Sarakylän 28. Vattumarkkinat

lesta Sipilän hallitus tekee 
hartiavoimin töitä. Tässä sa-
votassa vaikuttamistyötä tar-
vitaan EU:n tasolle ja maail-
manlaajuisesti, puhuttaessa 
maa- ja metsätalouden mah-
dollisuuksista.   

Maatalousyrittäjät ja met-
sänomistajat ovat taloutem-
me yksi keskeinen tukijal-
ka, etenkin näillä seuduilla. 
Meidän tulee poliittisin toi-
min tukea metsä- ja ruoka-
ketjun kasvua, jotta yhä use-
ampi suomalainen saisi siitä 
elannon ja kansantaloutem-
me vahvistuisi, mainitsi Kor-
honen. 

Koulun säilyminen 
huolen aiheena
Lauantain markkinoiden 
avauksessa tervehdyksen 
esitti kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Anni-Inkeri 
Törmänen. 

-Pudasjärvellä on teke-
misen meininki. Omat vah-
vuudet: juurevuus, luonnon 
puhtaus, rauhallisuus ja yh-
teisöllisyys ovat yhä parem-
min käytössä ja voimavarana, 
kuten täällä Vattumarkki-
noilla. Erityisesti täällä Sara-
kylässä olen pannut merkille, 
miten suhtaudutte alueenne 
lapsiin ja nuoriin. Ilahdutte 
heitä tavatessanne, kuin olisi-
vat omia lapsianne. Tällainen 
kasvuympäristö on varmas-
ti parasta, mitä lapsemme ja 
nuoremme voivat kokea. 

Teillä sarakyläläisillä on 
hiipinyt mieliin huoli kou-
lun säilymisestä kylällä. 
Kaupunki on tehnyt koulul-
la peruskorjaustöitä tämän 
kesän aikana. Koulun säily-
misen sijaan kannattaa kes-
kittyä tässä vaiheessa kylän 
elinvoiman ja asukasmäärän 
lisäämiseen. Koulu säilyy 
siinä samassa, lupasi Törmä-
nen. 

Jurmun maatila  
vuoden kyläläinen
Vuoden Sarakyläläisenä pal-
kittiin Jurmun maatila, yrit-
täjinä Sirpa ja Juhani Jurmu. 
Sarakylän kyläseuran hal-
litus perusteli valintaa, että 
palkitut ovat esimerkillisiä 
maatalous- ja muunkin alan 
moniosaaja yrittäjiä kyläl-
lä ja ovat aktiivisesti kylän 
yhteisissä toiminnoissa mu-

kana. Yrittäjäperhe Jurmut 
tunnetaan palvelualttiudes-
taan ja ovat monipuolisesti 
työhön tarttuvia ja sosiaali-
sia kyläläisiä. 

Juhani kiitteli kyläseuraa 
huomionosoituksesta. Hän 
esitteli Jurmun tilan toimin-
taa, jossa on maidontuotan-
toa ja jonkin verran tuote-
taan lihaakin. Kyläläisille on 
traktori- ja kaivinkoneura-
kointia. Tila työllistää yrit-
täjäpariskunnan lisäksi 1,5 
henkilötyövuotta, sesonkiai-
kana 2-4henkilöä.

-Sarakylässä on hyvä 
yrittää, kiitokset myös pel-
lonvuokraajille, jotka mah-
dollistavat toiminnan tässä 
laajuudessa. Yrittämisessä 
on haasteita, ylä- ja alamä-
kiäkin on tullut, mutta haas-
teet on tarkoitettu voitetta-
vaksi, kertoi Juhani Jurmu. 

Taisto Manninen ojensi itse poimimiaan vadelmia markki-
napuhuja Timo Korhoselle. Kyläseuran kunniapuheenjoh-
taja Esko Piipponen lahjoitti sen jälkeen kylän ja alueen 
historiasta kertovan Sarkain Savotta -kirjan. 

Sarakylän Vattumarkkinoilla on jo 28-vuotinen perinne. Kuva sunnuntain päiväjuhlasta 
markkinatorilla. 

Vuoden sarakyläisenä palkittiin tänä vuonna Jurmun maa-
tila Juhani ja Sirpa Jurmu.

Juhani Ronkaisella oli puukkojen tekemisen työnäytös 
Vaaran pajan pisteessä. Myyntipöydän takana Marja-Lee-
na Ronkainen. 

Rakennus- ja remonttiyrittäjä Veli-Matti Hanhisuanto aje-
li Kurenalta vuoden -54 Humber Hawkilla. Matkanteon on-
nistumiseksi nykybensaan oli pitänyt sekoittaa lisäainetta. 
Veli-Matti kertoi hankkineensa auton Etelä-Ruotsista net-
tikuvan perusteella ja entisöineensä sen omassa autotal-
lissaan parin viime talven aikana. Entisöimistyötä auttoi 
auton mukana tullut edellisen omistajan kokoama vara-
osavarasto. Autolla oli ajettu viimeksi vuonna -64 ja se oli 
seisonut sen jälkeen suurimman osan ajasta ulkona met-
sässä. Pyörät olivat painuneet maahan ja esimerkiksi hel-
mapellit ruoste oli syönyt kokonaan. Veli-Matilla on myös 
kotonaan entisöityjä traktoreita mm. 2-pyttyinen -60 luvun 
Zetori ja -50 luvulta Fahr D 22 Kollajan koneosuuskunnan 
entinen traktori. Veli-Matin kanssa kuvassa sarakyläläinen 
Ilpo Heikki. 

Lasten keppihevosradan esteitä oli tehty egolokisesti. 

MTK Pudasjärven teltalla lättyjen paistovuorossa Marko 
Kälkäjä ja Lasse Puhakka.

Sarakylän kyläseuran teltalla oli myytävänä mm. grillimak-
karaa, vadelmia, käsitöitä, arpoja sekä Sarakylästä lähtöi-
sin olevan Tauno Laurin ”Hilloja pölyttämässä” -kirjaa. Gril-
lin ääressä Julia Jurmu ja Karoliina Manninen. 
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hiljainen hetki
”Peruna” - Kauko Kuukasjär-
ven pakina sai sunnuntaina 
hymyn kuulijoiden huulille. 
Hän totesi peruna kuuluvan 
joka talouteen ja olevan ter-
veellistä ruokaa. Pakina jul-
kaistaan myöhemmin koko-
naan. 

Perinteisesti sunnuntai-
na olevan jumalanpalveluk-
sen toimitti seurakuntapasto-
ri Waltteri Laitila, kanttorina 
toimi Hannele Puhakka ja 
tekstien lukijana ja kolehdin 
kantajana oli kirkkoneuvos-
ton jäsen Iivari Jurmu. Val-
tioneuvoston suosituksesta 
pidettiin messun aluksi mi-
nuutin hiljainen hetki Turun 
iskussa kuolleiden muistok-
si. Messuun osallistui noin 70 
henkilöä. Seurakunta tarjosi 
messun jälkeen kirkkokahvit. 

