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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Suomi 100 vuotta 
-yhdessä

toritapahtumassa 
runsaasti ohjelmaa s. 7

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 1.9.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Tervetuloa!

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 620, HUOLTO 0440 821 620

Ma-Pe 9.00-17.00

Tracker 
esittelypäivä!
Perjantaina 8.9.2017

klo 9.30-17.00
Paikalla Trackerin edustaja!

Ota vanha pantasi mukaan, teemme 
vastustamattoman vaihtotarjouksen 

vaihdossa uuteen Supraan. 
Pannan ostajalle lisenssi 0€!

www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 PUDASJÄRVI, 
Puh. (08) 821 185

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

Tervetuloa!

avoinna ti ja to klo 14-17.
Os. Rimmintie 15, Pudasjärvi
entinen ruokala 4. rakennus

Unelmatehtaan 
kierrätysmyymälä

Ilmoittaudu ehdokkaaksi 
OPn edustajiston vaaleihin!

Vaalien kulku
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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.

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335   

 AVOINNA:
MA-PE 9-17, 

LA 10-15
Olemme facebookissa!

www.pudasjarvenpuutarha.fi

Tervetuloa!

OMENAPUUT 25,-
KORISTEPUUT, 

KORISTEPENSAAT JA 
HAVUT -30%

KIRSIKKAPUUT -30%
MARJAPENSAAT 

(Herukat, karviaiset)  
35,- / 5 kpl

Pensasmustikat, tyrnit, 
marjatuomipihlaja!

HYVÄT VALIKOIMAT 
MONIVUOTISIA KUKKIA 

-50%
(Pudasjärven puutarhalla 

kasvatettuja)

Mansikantaimet!

Kekkilän Puutarhamulta 50 l  
15,90 / 5 kpl

SYYSKUKKIA!  

SYYSALE!!! 
HYVÄÄ 

ISTUTUSAIKAA!!!

www.k-maatalous.fi

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Konekauppa/maatalous: 
Timo Ahonen 040 587 0856

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260

K-MAATALOUS 
PUDASJÄRVI

VALMISTAUDU METSÄSTYSKAUTEEN
JEPPE AKTIIVI 

PLUS 15 kg
VALIO ACTIVE 

 15 kg
Valkuainen 27%. Rasva 25%.
Aktiivi Plus on tarkoitettu 
paljon liikkuvien koirien 
täysravinnoksi. Energiapi-

Valkuainen 30% .                            
Rasva 20%.
Valio Active koiranruoka 
on suunniteltu nimensä 
mukaisesti aktiivisille 
kaiken kokoisille ja rotui-

3295
/säkki 3390

/säkki

sille koirille. Tämä 
koiranruoka soveltuu 
erityisesti veto- ja 
metsästyskoirille.

toinen Aktiivi 
Plus sisältää 
runsaasti hyvin 
sulavaa rasvaa 
ja hyvälaatuista 
valkuaista.

Myynnissä Lapinlehmän 
KÄSINTEHTYÄ 

LEIPÄJUUSTOA TUOREELTAAN
la 2.9. ja to 7.9. klo 10.00-11.30

tai niin kauan kuin tuotetta riittää. 
Mukana myös vasikan jauhelihaa ym.

Puh. 045 324 9675/Mirka Pääkkö, LammaLove
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 3.9. kello 10, Juha Kuk-
kurainen, Valtteri Laitila, Keijo Piirainen.

Kuorot: Vox-Margarita ke 6.9. kello 18, kirkkokuoro to 
7.9. kello 18.

Kehitysvammaisten leiripäivä Taivalkoskella ke 
20.9. (yhdessä läheisten ja hoitajien kanssa) Lähtö 
seurakuntakodilta kello 8.35 ja paluu kello 15 mennes-
sä. Ilmoittautuminen ja ruokavaliot 12.9. mennessä dia-
konissa Eeva Leinoselle p. 0400 866 480 tai kirkkoher-
ranvirastoon. Omavastuu 10 €.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 7.9. kello 17.

Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 4.9. kello 11.

Naisten Pankin tapahtuma- Kävele naiselle ammatti 
Rajamaan rannassa su 10.9. kello 12 alkaen. Kerääm-
me tapahtumassa rahaa kehitysmaiden naisten parem-
man tulevaisuuden puolesta. Tervetuloa mukaan koko 
perheen hyväntekeväisyyskävelyyn!

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 4.9. kello 18.

Miestenpiiri rippikoulusalissa ti 5.9. kello 17.30, Keijo 
Piirainen, Timo Liikanen.

Isoskoulutuksen ilmoittautuminen alkaa. Kaikki tänä 
vuonna rippikoulun käyneet voivat ilmoittautua isoskou-
lutukseen. Isoskoulutus kestää 1,5 vuotta ja sisältää 
mm. viisi viikonloppuleiriä Hilturannassa. Isoskoulutus 
alkaa 23.–24.9. Hilturannan leirikeskuksessa. Ilmoittau-
tumiset Tiinalle tai Markolle.

Varhaisnuorten eräleiri ”Hänen Majesteettinsa sa-
laisessa palveluksessa”  8.–10.9. Kangasjärven lei-
rikeskuksessa 3.-7. luokkalaisille. Leirillä yövytään tu-
vassa sekä tarvittaessa seurakunnan kaminateltassa. 
Leiri on ilmainen, leirille mahtuu 20 ensiksi ilmoittautu-
nutta. Sitovat ilmoittautumiset ma 4.9. kello 13 mennes-
sä kirkkoherranvirastoon 08 882 3100. Lisätietoja leiris-
tä Tiina 040 571 4636 tai tiina.inkeroinen@evl.fi.

Partiot aloittavat ke 6.9. seurakuntakodilla kello 17–18 
Sudenpennut (7-9v), kello 18-19 Seikkailijat (10-11v) ja 
kello 19–20 Tarpojat (12-17 v). Lisätietoja partiosta Tii-
nalta 040 571 4636.

Perhekerho: seurakuntakodin perhekerho keskiviik-
koisin kello 10–13 ja maanantaisin iltaperhekerho kel-
lo 17-19. 

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla maanantai-
sin kello 13–15 ja perjantaisin kello 9.30–12.00. Ilmoit-
tautumiset lastenohjaajille p. 040 743 4896 tai 040 586 
1217. 

Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat Yli-Livolla Marjo ja 
Kaarlo Illikaisella pe 8.9. klo 18.30 (Pekka Lehto). Seu-
rat Sarakylän koululla su 3.9. klo 12 ja 19 (Iivari Jurmu, 
Juha Myllyneva). Käsityöilta Sarakylässä Vesa Sarajär-
vellä pe 8.9. klo 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 3.9. klo 
16 (Valtteri Laitila, Simo Kinnunen).

Kastettu: Matias Samuli Pirttikoski, Volmari Aleksante-
ri Leinonen

Haudattu: Elsa Maria Manninen 95 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

Syötteen matkailuyhdistyksen uusi vetäjä Tarja Puutio 
Syötteellä tuulisella tunturin huipulla.

Syötteen Matkailuyhdistyk-
sen vetäjäksi sekä Attrac-
tive Oulu Region (AOR) 
– osahankkeen projektipääl-
liköksi on valittu Tarja Puu-
tio Oulusta. Hanke on laaja 
matkailun kehittämishanke 
Pohjois-Pohjanmaan alueel-
la ja se kestää elokuuhun 
2018. 

Puutio aloitti työt elo-
kuun alussa. Hän on kou-
lutukseltaan kauppatieteen 
maisteri. Tähänastisen työ-
uransa hän on tehnyt myyn-
nin, hallinnon ja matkailun 
parissa Suomessa ja Ruotsis-
sa. Nykyään hän asuu Ou-
lussa kolmen lapsensa kans-
sa ja Oulusta hän on myös 
kotoisin. 

Tarja Puutio Syötteen Matkailuyhdistyksen vetäjäksi
Tarja Puutio on myös itse 

aktiivinen matkailija ja liik-
kuja. Vapaa-aika kuluu pal-
jolti liikunnan parissa sekä 
hänellä itsellään että lapsil-
la. Laskettelurinteet ovat eh-
doton osa perheen talvilo-
mailua.

Syöte on tuttu ”kotirinne” 
jo vuosien ajalta ja sen tuntu-
rialue on sopivan ajomatkan 
päässä Oulusta. Hyvät ja hy-
vässä kunnossa olevat rin-
teet ja teineille snowpark, 
luonnonrauha, makeat mai-
semat tykkylumipuineen 
sekä hyvät palvelut teke-
vät Syötteestä ainutlaatuisen 
paikan, mihin on mukava 
palata kerta toisensa jälkeen. 

Tykkylumi, revontulet, 

rinteet, latuverkosto ja talvi-
pyöräily sekä erilaiset tapah-
tumat ovat muutenkin sekä 
kansallisen että kansain-
välisen tason vetovoimate-
kijöitä Syötteellä. Syötteen 
ainutlaatuinen Tunturikou-
lu-konsepti laajentaa lapsi-
perheiden mahdollisuuk-
sia viettää aikaa tunturissa 
myös kouluaikoina. Pudas-
järven hirsirakentaminen ja 
sen erityisosaaminen on nos-
tanut kaupungin profiilia ja 
on hyvin näkyvissä myös 
Syötteellä. Jatkossa on tar-
koitus, että näin on yhä ene-
nevässä määrin.  

Vaikka Syötteen matkailu 
painottuukin talviaikaan, ei 
missään nimessä sovi unoh-

taa, että Syöte on upea ym-
pärivuotinen matkailukoh-
de. Luonnonrauha ja upeat 
tunturimaisemat houkutte-
levat luonto- ja aktiivilomai-
lijoita myös kesä- ja syysai-
kaan. Kalaisat vedet, sieni- ja 
marjamaastot sekä mahta-
vat patikointi- että maasto-
pyöräilyreitit tarjoavat upeat 
puitteet lomailuun ja liikku-
miseen. Omat silmänikin 
ovat auenneet entisestään 
uuden työn myötä jo nyt 
myös kesä- ja syysajan mah-
dollisuuksille. 

Kahden tunturin ja Kan-
sallispuiston ympärille ra-
kennettu Syötteen matkai-
lualue kehittyy ja laajenee 
matkailukohteena jatkuvas-

Ilman vettä ei ole elämää, vain hiekkaa 
ja autiomaata. Suomessa hyvänlaatuinen 
puhdas vesi on luonnonrikkaus. Monissa 
Afrikan maissa on kuivuutta ja tulvia, jot-
ka tuhoavat sadon, sekä saastuttavat käyt-
töveden. 

Raamatussa on tekstiä myös vedes-
tä, monessakin kohdassa. Sellaisestakin 
vedestä, joka sammuttaa janon ikuisiksi 
ajoiksi? Jeesus puhui samarialaisen naisen 
kanssa Jaakobin kaivolla. Jeesus sanoi, että 
joka juo hänen antamaansa vettä, ei ja-
noa enää koskaan. Hänen vetensä synnyt-
tää lähteen, joka kumpuaa ikuisen elämän 
vettä. (Joh.4:5-15). Tässä onkin ajattelemi-
sen aihetta, vettä janoaville. Jano loppuu, 
mutta se tulee uudestaan. Sateen jälkeen 

luonto on raikas ja elävän näköinen, ku-
ten otsikon ensimmäinen sana on. Jeesus 
puhui vertausta käyttäen. Kun hänen sa-
nansa uskoo, tulee autuaaksi. Otsikon kol-
mas sana saa vahvistuksen. Kun on sisäi-
nen rauha, ei enää janoa. 

Lehtimajanjuhla oli yksi juutalaisten 
suurista juhlista. Sitä vietettiin kahdella 
teemalla: 40-vuotisen erämaavaelluksen 
ja syksyn satokauden juhlana. Lehtimajan-
juhlaa vietettiin Jeesuksen aikana asumal-
la seitsemän päivän ajan luonnonmateri-
aaleista rakennetuissa majoissa. Niiden 
katot olivat harvoja. Majoittuneet näkivät 
juhla-ajan täysikuun ja tähdet. Sisään ro-
piseva sade koettiin lupauksena siunauk-
sesta. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus 

nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä: 
”Jos jonkun on jano, tulkoon hän minun luok-
seni ja juokoon! Joka uskoo minuun hänen si-
simmästään kumpuavat elävän veden virrat, 
niin kuin kirjoituksissa sanotaan”, Joh. 7:37-
39. Tällä Jeesus tarkoitti Pyhää henkeä, 
jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. 

Elämme haasteellisia aikoja, otetaan 
oppia muurahaisista. Kannetaan kortta sa-
maan suuntaan ja samaan kekoon. Koulu-
laisten ja kaikkien ihmisten on hyvä muis-
taa, että joka heikompaa auttaa ja tukee, 
on sankari. Tarvitsemme vettä, ravintoa, 
sopua ja Jumalan sanaa.

Mauno Ruokangas

Eläväksi ja autuaaksi tekevä vesi

ti. Syötteellä on hyvät tu-
levaisuudennäkymät yhä 

kasvavan aktiivi- ja luonto-
matkailun myötä. HT

Sankarivainajien muistolaatat kunnostetaan
Kirkkoneuvosto kokoontui 
maanantaina 28.8. 

Riekinkankaan ja Sara-
kylän hautausmaan sanka-
rivainajien muistolaatat ja 
muut muistomerkit on pää-
tetty kunnostaa. Työ tehdään 
jo kuluvan vuoden puolel-
la. Töiden suorittamiseen hy-
väksyttiin Koilliskivi/Heikki 
Harjun 16 200 euron tarjous. 

Todettiin, että seurakun-
takeskuksen kellotapulin 
kunnostus ja huoltomaalaus 
on toteutettu Rakennusliike 
Asuntoinsinöörien toimesta 
hyvien maalausolosuhteiden 
vuoksi ripeästi ja vastaanot-
totarkastus on pidetty jo hei-
näkuun alkupäivinä. Lisäksi 
toteutettiin lisätyönä kello-
tapulin ritiläseinien uusimi-

nen harvalaudoituksella sekä 
sokkelin korjaus ja liimapi-
lareiden lahonneiden osien 
korjaus. Taloudellisessa lop-
puselvityksessä töiden kus-
tannukseksi todettiin noin 28 
000 euroa, joka hyväksyttiin. 
Alkuperäinen kustannus-
arvio oli 20 000 euroa, joten 
kirkkovaltuustolle esitetään 
hankkeen kokonaiskustan-
nusten noin 8 000 euron yli-
tysoikeutta.

Rakennustoimikunnan eh-
dotuksesta hyväksyttiin kir-
kon rakenteellisen tiivistys- ja 
energiakorjauksen LVIA-, S-, 
RAK- suunnittelijaksi Sweco 
Talotekniikka Oy. Suunnit-
telun kokonaiskustannusar-
vio on 34 250 euroa sisältäen 
myös pääsuunnittelijan teh-

tävät.
Pitkäaikainen lapsityön-

ohjaaja Sinikka Luokkanen 
siirtyy eläkkeelle syyskuun 
alusta. Lapsityön henkilö-
rakennetta pohdittaessa on 
päädytty ratkaisuun, että vir-
kaa ei täytetä ja että kasva-
tusjohtajana toimiva seura-
kuntapastori vastaa lapsityön 
tiimin kokonaisjohtamises-
ta. HT

Seurakuntakeskuksen vuon-
na 1985 valmistunutta kello-

tapulia oli tarve kunnostaa ja 
tehdä huoltomaalaus. Lisä-
työnä toteutettiin myös riti-
läseinien uusiminen harva-

laudoituksella sekä sokkelin 
korjaus ja liimapilareiden la-

honneiden osien korjaus.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kenkien käyttömukavuus tärkeää
Pudas-Koneen myymä-
lässä vietettiin perjantaina 
11.8. jo useammalta vuodel-
ta tuttua suomalaisten Sie-
vi-jalkineiden teemapäivää. 
Paikalla ollut Sievin tehtaan 
edustaja Matti Niemelä oli 
tuonut päivää varten muka-
naan myös Sievin jalkascan-
nerin. Niemelä kertoi, että 
laite on kehitetty yhteis-
työssä eri alan asiantuntijoi-
den kanssa. Laitteen avulla 
saadaan tarkat ja yksilölli-
set tiedot jalan mitoista. 

