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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärven 
Urheilijoilla SM-kulta-

mitalikahvit s. 4
Oulun Ilmailukerho 
esitteli purjelentoa 

Pudasjärvellä s. 6-7

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 20.8.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvilehti.fi, jo keskiviikkoiltana

Koulutettu hieroja  
MIKA LUOKKANEN

TOrITIE 2, PUdAsjärvI (KäyNTI sIsäPIhAN PUOLELTA)

AjANvArAUKsET:
0400 998 361 
mika.luok@gmail.com

e-passi käy maksuvälineenä

OSTETAAN 
Mustikkaa roskaisena

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

Marja ja kala Mäkinen Oy
0400 877 837

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!

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!

www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 Pudasjärvi, 
Puh. (08) 821 185

PaLvELEMME: arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Tervetuloa!

Tarjous on voimassa 
31.8.2020 asti

/120 tabl.
12,00€

(norm. 15,33€)

apteq Crampex

Tehokkaampi 
kuin pelkkä 
magnesium

Kramppeihin. 
Suonenvetoihin.

/14 poretabl.
8,50€

(norm. 10,69€)

Tutut, turvalliset, parhaina palkitut

Hunajatuvan Väiski 
www.hunajatupa.fi    p. 0400 576 745

Keli- ja koronavaraus

Pudasjärven torilla
la 22.8. klo 8-16. 

Mukana pihkavoiteet, propolis ym.

Hunajatuvan hunajat

Hunajaukko kierroksella

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 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!

H U U T O K A U P P A
Yhteisvastuun hyväksi

LIEPEESSÄ ke 2.9. klo 18
Kaupattavana mm. vanhoja kirkonpenkkejä ja piano.

Myytävänä kahvia ja makkaraa Yhteisvastuun hyväksi.

Aamulla leivotut, lisäaineettomat:
-  Juureen leivotut ruistuotteet, 
 hiivaton, vehnätön
-  Hiivaleivät, gluteenittomat leivät
-  Lämpimät, aidot ohrarieskat
-  Tuorerinkelit
-  Tuoreet munkit
-  Saaristolaisleivät ym. p. 050 550 3450 

Pudasjärven torilla
pe 21.8. alkaen klo 9

Optikon näöntarkastus 0€!

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

Pudasjärven OPtiikan 
LOPPukesän

Hurjat tarjOukset!

Yksiteholasien ostajalle 

ohennetut 1.6 linssit valitsemallasi 

pinnoitteella kehyksen hinnalla!

Tarjous voimassa kun ostat linssit ja kehykset normaalihinnalla. 
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

ma-to klo 10-17, pe 10-15, la suljettu

Moniteho-
lasien ostajalle 

toinen linssi 

0€! 

SOLARLAMPPU CELLO SINGLE
Läpinäkyvä hehkulampun 
muotoinen aurinkoken-
novalaisin, 4 lämpimän 
valkoista lediä kupari-
langassa, hopeanvärinen 
johto. 1 x NI-MH ladattava 
nappiparisto. IP44 ulko-
käyttöön. 10-.

5
KPL

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

LAMPPUSARJA LED CELLO 
GARDEN IP44 tAI ROUND IP44
10-osainen valoketju ulkokäyt-
töön IP44. Valkoista muovia. 
Lamppujen sisällä yhteensä 50 
lämpimän valkoista smd-lediä 
(5 kpl/lamppu). Musta johto, 
lamppujen väli 50 cm ja 5 met-
rin liitosjohto. Valo-osuuden 
pituus 4,5 metriä. 2995

-20%

Kirppis pe-la
28.-29.8. 

Klo 11-15 
lukiontie 1 

(ent. leipomo) 
Tervetuloa!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Lähetämme jumalanpalvelukset edelleen videoituna seura-
kunnan YouTube-kanavan kautta. 
Sanajumalanpalvelus  seurakuntakodissa su 23.8. kello 
10, toimittaa Jari Valkonen, avustaa Timo Liikanen,  kant-
torina Keijo Piirainen. Jumalanpalveluksen jälkeen syksyn 
kirkkoväärtivuorojen jako.
Kesäkahvila ja kirpputori seurakuntakodin pihapiirissä 
ke 26.8. kello 12.
Lapsityö: Päiväkerhot ovat suunnattu 3-5-vuotiaille lapsil-
le. Vapaita päiväkerhopaikkoja voi tiedustella p. 040 586 
1217/Rauni.
Lapsiparkki  1-6 -vuotiaille (ei eskarilainen)  seurakunta-
kodissa pe 21.8. kello 9.30-12, lapselle mukaan pieni vä-
lipala ja juoma. Ennakkoilmoittautuminen 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.  
Rauhanyhdistys: Pihaseurat ja makkaranpaistoa Pärjän-
suolla Eija ja Jouni Seppälällä pe 21.8. kello 18 (Pekka Leh-
to).
Kastettu: Eeli Aleksi Heikkilä, Iina Maria Eleonora Koivu-
kangas. 
Haudattu: Jaakko Antero Klemettti 85 v, Anja Valpuri Hir-
velä 88 v, Emmi Valpuri Kokko 84 v, Pertti Tapio Teika-
ri 70 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:  
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

Rakkaamme

Jaakko Antero
KLEMETTI 
s. 24.7.1935 Paanajärvellä
k. 8.8.2020 Pudasjärvellä

Sydän lämmin ei syki enää,
vaan muistosi kaunis iäti elää.

Kaivaten
Lapset ja lastenlapset perheineen
sekä muut sukulaiset ja tuttavat

Siunaus toimitettu 13.8.2020. 
Kiitos Yläkartanon henkilökunnalle isämme hyvästä hoidosta.

Kouluun lähtevät saivat siunauksen
Seurakunta järjesti kouluun 
lähtevien oppilaiden ja esi-
koululaisten siunaamisen 
perjantaina 7.8. seurakunta-
keskuksessa. Siunaamisen 
toimittivat kirkkoherra Timo 
Liikanen ja nuorisotyönoh-
jaaja Tiina Inkeroinen. Lii-
kasella oli seurakuntasalin 
edessä koulureppu, jonka 
sisältönä hän esitteli kolme 
tärkeää muistettavaa asiaa; 
Kiitos on toivottavasti ha-
kerasti käytössä ja siitä tulee 
hyvä mieli. Ole hyvä on koh-
teliasta ja toiset huomioonot-
tavaa. Anteeksi pyytäminen 
on hyvä muistaa, kun toisen 
mieli pahoittuu. Liikanen 
muistutti myös, että Jumala 
haluaa myös antaa anteeksi. 

Alttarin ääreen kokoon-
tuessa lapsien mukana oli 
yksi vanhemmista ja lap-
set siunattiin sanoilla: ”Her-
ra siunatkoon sinun elämä-
si ja alkava koulu”. Tilaisuus 
päättyi Inkeroisen johta-
maan yleiseen rukoukseen. 
Seurakunta lahjoitti jokai-
selle Lasten Keskuksen Siu-
nausta koulutielle -kirjasen 
ja enkeli-heijastimen. Ennen 
kotiinlähtöä oli vielä jäätelö-
tarjoilu ja jäätelöitä riitti mu-
kanaoleville vanhemmille ja 
oppilaiden muille läheisil-
le. HT ”Herra siunatkoon sinun elämäsi ja alkava koulu”!

Kirkkoherra Timo Liikasen 
esille ottaman koulurepun 
sisältönä oli kiitos, ole hyvä, 
anteeksi. 

Tiina Inkeroinen jakamat jäätelöt maistuivat Mertalan si-
saruksille eskariin Larille lähtevälle Inkalle ja ensi vuon-
na eskariin lähtevälle Meealle. Vanhemmat Juha ja Marita 
Mertala sanoivat ottaneensa seurakunnan kutsun siunaus-
tilaisuuteen oikein mielellään. 

Kirkkovuoden mukaan tulevan sunnuntain 
aihe on ”itsensä tutkiminen.” Silloin ei pitäi-
si puhua muista, vaan katse pitäisi suunnata 
omaan sisikuntaan.

Ihmisluonteeseen kuuluu se, että on hel-
pompi nähdä vika toisissa kuin omassa itses-
sä. Erityisesti omien kielteisten piirteiden koh-
taaminen on vaikeaa. Emme haluaisi päästää 
tietoisuuteen itsestämme sellaista, minkä ko-
emme epämiellyttäväksi. Toisaalta toisten ym-
märtäminen tuntuu helpommalta kuin itsensä 
ymmärtäminen. Erityisesti toisen käyttäytymi-
nen on usein jotenkin ymmärrettävää – mutta 
oman itsen kohdalla tulee useammin mietit-
tyä: no miten tässä nyt taas kävi näin. Itses-
tään voi jotenkin vielä oivaltaa sen, että elämä 
ei ole ihan yksinkertaista – eivät tekemiset, sa-
nomiset tai ajatukset ole aina järjellä selitettä-
vissä. Moni asia tuntuu kumpuavan aivan kuin 
jostain tuntemattomasta, olemukseni tiedos-
tamattomasta puolesta. Toisten tekemisille on 
helpompi keksiä kaikenlaisia syitä.

Mistä ajatukset nousevat? Mikä saa meidät 
tekemään sen mitä teemme? Kokemaan, mitä 
koemme? Tai sanomaan, mitä sanomme? Tai 
jättämään tekemättä – mitä sitten jätämme-
kin tekemättä. Meihin vaikuttaa monet ulkoi-
set vaikuttimet. Haluamme olla mieliksi, täyt-
tää odotuksia. Haluamme noudattaa annettuja 
ohjeita ja käskyjä. Tahdomme täyttää roolio-
dotuksia, jotka meihin kohdistuu. Haluamme 
olla hyviä kristittyjä. Haluamme näyttää jolta-
kin – näyttäytyä sopivissa paikoissa ja oikeas-
sa seurassa.

Itsetutkiskelussa joudumme kohtaamaan 
oman pimeän puolemme. Ja se peili, jonka va-
rassa sen näemme, on Jumalan sana. Kymme-

nen käskyä ja rakkauden kaksoiskäsky kiteyt-
tävät sen, mitä Jumala meidän elämältä haluaa. 
On hyvä muistaa, että kehotuksessa itsetut-
kiskeluun näkyy ennen kaikkea Jumalan rakka-
us. Meillä on kristittyinä etuoikeus katsoa to-
tuutta silmiin niin, että samalla armo on läsnä. 

Kun tutkimme itseämme ja elämäämme, 
niin onko väärin löytää välillä jotakin hyvääkin? 
Kyllä me voimme joskus onnistuakin ja kokea 
siitä tyydytystä. Ei varmaan ole väärin nähdä 
omissa tekemisissään ja sanomisissaan jotakin 
hyvää. Ehkä olemme joskus saaneet ystävälli-
sillä sanoilla tai hyvällä huumorilla toisen ihmi-
sen hyvälle mielelle. Siitä tulee itsellekin hyvä 
mieli ja onnistumisen kokemus. Tai jos olem-
me tehneet jonkun palveluksen toiselle ihmi-
selle tai antaneet lahjan ja näemme, mikä vai-
kutus sillä on. Tai olemme saanut käsillämme 
aikaan jotakin hyvää. 