Sarakylän Metsästysseu-
ran viime vuonna hankkima 
hirven metsästyssimulaatto-
ri oli suosittu käynti- ja tu-
tustumiskohde. Metsästys-
seuran puheenjohtaja Martti 
Jokikaarre kertoi, että simu-
laattori on käytössä metsäs-
tysmajalla. Hän toivoi eri-
tyisesti nuoria tutustumaan 
simulaattorin avulla metsäs-
tyksen saloihin ja tätä kaut-
ta seuralla on toiveena saada 
uusia nuoria jäseniä seuran 
toimintaan. Simulaattoria 
myös vuokrataan erilaisiin ta-
pahtumiin. 

Koulun tiloissa oli Helena 
Kummalan ja Sirpa Jurmun 
kokoama näyttely ”metallis-
ta tehtyä”. Näyttelyllä py-
rittiin osoittamaan, miten ja 
millä välineillä on tehty töi-
tä menneinä vuosina. Näyt-
telyssä nähtiin myös Helena 
Kummalan neulalla huovu-
tettuja töitä. 

Kylästä esittelyvideo
Viereisessä luokassa pyö-
ri Janne Kummalan kuvaama 
video-kooste, joka esitteli Sa-
rakyläläistä luontoa maisemi-
neen ja elämää kylällä pohjau-
tuen luontoon ja ulkoiluun. 

-Kaikki materiaali on ku-
vattu Sarakylästä. Aikomuk-
sena on ja jo aluillaan doku-
mentti Sarakylästä ja kylän 
tilanteesta, jossa esitellään laa-
jasti kylän toimintaa, toimivia 
seuroja ja yhdistyksiä, harras-
tusmahdollisuuksia, ympäröi-
vää luontoa jne. Dokumen-
tissa on tarkoitus tuoda esille 
Sarakylän tulevaisuutta ja an-
taa positiivista kuvaa kylältä 
ja elämästä sekä toivottaa kiin-
nostuneita, uutta ympäristöä 
hakevia ihmisiä tervetulleek-
si kylälle ja kylää kehittämään 
uuteen nousuun, visioi Kum-
mala. 

Eri ruoka- ja kahvikojuista 
sai vatsan täytettä ja koulun ti-
loissa oli myös mahdollisuus 

Maustekaaren yrittäjä Auli 
Ylipahkala Kiimingin Kon-
tiosta kertoi olleensa mark-
kinoilla joka vuosi koko 
yrityksensä 20 vuoden toi-
minnan ajan. 

Nuoret ovat tulleet mukaan markkinoiden järjestämiseen. 
Sarakylän Maa- ja kotitalousnaisten ruokatarjoilussa nuo-
ria tarjoilijoita mm. Rebekka Sarajärvi, Johanna Kumma-
la, Rosita Sarajärvi, Aada Satokangas, Anniina Sarajärvi ja 
Minna Kulmala. 

Kylältä oli koottu metallisten työkalujen ja tarve-esineiden 
näyttely.

Janne Kulmala oli tehnyt Sarakylästä video-koosteen, jota esitettiin koulun luokassa. Jan-
ne myös selosti ja vastaili kysymyksiin. 

ruokailla, jossa Sarakylän 
Maa- ja Kotitalousnaisten toi-
mesta tarjolla oli kuivalihavel-
liä ja muutakin ruokaa. 

Markkinat avannut kun-
niapuheenjohtaja Esko Piip-
ponen toivoi syrjäkylien kiin-
teistöveroon heivausta, koska 
palvelun tarjonnassa on suuri 
ero verrattuna taajaman kiin-
teistöihin. Samalla hän kiitte-
li valokuituyhteyksien tuomia 
mahdollisuuksia, jotka omal-
ta osaltaan pitävät kylät asut-
tuina. 

Lehtolaikku  
metsätaitokilpailussa
Metsätaitokilpailuun osallis-
tui lauantaina 16 henkeä. Kil-
pailun järjesti Pudasjärven 
Metsänhoitoyhdistys. Vas-
tuuhenkilönä ovat toimi-
neet kaikilla 28. markkinoil-
la alueneuvoja Jari Tyni ja jo 
eläkepäiville siirtynyt Mhy:n 
työntekijä Risto Hiltula. 

Kilpailu pidettiin Ruu-
henkankaalla parin kilomet-
rin päässä markkina-alueelta. 
Kilpailussa kierrettiin vajaan 
kahden kilometrin lenkki van-
haa Sarakylän tietä pitkin. 
Alussa oli puhdasta männik-
kömetsää ja jatkossa Livojo-
kivarressa koivu-mänty se-
kametsää. Erikoisuutena oli 
metsän monimuotoisuusteh-
tävä alueella, jossa kasvoi yh-
dessä nipussa harvinaista su-
den marjaa 200 kappaletta. 
Monet eivät olleet sitä ikinä 
nähneet. Alueesta piti tietää 
sen olevan lehtolaikku, joka 
pitää säästää hakkuilta. 

-Kaksi parasta Taisto Säk-

kinen ja Kalevi Särkelä oli-
vat keulilla kuten ennenkin. 
Aikaisempaa pienemmistä 
pisteistä näkyi kuitenkin ki-
saradan vaativuus, monipuo-
lisuus ja haasteellisuus ver-
rattuna aikaisempiin vuosiin, 
kertoi Jari Tyni. 

Tulokset:
1.Taisto Säkkinen 95, 2. Kalevi Sär-
kelä 92, 3. Pentti Oinas Kiuruvesi 90, 
4. Vappu Kokkonen Kiuruvesi 89, 5. 
Arvo Kokkonen Kiuruvesi 89, 6. Alpo 
Laakko Siikalakeus 85, 7. Kalervo Koi-
vu 82, 8. Veikko Heikkinen Pyhäntä 81, 
9. Reijo Vuorinen 81, 10. Rauno Hiltu-
la 76, 11. Hannu Sääskilahti Ranua 73, 
12. Esa Nurmela 68, 13. Eila Laakko 
Siikalakeus 64, 14. Irja Säkkinen 61, 15. 
Jorma Sääskilahti Rovaniemi 60, 16. 
Lasse Puhakka 54. 

Heimo Turunen

Koulutuksia tarjolla 
moneen lähtöön

KSAK Oy Koillis-Suomen Aikuiskoulutus koulutustarjon-
taa esittelivät Suvi Kurtti ja Päivi Koivisto.

Oulun seudun ammattiopis-
ton Pudasjärven yksikkö, 
Koillis-Suomen Aikuiskoulu-
tus Kuusamosta ja Pudasjär-
ven kansalaisopisto esittelivät 
tiistaina 22.8. kaupungintalol-
la ajankohtaisia koulutuksia. 
Koulutusinfossa oli tarjolla hy-
vää ja tärkeää tietoa eri kou-
lutusmahdollisuuksista Pu-
dasjärvellä. Paikalla oli tupa 
täynnä koulutuksesta kiinnos-
tuneita ja henkilöitä, jotka vie-
vät tietoa eteenpäin.

KSAK:n toimintaa esitteli-
vät hallintokoordinaattori Suvi 
Kurtti ja kouluttaja Päivi Koi-
visto. Pudasjärvellä alkaa 25.9 
laitoshuoltajan ammattitutkin-
toon johtavaa koulutus, johon 
paikkoja on vielä auki. Tämä 
koulutus vastaa Pudasjärveltä 
tulleeseen toiveeseen ja tarpee-
seen. Kuusamossa olisi tarjol-
la koulutusta; tehokas sihtee-
ri, tapahtuman tuottaja, lähi- ja 
villiruoan ammattilaiseksi, 
yrittäjävalmennus ja safario-
pas. Näissä koulutuksissa lähi-
päiviä on niin vähän, että Kuu-
samoon ei opiskelujen vuoksi 
tarvitse muuttaa painottivat 
esittelijät. Kaikki koulutuk-
set räätälöidään yksilöllises-
ti opiskelijan mukaan, turhaa 
koulunpenkillä istumista väl-
tetään. 