-Koska eri ihmisillä esi-
merkiksi jalan leveys ja ho-
vikaarenmuoto voi olla hy-
vin erilainen, kannattaa 
sopivan jalkineen valin-
ta tehdä huolella. Laaduk-
kaan ja omalle jalalle sopivi-
en pohjallisten hankintaan 
kannattaa myös kiinnittää 
huomiota, korosti Niemelä.

Jalkinetehtaan uusiin 
tuotteisiin kuuluu muun 
muassa nahkaiset metsu-
rin turvajalkineet. Niemelä 
kertoi, että viiltosuojatuis-
sa maihareissa on turva-
kärki ja pohjassa naulaan 
astumissuoja. Kengät ovat 
veden pitävät gore-tex kal-
von ansiosta.

-Verrattuna perinteisiin 
metsurin turvasaappaisiin 
kengät ovat kevyet ja niissä 
on myös nilkkatuki. Koska 
uuden turvajalkinemallin 
pohjamateriaali ei ole liian 
jäykkä, ovat monen muun-
kin ammattiryhmän edus-
tajat tykästyneet kenkiin. 
Kenkien käyttömukavuut-
ta lisää myös se, että niissä 
on rullaavat nauhalenkit ja 
nauhat on helppo kiristää, 
kertoi Niemelä.

Pudasjärveläinen Esko 
Apila vieraili myymälässä 
mielessään sopivien kenki-
en hankinta syksyn marja-
reissuja varten. Ostopää-

tös tuttavien suosittelemien 
kevytsaappaiden hankin-
nasta oli enää kiinni oikean 
kokoisten jalkineiden sovit-
tamisesta. Kun saappaat oli 
testattu ja todettu muka-
vaksi, päätti Apila käyttää 
vielä hyväkseen tilaisuutta 
ja mittautti jalkansa jalkas-
canneri-laitteella. Saatujen 
tietojen perusteella Apila 
päätti vielä hankkia uusiin 
saappaisiin erikoispohjalli-
set. 

Kauppias Kyösti Hök-
kä kertoi, että koska pudas-
järveläiset ovat tunnetus-
ti innokkaita marjastajia, 
sienestäjiä ja metsästäjiä, 
kevytsaappaiden käyttöse-
sonki painottuu loppukesäl-
le ja syksyyn. Loppukesän 
ja syksyn satokausi näkyy 
mukavasti myös pakaste-
arkkujen ja- kaappien kau-
pankäynnissä, totesi Hök-
kä. 

Pertti Kuusisto

Esko Apilan jalkojen mittatiedot, jalan koko ja leveys sekä 
jalkaholvin korkeus mitattiin kätevästi Sievin jalkascanne-
rilla. Sievin tehtaan edustaja Matti Niemelä esitteli tuloksia 
ja mittausta seurasi mielenkiinnolla kauppias Kyösti Hökkä.

Pudasjärveläisellä Esko Apilalla oli mielessään kevytsaappaiden hankinta syksyn marja-
reissuja varten.

ilta alkaa monipuolisella buffetiltapalalla
amerikkalaiseen tyyliin,

jonka jälkeen huutokauppa klo 18.30

SYKSYISET
HUUTOKAUPPA-

MYYJÄISET

TERVETULOA!
Järjestää Pudasjärven Rauhanyhdistys

RAUHANYHDISTYKSELLÄ
pe 8.9. klo 17.00 alkaen

- LÄTTYKAHVIT             - ARVONTAA
- pääpalkintona mökkiviikonloppu Vuokattiin
- lastenarvonnasta mm. polkupyörä
- LAPSILLE OMAA OHJELMAA
- KAALILAATIKKOA KOTIIN VIETÄVÄKSI

www.r-kioski.fi/kauppiaaksi

      Tämä on hauskaa,
vastuullisempaa
kuin myyjän työ.
R-kauppias Iitu, Kuopio

HAEMME NYT     -KAUPPIAITA
PUDASJÄRVELLE JA OULUUN

Jos saat virtaa asiakaspalvelusta ja olet yrittäjähenkinen, tule
Ärrälle kauppiaaksi. R-kioskilla on helppo aloittaa
kauppiaana, etkä tarvitse suurta alkupääomaa. 

 
Kiinnostuitko? Tule kuulemaan lisää kauppiastoiminnasta
kauppiasinfoomme ke 6.9 klo 17-19 Ravintola Meritaan 

(Jukolantie 4, Pudasjärvi). 
Tarjoilumäärien vahvistamiseksi ilmoittautuminen ke

6.9.2017 klo 12.00 mennessä ja lisätietoja: 
rekrytointi@r-kioski.fi tai 0400-814863

Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton Pudasjärven yh-
distys lahjoitti yläluokkien 
tukioppilaille tukioppilas-
hupparit lukuvuoden en-

Tukarit 
näky-
väksi!

simmäisenä päivänä. Tu-
kioppilaita kannustettiin 
ottamaan tärkeä rooli hal-
tuunsa, eli mm. edistämään 
hyviä kaverisuhteita ja kou-
luviihtyvyyttä, ylläpitämään 
myönteistä ja reilua ilma-
piiriä koulussa, sekä huo-
maamaan ja puuttumaan 
mahdollisiin kiusaamista-
pauksiin koulussa. Lisäk-

si toivottiin yhteistyötä pai-
kallisen MLL-yhdistyksen 
kanssa tapahtumien ja kerä-
ysten merkeissä. 

Tukarit olivat tyylikkäitä 
uusissa huppareissaan!

Jonna Puhakka/
tukioppilasvastaava,  
MLL Pudasjärvi

Paljon 
Uutuuksia!
•	Maustekahvia,		
	 Teetä	ja	-Suklaata	
•	Aikuisten	
	 Puuhapusseja
•	Vuosikehyksiä	
•	Hauskoja	
	 Lahjapakkauksia
•	Koulutarvikkeita,	yms.

Tuliaiset,	 
Lahjat,	
Matkamuistot,
Askartelu- 
tarvikkeet,
Pelit,	Lelut,
...ja	Paljon	Muuta!

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

S-marketissa	Pudasjärvellä
Avoinna:	Ma-Pe	10-17,	La	10-14
www.AarreKauppa.net

S-marketissa Pudasjärvellä
Ma-Pe 10-17, La 10-14 
Matkahuolto: Ma-Pe 10-17
www.aarrekauppa.net

  Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,
Askartelutarvikkeet,
Pelit, Lelut, ...ja Paljon Muuta!

YLLÄTYSTARJOUKSIA! mm.
* Ihanat PÖYTÄKYNTTILÄT ja 

HAMA -h  elmipakkaukset
OTA 3, MAKSA 2,

saat edullisimman ILMAISEKSI!
 * AURINKOLASIT -50%

Nyt YLLÄTYS-

 TARJOUKSIA!

Lisää Tarjouksia myymälässämme!
Tule tekemään löytöjä!

Pe 1.9. klo 6.15-14 La-su 2.-3.9. suljettu

POIKKEUSAUKIOLOAIKA 
PUIKKARISSA 1.-3.9.2017 
HUOLTOTÖIDEN TAKIA.

Ma 4.9. alkaen: ma, ke klo 12-20, 
ti ja to klo 6.15-20, pe-su klo 12-18
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LEIJONAT KIITTÄVÄT
Teitte kanssamme 

onnistuneet Venetsialaiset!
Lämpimät kiitoksemme kaikille 

yhteistyökumppaneillemme ja tukijoillemme!
Sydämelliset kiitoksemme kaikille talkoolaisille!

Lahjakortin arvonnan suorittivat leijonista Pentti Kinnunen 
ja Katri Virtanen. Onnettarena toimi Satu Kynsijärvi. 

Lions Club Pudasjärvi 

Venetsialaislippuja myytiin hieman koleasta säästä ja 
useista päällekkäisistä tapahtumista 

huolimatta noin 650 kpl.
Pääsylippunumeroiden kesken suoritetussa 

arvonnassa lahjakortin yhden vrk Hotelli Iso-Syötteen 
Kotkasviitin majoitukseen 2:lle hengelle 

saa lunastaa numerolla 361 
ottamalla yhteyttä Eero Ahoseen p. 040 530 2536. 

Onnittelumme jo etukäteen voittajalle!

Pudasjärven kaupunginhal-
lituksen kokous käynnis-
tyi tiistaina 29.8. kaupungin 
konserniyhtiöiden Pudasjär-
ven Lämpö Oy:n ja Pudas-
järven Vuokratalon Oy:n uu-
sien toimitusjohtajien Sami 
Vartiaisen ja Jouko Väänäsen 
esittäytymisellä. Kaupungin-
johtaja Tomi Timonen myös 
piti ennen varsinaisten asioi-
den käsittelyä kaupunginjoh-
tajan katsauksen. 

Unelmatehas  
muotoutuu
Kehittämisjohtaja Jorma Pie-
tiläisen esitteli Unelmate-
has-yhteisön ja Unelmate-
has Oy:n nykyistä tilannetta, 
Kurenalan koulun tyhjen-
nystä ja johtamisjärjestel-
mää. Hänet valtuutettiin 
neuvottelemaan ja päättä-
mään Unelmatehas-yhteisön 
ja Unelmatehas Oy:n käyn-
nistämisessä olleen Honka-
lampisäätiön kanssa tilatun 
yhtiötä koskevan toimeksi-
annon muutokset. Samalla 
se päätti toteuttaa Unelma-
tehtaan toiminnan juurrut-
tamisen joko palkkaamalla 
määräaikaisia työtekijöitä tai 
ostamalla ulkopuolisia pal-
veluita juurruttamisen var-
mistamiseksi. 

Unelmatehas -yhteisöön 
kootaan useista toimijoista 
muodostuva kokonaisuus, 
joka tukee yksilöiden kehit-
tymistä. Yhteisö tarjoaa työ-
kokeilu-, työharjoittelu- ja 
työpaikkoja. Yhteisössä tu-
etaan myös yrittäjyyteen 
mm. tarjoamalla yrittäjiksi 
aikoville koulutusta ja neu-
vontaa sekä mahdollisuus 
käynnistää yritystoiminta 
hautomoympäristössä. 

Unelmatehtaan nykyi-
sen toiminnan muodostavat 
kolmannen sektorin toimi-
joista Työpetari ry ja Pudas-
järven 4H-yhdistys, kaupun-
gin työllistämisestä vastaava 
henkilöstö sekä kotouttami-
sesta vastaava henkilöstö. 
Lisäksi kaupungin elinkei-
nopoliittisena toimenpitee-
nä on käynnistetty elintar-
vikealan hautomo –Kööki. 
Näiden lisäksi yhteisössä 
tulevat toimimaan kolman-
nen sektorin yhdistykset 
sekä kaupalliset yritykset ja 
osuuskunnat. Yksi merkit-
tävä toimija yhteisössä on 
Unelmatehas Oy, joka hakee 
uusia liiketoiminta-alueita, 
jotka työllistävät pudasjär-
veläisiä kaupallisilla periaat-
teilla.

Uusille  
tuotantosuunnille 
tukea
Maaseutuelinkeinojen ke-
hittämistuen piiriin uusien 
pienimuotoisten tuotanto-
suuntien avustamiseen hy-
väksyttiin tukea 50 prosenttia 
enintään 10 000 euron han-
kintoihin. Samalla päätettiin 
oikeuttaa kehittämisjohtajan 
tekemään avustuspäätöksiä 
käytettävissä olevien määrä-
rahojen puitteissa.

Jätehuoltoa  
keskitetään Oulun 
Jätehuollolle
Pudasjärven Jätehuollon 
asiakasrekisteritiedot luovu-
tetaan Oulun Jätehuolto Oy:n 
käyttöön jätehuollon järjestä-
miseksi. Samalla se esittää 
valtuustolle, että Pudasjär-
ven kaupungin jätehuollon 
laskutus ja perintä siirretään 
Oulun Jätehuolto Oy:n hoi-
dettavaksi. Siirtyvä lasku-
tus koskee pienkiinteistöjen 
perusmaksuja, jäteastioiden 
kuljetus- ja käsittelymaksuja, 
aluekeräyspisteiden ja kimp-
pojen maksuja sekä näihin 
liittyvää perintää.

Katuvaloverkko  
HSK Sähkölle
Hyväksyttiin HSK Sähkö 
Oy:n tarjous Pudasjärven 
kaupungin katuvaloverkon 
käytöstä ja kunnossapidosta 
sopimuskaudelle 2017-2022. 
HSK Sähkö Oy:n tarjous oli 
104 400 euron arvoinen. Yl-
läpitoalue käsittää kaupun-
gin tie- ja katuverkon, yleiset 
alueet sekä puistot. Valopis-
teiden lukumäärä on noin 2 
500 kappaletta ja keskuksi-
en määrä noin 40. Tehtävä 
sisältää kaupungin katuva-
loverkon ja siihen liitettyjen 
laitteiden käyttö- ja kunnos-
sapitotehtävät kokonaispal-
veluna. Lisäksi palvelusopi-
mus velvoittaa toimimaan 
kaupungin asiantuntijateh-
tävissä, edustustehtävissä, ti-
laajaa avustavissa tehtävissä 
ja huolehtimaan niistä omis-
tajan näkökulmasta milloin 
niistä erikseen sovitaan.

Teknisen johtajan 
virka hakuun
Ritva Kinnulalle myönnettiin 
ero teknisen johtajan virasta 
1.1.2018 alkaen

ja hyväksyttiin Kinnu-
lan jatkamisen määräaikai-
sen palvelusuunnittelijan vi-
ran hoitajana eläkeikänsä 
täyttymiseen saakka. Samal-
la kaupunginhallitus julisti 
teknisen johtajan viran haet-
tavaksi vakinaisesti täytettä-
väksi 1.1.2018. Nykyisin vir-
kaa on hoitanut vt:nä Eero 
Talala. 

Elinkeinoyhtiötä 
laaditaan
Valtuustolle esitetään, että 
Pudasjärven kaupunki pe-
rustaa kehitysyhtiön, joka tu-
lee kaupungin 100 prosentti-
seen omistukseen. Kaupunki 
myy käypään arvoonsa pe-
rustettavalle yhtiölle liitteen 
mukaisen kiinteän ja irtai-
men omaisuuden. Kaupasta 
laaditaan erillinen kauppa-
kirja ja ennen kauppaa teete-
tään tarvittaessa ulkopuoli-
nen erillinen arvonmääritys, 
ellei käypä arvo ole muutoin 
luotettavasti määriteltävis-
sä. Tämän hetken käypä arvo 
myytävälle omaisuudelle on 
350 000 euroa. Kauppahinta 
jää kokonaisuudessaan yhti-
ön velaksi kaupungille ja ve-
lalle tulee maksaa markki-
nahintaista korkoa, mikä on 

1,25 prosenttia. 
Kaupunki sijoittaa yh-

tiöön 1,1 miljoonan euron 
suuruisen pääomasijoituk-
sen, joka kirjataan sijoitetun 
vapaan pääoman rahastoon 
(SVOP-rahasto). Sijoituksel-
le kaupunki odottaa tuottoa 
vähintään keskipitkällä aika-
välillä.