”Kuka minä olen ja mitä haluan?” Raamat-
tu kertoo meille, että olemme Jumalan kuvia. 
Vastaus, joka herättää uusia kysymyksiä siitä, 
mitä Jumalan kaltaisuus voi olla. Jospa siis kaik-
kitietävän ja rakastavan Jumalan kuvaa meissä 
on se, että osaamme nähdä itsemme juuri oi-
kein. Huomaamme ne vikamme, jotka vaativat 
korjaamista, jotta olisimme parempia lähim-
mäisiä. Emme sulje silmiämme huonoilta puo-
liltamme, mutta osaamme myös oikein mita-
ta, minkä kokoisia ongelmia ne ovat. Hyvistä 
ominaisuuksistamme olemme ylpeitä ja on-
nellisia ja laitamme ne käyttöön. 

Jumalan sana neuvoo meitä arvioimaan it-
seämme ja elämäntapaamme. Oikea itsensä 
tunteminen näkyy nöyryytenä ottaa vastaan 
armo yksin Jumalan lahjana.  Itsensä tutkiske-
luun kuuluu myös se, että emme olisi itsemme 

varassa, vaan saamme pyytää Jumalan apua ja 
armoa avuksi jokaiseen päivään. Että hän itse 
saisi ohjata ajatuksiamme, sanojamme ja te-
kojamme. Näin kun Jumalan apu ja armo on 
kanssamme, niin päivästämme voi tulla levol-
lisempi ja voimme saada hyviä asioita aikaan 
tässä maailmassa. Oma pieni elämämme voi 
olla siunaukseksi toisille ihmisille. Eikö se lo-
pulta ole jokaisen sisin toive, että näin voisi 
käydä?

Jumala näkee meissä ja elämässämme kai-
ken ja hänen johtopäätöksensä siitä on rak-
kaus. Jumalan kaltaisuutta meissä on siis sekä 
tosiasioiden tunnustaminen, että rakastava 
katse. On lohdullista ajatella, että meistä jo-
kainen on luotu Jumalan kuvaksi. Rakkaudella, 
hartaasti ja yksinoikeudella. Me olemme jokai-
nen Jumalalle aivan yhtä rakkaita riippumatta 
siitä, kuinka paljon saimme aikaan ja saavutim-
me tällä lyhyellä taipaleella maan päällä. 

Jeesus opettaa meille rakkauden kaksois-
käskyssä: “Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itse-
äsi”. Jeesus kehottaa siis meitä rakastamaan 
myös itseämme. Ja tähän liittyy ajatus armol-
lisuudesta: Ole armollinen myös itsellesi. Täy-
dellinen ei tarvitse olla. 
Rakas Jeesus. Sinä tunnet meidät. 
Näet itsekkyytemme ja haluttomuutemme pal-
vella toinen toisiamme. 
Herra armahda meitä. Anna meille sinun miel-
täsi ja nöyryyttäsi. Vapauta meidät itsekkyydestä 
ja oman edun tavoittelusta. Täytä meidät Pyhällä 
Hengelläsi ja rakkaudellasi. 
Armahda meitä. Aamen. 

Sirkku Fali 

Pysähdy hetkeksi

Perinteinen ”Luppovesi palaa” -syystapahtuma järjestetään 
tänä vuonna Syötteellä lauantaina 5.9. Aikaisempien vuosien il-
tatilaisuus kokkoineen ja ilotulituksineen vaihtuu tänä vuonna 
koko Syötteen alueelle ulottuvaksi perhetapahtumaksi. 

Luppovesi palaa! -tapahtuma koostuu tällä kertaa useista 
eri käyntikohteista ja niissä järjestettävistä aktiviteeteista. 

Toiminnanjohtaja Hanna Korf Syötteen matkailuyhdistyk-
sestä sanoo, että alueen yrittäjät ja toimijat halusivat tapah-
tuman peruuttamisen sijaan järjestää vallitsevaan tilanteeseen 
sopivan kokonaisuuden. 

– Poikkeusvuosi toi mukanaan poikkeusjärjestelyt, mutta 
meidän tapauksessamme siitä syntyi idea tapahtuman laajene-
miseen eri puolelle matkailualuetta sijoitetuille aktiviteettipis-
teille. Isojen kokoontumisten sijaan tarjoamme mahdollisuu-
den tutustua Syötteen aktiviteetteihin vaikkapa ruskaretken 
lomassa.

Koko perheelle sopivaa ohjelmaa järjestetään lauantaina 
5.9. kello 9–18 välillä. Päivän ohjelma löytyy osoitteesta syo-
te.fi/luppovesipalaa.

– Syötteen Eräpalveluiden huskytarhalla pääsee tutustu-
maan tarhan toimintaan ja Pytky Caféssa järjestetään bän-
din johdolla lasten yhteislaulutilaisuus. Tälle kesälle avatun 
Iso-Syöte Bike Parkin harjoitteluradalla on iltapäivästä mah-
dollisuus testata, miltä tuntuu laskea maastopyörällä lasket-
telurinnettä alas. Pikku-Syötteen puolella Suomen kiipeilylii-
ton koulutetut ohjaajat opastavat seinäkiipeilyn saloihin. Myös 
Syötteen luontokeskuksen sienipäivä ohjelmistoineen on osa 
tapahtumaa, Korf luettelee ohjelmaesimerkkejä. 

Luppovesi palaa! -tapahtuman järjestävät yhteistyössä 
Syötteen alueen yritykset, Syötteen Matkailuyhdistys ry, Pu-
dasjärven Kehitys Oy ja Pudasjärven kaupunki.  

– Tapahtuman järjestelyissä huomioidaan voimassa olevat 
koronaan liittyvät turvallisuusohjeet. Haluamme vielä muistut-
taa ihmisiä tulemaan paikalle terveenä, riittävistä turvaväleistä 
ja hygieniasta huolehtien, Korf toteaa. 

Pudasjärvi-lehti

Uudentyyppinen koko perheen 
syystapahtuma Syötteellä
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Superhelpot
arkiruoat

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

Snellman

kunnon  
pekoni
150 g (17,27/kg)

Fazer

puikula kauraleipä tai 
täysjyväruisleipä
6 kpl/330-365 g (2,74-3,03/kg)

 

kurkku
suomi

079259 1.- kg

ps

pkt

AtriA PerhetilAn 

kanan sisäfileet
480-600 g (7,65-9,56/kg)

459
rs

 

kesäkaali
suomi

059

Valio

juustoraasteet
600 g (8,32/kg)

TarJoUKSeT VoimaSSa to-su 20.-23.8. ellei ToiSin mainiTa

Ilman korttia 1,25-1,45 ps(3,79-3,97/kg)  

Ilman korttia 6,45 rs (10,75-13,44/kg)

kg

-20-31%
Plussa-kortilla

-28%
Plussa-kortilla

SUOMI

4.-
Ilman korttia 2,55 ps (17,00-19,62/kg)

-21%
Plussa-kortilla

SUOMI

20.-
KalaTUKKU e. eriKSSon

täplärapu iii
10 kpl/prk, keitetty 
suomi, säävaraus

Voimassa TO-LA 20.-22.8.

 

ulkokrysanteemi
14 cm, Hollanti

8.-
Yksittäin 4,60/kpl

2
kpl

1995
kg SUOMI

tuore  
kokonainen kirjoloHi
n. 1 kg, kalvoton,  
käsityönä viimeistelty2

ps

erä
SUomalainen

vadelma- 
laatikko
1,6 kg  
(12,44 /kg)

SUOMI

1990
laatikko

Mureat
possupäivät

K-rUoKameSTarin 
porsaan etuselkä

K-rUoKameSTarin 
porsaan lapa

399
kg

349
kg

k-ruokamestarin tarjoukset ovat  
voimassa to-la 20.-22.8.

rajoitus 5 kg/tuote/talous, ei jälleenmyyjille.

maukasta suomalaista possua

Koulutyö alkoi Hirsikampuksella uudella johtoryhmällä
Pudasjärven peruskou-
lut ja lukio aloittivat syys-
lukukauden keskiviikkona 
12.8. Samaan aikaan Hirsi-
kampuksen oppilaat pää-
sivät tutustumaan uuteen 
apulaisrehtoriin, kun Janne 
Salmela aloitti työtehtävän-
sä. Eeva Harju toimii Hirsi-
kampuksen toisena apulais-
rehtorina ja on jo tuttu näky 
aikaisemmilta vuosilta. Sal-
melan mukaan molemmilla 
apulaisrehtoreilla on omat 
vastuualueensa, mutta yh-

teistyötä tehdään silti tii-
viisti.

Mikko Lumme hoiti Hir-
sikampuksen rehtorin vir-
kaa neljän vuoden ajan, 
mutta heinäkuussa hän sa-
noutui irti tehtävästä ja näin 
syyslukukausi aloitettiin 
apulaisrehtoreiden voimin.

Janne Salmela on kotoisin 
Haapajärveltä. Hän opiskeli 
Oulussa ja toimi Oulun seu-
dulla eri kouluissa luokan-
opettajana, aineopettajana, 
kerhokoordinaattorina sekä 

vara- ja aluerehtorina kaik-
kiaan 11 vuoden ajan. 

Kansainvälisille koulu-
markkinoille Salmela lähti 
vuonna 2011, kun Opetus-
hallitus lähetti hänet Brys-
selin Eurooppakoulu II:een, 
joka on 3200:n oppilaan 
kampus. Siellä Salmela toi-
mi suomenkielisen osaston 
koordinaattorina ja opetta-
jana. Hänet valittiin myös 
saman oppilaitoksen opetta-
jien edustajaksi kaikkien 13 
Eurooppakoulun johtoryh-
mään. Brysselissä Salmela 
vietti viisi vuotta.

Suomalaisen koulutuk-
sen vienti kiinnosti Janne 
Salmelaa niin paljon, että 
hän hakeutui Brysselin vuo-
sien jälkeen Qatar-Finland 
International Schooliin, jos-
sa hän toimi koulutusvien-
tiyhtiö EduCluser Finlandin 
palkkalistoilla. Qatarissa 
Salmela toimi vuoden opet-
tajana ja toisen vuoden kou-
lun hallinnossa. Tämän kan-
sainvälisen koulun oppilaat 
ovat 80:sta eri maasta ja siel-
lä noudatetaan suomalais-
ta opetussuunnitelmaa, joka 
oli mukautettu paikalliseen 
lainsäädäntöön. 

Viimeiset kaksi vuotta 
Salmela oli Moskovassa, jos-
sa hän toimi Moskovan suo-

malaisen yhtenäiskoulun 
rehtorina. Tämän vuoden 
kevät ja vallitseva maail-
man tilanne pakotti poistu-
maan itänaapurista. Pudas-
järven Hirsikampukseen 
haettiin apulaisrehtoria, jo-
hon tehtävään Salmela lait-
toi hakemuksen, tuli vali-
tuksi haastatteluun ja sitä 
myöden virkaan. 

Harrastuksistaan Jan-
ne Salmela kertoo yrittä-
vänsä pitää itsensä kunnos-
sa. Liikunnasta lentopallo 
on pitkäaikainen ja rakkain 
harrastus, lenkkeily ja mo-
nipuolinen ulkoilu sekä 
kuntosali kuuluvat myös 
kunnon huoltoon. Jalkapal-
loa Salmela kertoi harras-
taneensa Qatarin vuosina, 
mutta se ei ole jäänyt vaki-
tuisiin liikuntaharrastuk-
siin. Lisäksi musiikki on ol-
lut aina Salmelalle tärkeä 
harrastus. 