OSAOn Pudasjärven yksi-
kössä alkavaa toimintaa esit-
telivät opintopäällikkö Kaisu 

Koulutusinfossa oli runsaasti koulutuksesta kiinnostuneita 
ja henkilöitä, jotka lupasivat viedä myös tietoa eteenpäin.

Möttönen ja liiketoimintajohta-
ja Tiina Ruotsalainen. Uutena 
on alkamassa kotityöpalvelu-
jen ammattitutkintoon johta-
va koulutus. Tähän koulutuk-
seen on paikkoja auki. Haku 
päättyy elokuun lopussa. Ko-
tityöpalveluiden alalla nähtiin 
myös koulutuksen tarvetta ja 
työtä näyttäisi olevan tarjolla. 
Myös muihin OSAOn koulu-
tuksiin; sahateollisuus-, mat-
kailu-, sähkö- ja automaatio-
tekniikan ja hevostalousalan 
perustutkintoihin on yksittäi-
siä paikkoja, joista kannattaa 
kysyä suoraan oppilaitokselta. 
Lähihoitajien ryhmä alkaa olla 
täynnä. Esittelijät painottivat, 
että heillä on ovet auki, koulu-
tuksiin saa tulla tutustumaan 
ja vaikka kokeilemaan opiske-
lua muutamaksi päiväksi. 

Oppisopimuskoulutuksen 
mahdollisuudesta kertoi Min-
na Saastamoinen OSAOn op-
pisopimusyksiköstä. Oppi-

sopimus on hyvä vaihtoehto 
henkilöille, joilla on työpaikka 
tiedossa. Helpolla täällä opis-
kelulla ei pääse, mutta käy 
hyvin henkilöille, jotka oppi-
vat tekemisen kautta, painotti 
Saastamoinen. Kansalaisopis-
ton tulevista kaudesta ja toi-
minnasta avasi koulutussuun-
nittelija Pasi Kemppainen. 

Keskustelussa nousi esille, 
miten koulutuksiin haetaan? 
Kaikkiin esillä oleviin koulu-
tuksiin toivottiin hakua säh-
köisesti oppilaitosten sivuil-
ta. Ensin kannattaa soittaa 
rohkeasti koulutuspaikkaan 
ja keskustella omasta koulu-
tuksen mahdollisuudesta ja 
tarpeesta. Koulutukset rää-
tälöidään jokaiselle henkilö-
kohtaisesti, joten yleispäteviä 
vastuksia esimerkiksi koulu-
tuksien kestosta ei voida vasta-
ta. Myös työn ohessa voi opis-
kella.

Opintoja voi suorittaa mo-
nimuotona ja osatutkintoina. 
Kaikki kouluttajat painottivat 
yhteistyön merkitystä. Jos Pu-
dasjärvellä nähdään jollekin 
koulutukselle tarvetta ja saa-
daan riittävästi opiskelijoita, 
niin kouluttaja aina löytyy, lu-
pasivat kouluttajat.  

Aili Jussila, 
kuvat Tiina Tauriainen

Tukkia tarvitaan - kuitupuu 
takkuaa investoinneista huolimatta
Antti Härkönen Metsänhoi-
toyhdistys Pudasjärvestä vä-
litti lehdellemme elokuun 
puumarkkinakatsauksen. 

Puukauppa hiljeni heinä-
kuuksi, mutta käynnistyi lo-
mien jälkeen hyvällä tahdilla. 
Tammi-heinäkuun ostomää-
rä jäi hieman pienemmäksi 
kuin viime vuonna, mutta on 
kuitenkin viimeisen viiden 
vuoden keskiarvoa selvästi 
enemmän. Tilanne on sama 
kaikissa Pohjois-Suomen 
maakunnissa; Pohjois-Poh-
janmaalla tehtiin puukaup-
paa 1,5 miljoonaa kuutiomet-
riä.

Sekä tukin että kuidun 
hinta on viime viikkoina ol-
lut vakaa. Metsäteollisuuden 
tuotantomäärien ja markki-
nahakkuiden kasvun seu-
rauksena puukaupan nä-
kymät lähikuukausille ovat 
kuitenkin suotuisat. Tätä nä-
kemystä tukee myös Luon-
nonvarakeskuksen ja PTT:n 
suhdanne-ennusteet. Klaara-
myrskyssä oli katastrofin ai-
nekset puumarkkinoillekin. 
Itämeren eteläpäässä Puolas-
sa saman ajankohdan myrs-
ky kaatoi ennakkoarvion 
mukaan 10 miljoonaa kuutio-

ta puuta. Onneksi vahingot 
jäivät Suomessa hyvin pai-
kallisiksi.

Metsänhoitoyhdistysten 
arvion mukaan havutukeista 
on parhaiten kysyntää. Met-
sänomistajien kannattaakin 
aktiivisesti tarjota markki-
noille kesäkorjuuseen sovel-
tuvia havutukkileimikoita. 
Kuitupuun ylitarjonta ei ole 
juurikaan hellittänyt, ja kaik-
kein heikoin kysyntä on koi-
vukuidulla. Käynnistymässä 
olevat investoinnit eivät kui-
tupuun tilannetta merkittä-
västi paranna, sillä sahatava-
ran tuotannon kasvun myötä 
sahahaketta on aikaisempaa 
enemmän tarjolla.

Kilpailuttaminen pi-
tää muistaa jokaisessa puu-
kaupassa. Tämä varmistaa 
markkinatilanteen mukaisen 
hinnan, sekä parantaa puu-
markkinoiden toimivuutta. 
Puukaupan onnistuminen 
ratkaistaan myös keskeises-
ti katkonnan valvonnassa ja 
tukin tarkassa talteenotos-
sa. Näissä metsänomistajien 
kannattaa hyödyntää met-
sänhoitoyhdistyksissä olevia 
puunostajakohtaisia katkon-
tatietoja. 

Mäntysahatavaran 
hintakehitys suurin 
huolenaihe
Suomen talouskehitys on vii-
me aikoina kulkenut myöntei-
seen suuntaan. Rakentaminen 
on myös kotimaassa kasvanut, 
mikä puolestaan lisää puutuot-
teiden kysyntää. Metsäteolli-
suuden kannattavuus kulkee ai-
kaisempaan verrattuna samaa 
latua. Kuitupuun jalostaminen 
kannattaa selvästi tukkia parem-
min. 