Kaupunginvaltuustolle 
esitetään, että se valtuuttaa 
kaupunginhallituksen ryh-
tymään tarvittaviin toimiin 
osakeyhtiön perustamisek-
si, mukaan lukien valmis-
telemaan ja hyväksymään 
perustettavan yhtiön yhtiö-
järjestys- ja perustamisasia-
kirjat sekä yhtiön ja kau-
pungin välille laadittavat 
kauppakirjan ja velkakirjan 
sekä niiden ehdot.

Virka-apua Iille
Iin kunnan kanssa päätettiin 
sopia Iin asemakaavan poh-
jakartan tarkastustyöstä. Tar-
kastustyö on kertaluontoinen 
ja sen suorittamisesta peri-
tään 345 euron maksu. Teh-
tävään ei sisälly mahdollisia 
tarkastusmittauksia maastos-
sa. Iin kunta pyysi Pudasjär-
ven kaupungilta virka-apua 
Iin keskustan alueen asema-
kaavan pohjakartan täyden-
nysmittauksen tarkastami-
sessa ja hyväksymisessä. Iin 
kunnalla ei ole palvelukses-
saan tehtävän suorittamiseen 
hyväksyttävää viranhaltijaa 
eikä maanmittauslaitos suo-
rita enää kyseistä tehtävää.

Takaus  
lämpölaitoksen  
perustamiseksi
Valtuustolle esitetään, että se 
myöntäisi omavelkaisen ta-
kauksen Pudasjärven Lämpö 
Oy:lle uuden lämpölaitoksen 
rakentamiseksi. Myönnettä-
vän takauksen määrä on 80 
prosenttia, kuitenkin enin-
tään 6 944 000 euroa raken-
nushankkeen bruttoinves-
toinneista.

Tilatyöryhmä  
perustettiin
Kaupungin on tulevina vuo-
sina merkittäviä tarpeita jul-
kisien tilojen uudistamiselle 
ja käytöstä poistuvien tilo-
jen jatkokäytön ratkaisemi-
selle. Kaupunginvaltuuston 
aiemmin tekemän päätöksen 
mukaisesti kaikessa julkises-
sa rakentamisessa selvitetään 
ensin mahdollisuus rakentaa 
hirrestä ja puusta, ennen kuin 
mietitään muita vaihtoehtoja. 
Palveluvalikoimaa laajenta-
vista hankkeista suurimpana 
on käynnissä esiselvitystyö 
niin sanotun Monitoimita-
lon rakentamisesta entisen 
Kurenalan koulun tontille 
ja tähän selvitystyöhön liit-
tyy myös uuden taajamaliit-
tymän rakentamismahdol-
lisuus tontin eteläpuolelle. 
Linjauksia tullaan tekemään 
myös muun muassa kirjas-
ton, kansalaisopiston ja Poh-
jantähdessä tällä hetkellä ole-
vien toimintojen lähivuosien 
sijoittumiselle.

Kaikkien edellä mainit-

tujen asioiden valmistelemi-
seen nähtiin tarpeelliseksi 
perustaa erillinen säännölli-
sesti kokoontuva kaupungin 
tilatyöryhmä, jonka kokoon-
panoksi päätettiin kaupun-
ginvaltuuston ja –hallituksen 
puheenjohtajisto, johtoryh-
mä sekä kiinteistöpäällikkö. 
Työryhmän työskentely kes-
tää tällä haavaa vuoden 2018 
loppuun saakka.

Kulttuurityöryhmä 
myös uutena
Pudasjärven kaupungin 
strategiassa vuosille 2017-
2027 määritellään askelmer-
kit Suomen Luonnonmukai-
simman kasvukaupungin 
kehittymiselle. Osana elin-
voimaisemman kaupungin 
kehittämistä, tulee kaupun-
gin panostaa myös aktiivi-
suuteen kulttuurin ja taiteen 
tuomisessa kaikkien kunta-
laisten ulottuville. Pudas-
järvellä on jo nykyisellään 
runsaasti kansallista ja kan-
sainvälistä huomiota saavia 
kulttuuri- ja urheilutapahtu-
mia. Myös uusia hienoja ava-
uksia on nähty. Tapahtumien 
erityisyys ja ainutlaatuisuus 
kertovat pudasjärveläises-
tä luovuudesta ja sopivasta 
”hulluudesta”, jota jopa kan-
sainvälisesti osataan arvos-
taa. Kaupungin toiminnassa 
on jo pitkään näkynyt kan-
sainvälisyyskehitys ja avoin 
suhtautuminen maahan-
muuttokysymyksiin, jotka 
ovat myös osaltaan avanneet 
silmiä näkemään uusia mah-
dollisuuksia paikkakunnan 
kehittymisnäkymissä. Myös 
kansainvälinen ystävyyskun-
tatoiminta on ollut tärkeässä 
asemassa.

Lähivuosina tulee ratkais-
ta Pohjantähden näyttelytilo-
jen mahdollinen uudelleen si-
joittaminen ja ennen kaikkea 
Paavo Tolosen säätiön hal-
lussa olevan mittavan taide-
kokoelman nykyistä laajempi 
ja tehokkaampi hyödyntä-
minen kaupungin kulttuuri-
työssä. Kaupungille on tullut 
käsittelyyn myös aloitteita, 
joissa esitetään muun muas-
sa yksittäisten julkisten taide-
hankintojen toteuttamista tai 
kesäteatterin katsomon kat-
tamista.

Kaikkien edellä mainit-
tujen asioiden valmisteluun 
nähtiin tarpeelliseksi perus-
taa kulttuuri- ja ystävyys-
kuntasuhteita valmisteleva 
työryhmä, joka valmistelee 
kaupungin toimielimiin pää-
tettäväksi konkreettisia esi-
tyksiä asioiden ratkaisemi-
seksi ja entistä laajemman 
toiminnan kehittämiseksi.

Työryhmään nimettiin 
kaupunginjohtaja, kaupun-
ginvaltuuston ja –hallituksen 
ykköspuheenjohtajat, sivis-
tysjohtaja, kulttuuriohjaaja ja 
kirjastonjohtaja. Lisäksi työ-
ryhmä voi kutsua asiantun-
tijoita kokouksiin harkintan-
sa mukaan. Työryhmän tulee 
toimimaan näillä näkymin 
vähintään vuoden 2018 lop-
puun saakka.

Uusia avauksia kaupunginhallituksessa

Suosittu liikuntalaji nimeltä 
asahi kutsuu mukaansa nyt 
myös Pudasjärvellä. Kansa-
laisopistossa koeponnistettiin 
asahi-ryhmä jo kevätkaudel-
la. Syksyn ryhmään mahtuu 
vielä tulijoita.

Ohjaajana toimii oululai-
nen Riikka Vuorijärvi, joka 
käyttää asahia myös laulun-
opetuksessaan. 

– Asahi koostuu helpois-
ta liikkeistä, jotka avaavat 
kehoa ja hengitystä koko-
naisvaltaisella tavalla. Se on 
lempeä laji, jota voi harrastaa 
pohjakunnosta riippumatta. 
Se sopii ikäihmisille, selkä-
vaivaisille ja taukojumpaksi, 
mutta myös kovan treenin ai-
heuttamien jumien purkami-
seen.

– Periaatteena on koko-
naisvaltainen liike ja liikku-
minen hengityksen tahtiin. 
Siinä ei pumpata yhtä kehon-
osaa kerrallaan, vaan vahvis-
tetaan ja avataan aina koko 
kroppaa. Parasta on, että asa-
hi totuttaa ergonomisempaan 
kehonkäyttöön, jota voi sit-
ten soveltaa arjessa, Vuorijär-
vi kertoo.

Asahi on suomalaisten ke-
hittämä terveysliikuntame-
netelmä, jonka liikkeet on 
suunniteltu yhteistyössä lii-
kuntatieteilijöiden kanssa. 
Oululainen Soili Mäenpää, 
73, aloitti asahin kymmenen 
vuotta sitten ensimmäisten 
harrastajien joukossa Pohjois-
Suomessa.

– Minulla on monia terve-
ysongelmia, mutta olen voi-
nut selvästi paremmin ja olen 
virkeämpikin, jos käyn asa-
hissa säännöllisesti. Asahi 
vaikuttaa koko ryhtiin, kas-
vattaa voimaa ja jalkojenkin 
verenkiertoa. Myös yläkrop-
pa pysyy paremmin auki. Sil-
loin hengitys kulkee helpom-

min ja lauluääni myös. 
– Minusta asahi on ikäih-

misille hyvä, koska se ei rasi-
ta niveliä, eikä siinä laskeu-
duta lattiatasoon. Tasapaino 
paranee, mikä ikäihmisille 
tärkeää. Tykkään siitä, että 
asahi ei ole sellaista riuhto-
mista, kuin jotkut jumpat, 
Mäenpää summaa. 

Virve Kauppi aloitti asa-
hin Pudasjärven kansalais-
opistossa viime keväänä ja 
koki, että hänen selkänsä py-
syi sen avulla paremmassa 
kunnossa.

– Olen pitkään etsinyt it-
selleni sopivaa liikuntalajia. 
En voi esimerkiksi tehdä sy-
viä kiertoja enkä kumarruk-
sia. Kuitenkin minulle on tär-
keää pitää itseni kunnossa 
ja notkeana terveyteni takia. 
Voin suositella asahia niille-
kin, joilla on selkäongelmia, 
Kauppi sanoo.

Riikka Vuorijärven mu-
kaan asahin liikkeet ovat te-
hokkaita niillekin, joilla on lii-
kuntarajoitteita. Liikkeitä voi 
tehdä myös tuolissa istuen, 
vaikka hetkisen kerrallaan. 

– Yksinkertaisia liikkeitä 
kannattaa tehdä kotonakin ja 
kesken työpäivän, Vuorijärvi 
vinkkaa. RV

Asahi on lempeää 
terveysliikuntaa

Riikka Vuorijärvi näyttä-
mässä asahi-liikettä. Kuva 
Tetyana Kushniruk. 
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PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA

TALOUSOSASTOLTA

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,-

Mustang
KAMIINA

199,-

125,-
SPRAYMAALIT
perusvärit 399
JÄÄHDYTINNESTE
100 % 

899

3 litraa

2590

10 litraa

URETAANIVAAHTO
joka vuoden ajan -10 + 35 °
750 ml

450

kpl 5 plo

20,-

OUKITEL ÄLYPUHELIMET MEILTÄ!
Oukitel C3
ÄLY-
PUHELIN

89,-

Oukitel U7 
Plus Gold 
ÄLYPUHELIN

159,-
Oukitel K6000 
Plus Gray 
ÄLYPUHELIN

229,-
Tarkemmat tiedot nettisivuiltamme www.mtavaratalo.com

Oukitel 
K10000 Pro
ÄLYPUHELIN

279,-

LOPPUVIIKKO PE-LA 1.-2.9.

219
pkt

995
kg

100 599
pkt

100
kpl

499
kpl

100
pkt

695
kg

169
pss

995
kg

2 kalaa/talous

1090
kg

089

059

895
kg199

pkt

499
prk

prk

199
pkt

895
kg

695
kg

100
pkt

199
kpl

100

169

199
plo

399
kg

100
ras

499
kg 595

kg

079
pss

2 pkt/talous

prk

kpl

079
pkt

kg

299
kpl

235
pkt

3 kg/talous

499
kg

995
kg

59,-

pyyntivaraus

RAUTAOSASTOLTA

PERJANTAI 1.9. LAUANTAI 2.9. MAANANTAI 4.9.

Atria Viljaporsaan
SISÄFILEE

n. 500 g
naturell tai 

pehmeänpippurinen

Valio
ARKI

RUOKAKERMA 
2 dl

Kariniemi 
Kananpojan

KANAKORMA tai 
BUTTER CHICKEN 

700 g

Snellman
TOSI MUREA

LEIKKELEET120-200 g
naudanpaisti, palvi-, keitto- tai 

korppukinkku

Magnum

JÄÄTELÖPUIKOT
120 ml

Valio Hyvä 
suomalainen

ARKIJUUSTO tai 
ARKI GOUDA 

1 kg

Pulla Pirtin
todella pehmeä
100% OHRA-
RIESKA 2 kpl/310 g

Kotimainen tuore
KIRJOLOHI 
kokonainen
raj. erä

Naudan PAISTI
JAUHE-
LIHA

Porsaan
KYL-
JYKSET

Wipu
MEHUJUOMA 1 l
hedelmä tai päärynä

Valio
ARKI-
JOGURTTI
1 kg

Irto
KAR-
JALAN-
PAISTI

Snellman
KOTLETTI
6 kpl/
300 g

TIISTAINA 5.9.

PE-TI 1.-5.9.
HK
UUNILENKKI
400 g

HK
BALKAN-
MAKKARATANKO 
500 g

HK tuore
HERNEKEITTO
450 g

Eldorado
PERSIKA
PUOLIKKAAT
840/470 g

Olvi
KEVYTOLO
VICHYT 1,65 l
sis. pantin 0,40

Tetly
TEE-
PUSSIT
20 kpl

Atria
HERKKU-
LENKKI 450 g

Tuore
meri
MUIKKU

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

Kultarypsi
MARGARIINI
400 g

Tuore porsaan
LIHA-
KUU-
TIO

JAUHE-
LIHA
SIKA-
NAUTA

Markki
TAITTUVA
MATTOTELINE

KANAN-
MUNAT
10 kpl

Antell WIENERPITKO 
VADELMA-

VANILJA 420 g tai 
VOISILMÄPITKO 

370 g
2 prk

Vaasan
RANSKAN-
LEIPÄ
350 g

Atria
GOTLER-
MAKKARA
palana

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana tai siivuina

Jaden Tag
VOHVELIMIX 
400 g

Naudan luuttomat
KEITTO-
LIHA-
PALAT

SAVU-
LUUT

Beka
MEHUSTIN
28 cm

Marjukka
PAKASTE-
PULLO
3x0,5 litraa

Jääsydän
PAKASTE-
PULLO
1 litraa

Marjukka
PAKASTE-
PULLO
3x1 litraa

Q&Q
RANNE-
KELLOT

259

115 299
1690

Alkaen

UUTUUS!
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Yhteistä hyvää kuvattiin Jongulla

Kylätalon portailla päivän toimintaa suunnittelemassa Satu 
Långström, Onerva Ronkainen Tiina Tauriainen, Sini Kervi-
nen ja Aili Jussila. Kuva Ritva Sauvola.

Jongun työntekijöiden päivän kohokohta on ruokailu. Se-
kin laitettiin filmille. Kuva Aili Jussila.

Mutant Koala Picturen kuvausryhmä haastattelee kyläläis-
tä Pekka Harjua Hautapahtaan laavulla. Kuva Aili Jussila.

Haastatteluvuorossa työporukan vetäjä Jouni Riihiaho. Aa-
mun työkohteena oli kylätalon varaston ovien maalaus. 
Kuva Aili Jussila.