Oulusta käsin Pudas-
järvellä töissä käyvän Jan-
ne Salmelan mielestä Hir-
sikampus on kiinnostava, 
miellyttävä ja monipuolinen 
työympäristö, jossa kohtaa-
vat eri ikäryhmät esikoulu-
laisista abiturientteihin. 

Terttu Salmi

Hirsikampuksen apulaisrehtorit toivottivat oppilaat terve-
tulleiksi aloittamaan uuden lukuvuoden. Eeva Harju on pa-
lannut entisiin tehtäviinsä. Hänen työparina toimiva Janne 
Salmela on vienyt suomalaista opetusta maailmalle ja tuo 
nyt kansainvälisten työympäristöjen kokemuksiaan Hirsi-
kampukselle. Kuva: Heimo Turunen.

Koulut alkoivat – Hirsi-
kampuksella viides toimintavuosi
Koulut alkoivat Pudasjärvel-
lä keskiviikkona 12. elokuu-
ta. Hirsikampuksella uusien 
aloittavien eskari- kuin 1-luo-
kan suuri joukko oppilaiden 
vanhempia saattoi lapsensa 
sisäpihalle opettajien ja koko 
koulun oppilaiden ääreen. 
Apulaisrehtorit Eeva Harju ja 
Janne Salmela pitivät avaus- ja 
tervetulopuheet, jonka jälkeen 
siirryttiin jonoissa koulun si-
sälle. Lukion oppilaat kokoon-
tuivat yhteiseen info- ja terve-
tulotilaisuuteen opettajiensa 
kanssa. 

Pyysimme Pudasjärvi-leh-
delle rehtori Mikko Lumpeelta 
katsauksen Hirsikampukselta, 
joka tässä julkaistaan. 

Salmela toivotti kaikille 
mukavaa ja turvallista kou-
luvuotta. Harju kertoi pai-
kalla oleville oppilaiden van-
hemmille, että koulun kynnys 

on matala ja lupasi hyvää yh-
teistyötä koulun ja kotien vä-
lillä. Harju iloitsi, että koulu 
voitiin aloittaa täällä koulul-
la, eikä etäopetuksena, kuten 
oli viime keväänä. Hän kehot-
ti oppilaita pitämään turvae-
täisyyksiä, välttämään törmäi-
lyjä ja ruuhkia. Samalla lupasi, 
että keskusradion kautta tulee 
lisäohjeita ensimmäisenä kou-
lupäivänä tuntien alettua. 

Oppilasmääriä  
Hirsikampuksella
Hirsikampuksen yhtenäisluki-
ossa aloitti 45 oppilasta, lukio-
laisia on yhteensä 120. Esikou-
lulaisia on 33, alakoulussa on 
278 ja yläkoulussa 273 oppilas-
ta. Lisäksi valmistavassa ope-
tuksessa on kuusi ja aikuisten 
perusopetuksessa kolme oppi-
lasta. HT

Hirsikampuksella koulu aloitettiin yhteisellä kokoontumi-
sella koulun pihalla, josta siirryttiin omiin luokkiin opetta-
jien johdolla.
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Koulujen alettua voi helposti sanoa, että kesä on jäänyt taakse. 
Valitettavasti samaa ei voi sanoa koronaviruksesta. Meiltä vaadi-
taan nyt jopa enemmän sitkeyttä ohjeiden noudattamiseen kuin 
kevään poikkeusolojen aikana. 

Monia rajoituksia on kesällä purettu ja syksy on jo tuonut 
tullessaan uusia ohjeistuksia, kuten maskien käyttöön liittyvä 
suositus. Maskeja kannattaa siis käyttää, kun lähikontakteja syn-
tyy tai turvavälejä on vaikeaa säilyttää. Myös esimerkiksi koro-
natestin tuloksia odotellessa tai riskialueilta palatessa kannat-
taa ottaa se käyttöön. Maskin käyttöön liittyy kuitenkin paljon 
asioita, kuten hyvä käsihygienia ja pukemissuositukset, jotka on 
syytä huomioida. Maski ei myöskään sovi kaikille terveydellisis-
tä syistä. Kannattaakin perehtyä tarkasti kasvomaskin käyttöön 
liittyviin ohjeistuksiin vaikkapa THL:n nettisivuilla. 

Myös tartuntaketjujen jäljittämisen avuksi on pian tulossa 
mobiilisovellus, jonka avulla ihmiset saavat tiedon koronaviruk-
selle altistumisesta. Suosittelemme sovelluksen käyttöönottoa 
kaikille Oulunkaaren alueen asukkaille ja mökkiläisille. Lisäksi 
sosiaali- ja terveysministeriö on myös asettamassa uusia koro-
natesti- ja karanteenimääräyksiä riskimaista saapuville matkus-
tajille. Meillä Oulunkaarella varautumista pidetään edelleen yllä 
sosiaali- ja terveysministeriön linjausten mukaisesti, ja olemme 
keskittäneet resursseja infektiopoliklinikoille turvallisen toimin-
nan takaamiseksi. 

Kaiken kaikkiaan viranomaiset varautuvat koronaviruksen 
torjuntaan edelleen laajasti. On kuitenkin hyvä muistaa, että 
laaditut ohjeet ja suositukset itsessään eivät ehkäise korona-
viruksen leviämistä. Niitä tulee nimittäin myös noudattaa. Tästä 
vastuu on meillä jokaisella henkilökohtaisesti. Esimerkiksi kaup-
paan mennessä ja sieltä tullessa on huolehdittava käsihygieni-
asta. Kassajonossa taas on syytä huolehtia turvaväleistä. Mas-
kista ei ole hyötyä, jos liikutamme samaa maskia edestakaisin 
kasvojen eteen ja taas pois. Myös riskimaahan matkustamalla li-
säämme riskiä sairastua koronavirukseen. Matkustamista kan-
nattaakin harkita tarkkaan, ellei se ole välttämätöntä. Koronavi-
rukseen liittyy paljon asioita, joihin ei itse voi vaikuttaa. Omiin 
valintoihin sen sijaan voi. Tehdään siis järkeviä päätöksiä, huoleh-
ditaan muista ja nautitaan syksystä!

Lopuksi haluamme myös muistuttaa, että omasta hyvinvoin-
nista kannattaa edelleen huolehtia ja esimerkiksi terveysasemi-
en vastaanotoille on turvallista tulla. Lääkärin tai hoitajan voi ta-
vata myös kotoa käsin etävastaanottoa hyödyntämällä! 

Tuula Saukkonen, 
johtava lääkäri, ylilääkäri, Oulunkaari

Ritva Väisänen, 
vt. terveyspalvelujohtaja, Oulunkaari

Omakin vastuu korostuu 
koronaviruksen torjunnassa

Pudasjärven Urheilijoilla SM-kultamitalikahvit

Kalevan kisoissa 13.-16.8. Tu-
russa Paavo Nurmen stadio-
nilla Pudasjärven Urheilijoi-
den Annemari Kiekara voitti 
10 000 metriä ajalla 34.12,33 ja 
5000 metriä 16.21,69. Miesten 
800 metrillä alkuerässä Mikko 
Rahkola oli kuudes. Tavoittee-
na ollut finaali jäi tällä kertaa 
savuttamatta. Sini Paukkeri 
teki 200 metrin ratakelaukses-
sa kesän parhaan tuloksen.  

Pudasjärven Urheilijat tar-
josi historiallisen saavutuksen 
kunniaksi maanantaina 17.8. 
Tuurituvalla SM-kultamitali-

Henna Vanhanen pyöräili ja 
juoksi puolimaratonin voit-
toisasti Rokualla.

Annemari Kiekara palkittiin Kalevan kisoissa kultamitalilla kaksi kertaa. 

Ante Oinas korkeimmalla palkintopallilla piirisisulisähui-
pentumassa Oulussa. 

Pudasjärven urheilijat tarjosi SM-kultamitalikahvit Tuuritu-
valla maanantaina 17.8. Kahvia tarjoamassa Sauli Harju. 

kahvit.

Rokualla menestystä
Pudasjärven Urheilijoiden 
Henna Vanhanen saavutti voi-
ton viikonloppuna 15.-16.8. 
Rokuan keisarinna kisassa. 
Hän oli voittoisa maastopyö-
rällä lauantaina 54 kilomet-
rin matkalla ja sunnuntaina 
maastossa puolimaratonilla 
1.43,49. Samalla matkalla Min-

na Laurila-Harju juoksi ajan 
1.52,25. 

Piirin mestaruuksia
Pudasjärven Urheilijoiden 
nuorilla oli menestystä Oulus-
sa Piirisisulisähuipentumassa. 
Piirinmestaruuksia tuli neljä 
kappaletta Ante Oinas poiki-
en 12v kuulantyönnössä, tu-
loksella 9,25, Jaakko Parkki-
la P 13 keihäänheitossa 29,54 

ja Essi Parkkila T15 kiekossa 
25,82 ja moukarissa 30,95. Essi 
teki molemmissa uudet ennä-
tykset. Kestävyyspuolella Sil-
ja Alahäivälä juoksi hyvän tu-
loksen tyttöjen 12v sarjassa 
3.49,44 ja Iiris Piri tyttöjen 10v 
1000 metrillä 4.31,56. Lisäksi 
Jaakko Parkkila työnsi myös 
kuulaa 7,84. 
Pudasjärvi-lehti

Kurenpoikien nelikymppisille turnausvoitto

Vuodesta 2010 alkaen järjes-
tetty Oulu-Koillismaan alu-
een yli-ikämiesten (KKI40) 
vuotuinen jalkapalloturnaus 
pelataan aina edellisen tur-
nauksen voittajan kotiken-
tällä.  FC Kurenpojat pääsi 
kuuden vuoden tauon jäl-
keen lopulta kotikentälle, 
kun se voitti viime vuonna 
Kellossa.  Tähän asti  kolmen 
– neljän  joukkueen turnauk-
sessa ovat aina olleet muka-
na Kurenpojat, Kuusamon 
Evergreen ja Kellon Ikämie-
het.

Kurenpoikien joukkueet Sininen ja Vihreä. Takana oikealta: Jani Koivukangas, Toni Nieme-
lä, Tero Toivonen, Jarno Ikonen, Eero Huitsi, Veli Hyttinen, Teemu Lehmikangas, Ari Ranta-
la, Albert N´Djeka, Jarmo Pihlaja ja Jari Outila. Edessä oikealta Juha Simonen, Jani Kanto-
niemi, Seppo Kälkäjä, Pasi Ahvensalmi, Jussi Timonen, Martti Lehmikangas, Jussi Perttu, 
Mauri Pihlaja ja Markku Lehmikangas.

Pasi Ahvensalmi torjuu Toni Niemelän yrityksen.

Maalivahti Pasi Ahvensal-
men hyvä peli takasi Kuren-
pojat Vihreälle kakkossijan.