Sahatavaramarkkinoilta 
kuuluu sekä hyvää että huonoa. 
Hyvää on se, että tuotanto- ja 
vientimäärät ovat kasvaneet. Al-
kuvuoden tuotantotahdilla lank-
kua tuotettaisiin kuluvana vuon-
na yli 12 miljoonaa kuutiometriä. 
Sahatavaramarkkinoiden huono 
asia on mäntysahatavaran erit-
täin heikko hintakehitys. Kuu-
si- ja mäntysahatavaran hinta-
ero ei ole koskaan aiemmin ollut 
yhtä suuri kuusen eduksi. Män-
tysahureiden kannattavuus on 
koetuksella, mutta he tarvitse-
vat kuitenkin jatkuvasti tukkeja. 
Metsänomistajienkin etu on, että 
mäntysahatavaratoimitukset ei-
vät kaadu tukkien riittämättö-
myyteen. 
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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 KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

KELLOSEPÄNLIIKE

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 

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!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasu- 
mittaukset 

 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

● fysioterapia
● toimintaterapia
● allasterapia
● puheterapia
● hieronta

Olemme Kelan palvelutuottaja

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua. 

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, 

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

- KONEPAJA  
- METALLIMYYNTI 

P. 040 840 5664 
Sahatie 17

93100 Pudasjärvi

METALLITYÖ 
LIIKANEN Oy

KONEPAJA

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA PALVELU-
HAKEMISTOSSA!

Koulutettu Hieroja, Hierontapalvelu T:mi Marian Salmela, 
Telkkäläntie 97, Ranua. P. 040 740 0225

Tuotemyyntinä Tempur-
tyynyt, Marja Entrich 
-kosmetiikkatuotteet

Hierontapalvelu

T:mi Marian

           Salmela

Hierontapalvelut 
kotonani Telkkäläntiellä. 

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-16www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 
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Taneli Luokkanen 
Sarakylästä 9 v. osallistuu 
lasten kalakilpailuun. Hän 
sai 12.6.Livojoesta 
ongella saaliiksi säyneen,  
jolla oli painoa 1850 g ja 
pituutta 52 cm ja hyvältä 
maistui! Todistajat Anna-
Mari Luokkanen ja Ilkka 
Luokkanen. 

Ongella 
suuri 
säyne

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt 
* Sorat, murskeet, hiekat, 
myös seulotut lajikkeet

* Maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti 

itse haettuna tai toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

MAANRAKENNUSTA

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

OSTETAAN

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. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

VUOKRATTAVANA

2h+keittiö+sauna 53 m2, 
2h+keittiö 55 m2. Korentojär-
ven rannalla. Heti vapaat. P. 
0400 512 997.

Pakastin, kuntopyörä, mattoja 
ja poppanaliinoja. P. 0400 251 
638. 

Trampoliini, halkaisija n. 4 m, 
suojaverkolla, hyvässä kun-
nossa, 80 €. P. 040 720 7353 
tai 0400 631 702.

Champiro VP1 kesärenkaat 
185/65 R 15. Kuin uudet, muu-
tama kk ajettu. Peltivanteilla. 
180 €/tarjous. P. 040 444 2030.

Sekarankaa. Keväällä kaa-
dettua ja aisattua. P. 040 722 
6101.

Opel Vectra 1.6 v. 1999 va-
raosia mm. hyvä moottori. P. 
0400 280 127.

Skootteri Kymco Agility 50 -06, 
ajettu n. 10 000 km, ollut kah-
den tytön käytössä. Hp. 550 €, 
p. 040 518 6236.

MB 250 C TD A vm. -95, mit-
tarissa 46 tkm, uutta vastaava, 
13 300 €. P. 050 404 0454.

Lammasverkkoa, aitatolppia tai 
heinäseipäitä. P. 040 582 5044.

Maamoottori, vanha kunnos-
tuskelpoinen kampe, p. 044 
058 4694.

Pudasjärven riistanhoitoyh-
distyksen hallitus käsitteli 
viime viikolla tulevan syk-
syn metsästystä.  Kokous 
päätti suosittaa metsästäjää 
kohti korkeintaan kolmea 
kanalintua, joista yksi voisi 
olla metsolintu.  Kolmiolas-
kentojen tulokset eivät anna 
aihetta suurempaan vero-
tukseen.  Metsähallituksen 
lupamyynti on antanut vas-
taavan suosituksen kausi- 
ja vuorokausilupametsästä-
jilleen.  Myös Taivalkosken 
riistanhoitoyhdistys on an-
tanut vastaavan suosituk-
sen.   

Varsinainen Maa- ja met-
sätalousministeriön ase-
tus metsästysajoista syksyn 
osalta tullee vasta syyskuun 
alkupäivinä.

Riistanhoitoyhdistys kä-

sitteli myös syksyn hirven-
metsästystä.  Lupia tuli Pu-
dasjärvelle alkuvaiheessa 
532, josta määrä kuitenkin 
vähenee muutamalla lu-
valla lupien hakemisessa ja 
myöntämisessä tapahtunei-
den sekaannusten vuoksi.  
Luvat tulivat nyt tänne en-
simmäistä kertaa ilman ai-
kuisehtoa.  Eli kukin seura ja 
seurue päättää, miten luvat 
käyttää; käytännössä, kuin-
ka paljon vasoja ja aikuisia 
ampuu.  Riistakeskuksen, 
samoin kuin riistanhoitoyh-
distyksen suositus kuitenkin 
on, että vasoja ammuttaisiin 
ns. pääluvusta noin 42 pro-
senttia.  Eli konkreettisesti, 
jos seuralla on lupia vaikka-
pa neljä kappaletta, niin ai-
nakin yksi lupa pitää ampua 
vasoina, jolloin kokonais-

pääluvun ollessa viisi vasa-
prosentti on 40.   

Sarvisuosituksia ei riis-
tanhoitoyhdistys anna, sen 
sijaan suositellaan, että am-
mutuista aikuisista noin 
puolet olisi naaraita ja puo-
let uroksia.  Tämä olisi tule-
viakin syksyjä ajatelleen jär-
kevää. 

Tulevan syksyn hirvipa-
laveri, mihin metsästyksen-
johtajia ja seurueiden edus-
tajia odotetaan ottavan osaa, 
on vanhan rimmin koulun 
juhlasalissa torstaina 12.10. 
kello 18 alkaen. 

Karhunmetsästys on Pu-
dasjärvelläkin jo alkanut ja 
jo ensimmäiset päivät ovat 
tuoneet esille saman ongel-
man, mitä esiintyi viime 
syksynä.  Eli laillinen kar-
hunmetsästys edellyttää 

metsästysoikeutta, ja koiran 
irtilaskeminen metsästystar-
koituksessa on metsästystä, 
vaikka asetta ei edes ole mu-
kana.  Lisäksi tulee muistut-
taa, että kaikenlainen haas-
kan ja ruokahoukuttimen 
käyttö on ehdottomasti kiel-
lettyä.

Syksy on tuonut tiedon 
myös ensimmäisestä met-
sästyksessä tapahtunees-
ta loukkaantumisesta Valti-
molla.  Jonkun karhumiehen 
takalisto on muistuttanut lii-
kaa nallea, jolloin toinen kar-
humies on merkannut sen 
luodilla, liian kuumapäistä 
touhua! 

Turvallista metsästystä! 
Vesa Teivaanmäki
toiminnanohjaaja

Riistanhoitoyhdistys tiedottaa

Yhtymävaltuuston kokouksen osallistujia, mukana näkyy myös pudasjärvisiä.