Jongulla Paukkerin kylä-
talolla oli perjantaina 25.8. 
Mutant Koala Picturesin ku-
vausryhmä kuvaamassa, mi-
ten kyläyhdistys työllistää 
ja jakaa yhteistä hyvää koko 
kylälle. Kylätalolla kuvatiin 
ja haastateltiin kylätyönte-
kijöitä sekä kyläyhdistyk-
sen puheenjohtaja Onerva 
Ronkaista. Iltapäivällä ku-
vauksen kohteena oli Hau-
tapahtaan laavu, jonne oli 
kutsuttu myös kyläläisiä 
mukaan porisemaan, miten 
työllistäminen on kylän toi-

minnassa näkynyt. Kuvauk-
sia tehtiin neljä tuntia ja vi-
deo on leikkausten jälkeen 
kestoltaan 2-3 minuuttia. 
Kunhan video on valmis, se 
tulee Laavun-hankkeen si-
vulle katsottavaksi.

Kuvaukset tehtiin Sok-
ra -koodinaatiohankkeen 
toimesta. Hankeen järjestä-
mässä Osallisuuden palanen 
-seminaarissa Helsingissä et-
sittiin hyviä toimintamal-
leja ja osallisuuden palasia. 
Tilaisuudessa Laavu-han-
keen organisoiman ryhmä-

työllistämisen mallin esitte-
livät projektipäällikkö Tiina 
Tauriainen, projektikoordi-
naattori Aili Jussila ja Jon-
gun alueen kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja Onerva Ron-
kainen. Ryhmä opetteli sa-
malla pitsauksen jaloa tai-
toa. Toimintamallia pidettiin 
yhteistä hyvää tuottavana ja 

osallisuutta lisäävänä. Laa-
vu-hankkeen ryhmätyöllis-
tämisen malli oli toinen ki-
san voittajista. Palkintona 
Laavu-hanke saa käyttöönsä 
ryhmätyöllistämisen mallis-
ta alan ammattilaisen teke-
män esittelyvideon.

Laavu tiedotus

Suomi 100-vuotta: kuusi-
en istutus toteutettiin Hir-
sikampuksella perjantaina 
25.8. Läsnä oli koko Hirsi-
kampuksen väki sekä Pu-
dasjärven senioriopettajia 
eli yli 700 henkeä. Pudas-
järven senioriopettajat ja 
Pudasjärven kaupunki oli-
vat lahjoittaneet istutettavat 
kuuset. Tilaisuuden alussa 

5.luokkien oppilailla oli esi-
tys (alla teksti esityksestä), 
jonka jälkeen oppilaat istut-
tivat kuuset. Nuorimmat is-
tuttajat olivat esikoululaisia 
ja vanhimmat yläkoululai-
sia ja lukiolaisia. Istutusti-
laisuuden aikana kuultiin 
Sibeliuksen Kuusi-sävellys. 
Tilaisuus päättyi yhteislau-
luun ”Ystävyyden puu”.

Sata vuotta sitten, vuon-
na 1917, juhlistettiin juu-
ri itsenäistynyttä Suomea 
Helsingin Kaivopuistossa 
ja kylvettiin Itsenäisyyden 
kuusi tapahtuman muis-
toksi. 50 vuotta myöhem-
min, vuonna 1967, istutet-
tiin 50-vuotiaalle Suomelle 
yli 30 000 siemenistä kasva-
tettua Kotikuusta. Kuusia 

on istutettu myös vuosina 
1987, 1992 ja 1997 ja perinne 
jatkuu nyt maamme täyttä-
essä 100 vuotta.

Tulevaisuuden kuusia 
istuttaa tänä juhlavuonna 
koulut sekä yritykset, yh-
distykset, järjestöt, maahan-
muuttajat ja yksityiset kan-
salaiset. Kuuset kasvavat 
myös maailmalla, kun niitä 

istuttavat suurlähetystöt ja 
Suomen ystävät.

Me Pudasjärvellä ja tääl-
lä Hirsikampuksella olem-
me juhlahumussa muka-
na ja nyt seuraavan sadan 
päivän aikana on koulus-
samme paljon mukavia yh-
dessä toteutettavia Suomi 
100-tempauksia ja kaikki 
huipentuu sitten joulukuus-

sa itsenäisyyspäivän juh-
lallisuuksiin. Ensimmäi-
nen Suomi 100-tapahtuma 
on tämä historiallinen tilai-
suus tänään, jossa istutam-
me kuusen taimia muistut-
tamaan meille ja tuleville 
polville tästä vuodesta 2017, 
kun itsenäisen Suomi täyt-
tää 100 vuotta. 

Suomi 100-vuotta:
Kuusia istutettiin Hirsikampuksella

Paneelikeskustelussa mukana esitelmöitsijät MTK kent-
täpäällikkö Markku Ekdahl, Luonnonvarakeskuksen eri-
koistutkija Hannu Salminen, Pölkky Oy:n metsäpäällikkö 
Hannu Virranniemi ja Metsähallituksen pääjohtaja Pentti 
Hyttinen. 

Viimeviikkoisen korkean ta-
son Pudasjärvelle suuntautu-
neen metsäretkeilyn mukana 
olleen luonnonvarakeskuk-
sen erikoistutkijan maa- ja 
metsätaloustieteiden tohto-
ri Hannu Salmisen mukaan 
metsien kasvu jatkuu edel-
leen. Metsänhoidon ansiok-
si kasvun noususta Salmi-
nen laskee 60 prosenttia ja 
ilmastonmuutoksen ansiok-
si 40 prosenttia. Salminen 
muistuttaa kuitenkin siitä, 
että metsätalouden harjoitta-

Metsien kasvu nousee edelleen Pohjois-Suomessa
minen on pitkäjänteistä työ-
tä. Nyt nautitaan sitä satoa, 
mitä 1960 luvulla aloitetun 
paljon parjattu tehometsäta-
lous on saanut aikaan. Met-
säammattilaiset ovat tehneet 
hyvää työtä. Kasvun nouse-
misen edellytyksenä on, että 
tarvittavat hakkuu- ja hoi-
totoimenpiteet tehdään ajal-
laan ja riittävän voimakkaa-
na. Nyt jos metsien hoidon 
taso laskee, niin se näkyy 
vasta pitkällä aikavälillä. 
Ajan huomioiminen laskel-

missa vaikuttaa lopputulok-
seen prosenttilaskun tavoin, 
muistuttaa Salminen. 

Lisäyskeinojakin vielä 
käyttämättä
Erikoistutkija Hannun Sal-
misen mukaan metsien kas-
vussa on vielä osaksi hyö-
dyntämättömiä keinoja. Osa 
metsänomistajista käyttää jo 
nyt puunmyyntituloistaan 
lannoitukseen, muistuttaa 
Salminen. Kunnostusojituk-
set sekä tarvittavat terveys-
lannoitukset ovat suometsi-
en jatkokehityksen kannalta 
hyviä keinoja, joissa on vielä 
paljon parannettavaa, toteaa 
Salminen. Jalostetun siemen-
viljelysaineiston käyttämisen 
lisäämisen arvioidaan tuot-
tavan jopa 20 prosenttisen 
edun verrattuna ns. metsik-
kösiemenen käyttämiseen.

Hiiliasiat puhututtaa
Metsien hiiliasioiden ympä-
rillä käytävä keskustelu on 
vielä kypsymätöntä, toteaa 
Salminen. Siinäkin pitäisi ot-

taa huomioon enemmän ai-
kajänne. Vielä on paljon sel-
vittämättömiä asioita mistä 
eri alojen tutkijatkin väitte-
lee.  Maalaisjärjellä sanottuna 
mitä enemmän metsissä on 
fotosynteesiä eli yhteyttämis-
tä, sitä enemmän hiiltä sitou-
tuu puuhun hiiltä, toteaa eri-
koistutkija Hannu Salminen.

Pudasjärvelle  
kannatti vierailla
Metsäjohtokunnan ja metsä-
linjan kesäretki Pohjois-Suo-
meen oli ajatuksia herättävä. 
Maastokohteiden lisäksi vie-
raat osallistuivat seminaari 
seminaariin, jossa käsiteltiin 
Pohjois-Suomen metsätalou-
dellisia näkymiä.

Toisena päivänä paluu-
matkalla oli retken ohjelmas-
sa vierailu Kontiotuotteella, 
jossa toimitusjohtaja Jalo Poi-
jula esitteli yhtiön kehityksen 
aina perustamisesta tähän 
päivään. Samalla saatiin vie-
railla tuotantohallissa katso-
massa hirrenvalmistusta.

Toisena kohteena oli maa-

ilman suurin hirsikoulura-
kennus eli Hirsikampus. Esit-
telyn suoritti koulun rehtori 
Mikko Lumme. Kaupungin 
keskustassa retkikunta teki 
pyörähdyksen, jossa autos-
ta pitäen ihailtiin julkista hir-
sirakentamista mm. päivä-
kotia, hirsisiä rivitaloja sekä 
palvelukeskusta.

Profiinilla retkikunta sai 
kuulla seikkaperäisen selos-
tuksen yhtiön alkutaipalees-
ta ja yritysideasta, sekä puun 
ominaisuuksien hyödyntä-
misestä, koska yrityksen pe-
rustaja Martti Haapala sat-

tui kuin sattumalta paikalle. 
Tuotantopäällikkö Juha Ala-
talo esitteli pikaisesti tehtaan 
toiminnan.

MTK:n metsäjohtokunnan 
varapuheenjohtaja Annuk-
ka Kimmo Lappeenrannasta 
oli tyytyväinen retken antiin. 
Pudasjärvelle kannatti tulla, 
vahvisti Annukka Kimmo. 
Täällä on ryhdytty sanoista 
tekoihin kotimaisen puura-
kentamisen nostamiseksi sil-
le kuuluvaan arvoonsa, jatkoi 
Kimmo.

Antti Härkönen

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja MTK metsäjohtokun-
nan vpj Annukka Kimmo sekä kansanedustaja Mats Nylund 
Kouvan maisemissa.
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Suomi 100 vuotta -yhdessä 
toritapahtumassa runsaasti ohjelmaa

Suomi 100 vuotta – Yh-
dessä toritapahtumaa vie-
tettiin Pudasjärven torilla 
perjantaina 25.8. Järjestäji-
nä olivat Pudasjärven van-
hus- ja vammaisneuvos-
to, kaupunki, seurakunta 
ja Kurenalan Kyläyhdis-
tys. Yleisöä viihdyttivät 
musiikkiesityksillään nuo-
ri laulajatähti Jenni Jaak-
kola säestäjänään Satu Ha-

koköngäs sekä Suopunki 
-yhtye, solisteina Risto Pu-
hakka ja Anelma Outila. 
Taukojumppaa ohjasi Inka 
Kipinä ja Ismo Miettisellä 
oli kehonmittauspiste. Kai-
kille tarjottiin hernerokkaa 
Alpo Illikaisen soppatykis-
tä. Niemitalon ja Martto-
jen teltoilla saattoi nauttia 
myös kahvia, muurinpoh-
jalettuja, grillimakkaroita 
ja pikku purtavaa. Punai-
sen Ristin väki oli paikalla 
antamassa terveysvalistus-
ta ja varautuneet ensi-
apuun tarvittaessa. Kaikki 
saattoivat osallistua arvon-
taan, jossa oli runsaasti 
voittoja. Ilma oli aamupäi-
vällä aurinkoinen, puolen 
päivän jälkeen tuli sade-
kuuroja, mutta torin var-
rella löytyi katoksia ohjel-
man seuraamiseen. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen innosti pudasjär-
veläisiä laittamaan positii-
visuuden näkösälle ja jät-

tämään negatiivisuuden 
taka-alalle. 

-Suunnataan Pudasjär-
vellä nousuun, joka näkyy 
kaikkialla ja jossa kannat-
taa yrittää, viettää vapaa-
aikaa sekä tehdä työtä! 

Kirkkoherra Timo Lii-
kanen kertoi olleensa tänä 
vuonna torilla useampaan-
kin kertaan monissa eri ta-
pahtumissa. Seurakunta 
on myös järjestänyt uusia 
kaiken kansan tapahtumia 
sekä ihmisten kohtaamisia, 
joissa on ollut teemana ja 
tunnuslauseena ”armoa”. 

-Armoa tarvitaan niin 
Jumala suhteessa kuin 
kanssaihmisten kohtaa-
misissa. Seurakunnan toi-
minnassa on perusasiana 
Suomi 100 vuotta teeman 
mukaisesti yhteys ja yh-
dessä tekeminen. 

Vapaaehtoistyölle 
tunnustusta
”Ajatuksia kesästä” paki-
nan esitti kesätorityönte-

kijä Anna-Riikka Huhta ja 
perään toriemäntä Kert-
tu Simu hehkutteli torin 
vilkkaasta kesätoiminnas-
ta. Peräkärrykirppiksiäkin 
oli pidetty seitsemän kap-
paletta ja keskimäärin mu-
kana oli ollut 30 myyjää. 
Kerttu myös kehotti käyt-
tämään edelleen toria vi-
hannesten, perunoiden, 

marjojen ja leivonnaisten 
myyntipaikkana. 

Kaupunginvaltuuston-
puheenjohtaja Mari Kälkä-
jä kiitti toriemäntää ja kaik-
kia torivastuuhenkilöitä 
toivoen myös nuoria mu-
kaan vapaaehtoistyöhön. 
Kälkäjä lupasi viedä kau-
pungin asukkaiden esittä-
miä asioita eteenpäin pää-
tettäväksi. 

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Anni-Inke-
ri Törmänen antoi kaikelle 
vapaaehtoistyölle tunnus-
tusta ja kannustusta. Hän 
lupasi, että saa tulla kysy-
mään kaupungin asioissa 
ja korosti kaupungin teh-
tävänä olevan kuntalaisis-
ta huolehtiminen tasapuo-
lisesti. 

Pirkko Polvi esitti paki-
nan ”Sekuntikello”. Nuoret 
esittivät voimisteluohjel-
maa Kirsi Kipinän johdol-
la. Helena Ylipahkalalla oli 
yllätysohjelmana kiitospa-
kinan toriasiakkaiden puo-
lesta ja tilaisuuteen koot-
tu mieslauluryhmä esitti 
”Veteraanin iltahuudon”, 
johon yleisö sai yhtyä. Ti-
laisuuden juontajana toi-

mi senioriopettaja Esko 
Ahonen kertoen ennen ti-
laisuutta olleesta kuusien 
istutuksesta Hirsikampuk-
sella ja yli 300 kilometrin 
”Takaisin kotiin” -marssis-
ta Kittilästä Pudasjärvel-
le. Se on hänen mukaansa 
tuonut paljon myönteis-
tä julkisuutta Pudasjärvel-
le. Äänentoistosta vastaisi 
Pekka Kinnunen. 

Arpajaisissa  
runsaasti voittajia 
Arpajaisten pääpalkinnon 
50 euron lahjakortti S-mar-
ketteihin voitti Satu Höyh-
tyä. Muita Eemeli Ylileh-
to, Pirkko Päätalo, Arvo 
Kettunen, Kyösti Hinkula, 
Anneli Goman, Eila Orre-
veteläinen, Irja Koistinen, 
Seppo Goman, Heimo Tu-
runen, Laila Mustonen, 
Pekka Niemitalo, Veikko 
Mustakangas, Armi Rais-
kio, Pirjo Hepola, Venla 
Konttila, Vuokko Ruotti-
nen, Urpo Tolkkinen, Rai-
ja Huhta, Aune Piri, Airi 
Hepola, Maire Loukusa ja 
Merja Taivaloja. 