Tällä kertaa kuusamolai-
set joutuivat kuitenkin peru-
maan tulonsa  viime hetkellä 
ja turnaus uhkasi jäädä kah-
den joukkueen koitokseksi. 
Onneksi Kurenpojat oli saa-
nut kasaan parikymmentä 
pelaajaa, jotka jaettiin kah-
teen eri joukkueeseen. Jouk-
kueet nimettiin paidan värin 
mukaan Siniseksi ja Vihre-
äksi jälkimmäisen ottaessa 
kuusamolaisten paikan otte-
lukaaviossa.

Avausottelussa keski-iäl-
tään turnauksen nuorin ja 

juoksuvoimaisin joukkue 
Kurenpojat Sininen väsytti 
kellolaiset takoen ottelun lo-
pussa 4-0 voittolukemat.

Kurenpoikien keskinäi-
sessä kohtaamisessa Sininen 
karkasi toisen jakson alussa  
jo 3-1 johtoon ja sen turnaus-
voitto näytti varmalta. Vih-
reä tasoitti kuitenkin pelin 
aivan lopussa ja näin jouk-

kueiden lopullinen sijoitus 
ratkaistiin Kellon ja Vihreän 
välisessä pelissä.

Turnausvoittoon Vihreä 
olisi tarvinnut viiden maalin 
voiton ja kakkosijaan vähin-
tään tasapelin.

Avausjakson hallinnasta 
huolimatta Kurenpojat Vih-
reä ei onnistunut maalinte-

ossa. Johtomaalin jälkeen 
siltä odotettiin nopeita lisä-
maaleja. Toisin kuitenkin 
kävi. Kello heräsi taistele-
maan ja tasoitti pelin. Tämän 
jälkeen molemmilla joukku-
eilla oli useita huippupaik-
koja ratkaista ottelu. Molem-
missa päissä maalivahdit 
– Kurenpoikien Pasi Ahven-

salmi ja Kellon Harri Ikonen 
– tekivät kuitenkin paraati-
torjuntoja ja pisteet jaettiin 
tuloksella 1-1. Näin Kuren-
pojat Sinen otti turnausvoi-
ton, Kurenpojat Vihreä oli 
kakkosena ja Kello jätettiin 
jumboksi. (ML)

Markku Lehmikangas



4 5nro 34PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti20.8.2020 20.8.2020nro 34

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
24.-27.8.

1000

10 kpl

895 4991295

100

169 795

299 300199069695
kplkg kgkpl

raskg

kpl

kg kg

299

199

250

495 200

089

599

3 kpl

kg

plo

pss

pkt

kg

100

169

179

100

kg595895
kg

100

595 249

kpl

pss

149

5 kpl

plo
2 kpl

2 pkt

ras

5190 5450

495

2390

690

890

650

27905 kpl

3 prk

MA-TI 24.-25.8.  KE-TO 26.-27.8.

PE-TO 21.-27.8.

PE 21.8.    LA 22.8.

Naudan  
KEITTOLIhA-
PALAT
maku-
luulla

Kabanossi 
gRILLI-
MAKKARA
360-400 g

100 199
pkt

pss

Atria
MAKSA-

LAATIKKO
400 g

RAuTAOSASTOLTATEKSTIILIOSASTOLTA

Apetit kotimainen
PERuNA-
SIPuLISEKOITuS
500 g

Irto
KARjALAN-
PAISTI

100

399

299

Snellman
MAKSA-
MAKKARA
150 g

Saludo
KAhvI
450 g

Olvi
LIMSAT
0,95 l
sis. pantin

Santa Maria
TEx MEx
TORTILLA
8 kpl/320 g

Eldorado
SuKLAA-
vOhvELI
200 g

Noris 
PIKANuudELI
lihanmakuinen
50 g

Jano vIchy tai 
KIvENNäISvEdET
0,95 l
sis. pantin

PERjANTAI-LAuANTAI 
21.-22.8.

Vaasan
LOuNAS- 
SäMPyLäT 
8 kpl/320 g
vaalea tai tumma

Taffel
SIPSIT tai SNAKSIT
MEgAPuSSEISSA
235-325 g

HK Viljaporsaan
fILEEPIhvI

640 g
ruohosipuli-pippuri tai 

ranch

Atria
METSäSTäjäN-

MAKKARA
palana

Suomalainen
jäävuORI-
SALAATTI

Atria 
bROILERIN-
KOIPI 3 kpl/ras
marinoitu

Hyvä 
NAuTA
jAuhELIhA 
rasvaa 
max 10%

jAuhELIhA
SIKA-NAuTA

kg695

Tuore Norjan 
LOhI 1-3 kg
rajoitettu erä
2 kalaa/talous

2 kg/talous

Estrella 
SOuRcREAM

PERuNALASTu 
275 g

plo

kpl
pkt

pss

pkt

1990

SATOjA TARjOuKSIA 

jOKA PäIvä!

Luomu
RuuKKu-
SALAATTI

Porsaan
gRILLIKyLKI
talon mausteella

VIP MIX
SEKAMEhu-
TIIvISTE
1,5 l

Kivikylän 
MAALAIS-
KINKKu
palana ja siivuina

300

Oulainen
TAITTOPITKOT

400-420 g

HK
PyTTIPANNu tai

KANAvIILLOKKI
250-300 g

Del monte Fruit 
express

ANANAS
227/132g

rajoitettu erä

65,-

Sievin 
KuMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

99,-

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

690

CRC
ASEöLjy
100 ml

Ugas
KAASu- 
PATRuuNA
190 g

199

Eurol
jARRu cLEANER 
500 ml

10,-
3 kpl

399
tai

Chempioil
hydRAuLIIKKA-
öLjy 20 l
32 ja 46

3995

Rakentajan 
REMONTTI-
MAALI
2,7 l

1795

Valio
OLTERMANNI
juuSTOT
250 g

Jacky
MAKuPALA
vANuKKAAT
120 g

Atria Perhetilan
fILEESuIKALEET 
250-300 g

Ristorante
PIzzAT
320-355 g

Atria Kunnon Arki 
buRgERI
100 g

Hartwall 
PEPSI MAx
1,5 l
sis. pantin

plo

2790

Ahti
TIKKA-
PuuKKO

Kananpojan 
PAISTILEIKE
700 g
marinoitu

KENKäOSASTOLTA
Nokia naisten

KuMISAAPAS
kukkakuosi

Lyhyt varsi Pitkä varsi

Linda
TRIKOOKudE
500-800 g
paljon eri värejä

Naisten soft
uLKOILu-
hOuSuT
Koot: S-XXL

UUTUUS LANKA!
Novita
LAPINTAIKA
100 g kerä
75% villa, 24% poly-
amidi, 1% polyester

Miesten
NIPPuSuKKA
musta, 
80% puuvilla, 
20% polyamidi,
Koot: 39-42,
43-46
4 paria/pkt 

Novita
KOIvu-
PuIKKO
20 cm, 2 1/2-5

Cross Hatch
miesten
bOxERIT
Koot: L-XXL
3 kpl/pkt

Alkaen
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Oulun Ilmailukerho esitteli purjelentoa Pudasjärvellä
Pudasjärven lentokentällä 
oli lauantaina 15.8. valkoisia, 
sorjia pitkäsiipiä ihailtavana, 
kun vietettiin yhteispohjois-
maista purjelentopäivää, jon-
ka osatapahtuman isäntänä 
täällä toimi Oulun Ilmailu-
kerho ry. Samalla OIK tarjosi 
kaikille halukkaille maksul-
lisen esittelylennon purjeko-
neella. Aamubriefingissä oli 
seitsemän halukasta esitte-
lylennolle lähtijää ja päivän 
päälle meitä oli kaikkiaan 
kymmenkunta. Yli-Iistä Saa-
punut Arvi Yli-Suvanto ker-
toi, että hän tuli lunastamaan 
60-vuotislahjansa, jonka lap-
set olivat hänelle hankkineet.

- En ole koskaan harrasta-
nut minkäänlaista lentämis-
tä. Lukiokaverin kyydissä 
olen joskus ollut, joten tämä 
on ihan uutta ja jännittävää 
minulle, kertoi Yli-Suvan-
to tuntemuksistaan ennen 
briefingiä. Lennon jälkeen 
hän oli oikein tyytyväinen ja 
kiitteli lapsiansa syntymäpäi-
välahjasta.

Esittelykurssille ja -lennol-
le kävijöitä oli lisäksi Oulus-
ta, Pudasjärveltä, Rantsilasta, 
Rovaniemeltä, Turusta ja oli-
pa mukana myös pari venä-
läistä.

Lennonopettaja Mikko 
Kiuttu teki pitkän päivän 
luotsatessaan meitä ilmassa. 
Parin lennon ajan häntä tuu-
rasi lennonopettaja Olli-Pek-
ka Sukanen. 

Kentällä kaikissa muis-
sa tehtävissä toimivat vuo-

rollaan sekä oman kerhon 
jäsenet että muualta tulleet 
alan harrastajat ja jokainen 
tiesi mitä on tehtävä. 

Päijänteen portilta Asik-
kalasta saapunut purjelentä-
jä Pertti Ollikainen uurasti 
koko päivän erilaisissa roo-
leissa - jopa allekirjoittaneen 
kameran takana! Parolasta 
kotoisin oleva Tapani Ran-
tala avusti myös laskuvarjon 
pukemisessa sekä koneeseen 
asettautumisessa. Rantalat 
ovat koko kauden asusta-
neet Pudasjärvellä. Nyt eläk-
keellä olevan Rantalan ilmai-
lupohja on alkanut vuonna 
1968 lennokkiharrastuksella 
ja lupakirjan hän tentti vuon-
na 1972. Kesäkauden aikana 
Rantalalle tulee noin 60 - 100 
lentoa purjelentokoneilla.

Iltapäivällä kiitotiellä ja il-
matilassa oli jopa ruuhkaa, 
kun lautturina ahkeroinut 
Joel Päkkilä hinasi purjelen-
tokoneita ilmaan noin puolen 
tunnin välein. Näin hän sai 
suoritettua loppuun saakka 
omat hinauslentäjän kelpoi-
suuteen vaaditut tunnit. En-
simmäisen hinauksen aikana 
oli mukana pitkän ilmailuko-
kemuksen omaava, myös hi-
nauslentokouluttajana toi-
miva Olli-Pekka Sukanen. 
Merijärveltä saapunut Mart-
ti Penttilä tuurasi päivän ai-
kana Päkkilää parin hinauk-
sen verran. 

Pienkoneita vilisi ilmati-
lassa ahkerasti, kun vieraita 
saapui omilla koneillansa il-
lan Avaruussikajuhlaan. Mi-
käpäs sen nopeampaa tapaa 
siirtyä pitkien välimatkojen 

maassa paikasta toiseen, juh-
limaan kauden päätöstä ja ta-
paamaan tuttuja samanhen-
kisessä porukassa! 

Tuulen rauhoituttua saim-
me vielä ihailla ”punaista pa-
holaista” ilmassa, kun Ol-
li-Pekka Sukanen taituroi 
2-taso Experimentalilla sil-
mukoita ja muita taitolento-
liikkeitä.

Myös Ilmavoimat juhlis-
ti tapahtumaa, kun Ilmasota-
koulun hävittäjälentolaivue 
41 Hela 2020 -harjoituksen 
Hawk mk 66 teki illan hä-
myssä kaksi ylilentoa.  