Oulunkaaren yhtymäval-
tuusto valitsi kokoukses-
saan 16.8. luottamuselinten 
jäsenet ja puheenjohtajiston 
toimikaudelle 2017-2021. Yh-
tymähallitukseen valittiin 
Pudasjärveltä Anni-Inke-
ri Törmänen (Mari Kälkäjä), 
Merja Lantto (Eero Oinas-Pa-
numa), Paavo Tihinen (Antti 
Tihinen) ja Tapio Pohjanve-
si (Eija Ikonen).  Hallituksen 
puheenjohtajana toimii Eero 
Pirttikoski Utajärveltä. 

Palvelutuotantolauta-
kuntaan valittiin Pudasjär-
veltä Sointu Veivo (Mirka 
Pääkkö), Reijo Talala (Ruut 

Yhtymävaltuusto valitsi luottamushenkilöitä

LÖYDETTY
Löydetty kello suolta. Tunto-
merkkejä ja katoamispaikkaa 
vastaan voi tiedustella p. 040 
529 7804.

Tuohimaa), Erkki Honkanen 
(Mauno Ruokangas) ja Aune 
Ekdahl (Pekka Kinnunen). 
Puheenjohtajana toimii Jari-
Jukka Jokela Iistä, 2. varapu-

heenjohtajana Erkki Honka-
nen Pudasjärveltä. 

Yhtymävaltuustossa toi-
mivat Pudasjärveltä Anni-In-
keri Törmänen, Veikko Hyt-

tinen, Mari Kälkäjä, Tapio 
Pohjanvesi, Sointu Veivo ja 
Vesa Riekki. Puheenjohtajak-
si valittiin Jouko Roivainen 
Vaalasta. HT

Pihakirppis la 26.8. klo 10-16 
ja su 27.8. klo 14-18. Pientä ja 
suurta tavaraa ,esim. huoneka-
luja, vaatetta, astioita ym. Mur-
suntie 7 as.2. P. 0400 212 377.
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Mitä tehdä? 
Minne mennä?

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

Sarapirtillä TANSSIT
os. Sarakyläntie 4661

la 26.8. klo 21-01

TEUVO VUOTI & 
CAPTAIN

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Kaikkien aikojen Suomi 100 
–tapahtumakesä huipentuu 
elokuun lopussa, kun Suo-
messa vietetään Yhdessä -vii-
konloppua 25.–27.8. Poh-
jois-Pohjanmaalla tarjolla on 
muun muassa kaikille avoi-
mia tapahtumia; venetsia-
laisia (Pudasjärvellä la 26.8. 
Jyrkkäkoskella), taiteiden 
öitä, kyläjuhlia ja toritapah-
tumia. Viikonlopun aikana li-
putetaan Suomen luonnolle, 
retkeillään, syödään yhdes-
sä, lauletaan, musisoidaan ja 
nautitaan mitä moninaisim-
masta kulttuuritarjonnasta. 
Onpa mukana myös aihepi-
toisempia tapahtumia ja se-
minaaria. Osallistuminen on 
helppoa, sillä lähes jokaisessa 

Pohjois-Pohjanmaan kunnas-
sa tapahtuu jotakin! Viikon-
loppuna käynnistyy myös 
juhlavuoden loppulaskenta; 
Sata päivää sataan ajanjakso 
kohti satavuotiaan syntymä-
päiviä joulukuussa. 

Näkyvin yhdessä -vii-
konlopun tapahtumakoko-
naisuus on Suomen luonnon 
päivä 26.8. ja sitä juhlistavat 
tapahtumat mm. Syötteellä. 

Tarjolla on retkien ja lii-
kunnallisten aktiviteettien li-
säksi muun muassa korkea-
tasoisia konsertteja upeissa 
luotokohteissa, kun kuorot 
kajauttavat kansallispuistois-
samme. 

Maailman suurimmat ky-
läjuhlat kutsuvat syömään 

yhdessä. Kaikki voivat osal-
listua valmiisiin juhliin tai 
järjestää omat. Kata pöy-
tä valkoisin liinoin ja kut-
su ystävät ja naapurit muka-
na nauttimaan sadonkorjuun 
herkuista. Kun koko Suomi 
syö yhdessä, syntyvät maa-
ilman suurimmat kyläjuhlat. 

Aihepitoista ohjelmaa tar-
jotaan Oulun torilla Nuku 
rauhassa kokonaisturval-
lisuustapahtumassa ja Kit-
tilästä lähtee Pudasjärvelle 
suuntautuva viikon kestävä 
Takaisin kotiin – marssi so-
tiemme veteraanien ja lapin 
sodan päättymisen muistok-
si. Päätöstilaisuus on Hirvas-
kosken koululla lauantaina 
2.9. 

Tuleva viikonloppu on 
yksi juhlavuoden kohokoh-
dista. Ohjelmaa on ollut ra-
kentamassa ja tapahtumia 
järjestää laaja ja innostunut 
porukka alueen kunnista, jär-
jestöistä ja muista toimijois-
ta. He tuovat näin oman mer-
kittävän panoksensa Suomen 
suuren vuoden juhlintaan. 
Isoin kiitos heille on runsas 
ja avoimin mielin osallistu-
va yleisö. Kaikki on kutsuttu 
mukaan; Nautitaan luonnos-
ta, syödään yhdessä, laule-
taan, tanssitaan, eksytään ja 
löydetään toisemme – koe-
taan ihmeen paljon porukal-
la!

P-P liitto tiedotus 

Yhdessä –viikonloppu kruunaa juhlavuoden kesän

Kipinän kyläseura ry järjestää:
makkaranpaisto-illan

pe 25.8. klo 18. Kalamajalla.
Kyläseura tarjoaa makkarat, kahvit ja mehut.

Tervetuloa!
Retken

Ranuan eläinpuistoon
la 16.9. Lähtö Kipinän koululta klo 8.45.
Retken hinta aikuinen 10 €/hlö, 7-14 v. 5 €/hlö ja 

alle 7 v. ilmainen. (sis. matkat ja pääsylipun). 
Ruuat omakustanteiset.

Ilmoittautumiset 4.9. mennessä, 
p.045 110 5490/Niina.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö 
suojelee Takaisin kotiin- marssia
Lapin sodasta kotiutettiin van-
himpia ikäluokkia loppuvuon-
na 1944. Kulkuyhteydet tuho-
tussa Lapissa olivat huonot. 
Niinpä joukko miehiä päätti 
palata kotiin kävellen. Näin te-
kivät myös monet pudasjärve-
läiset miehet. Matkaa kertyi yli 
300 kilometriä. 

Takaisin kotiin -marssi jär-
jestetään Kittilästä Pudasjär-
velle 25.8.-2.9. Marssilla muis-
tamme ja kunnioitamme edellä 
mainittujen miesten uhrauk-
sia itsenäisen Suomen satavuo-
tisen historian vaikeimpina ai-
koina. He antoivat tuolloin 

lähes kaikkensa, kertoo ta-
pahtuman johtaja Vesa Holm-
ström. Marssi on osa Suomen 
itsenäisyyden juhlavuoden 
ohjelmaa. Tapahtumalla siir-
rämme veteraaniperinnettä 
nuoremmille sukupolville. 
Edistämme itsenäisen Suomen 
vaikeimpien vaiheiden histo-
rian tuntemista, korostamme 
rauhan merkitystä ja muistam-
me kunniakansalaisiamme. 
Tuomme myös esille liikunnan 
merkityksen hyvinvoinnillem-
me. Erityisen mieluisaa on pre-
sidentti Niinistön lupautumi-
nen marssin suojelijaksi. Hän 

lähettää tervehdyksensä mars-
sin juhliin.