Heimo Turunen

Toritapahtumassa Kurenalan kyläyhdistyksen sihteeri Aini Seppänen, kesätorityöntekijä Anna-Riikka Huhta, kaupungin-
johtaja Tomi Timonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anni-Inkeri Törmänen, toriemäntä Kerttu Simu, kanttorihar-
joittelija Emmi Muhola ja kirkkoherra Timo Liikanen. 

Nuori laulajatähti Jenni 
Jaakkola lauloi Satu Hako-
könkään kitarasäestyksellä. 

Pudasjärven urheilijoiden voimistelujaoston nuoret esiin-
tymässä Kirsi Kipinän johdolla. 

Toritapahtuman hernekeittotarjoilu sai yleisön suosion, soppakauhan varressa Alpo Illikainen. 

Kalervo Hämäläisen 1980-luvun loppupuolella säveltämän ja sanoittaman Veteraanin ilta-
huuto -laulua esittämässä mieskvartetti Esa Pihlaja, Esko Ahonen, Keijo Piirainen ja Timo 
Liikanen. Säestäjänä toimi kanttoriharjoittelija Emmi Muhola. 

Aktiivinen torilla kävijä Helena Ylipahakala esitti yllätys-
ohjelmana kiitospakinan torityöntekijöille ja toritoiminnan 
johdosta. 



8 9nro 35PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti1.9.2017 1.9.2017nro 358 Venetsialaiset  Veden, tulen ja valon juhla nro 35

Onnistuneet Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

LC Pudasjärven järjestä-
mät yhdeksännet Venetsia-
laiset kokosi lauantaina 26.8 
Jyrkkäkoskelle hieman ko-
leasta ilmasta huolimatta 
noin 650 osallistujaa, iloit-
si leijonien presidentti Timo 
Kerälä. Keskustasta oli il-
mainen linja-autokuljetus, 
jota käytettiinkin runsaas-
ti hyväksi. Iltakymmenes-
tä lähtien linja-auto oli tun-
gokseen saakka täynnä. 
Illan loppuvaiheessa suo-
ritetussa arvonnassa hotel-
li Iso-Syötteen Kotkasviittiin 
majoituslahjakortin voi lu-
nastaa pääsylippunumerol-
la 361.

Venetsialaisten järjestä-
misessä oli hyvin tärkeänä 
yhteistyökumppanina Jyrk-
käkosken omistaja Pudas-
järven Urheilijat, jotka jär-
jestivät puitteiden lisäksi 
ruokailun ja ravintolamyyn-
nin. Liha- ja kalaruoan val-
mistuksesta vastasi Ra-

Heidi Virtanen Oulusta saapumassa Venetsialaisiin ensim-
mäistä kertaa pudasjärveläisystävänsä Ulla Isomursun kut-
sumana. Heidi arveli bilettävänsä aktiivisesti illan aikana ja 
odotti iltaa uudessa paikassa mielenkiinnolla. 

Ruokana oli tarjolla kala- tai lihavaihtoehtoja, joita Gasri Bas-
ri Ravintola Meritasta oli tarjoamassa illan jo pimentyessä. 

Musiikista vastasi Jarkko Honkanen & tanssiorkesteri Taiga. Kitarassa Juha Ketola, rummuissa vakiosoittaja Matias Sas-
salin perheeseen oli syntynyt poikavauva, joten häntä tuurasi Petri Nurmela. Bassoa soittamassa Tero Ylisirkka ja koske-
tinsoittaja Pekka Varonen. Useimmat myös lauloivat.

Suomi-rokkia soitti ulkolavalla akustinen duo Marko Ylisirk-
ka ja Markus Junttila.

Jarkko Honkanen kutsui puolen yön jälkeen tanssiyleisön lavan eteen ja innosti yleisön myös laulamaan yhdessä.

Maarit Hallikainen ottamassa vastaan karaokelaulutoivo-
muksia Jussi Marikaiselta. Tiskin takana myös Karaoketu-
van juomapisteen hoitaja Sara. 

Muhoslaiset Anu Koskimaa ja Kari Kangasluoma kertoi-
vat tulleensa Venetsialaisiin viereiseltä lentokentältä, jos-
sa olivat lauantaina vuokranneet Pudasjärven Ilmailuker-
hon lentokonetta. He kertoivat ilmailukerhon viettävän tänä 
vuonna 30-vuotisjuhlavuotta. Venetsialaisiin he olivat osal-
listuneet jo useana vuonna aikaisemminkin. Karaokessa 
lauluvalinta oli Virve Rostin Sata salamaa. 

vintola Merita. Leijonien 
pystyttämän kokon sytytti-
vät puolen yön aikaan Ka-
lervo Koivu ja Seppo Kukka. 
Kipinäpilvi nousi näyttä-
västi korkeuksiin ja kokko 
heijastui mukavasti myös 
edessä olevasta lammikos-
ta. Erilaisia tulia oli myös 
sytytetty runsaasti tapahtu-
ma-alueella. Lisäksi puita oli 
valaistu värivaloin. 

Tanssilavan puolella mo-
nipuolisesta tanssimusiikista 
vastasi Pudasjärvellä usein 
aikaisemminkin esiintynyt 
Jarkko Honkanen ja Taiga 
tanssiorkesteri. Pihalla ka-
toksessa oli viime vuotiseen 
tapaan esiintyjänä akustinen 
duo Marko Ylisirkka ja Mar-
kus Junttila Oulusta. Hevi 
miehet soittivat tilaisuuteen 
sopivaa Suomi-rokkia.

Punaisen tuvan Karaokea 
veti Maarit Hallikainen. Ka-
raoke oli niin suosittu, että 
laulujen varauksissa oli pit-

kä jono. Revontulidiscossa 
oli tungokseen saakka kävi-
jöitä Jukka Hallikaisen ali-
as Julia Adamsin toimiessa 
DJ:nä. Pihalla oli toiminnas-
sa myös makkara-, kahvi- ja 
juomapisteitä. Yleisö viih-
tyi myös ulkona pihalla. Tä-

mänkin kertainen väkimäärä 
takasi sen, että Venetsialais-
perinne jatkuvat myös tule-
vina vuosina, tuumivat ta-
pahtuman järjestäjät. Kuluen 
maksamisen jälkeen leijoni-
en palvelu- ja avustustyöhön 
tuli voittoakin. 
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Nuorten  
venetsialaiset 
Venetsialaisten ohjelmistos-
sa on pyritty ajattelemaan 
jokaista ikäluokkaa ja sen 
vuoksi viime vuosien mal-
liin Pudasjärven Urheilijat 
järjestivät Nuorten Venet-
sialaiset perjantai-iltana 28.8, 
johon sateisena iltana osal-
listui aikaisempiin tapahtu-
miin verrattuna ennätysylei-
sö, lähes 200 nuorta. DJ:nä 
toimi Jukka Hallikainen ja 
veti samalla myös erilaisia 
kilpailuja. 

Lasten  
venetsialaisissa  
yleisöennätys 
MLL:n Pudasjärven yhdis-
tyksen järjestämät lasten ve-
netsialaiset saivat lauantaina 
aamupäivällä kolmen tun-
nin ajaksi hyvin lapsiperhei-
tä liikkeelle Jyrkkäkoskelle. 
Tapahtumaan osallistui 301 
lapsi kävijää, joka on ylei-
söennätys. 

Ongintapisteellä riitti kä-
vijöitä tasaiseen tahtiin. Dis-
co oli suosittu, vaikka tans-
siminen monia hieman 
ujostuttikin. Punaisessa pa-
viljongissa oli monenlaista 
toimintaa. Arvontaan osal-
listuttiin sekä tietysti tarjolla 
oli suolaista ja makeaa syö-

MLL:n Pudasjärven yhdis-
tyksen Sulevi-maskotti Lii-
sa Moilasen kanssa. Liisa 
oli yksi pienistä apulaisista 
tapahtumassa, jonka vuoksi 
hänellä oli yhdistyksen tal-
koolaisen tunnusmerkkinä 
olleet korvat ja häntä päällä.

Lionsklubin talkoolaiset nostivat illan aluksi lipun salkoon ja kokoontuivat yhteiseen ku-
vaan. Illan mittaan työtä riitti monissa eri tehtävissä. Myös Pudasjärven urheilijoilla oli 
suuri talkoolaisten joukko huolehtimassa illan onnistumisesta.

Discossa oli koko illan ajan tanssijoita. 

Talkoilla rakennettu kokko sytytettiin puolen yön aikaan veden äärelle, jolloin lieskat löi-
vät korkealle ja heijastuivat myös etualalla olevaan veteen sekä muut valot kohottivat Ve-
netsialaistunnelmaa. 

Hotelli Iso-Syötteen Kotkasviittiin majoituslahjakortin voit-
ti pääsylipun numerolla 361. Arvonnan suorittivat leijonista 
Pentti Kinnunen ja Katri Virtanen. Onnettarena toimi Satu 
Kynsijärvi. 

Jyrkkäkosken huvialueen värivalaistukseen oli nähty paljon vaivaa. Pihalla viihdyttiin elo-
kuun lopun hieman koleasta ilmasta huolimatta. 

tävää. Portin ulkopuolella 
oli vielä poniajelua ja ratsas-
tusta. Ne olivat niin suosit-
tuja, että koko ajan oli jonoa. 
Tämän kaiken lisäksi yhdis-
tyksen oma Sulevi-maskot-
ti oli paikalla kaikkien tavat-
tavissa.  

Osa talkoolaisista oli Hir-
sikampuksen yläluokkien 
tukioppilaista, joiden kans-
sa MLL tekee yhteistyötä. 
MLL:n Pudasjärven yhdis-
tyksen väki oli hyvin tyy-
tyväinen tapahtuman on-
nistumiseen ja he kiittävät 

kaikkia kävijöitä, talkoolai-
sia ja kiitokset myös tapah-
tumaa sponsoroineille yri-
tyksille. 

Heimo Turunen

Hyvinvointivaliokunnan 
syksyn ensimmäisessä ko-
kouksessa vieraili valtuus-
ton puheenjohtaja Mari Käl-
käjä. Puheenvuorossan hän 
korosti valiokuntien val-
mistelevan työn tärkeyttä ja 
merkitystä, joka edellyttää 
valiokuntien jäsenten täysi-
painoista ja sitoutunutta ko-
koustyöskentelyä. Työsken-
tely on kehittynyt hyvään 
suuntaan. Valiokuntien tu-
levassa asioiden käsittelyssä 
on tärkeää painottaa kiiree-
töntä ja perusteellista val-
mistelua, noudattaen ennal-
taehkäisyn periaatetta.

Talous- ja hallintopääl-
likkö Mervi Niemi selos-
ti talousarvion valmistelun 
tämän hetkistä tilannetta, ta-
lousarvion uutta rakennetta, 
tavoitteita sekä investointi-
esityksiä. 

Hyvinvointivaliokun-
nan ohjausesityksenä kir-
jattiin kotona olevien lasten 
tilapäisen hoidon järjestä-
misen tutkiminen virikehoi-
totyyppisestä toiminnasta 
sivukylät huomioiden. Toi-
mintamuoto olisi yksi ennal-
taehkäisevän lähipalvelun 
muoto, jonka tavoitteena on 
lasten sosiaalisuuden lisää-
minen ja perheiden jaksami-
sen edesauttaminen.

Palvelusetelijärjestelmän 
käyttöönoton laajentamista 
pohdittiin myös varhaiskas-
vatuspalvelujen ulkopuo-
lelle siten, että palvelusete-
lillä olisi ostettavissa myös 
muita palveluja. Investoin-
tiesityksistä hyvinvointiva-
liokunta valitsi kolme tär-
keintä investointikohdetta, 
jotka ovat sivukylien kou-
lujen oppimisympäristöjen 
modernisointi, Kipinän kou-
lun remontin toisen vaiheen 
suorittaminen ja likiliikun-
tahankkeen laajentaminen 
useammille kylille. Monitoi-

mitalohankkeen etenemis-
tä pidettiin tärkeänä, koska 
kirjastorakennus on todet-
tu tutkimuksissa korjauskel-
vottomaksi. 

Opetus- ja sivistysjoh-
taja Juha Holappa kertoi 
koulukiusaamisen ennal-
taehkäisyn toimintamallin 
kehittämisen etenemisestä. 
Toimintamallin rakentami-
nen edellyttää valiokunnan 
tuntemista kiusaamisesta il-
miönä, viimeisimmistä tut-
kimustiedoista aihepiiristä 
sekä muiden kuntien pa-
nostuksista koulukiusaa-
mieseen liittyen. Toimin-
tamallin rakentaminen 
edellyttää tietoa Pudasjär-
ven nykytilanteesta kiusaa-
misen suhteen oppilaan, 
huoltajan, opettajan, kuraat-
torin, tukioppilaiden, van-
hempaintoimikunnan ja 
muiden ammattilaisten nä-
kökulmasta. Kokemuspe-
räämisen tiedon keräämisen 
tapoja ovat kyselyt, hyvin-
vointivaliokunnan jäsenten 
jalkautuminen vanhempai-
niltoihin sekä valiokunnan 
jäsenten suorittamat oppi-
laiden ja huoltajien haastat-
telut. 

Holappa selvitti myös 
kuntalaisaloitteiden etene-
mistä. Aloitteita voi teh-
dä www.kuntalaisaloite.fi/
fi -sivustolle, josta aloitteet 
siirtyvät kaupungin kirjaa-
moon vastaanotetuiksi. Joh-
toryhmä käsittelee aloitteet 
ja siirtää ne jatkokäsittelyyn 
oikealle toiminta-alueelle. 

Keskusteltiin leikkipuis-
tojen kunnosta, joiden yl-
läpitoon tulee kiinnittää 
aikaisempaa enemmän huo-
miota.

Sointu Veivo
Valiokunnan  
puheenjohtaja

Talousarvio-, 
investointi- ja 

koulukiusaamisasioita 
Hyvinvointivaliokunnassa

Sote-uudistuksen tavoittee-
na on muun muassa se, että 
sote-palvelut ovat toimi-
va kokonaisuus ja että käyt-
töön otetaan uudenlaisia toi-
mintatapoja. Nyt Sinulla on 
loistava tilaisuus osallistua 
toimivien palveluiden suun-
nitteluun Hirsikampuksel-
la keskiviikkona 6.9. kello 
18. Oulunkaaren kuntayh-
tymä ja Pudasjärven kau-
punki kutsuvat kuntalaiset, 
järjestöt, luottamushenki-
löt ja yrittäjät työpajaan, jos-
sa suunnitellaan yhdessä 
nykyisten sote-palvelujen 
toteuttamista vaihtoehtoisil-
la tavoilla.

Työpajassa keskustel-
laan muun muassa siitä, 
mitä palveluja hyvinvointi-
asemalla tai -pisteessä tulisi 
olla, mitä palveluja voidaan 
toteuttaa sähköisesti, mitkä 
palvelut tulisi olla fyysises-
ti paikkakunnalla ja missä 
hyvinvointiasema tai -piste 
voisi Pudasjärvellä sijaita. 

Sinulla on siis erityinen 
tilaisuus olla mukana vai-
kuttamassa ja suunnittele-
massa tulevaisuuden sosiaa-
li- ja terveyspalveluja! 