Illan ruokatarjoilus-
ta vastasi Pudasjärven oma 
pitopalveluyritys Halla 
Cafe&Catering. Henna ja Olli 
Ryhänen olivat jälleen loih-
tineet teeman mukaisen tar-
joilun - tällä kertaa avaruus-
aiheella!

Purjelentäjien  
tapaaminen  
Pudasjärvellä
Oulun Ilmailukerho ry. jär-
jesti kauden päättäjäiset sekä 

purjelennon esittelytilaisuu-
den perinteiseen tapaan Pu-
dasjärvelle. 

Purjelentoharrastajia oli 
läpi valtakunnan saapunut 
Pudasjärvelle. Eteläisin bon-
gaamani paikkakunta oli Pa-
rola ja pohjoisin Rovanie-
mi. Purjelentäjät asustelevat 
omalla leirintäalueellaan len-
tokentän aitojen sisäpuolel-
la. Osa harrastajista ovat jopa 
koko kauden Pudasjärvellä, 
kuten parolalainen Tapani 
Rantala puolisoineen. 

OIK on perustettu vuon-
na 1946 ja sen toiminta pai-
nottuu lähinnä hinauslento- 
ja purjelentotoimintaan, joka 
tapahtuu pääasiallisesti Pu-
dasjärven ilmailukeskukses-
sa. Lisäksi keväisin ja syk-
syisin kerhon käytössä on 
Ahmasuon kenttä Oulussa.

Hinauskoneena toimi 
Oulun Ilmailukerhon oma 
Rallye Commodore, jota 
käytetään ainoastaan purje-
lentokoneiden hinaamiseen. 
OIK omistaa myös viisi omaa 
purjelentokonetta, joita ker-

holaiset voivat vuokrata. 
- Purjelentokoneen lupa-

kirjaan tarvitaan teoriatun-
tien lisäksi minimissään 50 
koululentoa, joista vähin-
tään 30 ensimmäistä lenne-
tään lennonopettajan kanssa. 
Kurssiin kuuluu myös aina-
kin kymmenen lentoa yksin. 
Ennen ensimmäistä yksin-
lentoa toinen opettaja len-
tää koulutustarkastuslennon, 
jossa riittävä osaamistaso 
varmistetaan. Kurssin päät-
tää tarkastuslentäjän kanssa 
käytävä lentokoe. Meillä tar-
kastuslentäjänä toimii tyy-
pillisesti Olli-Pekka Sukanen 
Oulusta. Itseni lisäksi meillä 
on muutamia opettajia, esi-
merkiksi puheenjohtajamme 
Ville Runtti, kertoi lennon-
opettaja Mikko Kiuttu.

- Itse olen saanut len-
nonopettajan kelpuutuk-
sen vuonna 2009. Purjelen-
tokoneella keikkoja on tullut 
kaikkiaan toista tuhatta, jois-

Ennen ruokailua Oulun Il-
mailukerhon puheenjohtaja 
Ville Runtti jakoi huomion-
osoitukset ansioituneille ja 
toivotti kaikki tervetulleiksi 
Avaruussikajuhlaan.

Pieniä, vihreitä olioita hie-
man pelotti pidellä lentävää 
lautasta kädessä.

Rallye Commodore Experimental tailtragger hoitamassa päivän hinausurakointia. Valmiina lähtöön. Tapani Rantala antaa lähtömerkin lautturille.

Olli-Pekka Sukanen oli ensimmäisessä hinauksessa muka-
na, kun Joel Päkkilä alkoi urakoimaan päivän lentoja tai-
vaalle.

Lennonopettaja Mikko Kiuttu antamassa kaikille yhteises-
ti laskuvarjon käyttöopastusta. Jokainen oppilas sai vielä 
henkilökohtaisen opastuksen.

Iltajuhlaan olivat myös lapset pukeutuneet erilaisiin roo-
liasuihin. Avaruusoliona Milla Tyrnävältä, avaruusnoitana 
Oona Muhokselta ja avaruushaltiattarena Peppi muhokselta.

ta opetuslentoja on noin 600. 
Lupakirjan saaneita oppi-
laita minulla on ollut kym-
menkunta, lisäksi on tullut 
opetettua muutamia moot-
torilentäjiä purjelentoon, ja 
muutamille jäsenille tullut 
lennettyä lupakirja uudelleen 
voimaan, jatkoi Kiuttu.

Purjelentopäivä oli aurin-
koinen ja tuulinen. Nostoja 
(termiikkejä) ei kauheasti ol-
lut, mutta kaikki pysyttiin il-
massa vähintään sen 20 mi-
nuuttia. Kaksipaikkaisen 
purjelentokoneen tyhjäpaino 
on 450 kiloa. Lentäjät ja va-
rusteet saavat yhteensä pai-
naa enintään 200 kiloa, jol-
loin lentoonlähtömassa on 
650 kiloa. Vauhtia purjelen-
tokoneella ilmassa on tyy-
pillisesti 90 - 150 kilometriä 
tunnissa, jopa enemmänkin. 
Laskeutumiseen purjelento-
kone tarvitsee normaaleissa 
oloissa noin 100 - 200 metriä 
kiitotietä.

Pudasjärvi-lehdessä muutama vuosi sitten kahden viikon 
jakson kesätöissä ollut Vilja-Elina Törmänen oli päivän en-
simmäinen lennolle lähtijä.
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Avaruussikajuhlassa 
lentäviä lautasia
Oulun Ilmailukerhon puu-
haajat olivat päivän aika-
na valmistelleet kesäkauden 
päättäjäistapahtuman, jos-
sa myös perheitten lapset ja 
nuoret oli huomioitu. 

Iltatapahtuman aloitti ter-
vetulosanoilla OIK:n pu-
heenjohtaja Ville Runtti. 
Hän ojensi myös vuosittai-
set huomionosoitukset johto-
kunnan valitsemille jäsenille.

Ensimmäisenä Ville Runt-
ti luovutti ikuisesti kiertävän 
Jussin maljan, jonka sai vii-
mevuotisesta, ansiokkaasta 
kerhon hyväksi tehdystä toi-
minnasta Olli Korhonen.

Huoltohuhmari jaetaan 
erilaisia uudistus-, korjaus- 
ja huoltotöitä tehneelle. Nyt 
sen sai Olli-Pekka Sukanen, 
joka sanoi - virne suupielessä 
tietenkin! - odotelleensa sitä 
vasta 14 vuotta.

Purjelennon perinnekil-
ven sai vuodeksi vitriiniinsä 
Janne Asikkala, joka on saa-
nut myös kutsun Ranskaan 
MM-kilpailuihin Suomen 
maajoukkueessa.

Huomionosoitusten jäl-
keen alkoi ruokailu. Lapsi-
nuorisojaosto oli liinottanut 
pöydät ja koristellut liinat 
aiheen mukaisesti. Ruoka-
teltassa pyöri nonstoppina 
OIK:n tapahtumavideo.

Avaruusteeman mukai-
sesti lentäviä lautasia oli niin 
ilmassa, ongessa kuin ai-
vonystyröitten hieromises-
sa! Mukana oli sekä vihreitä 
olioita että avaruuden pieniä 
noitia ja haltiattaria.  

Ilta jatkui aamuyön tun-
neille saakka JappaSian baa-
rissa tanssiorkesteri Thö 
Halliganes musisoinnin tah-
dittamana.

Pudasjärven  
ilmailukeskus
Pudasjärven ensimmäinen 
lentokenttä on tehty toisen 
maailmansodan aikana, joka 
sittemmin jäi käyttämättömäk-
si ja metsittyi. Oulun Ilmailu-
kerho sai 1950-luvulla puolus-
tusministeriöstä luvan käyttää 
kenttää kerhonsa harrastustoi-
mintaan. Kerho raivasi ja kun-
nosti kentän harrasteilmailun 
vaatimusten mukaiseksi, sekä 
rakensi tarvittavia tiloja.

Toiminnan laajetessa silloi-
nen Ilmailuhallitus vaati kent-
tää hyväksyttäväksi yleiseksi 
lentopaikaksi. 

Nykyinen kenttä on vihit-
ty käyttöön elokuun viimeise-
nä päivänä 1991. 

Pudasjärven lentokentän 
kiitotie on päällystettyine kat-
vealueineen 2120 metriä pitkä 
ja 55 metriä leveä.

Kenttä toimii myös Lapin 
lennoston harjoittelupaikkana. 
Vuosittain järjestetään muun 
muassa jarruvaijerin testa-

Kai Koskelo viihdytti ylei-
söä ennen orkesterin mu-
siikkiosuutta.

Tuukka oli jännän äärellä, 
kun äiti Tarja Hoikka valmis-
tautui lennolle. Tuukka pää-
si myöhemmin tekemään 
kierroksen moottorikoneen 
kyydissä.

Thö Halliganes kokoonpanoon kuuluu Kari Kangasluoma, Timo Vehkaoja, Kari Aaltonen 
ja Pekka Sipilä. Vierailevina tähtinä lauloivat Anu Koskimaa ja Tatu Päkkilä, joka välillä otti 
myös rumpusetin haltuun.

Oppilaat kuuntelemassa opetusta koneen lentokuntoon valmistavista tehtävistä.

Kaunotar siirretään työntämällä kiitoradalle. Tämän kaksipaikkaisen siipien kärkiväli on 
18 metriä.

Tapahtuman teeman mukai-
sesti Halla Cafe&Catering 
oli tällä kertaa loihtinut ava-
ruustäytekakun. Kuva: Hen-
na Ryhänen

Pudasjärven alueella on paljon vesistöjä ja soita. Kokonaisuuden näkee parhaiten ilmasta käsin. Kuva: Mikko Kiuttu.

usharjoituksia, joka on tänä 
vuonna viikolla 34.

Siviili-ilmailu käyttää kent-
tää lähinnä erilaiseen harras-
tus- ja koulutustoimintaan 
sekä metsäpalo- ja etsintälen-
tojen tukikohtana. 

Taivalkosken moottoriker-
ho järjestää Kiihdytys- ja tes-
tipäiviä autoille ja moottori-
pyörille. 

Lisäksi Suomen Rauhan-
yhdistyksen Keskusyhdistyk-
sen Suviseurat on järjestetty 
Pudasjärven lentokentällä vii-
meksi vuonna 2013.

Pudasjärvi on ihanteelli-
nen purjelentoharrastukselle, 
koska täällä on Suomen suu-
rin vapaa purjelentoilmatila ja 
tänne voi tulla myös kauem-

paa, sillä purjelentokoneella 
voi suorittaa niin ikään matka-
lentoa. Kilpailussa oikeanlai-
sen sään aikana on päästy jopa 
700 kilometrin suoritukseen, 
jonka matka-aika on noin 8 - 
10 tuntia. Yleensä täällä Poh-
jois-Pohjanmaalla purjelen-
tokautta on touko-elokuun 
aikana. Joskus saattaa lento-
kelejä piisata jopa lokakuulle. 
Talvikausi on harrastajille ko-
neitten huoltamisaikaa.

Purjelento on ympäristöys-
tävällinen harrastus, kuten 
mikä tahansa muu luonnossa 
liikkuminen - tässä liikutaan 
ilmatilassa ja nähdään alla ole-
vaa ympäristöä laaja-alaisem-
min kuin maasta käsin. Purje-

lentäminen on myös hiljaista, 
eikä häiritse äänellä tai saastu-
ta päästöillä ympäristöä. 