Takaisin kotiin -marssi al-
kaa 25.8. Kittilän kirkossa pi-
dettävällä avajaistilaisuudel-
la. Siellä marssikäskyn antaa 
Mannerheim (näyttelijä Timo 
Närhinsalo). Marssi on jaettu 
yhdeksään 17 – 48 km mittai-
seen päiväetappiin. Reitti nou-
dattelee sodasta palanneiden 
miesten reittiä. Marssi päättyy 
2.9. Pudasjärvelle, Hirvaskos-
ken koululla pidettävään juh-
laan. Hirvaskosken koulun 70 
oppilasta osallistuvat marssin 
viimeisille kilometreille sekä 

päätösjuhlaan. 
Tapahtumaa on toteutta-

massa yli 20 pudasjärveläis-
tä sekä reitin varren kuntien 
järjestöä ja yhdistystä alueen 
yritysten tukemana. Yhteis-
työkumppaneina ovat marssi-
reitin kunnat ja seurakunnat, 
veteraanijärjestöt sekä puolus-
tusvoimat.

Jukka Lehto

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su 27.8. 
klo 14 torilla 
afrikkalainen 
lauluryhmä 
Maranata

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Tiistaisin sana ja rukous klo 18. 

Su 3.9. klo 13 
Jumalanpalvelus

Hempan kävely/-hölökkä (tunti lii-
kuntaa) sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkos-
ken campingilta.
Kuntotanssit Koskenhovilla tiistai-
sin 8.8.-12.9. klo 18-20. Järjestää Pudas-
järven nuorisoseura ry./Iijoen Tanssijat
Suomi 100 vuotta YHDESSÄ -to-
ritapahtuma pe 25.8. klo 10-15. Pu-
dasjärven tori, Puistotie 2.
Nuorten Venetsialaiset Jyrkkä-
koskella pe 25.8. klo 18. Jyrkkäkosken 
huvikeskus, Huvikeskuksentie.
Makkaranpaisto-ilta pe 25.8. klo. 
18. Kipinässä Kalamajalla. Järj. Kipinän 
kyläseura.
Luonnon päivät 2017 la 26.8. klo 
10-16. Syötteen luontokeskus, Erätie 1.
Lasten Venetsialaiset Jyrkkäkos-
kella la 26.8. klo 10-13, Jyrkkäkosken 
huvikeskus, Huvikeskuksentie.
Venetsialaiset Jyrkkäkoskella la 
26.8. klo 18. Jyrkkäkosken huvikeskus, 
Huvikeskuksentie.
Tanssit Sarapirtillä la 26.8. klo 21, 
Sarakyläntie 4863.
No Speed Limit su 27.8. klo 8. Ilmai-
lukeskus, Lentäjäntie.

Ennenvanhaa lähes kaikki mummot hourasivat. Houraamisella tar-
koitettiin kaikkea vanhuuteen liittyvää epänormaalia käytöstä. Sii-
tä ei ollut haittaa sen enempää mummoille kuin lähiomaisillekkaan. 
Mummo oli vanhentunut siinä omassa kamarissaan ja osallistunut 
talon töihin miten oli pystynyt. Lapsenlapset rakastivat mummoa 
ylikaiken ja mummo heitä. Kaikki ymmärsivät että mummo ei muis-
ta missä on silmälasit tai mikä päivä on, ei siitä sen suurempaa nu-
meroa tehty joku kertoi että katoppa sieltä pirtin pöydältä niitä 
laseja ja että nyt on torstai. Pappoja ei ollut montakaan hengissä, 
pillilupi, saimaa ja työmies oli tehny tehtävänsä. Papat oli peitelty 
kotikylän hiekkaan, eikä ne ennättäny hourausikään.

Sitten kehitys kehittyi ja alettiin tutkimaan mummoja. Tehtiin 
diagnooseja ja  johan rupesi vaivoja löytymään. On dementiaa, par-
kissonin tautia ja monta muuta oiretta joilla ei ole edes vielä ni-
meä. Toisaalta muuan saksalainen psykiatri Alois Alzheimerin keksi 
oikein pirullisen oma nimeään kantavan taudin. Siinä mummoparan 
luonne muuttuu aivan muuksi kuin jälkikasvuaan rakastavaksi äidik-
si ja mummoksi. Vanhat asiat ovat kyllä kirkkaana mielessä ja nii-
tä on pakko noudattaa nillä jotka asuvat samasa talossa. Nuorem-
pi sukupolvi elää tätäpäivää jota mummo ei enää käsitä, vaikka kuin 
yrittäisi selittää. Periksi ei mummo anna, voita täytyy olla sulamas-
sa pöydällä ja leipää jääkapissa, jotka meidän nuorempien mielestä 
pilaantuvat , keittoon pitäisi laittaa niin paljo suolaa, että silimiä kir-
velee sitä syödessä. Niinpä ruokaa laitettaessa pitää koko ajan vah-
tia, ettei mummo pääse kattilan ääreen, johon hänellä on kova hin-
ku ja kaikkitietävä ote. Mummoa masentaa kun ei linnut laula, eikä 
käki kuku, aurinkokaan ei ole paistatun viikkoihin, jos yrität ker-
toa että vahemmalla iällä kuulo heikkenee ja eikä aina muista eilis-
tä kuumuutta, niin saat äkäsen vastauksen ettei minun kuulossa ole 
mitään vikaa ja muistikin pelaa tämänikäseksi hyvin.

 Mummolla ei kulu aika missään, ei osaa tehdä käsitöitä, leh-
den luku onnistuu ”hyvin”, sama lehti kelepaa monesti päivässä, 
aina uutena. Kylässä tekisi mieli käydä, jonku nuoruuden tutun luo-
na, jonka mummu sattuu muistamaan, mutta nuoremmat kertovat 
että sekin on kuollut  tai makaa henkitoreissaan vuodeosastolla. 
Jokunen sentään heistä on hengissä ja siirretty kaupungin ylläpitä-
mään palveluasuntoon. Sinne mummojen pitäisi päästä, samanikäis-
ten seuraan, saisi höpöttää vanhoja asioita vaikka joka päivä usiam-
paan kertaan. Se olisi hauskaa. Välissä hoitaja kävisi vilkaisemassa, 
että lääkkeet on otettu ja ruokailu hoidettu ja ennenkaikkea tar-
kastamassa että mummo on paikalla, eikä eksyksissä jossain. 

Edellä kerrottu on edessä osalla meillä nuoremmillakin kun sit-
ten vanhenememme, rippuu kuulemma elämäntavoista ja geeneis-
tä, jotka saadaan perintönä lähinnä iskältä ja äiskältä, joskin su-
kurasituksiakin on; hyviä ja huonoja. Onneksi tuleivaisuus meillä 
nuoremmilla ei ole noin synkkä, meidät pelastaa nykytekniikka. Sik-
si sanonkin että ottakaa käyttöön kaikki mahdollinen älylaitteisto, 
mitä on käytettävissä, siis älykännykät, taplettitietokoneet, pöytä-
tietokoneet, älytelevisiot ja opetelkaa niiden käyttö mahdollisim-
man hyvin. Kysykää neuvoa nuoremmilta niin monta kertaa, että 
osaatte edes jotenkin niitä käyttää. Niistä on suunna-
ton apu meille sitten kun vanhenemme ja alkaa muis-
ti pettää. 