Jori-Matti Honkanen
projektisuunnittelija
Oulunkaaren kuntayhtymä

Osallistu sote-palve-
luiden suunnitteluun!
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Syyskuun alussa Syötteen 
luontokeskuksen seinät täyt-
tyvät Paavo Niskasaaren vä-
rikylläisillä tauluilla. Mis-
tä luonto kertoo - näyttelyn 
taulut käsittelevät pääosin 
luonnon monipuolisuutta, 
ja niiden värimaailmassa on 
pohjoista voimaa. Taitelijan 
juuret ovat Pudasjärvellä, Ii-
joen rannalla, kosken korval-
la, jossa hän on saanut naut-
tia veden voimaannuttavasta 
vaikutuksesta. 

Pudasjärvi on metsien, 
soiden ja kankaiden alueita. 
Iijoki, sekä pienemmät siihen 
laskevat joet ja purot elävöit-
tävät aluetta. Paavo Niska-
saari uskoo, että töiden vä-
rimaailman kirjo pohjautuu 
näihin palkisiin. Maalausta 

Mistä luonto kertoo 
- Paavo Niskasaaren taidenäyttely luontokeskuksessa

opiskellessaan hän on luke-
nut, että keltainen väri nos-
taa mielialaa ja lisää keskit-
tymiskykyä, punainen väri 
ohjaa menestykseen ja val-
taan, vihreä lisää luovuutta, 
joskin sininen saa luovuuden 
kukkaan ja oranssi fyysiseen 
hyvinvointiin.  Taulut ovat 
pääosin hyvin esittäviä, väri-
kylläisiä.

Paavo Niskasaari on aloit-
tanut jo 1970-80- luvun vai-
heilla maalaamaan. Aihe-
piirinä on lähes aina ollut 
suomalainen luonto. Työelä-
mänsä aikaan lihakunnan ja 
meijerin konsulenttina Nis-
kasaari liikkui paljon pohjoi-
sen Suomen alueella. Töis-
sä on näkyvissä myös koko 
pohjoisen seudun maalais-

Lapinpöllö heräilee.

Valoa kaamokseen.

maisemia.  Eläkepäivieni ilo-
na taiteilijalla on ollut värien 
läiskiminen kankaalle. Taitei-
lija on pitänyt vuosien varrel-
la 37 näyttelyä. Omista tau-
luista koostuvia näyttelyitä 
on ollut 15, ja loput ovat ol-
leet yhteisnäyttelyjä. Viimei-
sen vuoden aikana on taulu-
ja ollut esillä muun muassa 
Utajärvellä, Merijärvellä ja 
marraskuulla matka jatkuu 
Pyhäjoelle. Taiteilijan työn 
ohella Niskasaari on myös 
tehnyt kaikenikäisille suun-
nattuja satukirjoja. Värit vil-
liintyvät – satukirja ilmestyi 
heinäkuulla 2016 ja Jepulis 
pakertaa ja mummo ahertaa 
ilmestyi heinäkuulla 2017. 

Näyttely saapuu Syötteen 
luontokeskukseen syyskuun 

alussa, ja siihen voi tutustua 
lokakuun loppuun saakka. 
Näyttelyn avajaisia vietetään 
lauantaina 9.9. kello 12, jol-
loin taiteilija on paikalla ker-
tomassa tauluistaan ja tarjoaa 
kahvia sekä nisua. Myynnis-
sä on tuolloin myös satukir-
joja. 

Luontokeskus tiedotus 

Syöpäkerhon retki Kuopion Rauhalahteen

Syöpäkerhon tämänvuotinen 
matka suuntautui 10.-13.8. 
Kuopion Rauhalahteen, josta 
käsin kävimme myös tutustu-
massa Valamon munkkiluos-
tariin Heinävedellä.

Torstaiaamuna retkeläisiä 
oli S-marketin pysäkille ko-
koontunut koko bussilastilli-
nen, kokonaista 52 henkilöä. 
Menomatka sujui rattoisasti, 
pidimme arpajaisia, joimme 
kahvit Puolangalla ja syömäs-
sä kävimme Kajaanissa. Sade 
ropisi, mutta mikäpä meidän 
oli ollessa lämpimässä autos-

sa Eero-kuljettajan turvallises-
sa kyydissä.

Kuopion Rauhalahteen 
saavuimme hyvissä ajoin. 
Rauhalahti on kylpylähotelli, 
jossa halukkaat pääsivät naut-
timaan kylpylän palveluista jo 
samana iltana.

Illan ohjelmana meillä oli 
kuitenkin tutustuminen kyl-
pylän vieressä olevaan Jät-
känkämppään, jossa meillä oli 
myös ruokailu. Jätkänkämppä 
oli entinen tukkikämppä, joka 
oli remontoitu ruokalan tar-
peisiin. Hanuristi viihdytti ja 

laulatti meitä. Ulkona Rauha-
lahden vesillä taituroi tukki-
lainen Hannu Kettunen, joka 
oli varsinainen akrobaatti, teki 
kuperkeikkoja tukilla ja tietys-
ti tukkilaisen vala. Tukin pääl-
lä seilaaminen sujui häneltä 
kastumatta. Varsinainen savo-
lainen vääräleuka tämä tukki-
lainen tuntui olevan.

Perjantaina meillä oli vuo-
rossa vierailu Kuopion torilla 
ja risteily ”Kallamerellä”. Päi-
vä oli aurinkoinen ja lämmin, 
joten toriin tutustuminen su-
jui hyvin. Samoin risteilyllä oli 
mukava olla kannella ja ihailla 
Kallaveden maisemia. Meille 
oli järjestetty ruokailu laival-
le. Lohikeitto maistui kaikille. 
Risteilyn jälkeen meitä odot-
ti satamassa opas ja pääsim-
me Kuopion kierrokselle ja 
kävimme myös Puijon tornis-
sa. Saimme kuulla, että Kuopi-
ossa on lähes 120 000 asukasta 
ja rantaviivaa riittää jokaisel-
le asukkaalle noin 50 metriä. 
Kävimme saaristokaupungin-
osassa ja saimme kuulla Spe-
de Pasasen ja Veikko Ahven-
aisen olevan kotoisin Kuopion 
”rikkaitten rinteestä”. Kävim-
me myös katsomassa Minna 
Canthin ja Hannes Kolehmai-
sen patsaita. Illalla vietimme 
hotellin auditoriossa oman 
yhteislaulutuokion sekä sa-
volaisia lammasjuhlia eli ”ki-

Kerhot jatkuvat 
Palvelukeskuksessa joka 

kuukauden viimeinen sun-
nuntai kello 17. 

Seuraava kokoontumi-
nen on 24.9.2017, jolloin 
katsellaan retkikuvia ja 

suunnitellaan syksyn toimin-
taa. Tervetuloa mukaan 

toimintaan!

Ryhmäkuva ennen laivareissua.

libailuja”.
Aurinkoisena lauantai-

aamuna suuntasimme Neva-
kiven linja-auton keulan kohti 
Heinäveden Valamon luosta-
ria, jossa apulaisjohtaja ker-
toi meille luostarista. Saim-
me tutustua itse pääkirkkoon 
ja viinin valmistukseen sekä 
maistella luostarin omia tuot-
teita viihtyisässä viinituvas-
sa. Luostari saa nykyään pää-
asialliset tulonsa turismista ja 
viinin valmistuksessa. Suu-
rin osa kirkkoviineistä valmis-
tetaan Valamon luostarissa. 
Jonkin verran luostarissa kas-
vatetaan marjoja viininvalmis-
tukseen, mutta karjaa ei enää 
ole. Munkkeja luostarissa on 
enää kymmenkunta. Aikoi-
naan munkkien paetessa Laa-
tokan saarelta vuonna 1940 
munkkeja oli 160. Kirkko oli 
sisältä tosi upea. Ikonien kau-
neus häikäisi. Vanhin ikoni oli 
peräisin 1300-luvulta. Valta-
va kultainen kynttiläkruunu 
valaisi keskellä kirkon kattoa. 
Opas kertoi sen olevan peräi-
sin vanhasta Valamosta ja pai-
navan 800 kiloa.

Heinävedeltä paluun jäl-
keen meillä oli vuorossa kesä-
teatteria:” Katri Helena -laula-
jatyttö”.

Katri Helenan laulut ja hä-
nen elämänkertansa oli nidot-
tu esityksessä mukavasti yh-

teen.
Laulut olivat tuttuja ja 

näyttelijät olivat todella taita-
via. Erityisesti jäi mieleen Kat-
ri Helenan miestä Timo Kala-
ojaa esittänyt näyttelijä.

Sunnuntaina olikin jo ko-
tiinlähdön aika. Kävimme 
kylpylässä aamu-uinnilla ja 
suuntasimme matkamme ko-
tia kohti. Tulomatkalla pidim-
me arpajaisia ja kävimme syö-
mässä Iisalmessa.  Kiitämme 
kovasti kaikkia retkemme tu-
eksi arpajaispalkintoja lahjoit-
taneita pudasjärveläisiä yri-
tyksiä ja yksityisiä henkilöitä. 

Kotiin saavuimme sateen ro-
pistessa ja hyvillä mielin. Oli 
oikein mukava reissu!

Kaisa Manninen ja  
Ritva Kinnula,  
Kuvat Ritva Kinnula

Valamon luostarin kirkko ja esittelijä Heinävedellä.

Jätkänkämppä Kuopion Rauhalahdessa.

Katri Helena -kesäteatteri.

Tukkijätkä seilaa Kallave-
dellä.

Hannes Kolehmaisen pat-
sas Kuopion Väinölännie-
mellä. 

Kuva laivan kannelta.
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Pudasjärven invalidien 
aktiivijäsen Seppo Parkki-
la toi toimitukseen Inva-
lidiliiton tiedotteen. Hän 
oli huolestunut, kun on 
havainnut usein liikun-
taesteisille varatuilla py-
säköintipaikoilla sellaisia 
ajoneuvoja, joissa ei ole In-
va-pysäköintilupalappua. 

-Päästäkseen ulos au-
tosta pyörätuolilla ja 
muilla apuvälineillä kul-
keva liikuntaesteinen hen-
kilö tarvitsee normaalia 
enemmän tilaa. Pysäköin-

Tämä 
pysäköintipaikka 

on varattu 
liikuntaesteisille!

Seppo Parkkila toivoo, 
että Pudasjärvellä Inva P 
ruutuihin olisi pysäköity-

nä vain niihin kuuluvia 
ajoneuvoja. 

tipaikat ovat myös 
lähempänä asioin-
tikohdetta, jotta lii-
kuntaesteisellä olisi 
yhtäläinen mahdol-
lisuus käyttää pal-
veluita kuin muilla-
kin, korostaa Seppo ja 
toivoo Pudasjärvellä 
kunnioitettavan Inva 
P-paikkamerkkejä. 

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTON SYYSTIEDOTE
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Puhelin: 040 8266 431, 050 4366 206
Musiikinopettaja 0400 646 132, taide- ja 

taitoaineiden opettaja 050 4096 653
Sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

Lisätietoja kursseista ja netti-ilmoittautuminen 
osoitteessa www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/

Kansalaisopiston toimisto on 
avoinna ma-to klo 9.00 - 16.00

PIANORYHMIIN ILMOITTAUTUMINEN
ma 4.9.2017 klo 17.00 - 18.00 kansalaisopistolla

Ilmoittautuminen vapaaksi jääneille opiskelupaikoille avautuu
ke 6.9.2017 osoitteessa www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi

Varmista kurssien toteutuminen 
ilmoittautumalla kurssille ennakkoon 
www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi tai toimistolle.
Kurssi ei toteudu, mikäli ilmoittautuneita ei ole 
tarpeeksi ennen kurssin alkamista.

SEURAAVIIN KURSSEIHIN ON 
TULLUT MUUTOKSIA

OPINTO-OHJELMAN PAINAMISEN JÄLKEEN:

KOKEMUSLUENTO ASPERGERIN OIREYHTY-
MÄSTÄ JÄRJESTÄMISPÄIVÄ MUUTTUNUT
Hirsikampuksen ala-aula ti 12.9.2017 
klo 18.00 - 20.00
Mikä asperger on ja miten as-ihminen tulisi kohdata? 
Anna-Reeta Pakarisen luento on hyödyllinen kaikille, eri-
tyisesti opettajille, kasvattajille ja sosiaali- ja terveydenhoi-
toalalla työskenteleville. Luento on maksuton.

 www.pudasjarvi.fi

ESPANJAN ALKEISKURSSI, opettajana Emilia Diaz
Hirsikampus 21.9.-30.11.2017, 11.1.-29.3.2018 
to 17.00-18.30  48 €

iHola! Tervetuloa oppimaan espanjan alkeita. Harjaannutaan 
käyttämään espanjaa monipuolisesti, puhe- ja kuullunymmär-
tämistehtävien lisäksi ääntämis-, sanasto- ja kielioppiharjoi-
tuksia. Käytännönläheisten aihepiirien avulla espanjan kieltä 
opitaan aidoissa arkielämän puhetilanteissa. Yhdessä pidetään 
hauskaa oppimalla espanjaa iBienvenidos! Osa kurssista to-
teutetaan etäopetuksena. Ilm. 13.9.2017 mennessä.

ITÄMAINEN TANSSI ja SHINDO peruuntuivat 
opettajan esteen vuoksi.

ALKEIS- JA JATKOJOOGAT siirtyvät järjestettäväk-
si Lakarin koululla.
Ei aikataulumuutoksia.

HIKIJUMPPA kellonaika muuttunut, uusi kokoontumis-
aika to klo 19.00 - 20.00.

CROSS TRAINING Tuomas Sammelvuo -salin ryh-
mäliikuntatilassa, kellonaika muuttunut, uusi kokoon-
tumisaika ti klo 16.15 - 17.00.

MIESTEN VUORO Lakarin koululla, opettajana Elina 
Wachira.

TOIMINNALLINEN HARJOITTELU - Hirvaskoski 
kokoontumispäivä muuttunut. Kokoontuu tiistaisin klo 
19.00 - 20.00. Opettajana Elina Wachira.

KUNTOJUMPPA - Pintamo alkaa viikkoa suunni-
teltua myöhemmin.
Syksy 27.9.-29.11.2017, kevät 10.1.-4.4.2018.

KAUPALLINEN SIENIPOIMIJAKOULUTUS LA 
16.9.2017, kellonaika, tuntimäärä ja kurssimaksu 
muuttuneet; klo 9.00 - 17.00, yht. 10 opetustuntia, kurs-
simaksu 15 €. Kurssi järjestetään Livon entisellä koululla.

KAUPALLINEN YRTTIPOIMIJAKOULUTUS LA 
9.6.2018, kellonaika, tuntimäärä ja kurssimaksu 
muuttuneet; klo 9.00 - 17.00, yht. 10 opetustuntia, kurs-
simaksu 15 €. Kurssi järjestetään Livon entisellä koululla.

LUONNONKOSMETIIKKAA KOTIKEITTIÖSSÄ 
kurssiajankohta muuttunut 7.2. - 4.4.2018 ke klo 17.00 
- 20.00. Kurssiin on lisätty opetustunteja, yht. 32 ope-
tustuntia, uusi kurssimaksu 38 €.

LUO KÄSILLÄ TAITOA, MUOTOA JA ILOA al-
kamisaika muuttunut. Kurssi järjestetään 17.10. - 
19.12.2017 ti klo 17.00 - 20.00

HUILUKOULU ja HUILU opettajana Timo Vest-
man. Opetus alkaa pe 22.9.2017 klo 17.00.

RUMPUKOULU ja RUMMUT 1 opettajana Mikko 
Kiiveri. Opetus alkaa ti 19.9.2017 klo 16.30.