Ainoastaan hinaukseen tar-
vitaan moottorilentokonetta 
noin 10 minuutin ajan. Lupa-
kirjakurssin voi aloittaa jo sinä 
vuonna, kun täyttää 14 vuot-
ta ja lupakirjaan vaaditaan vä-
hintään 16 vuoden ikä.

Oulun Ilmailukerho ry. 
toivottaa kaikki tervetulleik-
si kokeilemaan edes sitä en-
simmäistä koululentoa, jos vä-
hänkään on ilmailupörriäinen 
puraissut. Lauantaipäivän pe-
rusteella oli viisi kiinnostunut-
ta lupakirjan hankkivaa.

Terttu Salmi
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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

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

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.

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

taksi 
siuruainen

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

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

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

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

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 

verkkoneuvottelu

Kauppatie 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

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. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

Halutaan vuokrata talvelle 
2020-2021 autokatos- tai au-
totallipaikka. P.  040 501 7988.

VUOKRATAANMYYDÄÄN

PUDASTORI

Kuivaa koivuhalkoa suursä-
keissä, pituudet 30, 40 ja 50 
cm. Kuljetus k-autolla Pudas-
järven alueella, n. 11 hm³/kuor-
ma. Varaa ensi talven puut 
ennen lumia ja pakkasia! 
Huom! Pienemmät erät keräily-
kuormina. P. 0400 384 485.

Myydään tontti rakennuksi-
neen Tuulijärvellä 4 ha, lähel-
lä rantaa, 4 km keskustasta. P. 
040 571 9221 ja 050 431 3965.

Myydään saunallinen rivitalo-
kaksio (2h+k) rauhalliselta ja 
hyvältä paikalta ihan keskustan 
läheisyydestä. Asunto on muut-
tovalmis ja esittelyt sopimuk-
sen mukaan. Osoite Ritolantie 
6 B 9, Pudasjärvi. Hinta 49 
000 €. Tietoja asunnosta antaa 
Nina Halme, p. 040 575 4522.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirp-
putorimyynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja 
tonttikaupat / vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + 
pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan 
laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. 

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI 
 JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA.
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Taidekulttuuria Konttilassa
Perjantaina 7.8. saatiin naut-
tia erilaisesta taidepläjäyk-
sestä Tykkyläisen pellolla 
Konttilanharjuntien varres-
sa. 

Ilta aloitettiin sirkustem-
puilla, kun Taidevankku-
ri Linnuntien sirkustireh-
tööri Tapani Tamburiini 
sekä hänen avustajansa Lai 
Lai Lintu esittivät hassuja ja 
”vaarallisia” sirkustemppu-
jansa. Mukana oli myös Lai 
Lai Linnun telepattiset sor-
met. Lapsiyleisö oli välillä 
jännityksen äärirajoilla, kun 
sirkustirehtööri esitti hul-
lunhauskoja sirkustemppu-
ja, kuten mahalla katkais-
tu nakkiketju ja rumpusoolo 
hapettomassa tilassa. Sirkus-
telu kesti kaikkiaan kolme 
varttia, mutta yleisö ei ikä-
vystynyt, vaan innolla odo-
tettiin seuraavaa numeroa, 
minkä Lai Lai Lintu näytti 
ja sirkustirehtööri esitti sen 
mukaisen tehtävän. 

Tämä oli Taidevankku-
ri Linnuntien ensimmäinen 
esiintyminen kuluneen ke-
sän aikana.

Ennen seuraavaa tapah-
tumaa - tai sen aikana - Kari 
Tykkyläinen esitti Rootsii ja 
yleisö pääsi tankkaamaan 
Siuruan Kylä ry:n kahviotel-
tan antimilla. 

Outo hiippailija sai päät 
kääntymään tullessaan Ka-
rin musisoinnin aikana pel-
lolle rollaattorinsa kanssa! 

Hän osoittautui Kari ja Mar-
ja-Leena Tykkyläisen van-
haksi tutuksi, joka esiteltiin 
yleisölle Dementiapukkina. 
Parran alta paljastui toivak-
kalainen Marko Kaiponen, 
jonka taideteoksia ja perfor-
manssiesityksiä olemme saa-
neet ihailla Pohjantähdessä. 

Kaiponen kertoi olevan-
sa lomareissulla ja on tehnyt 
näitä performansseja aina 
siellä, minne on pysähtynyt. 
Yleensä hän on saanut myös 
tempauksillaan poliisit kes-
kustelukumppaneikseen, 
mutta niistä on aina selvitty. 

Lai Lai Lintu vaihtoi asua 
ja hänestä tuli Virpi Kan-
to, joka pisti yleisön venyt-
telemään Tölkkithaitsiin 
kuvioin. Mukana liikunta-
ringissä oli sekä lapsia että 
aikuisia. 

Illan viimeisenä esiintyi-
vät oululaiset burleskitai-
teilijat Eeva-Maria Kaunis-

kangas sekä Olivia Occulto. 
Eeva-Maria on kehopositii-
visuuden kannattaja, jossa 
mennyttä ei kuulu haikailla 
vaan keskittyä tämän päivän 
olemukseen. 

Ilta oli kaikille maksuton 
ja tilaa sekä turvavälejä riit-
ti! Lapset saivat mielin mää-
rin kirmailla hyvin niitetyllä, 
kuivalla pellolla ja aikuisil-
le löytyi porinapaikkoja. Vä-
keä oli pitäjän eri laitamilta 
ja taisipa joku olla ihan Pe-
rämeren rannikolta saakka. 
Itkua ja hampaitten kiris-
telyä ei tällä pellolla nähty, 
vaan niin järjestäjät, esiinty-
jät kuin yleisökin olivat hy-
vällä tuulella ja oikein tyy-
tyväisiä illan antiin. Yleinen 
mielipide oli, että kun täm-
möisiä järjestetään, onhan 
niihin tultava!

Terttu Salmi

Tapahtuman taiteilijat ehtivät yhteiseen potrettiin Kari Tykkyläisen kanssa. Seisomassa 
sirkustirehtööri Tapani Tamburiini alias Tapani Kokko, burleskitaiteilijat Olivia Occulto ja 
Eeva-Maria Kauniskangas, Dementiapukki Marko Kaiponen sekä Virpi Kanto, joka esiintyi 
Taidesirkuksessa nimellä Lai Lai Lintu. Kuva: Sanna Kehusmaa.

Antti Kokko pääsi kokeilemaan Tapani Kokon rumpuja.

Tankkausteltassa häärineet kyläaktiivit pitivät huolen ylei-
sön vatsan hyvinvoinnista.

Dementiapukki saapui 
myös väkijoukkoon katso-
maan mitä tapahtuu Tykky-
läisen heinäpellolla. Kuva: 
Erkki Riihiaho.

Tykkyläisen pellolla kävi taidepläjäystä seuraamassa pitkälti toistasataa vierasta.

Jännittävässä karhupyrami-
dissa oli Pirkko, Paula, Päi-
vi ja Piia karhut pääosassa. 
Kaikki neljä karhua yhdes-
sä sirkustirehtööri Tapa-
ni Tamburiini jaksoi nos-
taa suorille käsille. On siinä 
vahva ”sirkus”taiteilija!

Taiteilija Tykkyläinen
 on valmistanut

 Siuruan Kylä ry:lle oman 
Selfieseinän.

Virpi Kanto ohjasi taideliikuntaa Tölkkithaitsiin nimellä.

Missä on performanssitaiteilija Marko Kaiponen, siellä nä-
kyy myös poliisiauto!
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0200 964 46 (1 € / puh. + pvm)

samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

puu yleisurHeilujaosto
Cooperin testi Suojalinnalla 
ma 24.8. klo 19.00.  
3 kertaa kesän aikana osallistuneet mukana 
liikunta-aiheisten tavarapalkintojen jaossa.
Tervetuloa!

pudasjarvi.fi /vahvaksiseminaari

VAHVAKSI-HANKE

TYÖKYVYN TUEN PALVELUILLA 
SOPIVAAN TYÖHÖN 
PUDASJÄRVELLÄ -SEMINAARI
3.9.2020 klo 13-16
Pudasjärven kaupungintalo, Varsitie 7
Mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä
Osatyökykyisten työkyvyn tukemisesta kertoo pit-
kän linjan työttömien terveydenhuollon asiantunti-
ja, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Raija Kerätär.
Tilaisuus on kaikille avoin. Mukaan toivotaan kaik-
kia osatyökykyisten kanssa toimivia, kuntapäättäjiä 
ja erityisesti asiasta kiinnostuneita kuntalaisia. 
Sähköiset ilmoittautumiset 31.8. klo 16 mennessä: 
www.pudasjarvi.fi /vahvaksiseminaari

LISÄTIETOJA
Aili Jussila, aili.jussila@pudasjarvi.fi 
puh. 040 587 4971

pudasjarvi.fi /vahvaksi

VAHVAKSI-HANKE

SÄHKÖISTEN TYÖNHAKUPALVE-
LUIDEN KÄYTTÖVALMENNUS
6 pv: 31.8.-1.9., 8.-9.9. ja 14.-15.9. klo 09.00 – 15.00
Virkistysuimala Puikkarin kokoustila,  Tuulimyl-
lyntie 4

Valmennuksessa:
• Saat harjoitusta alkeista lähtien
• Harjoittelet  ATK-laitteiden, tietokoneen/älypuhe-

limen/tabletin käyttöä
• Opit käyttämään sähköisiä palveluita kuten Oma 

asiointi, Omakanta, Kela ja  sähköposti liitteineen
• Opit hyödyntämään tietotekniikkaa työnhaussa. 
Valmennus on Vahvaksi -osatyökykyisten työllis-
täminen -ESR-hankkeen työnhakuvalmennus. 
Ilmoittautuminen TE-toimiston sivuilla: 
http://toimistot.te-palvelut.fi /web/guest/
pohjois-pohjanmaa/tapahtumat 

LISÄTIETOJA JA APUA ILMOITTAUTUMISEEN
Aili Jussila, aili.jussila@pudasjarvi.fi 
puh. 040 587 4971

Koskenhovilla su 23.8.2020 klo 18.00.
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

pudasjärven eläKeliiton
odotetut syysKauden   

KerHot 
alkavat Palvelukeskuksen tiloissa tiistaina 1.9. 

klo 14.30 - sitä ennen kahvitellaan. 
Kerhot toteutuvat alustavan ohjelman mukaan - jaetaan 
kerhossa. Seuraamme koronaan liittyvää turvallisuusoh-
jeistusta kokoontumisia ajatellen. Edelleen muistutamme, 
että sairaana ei pidä osallistua toimintaan. Ilmoituksia voi 
seurata nettisivuilta. Tiedoksi, että ohjattu vesijumppa 
alkaa 8.9. klo 10.30-11.15 Puikkarissa, per. uintimaksu. 

Eläkeliiton hallitus

pudasjärven reumayhdistyksen 
koronan takia siirretty

KevätKoKous 
ke 2.9. klo 14.00 seurakuntatalolla.   