Syysterveisin 
Tapio Lievetmursu, Sarakylä

Nyt meni muisti

Syötteen kyläyhdistys ry:n 
YLIMÄÄRÄINEN 

YLEINEN KOKOUS
su 3.9.2017 klo 18.00 Syötteen kylätalolla.

Asia: Kokouksessa keskustellaan ja 
päätetään kylätalon uuden puolen myynnistä.

Syötteen kyläyhdistys ry:n hallitus

Huippunopeuden mittauspäivä sunnuntaina
Taivalkosken moottorikerho 
järjestää tulevana sunnun-
taina Pudasjärven lentoken-
tällä No Speed Limit huip-
punopeuden mittauspäivän. 
Ennakkotiedoista poiketen 

tapahtuma järjestetään lau-
antain sijaan sunnuntaina. 

Mittauspäivä päätettiin 
siirtää sunnuntaille sadeuh-
kan takia, kertoo kerhon 
puheenjohtaja Teppo Nis-

kasaari ja kannustaa asias-
ta kiinnostuneita tulemaan 
paikalle testauttamaan me-
nopeliensä nopeuksia. Sun-
nuntain No Speed Limit 
huippunopeuden mittaus-

päivä on kuluvan kauden 
viimeinen.

Kauden viimeinen kiih-
dytyspäivä järjestetään puo-
lestaan lauantaina 9. syys-
kuuta

MA 28.8.

ELOKUVA 
ILTA

Pohjantähdessä
● Klo 17.00 
EMOJI-

ELOKUVA
-K7/5- LIPPU 8€

● Klo 19.00  
NAPAPIIRIN
SANKARIT 3
K-12/9- LIPPU 10€

www.moviecompanyalatalo.fi 
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

LOPUT

PIHARAKENNUS POISTOJA:
LilleVilla 20
PIHA-AITTA
9+4,5 m2 

LilleVilla Mikkeli
PIENI TALLI 9 m2

Putaan Pullan
KONSULENTTI

TÄNÄÄN 
PERJANTAINA 25.8.

klo 10.00-17.00
Maistatusta ja 

tarjouksia!
5,00

KUNNON
HERKKULENKKI

450 g

pkt
1,99

HK
POPRILLI

400 g

pkt
0,99

KULINAARI 
KYLMÄSAVU

KINKKU tai 
HÄRKÄ

100 g

LOPUT

LOPUT

1290,- 1690,-

1490,-
LilleVilla 207
VARASTO-
LIITERI 16 m2

LilleVilla Mikkeli
ISO TALLI
2,5x4,6 m, 13 m2

1690,-

LUXUSTUPA
7 m2 Lapinkeittiöllä
+ lisäetuna istuintyynyt ja verhot

2990,-

-15%

VENEET JA
KANOOTIT

Myymälässä olevat
SIEVIN 

JALKINEET

-20%

MÖKKIPORTTI
vahva teleskooppi puomi
2,2-4,3 metriä

Kartano
AURINKOKENNO
LED PÖLLÖ

PIHALLE JA 
PUUTARHAAN!

29,95
Iso
PIHAGRILLI

395,-

VAIN 1 KPL 
JÄLJELLÄ!

295,-

Kotimainen
KYLPYTYNNYRI
6-8 hengen, suojakansi

1590,-

Karhu
KUOMU-
PERÄKÄRRY 265

1290,-

Kesän
LASIN-
PESUNESTE
5 litraa

0,99
kannu

SYKSYN UUDET 
VAHAKANKAAT 

OVAT SAAPUNEET

SUIHKUVERHO

13,95

MYRSKY-
LYHDYT
LED

Alkaen

5,-
Polar
ULKO-
TULI

LAAJENSIMME 
KENKÄVALIKOIMAAMME!
NYT JALKINEET 

SYKSYYN MEILTÄ!

Naisten
VARSITENNARIT
vuorella

19,95
Miesten
VARSITENNARIT

19,95

Miesten
VARSITENNARIT

24,90

Naisten ja miesten
TENNARIT

14,953,20

TALOLYHTY
mukana 
LED-valoketju

10,90

KYLPYHUONEEN
MATTO
Ø 70 CM

16,90

PIMENEVIIN ILTOIHIN:

2,95
Ibero

HIUSHARJAT

4,90
Ibero

AURINKOLASIT

pss
1,29

KAURA--
VARRAS tai 

RUISVARRAS
200 g

UUTUUS!

2 PKT

kpl
2,59

MUSTIKKA-
VANILJAPITKO

430 g
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Opi, innostu, työllisty
Kotityöpalvelujen ammattitutkinto 
alkaa 12.9. ilmoittaudu elokuussa

Prosessinhoitaja (sahateollisuus)
Prosessiteollisuuden perustutkinto

Matkailupalvelujen tuottaja
Matkailualan perustutkinto

Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja
Hevostalouden perustutkinto

Valmentava koulutus VALMA

LISÄTIETOJA
• Liisa Lehto, opinto-ohjaaja,  
   liisa.lehto@osao.fi, p. 040 512 1304.
• Kaisu Möttönen, aikuiskoulutussuunnit- 
   telija, kaisu.mottonen@osao.fi,  
   p. 050 573 2584.

KOULUTUKSIIN HAKEUTUMINEN
Lisätietoja koulutusten sisällöistä, toteutuk-
sista ja hakeutuminen osoitteessa
www.osao.fi/koulutuskalenteri
 

SYYSMARKKINAT LA 16.9.2017
OSAO PUDASJÄRVEN YKSIKÖSSÄ 
(markkinapaikkavaraukset 
 p. 0400 820 988/Keijo)

Kysy opiskelupaikkaa Pudasjärven yksiköstä

Tervetuloa!

Alueella ulkoravintola ja
3 baaria b-oikeuksin

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 
Tule! Näe! Koe!

Lavalla tahdit takaa 
tanssiorkesteri 

PUDASJÄRVI -lehtiLC Pudasjärvi Ry

LIPUT PORTILTA 20 €

LASTEN 
VENETSIALAISET
la 26.8. klo 10-13

Järjestää MLL Pudasjärvi

Ohjelmassa mm. 
disco, poniajelua, 

kasvomaalausta, ongintaa... 
Myynnissä vohveleita, 

makkaraa ja MLL-tuotteita  

NUORTEN 
VENETSIALAISET

pe 25.8. 
Disco klo 21-02

Järjestää  Pudasjärven Urheilijat

Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 Pudasjärvi

Veden, tulen ja valon juhla

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02
La 26.8.2017

K-18

Järjestää: 
LC Pudasjärvi 

yhteistyössä 
Pudasjärven 

Urheilijat

JARKKO 
HONKANEN 
& TAIGA
• Revontuli-disko  
• Majassa karaoke
• Ulkoalueella rokkia rennolla 
  otteella soittaa Duo M&M

Maksuton bussikuljetus
Kurenalta non stoppina alkaen klo 19.45

Arvonta pääsylipun 
lunastaneiden kesken! 