”Kävele naiselle ammatti” 
-hyväntekeväisyystapahtuma
Naisten Pankki Pudasjär-
vi tempaisee sunnuntai-
na 10.9. puoliltapäivin jär-
jestämällä ”Kävele naiselle 
ammatti” -hyväntekeväi-
syystapahtuman Rajamaan-
rannassa.  

Hyväntekeväisyyskäve-
ly järjestetään tänä vuon-
na kahdeksatta kertaa 
Suomessa, mutta täällä Pu-
dasjärvellä vasta ensim-
mäistä kertaa. Järjestäjien 
toiveena olikin saada mu-
kaan mahdollisimman pal-

Naisten Pankki Pudasjärvi kokoontui torstaina 24.8. suun-
nittelemaan tulevaa Kävele Naiselle Ammatti -hyvänteke-
väisyyskävelyä suunnittelemassa Helena Talala, Pirjo Pe-
täjäjärvi, Suvi Kipinä ja Marita Laakkonen.

jon ihmisiä viettämään yh-
dessä aikaa toisten kanssa 
ulkosalla. 

Tapahtuma on maksu-
ton, mutta lahjoituksia toi-
votaan tehtäväksi alueella 
kiertäviin lippaisiin. Tapah-
tuma alkaa kello 12 alku-
sanoilla ja alkulämmittelyl-
lä, jonka jälkeen lähdetään 
kävelemään. Alueella voi-
daan nähdä myös jotain 
maskotteja lasten iloksi. HT

Kesän ajan on torilla kävijöi-
tä palvellut Kurenalan ky-
läyhdistyksen ylläpitämä 
tietopiste. Viimeisenä aukio-
lopäivänä tiistaina 29.8. asi-
akkaita ja Kurenalan kyläyh-

distyksen väkeä kokoontui 
yhdessä torille muistamaan 
toriemäntää ja isäntää Kerttu 
ja Hannu Simua aktiivises-
ta vapaaehtoistyöstä torielä-
män kehittämisessä ja tieto-

pisteen avoinna pitämisestä. 
Kesätyöntekijänä Simujen 
apuna ollut Anna-Riikka 
Huhta lausui kiitospakinan 
ja ojensi aurinkoisen lahjan 
kaikkien puolesta. Myös An-

na-Riikkaa muistettiin lah-
jalla. Paikalle kokoontunut 
väki innostui laulamaan yh-
teislauluja Kalevi Vattulan 
hanurisäestyksellä ja juttua-
kin riitti puolin ja toisin. HT

Tietopisteen työntekijöitä muistettiin

Lisätietoja saat Invalidiliitosta ja poliisiviranomaisilta.

INVALIDILIITTO ry

puh (09) 613 191, faksi (09) 146 1443

www.invalidiliitto.fi • fpd@invalidiliitto.fi

Päästäkseen ulos autosta pyörätuolilla ja muilla apu-

välineillä kulkeva liikuntaesteinen tarvitsee enemmän 

tilaa. Pysäköintipaikka on lähempänä asiointikohdetta, 

jotta liikuntaesteisellä olisi yhtäläinen mahdollisuus 

käyttää palveluita kuin muillakin. 

Mikäli olet oikeutettu tähän paikkaan, muista asettaa 

pysäköintilupasi näkyvästi esille.

Yhteispeliterveisin

TÄMÄ PYSÄKÖINTIPAIKKA  

ON VARATTU  

LIIKUNTAESTEISILLE

ILiitto_invaparkkilappu105x148_f1   1

15.9.2008   13:16:12
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Koko viime vaalikauden jat-
kuneen rämpimisen jälkeen 
Suomen talous on vahvassa 
kasvussa, vienti vetää, työt-
tömyys vähenee ja uusia työ-
paikkoja syntyy. Suomi in-
vestointikohteena kiinnostaa 
jälleen. 

Hallituksen budjettiriiheltä 
odotetaan uusia talouskasvua 
vahvistavia päätöksiä sekä 
muita myönteisiä signaaleja, 
joilla investointisuunnitelmat 
saadaan toteutettua sekä kan-
nustaa ihmisiä yrittämään. 
Tämä on kaikkien hallitusryh-
mien yhteinen ääneen sanottu 

tavoite.
Siksi olikin hämmästyttä-

vää lukea pari viikkoa sitten 
kokoomusjohtoisen valtiova-
rainministeriön ensi vuoden 
budjettiesitystä, jossa ehdote-
taan alueellisen kuljetustuen 
lakkauttamista kokonaan. Eh-
dotus on täysin käsittämätön. 

Alueellinen kuljetustuki 
on ainoa Suomen EU -liitty-
missopimuksessa hyväksytty 
yritystuki. Se ei kohdistu yrit-
täjäriskillä valmistetun tuot-
teen kustannuksiin eikä siten 
vääristä kilpailua. Siitä päät-
täminen on täysin Suomen 

omassa päätösvallassa.
Suomi on luonnonva-

roiltaan rikas, mutta pitkien 
etäisyyksien maa. Maantie-
kuljetukset ovat monin pai-
koin ainoa keino saada tava-
raa markkinoille. Alueellisen 
kuljetustuen tarkoituksena 
on ollut poistaa kuljetuskus-
tannuksista johtuvia pullon-
kauloja. Tuki on maksanut 
itsensä takaisin moninkertai-
sesti kasvavina verotuloina. 

Hallitus on tehnyt kipei-
täkin päätöksiä suomalaisten 
yritysten kilpailukyvyn pa-
rantamiseksi. Kun kuilua Suo-

men kilpailijamaihin on saatu 
vihdoinkin kavennettua, niin 
valtiovarainministeriö alkaa-
kin omilla esityksillään kul-
kea vastavirtaan.

Esimerkiksi Ruotsi maksaa 
yrityksilleen alueellista kul-
jetustukea yli kymmenker-
taisesti Suomeen verrattuna, 
jolloin ruotsalaiset yritykset 
voivat osallistua esim. Poh-
joiskalotilla käynnissä oleviin 
investointihankkeisiin.  

Keskustalle on päivänselvä 
asia, että Suomen talouden ja 
työllisyyden parantamiseksi 
tarvitaan koko maan vahvuu-

det hyötykäyttöön. 
Valtiovallan tehtävänä on 

luoda asumiselle, elämiselle ja 
yrittämiselle mahdollisimman 
hyviä toimintaedellytyksiä. 
Valitettavasti valtiovarainmi-
nisteriön ehdotus alueellisen 
kuljetustuen poistamiseksi 
osoittaa, että kaikki hallitus-
ryhmät eivät ajattele samalla 
tavalla.  

Alueellisen kuljetustuen 
säilyttämiselle on olemassa 
kaikki asialliset perusteet niin 
tukimuotona kuin hallituk-
sen yhteisen talous- ja työlli-
syyspolitiikan näkökulmasta. 

Sitä ei saa puoluepolitisoida, 
kuten valtiovarainministeriö 
näyttää tekevän. Myönteinen 
päätös ei jää ainakaan Keskus-
tasta kiinni.

Mirja 
Vehkaperä
Kansanedustaja  
Haukipudas

Torstaina 31.8. tuli tieto, että 
hallitus oli päättänyt Pohjois- 
ja Itä-Suomen yrityksien 5 mil-
joonan euron alueellisen kulje-
tustuen jatkumisesta. 

Alueellinen kuljetustuki on säilytettävä

Vesijuoksu on tehokasta liikuntaa
Vesijuoksu on tehokasta lii-
kuntaa, sillä vesi on tuhat 
kertaa tiheämpää kuin ilma. 
Laji lisää suosiotaan huimas-
ti koko ajan ja sitä voi harras-
taa niin uimahalleissa kuin 
luonnonvesissä. 

Jaurakalla Korpijoen var-
rella asuva Liisa Törmänen 
oli saanut muutama vuo-
si sitten työkavereiltaan 
lahjaksi juoksuvyön ja sen 
innoittamana Liisa on har-
rastanut vesijuoksua kotin-
sa rannassa useana kesänä. 
Juoksukaveriksi hän on saa-
nut Aila Ritolan. 

Liisa on ollut innok-
kaampi juoksija. Hän ker-
toi aloittaneensa viime kesä-
nä vesijuoksun jo kesäkuun 

Liisa Törmänen ja Aila Ritola harrastavat yhdessä vesi-
juoksua Korpijoessa. Illan suussa se antaa heille rentout-
tavan ja virkistävän kokemuksen, josta he saavat energiaa 
ilta-askareiden tekemiseen.

puolella. Viimeiset juoksut 
hän teki syyskuulla. Liisa on 
pitänyt tarkkaa kirjanpitoa 
juoksuistaan ja viime kesäl-
le kertyikin matkaa lähes 10 
kilometriä. Hänellä on joessa 
50 metrin pituinen juoksura-
ta, jota hän juoksee edesta-
kaisin.

Aila on aloittanut vesi-
juoksun myöhemmin kuin 
Liisa ja ehtii juoksemaan 
harvemmin. Tänä kesänä on 
ollut sen verran viileää, että 
vesijuoksun aloittaminen 
heillä siirtyi heinäkuun puo-
lelle. Tähän mennessä Liisal-
le on kertynyt reilut kolme 
kilometriä ja Ailalle jonkin 
verran vähemmän. Yleensä 
he juoksevat kerrallaan 300 

metriä ja sen jälkeen siirty-
vät lämmittelemään Liisan 
kodin saunaan.  

Molemmat juoksijat pi-
tävät vesijuoksua erittäin 
virkistävänä ja voimaa an-
tavana kokemuksena. Vesi-
juoksun sanotaan kehittävän 
yleiskuntoa, koska vedessä 
juostessa kaikki kehon suu-
ret lihakset toimivat tehok-
kaasti. Tällöin syke on help-
po nostaa ylös.

Vesijuoksun avulla voi 
parantaa lihaskuntoa koko-
naisvaltaisesti, sillä vedessä 
juostessa elimistön lihaksia 
käytetään hyvin monipuo-
lisesti. Veso toimii hyvänä 
vastuksena ja kehittää lihas-
kuntoa. 

Vesijuoksu on tehokasta, 
koska vesi vahvistaa hengi-
tys- ja verenkiertoelimistön 
lisäksi tuki- ja liikuntaeli-
mistön ja hermoston toimin-
taa ja auttaa pitämään yllä 
hormonitasapainoa. Vedes-
sä liikkuminen on tehokasta 
myös painonhallinnan kan-
nalta, sillä ihminen kuluttaa 
vedessä energiaa huomatta-
vasti enemmän kuin kuival-
la maalla. Vesiliikunta lisää 
lihasmassaa ja kiinteyttää si-
ten lihaksia. 

Liisa mainitsi, että hänen 
jalkansa ja selkänsä voivat 
nyt paremmin kuin aikai-
semmin. Vesijuoksu sovel-
tuukin erityisesti alaraajojen 
nivelkivuista kärsiville, nis-

Pohjois-Pohjanmaalla kehite-
tään sähköisten valmennus- ja 
neuvontapalvelujen hyödyn-
tämistä maaseudun yritys-
ten, yhdistysten ja asukkai-
den toiminnassa. Osaamista 
parannetaan ja monipuoliste-
taan valmentamalla toimijoita 
käyttämään verkkopalveluita, 
jotka tukevat heidän jokapäi-
väistä toimintaansa ja verkos-
toitumistaan.

Kehittäjinä toimivat Poh-
jois-Pohjanmaan Kylät ry ja 
Kainuun Nuotta ry yhteis-
hankkeessaan "Rajaton Ver-
kosto". Hankkeessa muo-
dostettavien teema-alueiden 
maakunnalliset palveluntuot-
tajat valitaan molemmista 
maakunnista.

Parhaillaan hankkeen pi-
lottiryhmään etsitään mukaan 
digiosaamisensa kehittämi-
sestä kiinnostuneita maaseu-
dun yrityksiä, yhdistyksiä ja 
asukkaita. Mukaan lähtevi-
en toimijoiden kanssa tehtävä 

kehittämistyö sisältää digitaa-
listen järjestelmien käyttöön-
ottovalmennuksen sekä 
sähköisten palvelujen hyö-
dyntämisen omassa toimin-
nassaan.

Pilottiryhmähaku päättyy 
lokakuun puolivälissä, jonka 
jälkeen selvitellään tarkem-
min mukaan lähtevien toimi-
joiden tarpeita ja toiveita.

-Etenemme joustavas-
ti niin, että jokainen mukaan 
tullut saa juuri sopivasti tar-
vitsemaansa tukea, neuvoa 
ja kannustusta sähköisten 
palvelujen hyödyntämisek-
si omassa toiminnassaan. Li-
säksi haluamme edesauttaa 
toimijoiden verkostoitumista 
maantieteellisistä etäisyyksis-
tä huolimatta - myös sen säh-
köiset palvelut mahdollistavat 
erinomaisella tavalla, Pohjois-
Pohjanmaan projektipäällikkö 
Maarit Vuorela selvittää.

Hankkeessa toteutettavan 
valmennuksen, neuvonnan 

ja ylimaakunnallisen yhteis-
työn tuloksena alueelle syn-
tyy digitaalisen osaamisen 
verkosto, joka edistää digitoi-
mintakulttuurin leviämistä ja 
juurtumista maaseutualueil-
la myös hankkeen päättymi-
sen jälkeen.

-On aivan selvää, miksi 
tämä hanke on tärkeä, Vuore-
la kertoo.

-Digitaalisuus on yhä tär-
keämmässä osassa maaseu-
tualueiden elinvoiman ke-
hittämistä. Verkkoyhteydet 
sähköisine palveluineen tar-
joavat uusia ansaintamahdol-
lisuuksia ja parempia ratkai-
suja nykyiseen toimintaan, ja 
niiden hyödyt omalle toimin-
nalle on tärkeä tunnistaa. Tätä 
hyödyntämistä haluamme 
hankkeessamme edistää.

Hanke on saanut rahoitus-
ta Euroopan maaseudun ke-
hittämisen maatalousrahas-
tosta, ja se kestää vuoden 2019 
heinäkuun loppuun saakka. 

Vauhtia sähköisten
palvelujen tuotantoon

ka- ja selkäkipuja poteville, 
ylipainoisille, lähes kaikille 
ja kaiken ikäisille. 

Vesijuoksu on hauska laji, 
jossa edetään vedessä pys-
tyasennossa juoksuliikkei-

tä tehden. Apuna käytetään 
kelluttavaa, vyötärölle sidot-
tavaa vesivyötä. Vesijuok-
sun tekniikka ei ole vaikea, 
mutta vesivyön tulee olla oi-
keanlainen.RR

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu esittelee unelmien liikuntasyksyn
PoPLi esittelee Suomen juh-
lavuoden kunniaksi eri-
laisia liikuntamuotoja ja 
paikkoja, joissa Pohjois-
Pohjanmaalla voi liikkua.

Syksyn kuukaudet on 

teemoitettu vaihtelevasti ja 
jokaisen kuukauden aikana 
tapahtumista tiedotetaan ja 
julkaistaan uutisia PoPLin 
Facebook-sivuilla teemojen 
mukaisesti. 

PoPLi myös haastaa 
kaikki alueen seurat, lii-
kuntaa tarjoavat yhdistyk-
set ja Pohjois-Pohjanmaan 
kunnat ja kaupungit liikut-
tamaan ja liikkumaan aktii-

visesti juhlavuoden kunni-
aksi. 