Tervetuloa!

nuotioilta
makkaran paiston merkeissä Liepeen
Rannassa ke 9.9. klo 16.00. Säävaraus.  

Tervetuloa!

TANSSIT Möykkälässä

Kortti ja käteismaksu. 
Ravintolaan vapaa pääsy.

esiintyy

Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

Puhoskylän Kyläseura ryLippu 15€ tervetuloa!

la 22.8. klo 20.30-01.00. 

sari turpeinen &
Hannu viitalan yHtye

puu suunnistusjaosto
ILTARASTIT ja samalla 
PITäJäNMESTARuuS KILPAILuT 
ke 26.8. alkaen klo 17.30 Pikku-Syötteellä 
(takarinteiden ala-asema).   
Opastus Välihuikosen tieltä. A,B ja C-radat.
Tiedustelut: Lassi 0400 952 144 

LÄHIRUOKA– ja 
KÄSITYÖMARKKINAT 

sunnuntai 23.8.2020  klo 12–16 
Rajamaanranta, Kauralantie 4, 93100 PUDASJÄRVI

TERVETULOA LÄHELTÄ JA KAUKAA!
(TILAISUUTEEN ON VAPAA PÄÄSY)

Tarjolla lihasoppaa ja muita paikallisia 
elintarvikkeita, leivonnaisia, 
vihanneksia sekä käsitöitä. 

YRITTÄJÄ TAI TUOTTAJA 
Tervetuloa pitämään puhe!
Puhu haluamastasi aiheesta, 
kuten lähiruoka, yrittäjyys, 
maaseutu, alkutuotanto 
ja/tai matkailu. Puheen kesto 
on maksimissaan 5 min./hlö

Musiikkiesityksestä vastaa Marko ja Vauhko Varsa -yhtye. 

Pyydämme kaikkia ottamaan huomioon 
ulkotilaisuudessa yleiset koronaohjeistukset:
hygieniaohjeet ja turvaetäisyydet. 

Poni-
ratsastusta

perheen 
pienimmille.

torstaisin sarakylän alueelta 
rytingin kauppaan. 2,50€/henk.

Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä
arto 0400 244 195, seija 040 507 2318

taksi piipponen oy

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 11.8. kaavoitusaloi-
tetta Yhteistuuli tuulivoimahankkeen osayleiskaavojen laadin-
nasta. Hankealueet käsittävät Kivarin ja Pärjänsuon yhteismet-
sien alueet, joiden lisäksi yksityisten maanomistajien kanssa 
maankäyttösopimusneuvottelut ovat käynnissä. Osallistuin asi-
an käsittelyyn tietämättä jääviydestäni, joka minun olisi tieten-
kin ollut asianmukaista tarkistaa ennen kokousta. Kokouksen ai-
kana asian tiedostin ja ilmoitin, mutta asiaa oli mahdoton siinä 
vaiheessa tarkistaa. Turhaan ei itseään asian käsittelystä saa jää-
vätä. Selvitin asian heti tuoreeltaan kokouksen jälkeen ja jääviys 
tuli ilmi. Ilmoitin asian viipymättä eteenpäin. Jääviydestäni johtu-
en tehty päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja kaa-
voitusaloite tulee uudelleen käsiteltäväksi myöhemmin. Haluan 
julkisesti myöntää erehdykseni ja pahoittelen asiassa koituvaa 
ylimääräistä työtä.

Toimiessani asiassa puheenjohtajana, kokoustekninen vir-
heeni esti minua jättämästä asiaan eriävän mielipi-
teen. En hyväksy massiivisten tuulivoimapuistojen 
rakentamista lähelle asutusalueita.

Ystävällisesti
Mirka Väyrynen

Tiedoksi jääviysasian 
käsittelyssä

Pudasjärveläisten työnhakijoiden tarpeisiin on räätälöity alkeis-
ta lähtevää yksilöllisesti ohjattua tietoteknisten laitteiden ja 
sähköisten palveluiden käytön valmennusta. Sähköisten työnha-
kupalveluiden käyttövalmennus järjestetään Puikkarin kokousti-
loissa 31.8.-1.9., 8.-9.9. ja 14.-15.9. kello 9–15. 

Valmennuksessa opastetaan ATK-laitteiden, tietokoneen/äly-
puhelimen/tabletin käyttöä. Myös omilla laitteilla voi harjoitel-
la tai käyttää kouluttajan kannettavaa tietokonetta. Sähköisten 
palveluiden maailmaan perehdytään ohjatusti niin, että opitaan 
käyttämään tärkeimpiä palveluita kuten Te-palveluiden Oma 
asiointi, Terveyspalveluiden Omakanta ja Kelan palvelut.  Säh-
köpostin käyttöä harjoitellaan ja jokaiselle luodaan oma säh-
köpostiosoite. Valmennuksen aikana kehitetään työnhakutaito-
ja alkeista lähtien ja opetellaan hyödyntämään tietotekniikkaa 
työnhaussa. Ohjelma räätälöidään osallistujien tarpeiden mukai-
sesti ja myös yksilöohjausta annetaan päivien aikana. 

Valmennus on Vahvaksi -osatyökykyisten työllistäminen 
-ESR-hankkeen työnhakuvalmennus. Se on räätälöity työnha-
kijoille, jotka tarvitsevat opastusta hoitaa omia asioitaan säh-
köisesti.  Esimerkiksi työnhakijalla on usein seinä vastassa, jos 
hänellä ei ole omaa sähköpostiosoitetta. Ilman sähköpostiosoi-
tetta ei voi lähettää eteenpäin työnhakuohjelmissa työhakemus-
ta tai ilmoittautumisia koulutuksiin.

Tämä valmennus on suunniteltu yhdessä TE-toimiston asian-
tuntijoiden kanssa ja palveluun haetaan TE-palveluiden verk-
kosivujen kautta. TE-toimisto tekee valinnat ja lähettää kutsut 
valmennukseen. Valmennuksen aikana työnhakija saa sekä työt-
tömyysetuuden että kulukorvauksen. Koulutuksen järjestää Aa-
mos Grup Oy ja kouluttajana toimii Salla Herrala. Aili Jussila 
lupaa antaa jokaiselle kiinnostuneelle lisätietoa ja auttaa val-
mennukseen hakeutumisessa.

Aili Jussila
Vahvaksi-hankkeen projektipäällikkö 

Työnhakijoille tarjolla 
ATK-koulutusta alkeista 

lähtien 

Miesten Nelonen 
FC Kurenpojat - Ajax su 23.8. klo 15. 
Vapaa pääsy.  Tervetuloa!

FC Kurenpojat
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Muraset viihtyvät Marikaisjärvellä työn ja harrastuksiensa parissa
Mikä saa lapsiperheen 
muuttamaan Mursunsaa-
rella olevasta uudehkosta 
omakotitalosta 15 kilomet-
rin päähän Marikaisjärvel-
le? Harvemmin tapaa maal-
le muuttavia perheitä kuin 
päinvastoin tekeviä. Aki ja 
Henna Muranen asuivat ra-
kentamassaan omakotitalos-
sa Mursunsaarella Hennan 
kodin ja mummulan naapu-
rissa. Molemmilla oli vaki-
tuiset työt Kurenalla ja kaksi 
kolmesta lapsesta kävi pe-
ruskoulua. Ulkopuolisen sil-
min kaikki oli hyvin, lyhyet 
työ- ja asiointimatkat. 

Henna ja Aki ovat silmin 
nähden ahkeria ja käsistään 
taitavia. Mursunsaaren ko-
din tilat ja pihapiiri alkoivat 
käydä ahtaiksi ja heidän yri-
tyksensä kaipasi paremmat 
toimintatilat. Sen vuoksi he 
olivat alkaneet miettiä muut-
tamistaan maalle. 

- Kävimme Marikaisjär-
vellä paikan päällä tonttia 
katsomassa ja sen jälkeen 
päätös oli helppo tehdä, ter-
veyskeskuksessa sairaan-
hoitajan töissä oleva Henna 
mainitsi. 

Muuttopäätöstään he ei-
vät ole katuneet. Aki on ollut 
ja on edelleen Kontiotuot-
teella töissä, joten hän vei 
talopiirustuksen mukanaan 
työmaalleen. Hirsitalo on 
heidän itsensä suunnittele-
ma ja sen vuoksi mieluinen.

- Muutimme tänne asu-
maan nelisen vuotta sitten, 
Aki mainitsi jyhkeästä per-
heen kodista, joka seisoo 
kauniilla rantatontilla män-
tymetsän keskellä. Tontilla 
olleet kivet ja kivilohkareet 
reunustavat pihapiiriä kaut-
taaltaan ja antavat paikalle 
kauniin ilmeen etenkin ran-
nasta päin katsottuna. Talo 
ikään kuin seisoo kivimuu-
rin takana. 

Lampaita,  
vihanneksia ja kanoja 
Katsellessa Aki ja Henna 
Murasen kodin pihapiiriä 
kaikesta näkee heidän ah-
keruutensa ja mieleen hii-
pii kysymys, miten he saavat 
voimavaransa ja aikansa riit-
tämään. Pihan tuntumassa 
on kasvihuonelampola, kak-
si kookasta ja hyvin hoidet-
tua kasvihuonetta, joissa he 
kasvattavat tomaatteja, pap-
rikaa ja kurkkua. Ulkovaras-
ton yhteydessä on kanala, 
rannassa kookas puutarha 
mansikkamaineen ja marja-
pensaineen. 

- Täällä on mukavasti ti-
laa harrastuksillemme, Hen-
na sanoi hymyssä suin ja 
mainitsi perheen lastenkin 
osallistuvan puutarhatöihin. 

Henna mainitsi saaneen-
sa puutarhaopit mummul-
taan Sirkka Niskasaarelta. 
Opit ovat tuottaneet hyvin 
tulosta, ja molemmista kas-
vihuoneista saadaan run-
saasti satoa yli oman tarpeen 
ja senpä vuoksi he myyvät 
tuotteitaan tutuilleen, työ-
kavereilleen ja lähituottajien 

toripäivillä. 
Lampolassa Muraset kas-

vattavat suomenlampaita 
yritysnimellä Murasenlam-
mas. Lähes satapäinen lam-
maskatras on kesäajan lai-
duntamassa Pudasjärven 
Vääräsaaressa, jossa ne te-
kevät maisemanhoitotöitä. 
Rannan tuntumassa olleessa 
kotihaassa oli maisematöis-
sä kaksi uuhta ja kaksi päs-
siä naapuritalon hakamaas-
sa. Lampaat haetaan kotiin 
syksyn tullen. 

- Olemme keväällä myy-
neet osan lampaistamme ke-
sälampaiksi, ja osa lähtee 
syksymmällä teurastamolle, 
kertoivat Aki ja Henna, joka 
kehräyttää lampaista saata-
van villan langoiksi. Ne hän 
sitten värjää luonnonkas-
veilla ja myy niistä kudottu-
ja tuotteita. Omista lampaan 
taljoista Henna on alkanut 
valmistamaan lämpimiä 
rukkasia. Rukkaset hän te-
kee käsityönä ja niihin saa 
erilaisia painokuvia, jos niin 
haluaa.

Rauni Räisänen

Tämän kevään tiput ovat 
hyvää vauhtia kasvamassa 
muniviksi kanoiksi. 