Pääpalkintona yö kahdelle 
Hotelli Iso-Syötteen 
Kotkanpesä-sviittiin!

RE 88
● Tee Itse -lehden testivoittaja!
● Roottori- ja viuhkasuuttimet
● 6 metrin tekstiilivahvisteinen 
korkeapaineletku
● Pesuaineen suihkutussarja
● Työpaine 10 -100 bar
● Max. vesimäärä 520 l/h

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

PIHATÖIHIN PUDAS-KONEESTA

NYT NÄIDEN STIHL 
PAINEPESUREIDEN 

OSTAJILLE 
RA 82 PATIOPESURI 

KAUPANPÄÄLLE 
ARVO 49 €

RE 109
● Roottori- ja viuhkasuuttimet
● 8 metrin tekstiilivahvisteinen kor-

keapaineletku
● Pesuaineen suihkutussarja
● Työpaine 10-110 bar
● Max. vesimäärä 440 l/h
● Alumiininen pumpunpesä ja RST 

männät

159€

269€
RE 129 PLUS

● Roottori- ja viuhkasuuttimet
● 9 metrin teräspunosvahvikkeinen 

korkeapaineletku
● Letkukela letkunohjaimella
● Pesuaineen suihkutussarja
● Työpaine 10-135 bar
● Max. vesimäärä 500 l / h

399€ RAJOITETTU 
ERÄ!

HSA 25 
● Akkukäyttöinen puutarhaleikkuri
● Akun kesto 110 minuuttia!
● Mukana ruohoterä ja pensasterä
● Maksimi oksan vahvuus 8 mm
● Paino 0,6 kg
● Säilytyslaukku seinäkoukulla

119€
HSA 45 

● Akkupensaleikkuri
● Akun kesto 40 minuuttia
● Leikkuupituus 50 cm
● Maksimi oksan vahvuus 8 mm
● Paino 2,3 kg 159€

HSA 56 
● Akkupensas-

leikkuri
● Akun kesto 40 

minuuttia
● Leikkuupituus 45 

cm
● Leikkuuhampai-

den väli 30 mm

● Paino 2,9 kg
● Akku yhteen-

sopiva muiden 
STIHL compact 
tuotteiden kanssa

249€
BGA 56 

● Akkupuhallin
● Akun kesto 20 

minuuttia
● Ilmavirran nope-

us 45 m/s
● Max ilmamäärä 

600 m3 / h
● Paino 2,1 kg
● Akku yhteen-

sopiva muiden 
STIHL compact 
tuotteiden kanssa

249€

AKKUPUHALTIMET 

159€ALKAEN

125 B
● Polttomoottoripuhallin
● IImavirran nopeus 76 m/s
● Paino 4.26 kg
● Teho 0,8 kW

279€
SHT 24 AE

● Akkupensas-
leikkuri

● Akunkesto 60 
minuuttia

● Leikkuupituus 
48 cm

● Hammasväli 18 
mm

● Kääntyvä 
kädensija

● Paino 2,5 kg

159€
SBL 327 V

● Polttomoottori puhallin
● Ilmavirran nopeus 72 m/s
● Paino 4,8 kg
● Teho 0,8 kW
● Imusarja vakiona!

169€
SBP 375 

● Reppupuhallin
● Ilmavirran 

nopeus 100 m/s

● Teho 3,1 kW
● Moottorin tila-

vuus 75,6 cm3

● Easy Start-
käynnistys

329€

Tule vaikuttamaan sosiaali- ja terveys-
palvelujen toteuttamiseen Pudasjärvellä!

Oulunkaaren kuntayhtymä ja Pudasjärven kaupunki kutsuvat kuntalaiset, järjestöt, 
luottamushenkilöt ja yrittäjät työpajaan, jossa suunnitellaan

yhdessä nykyisten sote-palvelujen toteuttamista vaihtoehtoisilla tavoilla.

Mitä palveluja hyvinvointiasemalla tai -pisteessä tulisi olla?
Mitä palveluja voidaan toteuttaa sähköisesti?

Mitkä palvelut tulisi olla fyysisesti paikkakunnalla?
Missä hyvinvointiasema tai -piste voisi Pudasjärvellä sijaita?

Aika: keskiviikko 6.9.2017 kello 18.00
Paikka: Hirsikampus, os. Nyynäjäntie 5

Kahvitarjoilu! Tervetuloa mukaan!

Pudasjärveläisiin talouksiin on 
eilen jaettu kansalaisopiston 
opinto-opas. Ennakkotiedoista 
poiketen opas jaettiin vasta tällä 
viikolla kansalaisopistosta riip-
pumattomista syistä. Kansalais-
opiston opinto-ohjelma on ko-
konaisuudessaan myös netissä, 
jossa kursseille voi ilmoittautua.

Kursseille ilmoittautuminen 
alkoi maanantaina. Koulutus-
suunnittelija Pasi Kemppaisen 
mukaan ilmoittautuminen netin 
kautta on ollut jo hyvin vilkasta.

Ilmoittautua voi internetissä, 
puhelimitse tai käymällä kansa-
laisopiston toimistolla Lukion-
tiellä.

Pudasjärvellä tuleva luku-
vuosi tuo kansalaisopistoon uu-
sia kursseja ja muitakin uudis-
tuksia. Kurssimaksuhinnastoa 
on uudistettu vastaamaan pa-

remmin kunkin kurssin tun-
timäärää. Joidenkin kurssien 
hinta laskee, joidenkin nousee, 
mutta muutokset ovat kuiten-
kin vähäisiä.

Toiminta siirtyy vähitellen 
yhä enemmän Hirsikampuk-
selle, jossa jo viime lukuvuon-
na osa kursseistamme järjestet-
tiin. Kielikurssien valikoimaa on 
laajennettu verkkokursseilla yh-
teistyössä Oulu-opiston kanssa. 

Uutuuskursseja ovat esimer-
kiksi Jousiviikarit 4-7-vuotiaille, 
Voimaa valokuvasta, Kalanna-
han kasviparkituskurssi, Spin-
ning, Triathlon-koulu ja Elä-
mäntaparemontti työelämän 
ulkopuolella oleville.

Tarjolla on myös yleisölu-
entoja. Yleisöluento Asperge-
rin oireyhtymästä järjestetään 
maanantaina 11. syyskuuta Hir-

sikampuksella. 
Koillis-Suomen kansalais-

opistot eli Kuusamon, Posion, 
Pudasjärven, Ranuan ja Taival-
kosken kansalaisopistot tekevät 
epävirallista, mutta tiivistä yh-
teistyötä. Tavoitteena on tarjota 
mahdollisimman monipuolises-
ti vapaan sivistystyön kursse-
ja alueen asukkaiden sivistymi-
seen ja virkistymiseen.

Pudasjärveläiset voivat va-
paasti osallistua muiden paik-
kakuntien kansalaisopistojen 
kursseille. Opistojen henkilö-
kunta on suunnitellut kursseja 
yhdessä. Lisäksi luvassa on yh-
teisiä retkiä.

Käynnissä on myös opisto-
jen yhteinen hanke, jonka ta-
voitteena on saada lisää päteviä 
opettajia opistoihin omille paik-
kakunnille.

Pudasjärven kansalaisopistoon 
ilmoittautuminen käynnissä