Tänä keväänä pystytetty 
kasvihuone on tuottamas-
sa runsaan tomaatti- ja pap-
rikasadon. 

Aki ja Henna Muranen viihtyvät Marikaisjärvellä. Hirsikotinsa edustalla oleva kivimuuri on 
kasattu rakennuspaikalta kasatuista kivistä. Niillä istuen he pääsevät ihailemaan järven 
maisemaa.

Aki esittelee kasvihuoneessa kypsyvää paprika- ja tomaat-
tisatoa. Kasvihuone on ensimmäistä kesää käytössä ja sa-
toa tulee runsaasti.  

Kaksi mustaa uuhta laidun-
taa Marikaisen rantaan ulot-
tuvassa kotihaassa tehden 
samalla maisemanhoitotöi-
tä. Monelle kylälle on han-
kittu kesälampaita Murasen 
lampolasta.

Pudasjärven kaupunki ja Suomen Rauhanyhdistyksen Keskusyh-
distys, ovat tehneet Suviseurojen järjestämisestä puitesopimuk-
sen, jolla sidotaan kaupunki ja veronmaksajien rahoja aina vuo-
teen 2033 saakka. Kaupungin maksettava summa 300 000 euroa 
kokonaiskustannuksesta, joka on 450 000 euroa, on kohtuu-
ton. Valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Jorma Kouva kirjoitti 
6.8.tässä lehdessä tästä sopimuksen sisällöstä, jossa oli mm. mai-
ninta kustannuksienjaosta. Elikkä kaupungin osuus on 2/3 osaa 
ja SRK:n 1/3 osa. Hänen esitys 50 ja 50 olisi hyväksyttävissä. Al-
lekirjoittanut olisi noin ontuen ajatuksena rahojen jaon hyväk-
symässä. Mutta tämä kaupungin sitoutuminen noin pitkäksi ajak-
si on mielestäni erittäin arveluttavaa jo siksikin, kun kunnalla on 
suuria maksusitoutumia, joita on maksettava vuosittain. Mutta 
ne koskettavat kaikkia kuntalaisia ja ovat palvelujen tuottamisen 
kannalta välttämättömiä kuten sosiaali-, terveys-, vanhushuolto- 
ja koulukulut ym. 

Ottamatta kantaa mitä ja millaisia tapahtumia mikin yhdistys 
järjestää mm. kyläyhdistyksien toimintaahan on kunnan varois-
ta tuettu yleishyödyllisen toiminnan näkökulmasta, jotka toimi-
vat kuntamme sisällä eri kyläkulmilla. Mielestäni kunnalla on te-
kemistä tulevaisuuden maksuissa, joten rahat kyllä 
menevät ilman pitkiä ylimääräisiä sitoumuksiakin. 
Kertatapahtumat ovat ymmärrettävissä, mutta ei 
tuhlailut. Kaikesta huolimatta hyvää syksypuolen 
kesää.

Erkki Honkanen

Kaupungin ja 
SRK:n sopimuksesta

Työkyvyn tuen palveluilla sopivaan työhön Pudasjärvellä -semi-
naari järjestetään 3.9. kello 13-16. Pudasjärven kaupungintalolla. 
Tapahtumaan on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Tilai-
suus on kaikille avoin. Mukaan toivotaan kaikkia osatyökykyisten 
kanssa toimivia, kuntapäättäjiä ja erityisesti asiasta kiinnostuneita 
kuntalaisia. Seminaari on lähtölaukaus osatyökykyisten työllisty-
misen palvelupolkujen kehittämiseen ja toimivan paikallisen mal-
lin rakentamiseen. 

Jokainen meistä on joskus osatyökykyinen. Työkyky on riippu-
vainen terveydestä, koulutuksesta, elämäntilanteesta ja työn vaati-
muksista.  Jos henkilöllä on käytössä vain osa työkyvystä, eikä hän 
pysty vastaamaan työnsä vaatimuksiin, hän on osatyökykyinen. 

Osatyökykyisten työkyvyn tukemisesta esitelmöi LT, työ-
terveyshuollon erikoislääkäri Raija Kerätär. Hän on pitkän lin-
jan työttömien terveydenhuollon asiantuntija ja monella paikka-
kunnalla hän on ollut mukana kehittämässä uusia toimintamalleja 
työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointiin.  

-Havaintojen ja kokemusten myötä kiinnostus vaativaa työky-
kyarviota kohtaan syveni ja aloitin aiheen tutkimisen. Väitöskirjani 
”Kun katsoo kauempaa, näkee enemmän – Monialainen työkyvyn 
ja kuntoutustarpeen arviointi pitkäaikaistyöttömillä” valmistui ja 
tarkastettiin tammikuussa 2016. Olen tavannut noin 8000 työ-
töntä vastaanotollani työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviossa, ker-
too Kerätär.  

Osatyökykyisten 
palvelujen parantamiseen pureudutaan 

Työterveyshuollon erikois-
lääkäri Raija Kerätär.

-Vahvaksi-hankeen toimesta on selvitetty pudasjärveläisten 
työikäisten kokemuksia matkalta työelämään, koulutukseen tai 
eläkkeelle. Myös osatyökykyisten kanssa toimivien työntekijöiden 
kokemuksia palveluiden toimivuudesta kartoitetaan parhaillaan. 
Tulokset kyselystä esitellään seminaarissa. Ryhmätyöskentelyssä 
pureudutaankin etsimään ideoita ja toimintamalleja osatyökykyis-
ten työllistymisen tukemiseen Pudasjärvellä.

Tilaisuuden järjestää Pudasjärven kaupungin työllisyyspalvelui-
den Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen -hanke. Hanke toi-
mii Euroopan sosiaalirahaston 
rahoittamana (ESR) ja tuen on 
myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus. 

Aili Jussila
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Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Veden, tulen ja valon juhla

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02
La 29.8.2020

Lavalla tahdit takaa tanssiorkesteri 

Maksuton bussikuljetus
Kurenalta non stoppina 
alkaen klo 19.45

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 
Tule! Näe! Koe!

Tervetuloa!lipuT pORTilTA 20 €
K-18

Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 Pudasjärvi

• Revontuli-disko  
• Karaokea ja  
  karaokekilpailun finaali     
  ulkolavalla

• Kokko syttyy klo 22.45 
• Ilotulitus päättää kesä-  
  kauden klo 23.45

Järjestää: 
Lions Club Pudasjärvi  
yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijat 

ARMI TENKULA
& Afrikan Tähti

Alueella 
ravintolapalvelut!

NUoRTEN 
VENETsIA-

LAIsET
pe 28.8.2020 

Disco klo 21-02

Järjestää  Pudasjärven Urheilijat

PUDASJÄRVI -lehti
RAUTIO
~kalustaa unelmasi~

`

Lippu 10€

Kesäteatterimatka Askanmäkeen - Käteistä, kiitos!

Viime sunnuntaina 16.8. pää-
si linja-autolastillinen teatterin 
ystäviä katselemaan ja kuun-
telemaan virkistävää ja haus-
kaa teatteriesitystä Puolangan 

Askanmäelle. Retken järjesti 
toimelias Pudasjärven alueen 
Sydänyhdistys. Kesäteatteris-
sa esitettiin ensi kesän Käteis-
tä, kiitos!- näytelmän kohta-

Lääketieteen professorina 
esiintynyt pudasjärveläinen 
Juha Ylitalo näyttämässä, 
miten hän käyttää nuijanu-
kutusta leikkauspotilaillaan. 

Kesän viimeisen esityksen päätteeksi näyttelijät ja muu teatteriväki kokoontui lavalle ja 
yhtyivät myös yhteisesti laulettuun Suvivalssiin. Ohjaaja Hilkka Oikarinen vasemmalla. 

Askanmäen kesäteatterissa on noin 500 hengen katettu katsomo.

uksia. Rakennusalan yrittäjien 
rahahuolet ja uskaltautuminen 
hypätä digi- ja nettiajan vaa-
timuksilla tapahtuvaan tuot-
teensa mainostamiseen aihe-

Askanmäkeä emännöivä Kirsti Kokko lausui pudasjärveläi-
set tervetulleeksi ja kertoi paikan historiasta käyttäen apu-
na historiakirjailija Mikko Moilasen kirjaa. Vasemmalla lin-
ja-auton kuljettaja Eero Piri. 

Sydänyhdistyksen kesäteatteriretkellä oli 40 henkeä. Linja-autossa oli siitä huolimatta väl-
jää, sillä äskettäin hankittuun Nevakiven autoon olisi mahtunut 61 henkeä. 

uttivat yleisöä naurattavaa 
päänvaivaa yritysjohdolle ja 
pankinjohtajallekin. Mutkia 
oiottiin ja ratkaisuja löydettiin 
entisen kodinkonekauppiaan 
Rainerin avustuksella teuras-
taja Touhon ja pankkineiti Au-
nen yhteiselämän ja tulevan 
lapsen huoltajuuden selkeyt-
tämiseksi. 

Väliajan jälkeen saimme 
kuunnella Aarne Kehäsen ja 

Juha Ylitalon lauluesityksiä. 
Martti Köngäs innostui tulkit-
semaan mukaansatempaavasti 
Ilmari Kiannon tekstiä. Karhu-
tarinan aikana kuulijoille maa-
lailtiin karhun nuoruuden ja 
myöhemmän iän aikaansaan-
noksia valtakuntien rajamail-
la. Amerikoissa kirjeopiston 
kautta lääketieteen professorin 
pätevyyden saavuttanut Juha 
Ylitalon esittämä persoonalli-

nen parantaja oli toimintata-
voissaan pakinallisen hauska, 
omalaatuinen ja yleisöä viih-
dyttävä. Yleisökin pääsi esiin-
tymään laulamalla Suvivalssin 
illan päätteeksi. Mainiosta teat-
terimatkasta kiittäen

Sointu Veivo,  
kuvat Heimo Turunen

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

perattua 
muiKKua 
PuDASJäRVEN 

TORILLA
LA 22.8. KLO 10-13. 

mansiKKaa, 
puHdistettua 

mustiKKaa, vadelmaa 
ym.

p. 044 013 1493/viljo 
Karjalainen. säävaraus 

Kuulutus tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä

Valtatien 20 sekä maanteiden 18775 ja 18777 tie- ja liittymäjärjestelyt
Kurenalan kohdalla, Pudasjärvi

Liikenne- ja viestintävirasto on 24.6.2020 päätöksellään Tra-ficom/98539/05.03.160.01/2020,
hyväksynyt liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman
"Valtatien 20 sekä maanteiden 18775 ja 18777 tie- ja liittymäjärjestelyt Kurenalan kohdalla,
Pudasjärvi”.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus ovat nähtävillä osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (LjMTL 103 §, 108 §) tämän kuulutuksen
nähtävilläoloajan 20.8. - 28.9.2020.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen
julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

ELY-keskus käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Lisätietoja
tietosuojakäytänteistä on saatavilla osoitteessa http://www.ely-
keskus.fi/documents/10191/32266487/POPELY_Teiden_suunnittelun_tietosuojaseloste.pdf.

Kuulutus on julkaistu ELY- keskuksen verkkosivuilla 20.8.2020.

Lisätietoja:
Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 259 ja etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

ely-keskus.fi