Teemoitetut kuukaudet 
kannustavat liikkumaan 
monella tavoin. Syyskuun 
teemana on luontoliikun-

ta. Ensimmäisen teemakuu-
kauden taustalla ovat siis 
muun muassa marjastus, 
sienestys, patikointi, retkei-
ly ja luonnossa sekä luon-
nollisesti liikkuminen.

Lokakuun teemana on 
yhdessä liikkuminen. Mar-
raskuussa keskitytään lii-
kehallintaan ja joulukuussa 
rentoutumiseen.
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SEKALAISTA

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI 
 JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA 

LMAISEKSI.

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

    

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

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

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 

MAANRAKENNUSTA

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

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

Meiltä:

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

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

MYYDÄÄN

PUDASTORI ILMOITA 
ILMAISEKSI!

VUOKRATTAVANA

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

Naamangantiellä 1h+kk+ph+
lasitettu parveke. Vuokra 400 
€, vapautuu 1.10. Tiedustelut 
040 742 9802.

Uusi 1 kk käytetty lasikuitusou-
tuvene, pit. 475, airoineen. Ta-
kuu. 650 €. P. 044 080 0281.

Hyväkuntoinen punainen 3:n 
istuttava sohva, h. 1,70 €, 
kukkakuvioinen 2:n istuttava 
vuodesohva, h. 1,50 €. Nouto 
Iinattijärveltä. P. 040 913 4948.

Kurenalla hyväkuntoinen 
2 h+k, 3. krs, 58,5 m²  
Pesuhuone juuri remontoi-
tu. Myydään kalustettuna 
tai ilman. P. 0400-944 615.

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  
PALVELU-

HAKEMISTOSTA 

OHJELMA-
PALVELUITA

 Finnhits-laulatusta 
ja myös joululauluja 

firmojen, yhteisöjen ja 
yksityisten juhliin. 

make.kemppainen.mk@gmail.com 
040 773 8316
Kysy tarjousta!

Dikitaali aggregaatti Timco 3 
kw. Uusi, takuuta jäljellä n. 9 
kk. Hp. 450 €. P. 040 563 9725.

Kissa katosi
1,5 vuotias poikakissa Tupi ka-
tosi 25.8. eläinlääkärin pihalla 
25.8. Tuntomerkkejä: monivä-
rinen, niskassa mustia juovia, 
pitkäkarvainen. Jos kissa löy-
tyy, ota yhteys p. 044 083 7162.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pu-
dastorin kautta. (Asuntojen ja 
rakennusten vuokraus ei ole 
myymistä/ostamista/lahjoittamis-
ta, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön 
myynti/ostoilmoitus on maksul-
linen, 22 € sis. alv:n) Pudastori 
on  tarkoitettu yksityisille hen-
kilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 
8 riviä. Muistathan laittaa yhtey-
denottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Teksti on toimitettava 
sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-
lehti.fi tai paperille selkeästi kir-
joitettuna osoitteeseen: Korpitie 
6, 93100 Pudasjärvi. 

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset



14 15nro 35PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti1.9.2017 1.9.2017nro 35

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokoushuo-
ne Otavassa torstaina 7. päi-
vänä syyskuuta 2017 alkaen 
klo 16:00. Luettelo kokouk-
sessa käsiteltävistä asioista 
on nähtävänä 1.9.2017 alkaen 
kaupungin ilmoitustaululla ja 
internetissä osoitteessa www.
pudasjarvi.fi. Kokouksen tar-
kastettu pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoimistossa 
12.9.2017 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 28.8.2017 
Mari Kälkäjä 
valtuuston puheenjohtaja

”Mistä luonto kertoo?” Paavo Niskasaaren taidetta 2.9.-29.10. Syötteen 
Luontokeskus. Taiteilija on paikalla on avajaisisa la 9.9. klo 12-15. Luontokeskus 
avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 10-16.
Hempan kävely/-hölökkä (tunti liikuntaa) sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken cam-
pingilta.
Kuntotanssit Koskenhovilla tiistaisin 8.8.-12.9. klo 18-20. Järjestää Pudasjärven 
nuorisoseura ry./Iijoen Tanssijat
Takaisin kotiin -marssi pe-la 25.8.-2.9. Kittilän kirkko - Hirvaskosken koulu. Pää-
töstilaisuus Hirvaskosken koululla la 2.9. klo 13.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - FC PaKa la 2.9. klo 15. Suojalinnan kenttä, Ur-
heilutie 2.
Sote-palvelujen suunnittelutyöpaja ke 6.9. klo 18. Hirsikampus, Nyynäjäntie 5.
Pudasjärvi-päivä pe 8.9. klo 13. Hirsikampus, Nyynäjäntie 5.
Kiihdytyspäivä la 9.9. klo 8. Ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Pärjänkievari Caravankauden avajaiset la 9.9.
Luppovesi palaa tervetuloa mukaan koko perheen tapahtumaan Luppoveden ran-
nalle lauantaina 9.9. kello 19-21.
Sienipäivä Syötteen luontokeskuksella la 9.9. klo 9-16. Syötteen luontokeskus, 
Erätie 1.
Huippukymppi & Iso-Syöte Classic Trail Run la 9.9. klo 12. Hotelli Iso-Syöte, 
Isosyötteentie 246.
Jyrkän päättäjäiset la 9.9. klo 20.30. Jyrkkäkosken huvikeskus, Huvikeskuksentie.
Jalkapallon P11 -piirisarjaturnaus su 10.9. klo 9.30. Suojalinnan kenttä, Urhei-
lutie 2.
Cooperin testi ma 11.9. klo 20-21. Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Syysmarkkinat la 16.9. klo 10-14. OSAO:n Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 
18 A.

Pudasjärven Reumayhdistys

OULUN SYYSMARKKINOILLE 
KAIKILLE AVOIN RETKI 

ti 12.9. Lähtö linja-autoasemalta klo 9.00. 
Matkan hinta 15 €. Paluu n. klo 15. 
Ilmoittautumiset la 9.9. mennessä 

Taimille p. 040 530 6839.

Reumakerhon ensimmäinen 
SYYSKOKOONTUMINEN 
seurakuntatalolla ke 6.9 klo 14.

Tervetuloa!

Koskenhovilla su 3.9.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT 
Suomalaisen yrittäjän päivän  
merkeissä ti 5.9.2017 klo 7.30  
kaupungintalon kahviossa.

Tilaisuus alkaa Suomen lipun yhteisellä nostamisella.
Mukana kaupungin virkamies- ja luottamushenkilöjohtoa.
Tervetuloa! 
Pudasjärven kaupunki

Pudasjärven Yrittäjät ry 

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys

KILPIRAUHASSAIRAIDEN
VERTAISTUKI-/JÄSENILTA

PUDASJÄRVELLÄ
kokoontuu torstaisin 

7.9., 5.10., 2.11 ja 7.12. klo 17–19
Palvelukeskuksessa, Kauppatie 25

Vetäjinä: Pirjo Kareketo, p. 044 294 3868 ja
Soile Kareketo-Haverinen, p. 040 589 5157

 oskilpi.pudasjarvi@gmail.com 

www.oulunseudunkilpi.com
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Möykkälässä KARAOKEILTA

Vapaa pääsy. 
Ravintolamaksut myös kortilla. 

Näljängäntie 1391 
pe-la 1.-2.9.  klo 20.00-02.00. 
KAROKEILLAT 
SYYSKUUSSA 

JOKA LAUANTAI!
Puhoskylän Kyläseura ryTERVETULOA!

Virkistyspäivät 
kuukauden ensimmäinen 

perjantai alkaen 1.9. 
klo 10. Paikalla 

Stressipisteen Pirjo Leino 
ja parturi Silja Liikanen.

Talkoot 
kylätalolla 

la 2.9. ja 9.9. klo 8.00

Kansalaisopiston 
käsityöpiiri 

alkaa ti 19.9. klo 9-12. 
Ilm. kansalaisopistolle 

18.9. mennessä.
Myös miehet 
tervetulleita!

Maakirkko kylätalolla 
su 8.10 klo 14.00. Mukana 
kirkkoherra Timo Liikanen.

Frisbeegolf-rata 
avoinna. Kiekkoja voi 

lainata kylätalolta.

Kesäkauden viimeinen 
bingo su 3.9 klo 14.00.

TERVETULOA! 

Korpisen Kyläseura ry
Turpeisenvaarantie 1150

ILMOITTAUDU NYT!
PuU/voimistelujaoston ryhmät ovat alkaneet 21.8. 
Tuomas Sammelvuo -salin ryhmäliikuntatilassa
Maanantaisin
Klo 17-18 Mixdance 9-13-v.
 18-19 Välinevoimistelu 7-10-v.
 19-20 Kuntojumppa
 20-21 Tanssillinen voimistelu naiset
Keskiviikkoisin
Klo 16-17 Voimistelukoulu 7-9-v.
 17-18 Voimistelukoulu 4-6-v.
 19-20 Circuit
Torstaisin
Klo 16-17.30 Voimistelukoulu 10-16-v. 
 18-19 Tanssillinen voimistelu nuoret 
 19-20 Kehonhuolto
Jumppakausi 21.8.-10.12.2017 ja 8.1.-29.4.2018.
Hinnat: 60 € / aikuinen ja 40 € / alle 18-vuotiaat
Ilmoittaudu ryhmiin netissä www.jasentieto.fi
valitsemalla alasvetovalikosta Pudasjärven Urheilijat 
voimistelujaosto ja rekisteröidy järjestelmään.
Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu mukaan
Gymnaestrada Turku 2018 -tapahtumaan.

Tapahtuman ajankohta 7.-10.6.2018.
Ilmoittaudu viimeistään 10.10.2017 netissä 

www.jasentieto.fi kautta valitsemalla alasvetovalikosta
Pudasjärven Urheilijat voimistelujaosto.

Ennakkomaksu on 100 €.
Reissuun kokonaishinta on noin 600 €, josta 

osallistujalle jää maksettavaksi maksimissaan 250 € 
riippuen yhdessä tehdystä talkootyöstä.

Iijokiseutu on vuonna 1969 perustettu 
sitoutumaton paikallislehti, jonka suurin 
levikkialue on Pudasjärvi. Iijokiseutu nostaa 
esiin alueensa kiinnostavimmat uutiset, 
puheenaiheet ja ilmiöt. Paikallislehti julkaisee 
kerran viikossa keskiviikkoisin ilmestyvää 
printtilehteä sekä kokoaa monipuolista 
paikallissisältöä suosittuun verkkopalveluunsa. 
Lehti kuuluu Joutsen Media -konserniin, jonka 
palveluksessa on noin 100 työntekijää. 

Etsimme lehdelle määräaikaista

PÄÄTOIMITTAJAA
vakituisen päätoimittajan äitiysvapaan 
sijaiseksi ajalle 1.11.2017–31.10.2018.

Päätoimittaja johtaa toimitusta ja myynti-
henkilöstöä Pudasjärvellä.
Onnistu minen tehtävässä edellyttää hyvää 
journalistista osaamista, innostunutta ja 
positiivista asennetta työhön, talousasioiden 
hallintaa sekä kykyä tulla toimeen erilaisten 
ihmisten kanssa.

Tiedusteluihin vastaavat päätoimittaja  
Petri Karjalainen, puh. 044 566 8820  
ja toimitusjohtaja Sauli Huikuri,  
puh. 044 038 9700.

Hakemukset palkkatoivomuksineen tulee 
lähettää 11.9.2017 mennessä osoitteella 
sauli.huikuri@joutsenmedia.fi.

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

Taksi Piipponen Oy

Osallistumme Pekka Kinnusen haaste-
kampanjaan, otamme Pentti Kinnusen 
haasteen vastaan. Haastamme edel-
leen Pentti ja Seija Lukkarin ja Heimo 
Turusen osallistumaan Hirvaskoskella 
SoVen kävelytapahtumaan 16.-17.9. ja 
jatkamaan haastekampanjaa. 

Seppo Kukka ja Teijo Jokikokko

SoVen haastekampanja

Jatkan Soven 24 h –tapahtuman kannustamista haasta-
malla monipuolisen liikunnanharrastajan Paula Manni-
sen ja mäkivalmentaja Mika Kuusijärven la-su 16.-17.9. 
kävelemään kaveriksi Hirvaskoskelle

Terveisin Olavi Leinonen

Heimo Turunen vastaa haasteeseen ja haastaa Sointu 
Veivon, Tarmo Kokon ja Jorma Puurusen.

Osallistu Mielenterveys 
elämäntaitona 

- Mielenterveyden ensiapu®1 
-kurssille

maanantaisin 18.9., 25.9., 2.10. ja 9.10.2017 
klo 17-20 Työkeskuksessa, 
Kauralantie 3, Pudasjärvi. 

Koulutus on maksuton ja tarkoitettu kaikille 
maahanmuuttajien kanssa Pudasjärvellä toimiville ja 

maahanmuuttajien kanssa toimimisesta kiinnostuneille. 
Kurssille otetaan 15 osallistujaa. 

Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä 
marja-liisa.hiironen@pudasjarvi.fi puh. 040 356 4612.

www.mielenterveysseura.fi

Pudasjärven maa- ja 
kotitalousnaisten 

SYKSYN TOIMINTAA:
● Kerhoillat 
 seurakuntatalolla 21.9.,  
 19.10. ja 23.11. klo 18.00.
● 14.10. Retki Oulun 
 kädentaitomessuille
● 10.12. klo 13.00 
 Jouluruokailu 
 Liepeen väentuvassa 
● Kuntosali tai uinti 
 kuukauden 1.viikolla  
 keskiviikkoisin klo 17.00.
Tiedustelut Tarja 040 516 
4162, Anne 041 506 0738.

Tervetuloa mukaan!



14 15nro 35PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti1.9.2017 1.9.2017nro 35

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

2,29

VENÄLÄINEN
MEETVURSTI

200 g

pkt
1,50

OHRARIESKA
100 %

2 kpl/310 g

pss
1,89

NAUTA-SIKA
JAUHELIHA

400 g

pkt
19,90

KOULUNÄKKI
4,4 kg

pkt
2,19

GRILLINAKKI
840 g

pkt
1,99

ANNA-TÄDIN
VOHVELIT

sitruuna, kuningatar
325 g

ras

MAKIAA SYKSYYN:

Lapin Muovin
ERÄSÄKIT

Lapin Muovin
HIRVISÄKIT
10 pss

5,00 7,90
rulla

4 kpl

SYKSYN 
LANGAT 

SAAPUNET!

35,90

Naisten
SOFTSHELL 
TAKKI

49,95

Naisten
SOFTSHELL 

HOUSUT

JÄTTI-
TIKKARI 150 g

Halvan 
TERVA
SALMIAKKI-
RUUTU 100 g

3,99 kpl

1,00 pss

LEFFA 
MIX 
CHOKO 
325 g

1,99 pss
MONSTER 
MIX 1 kg

3,95 pss

UUTUUS!

UUTUUS!

UUTUUS!

Myymälässä olevat
SIEVIN 

JALKINEET

-25%

PIIPPUSÄILIÖ
rosteria
22 litraa

169,-

Hornet
MINIUUNI
KEITTOLEVYLLÄ

139,-

KAASULÄMMITIN
sopii 11 kg kaasupullo

89,-

LEHDENKERÄÄJÄ
leveys 105 cm

249,-

POLTTOMOOTTORI 
KLAPISIRKKELI
13 hp
HOX! terän halkaisija 70 cm

699,-VALMISPIIPPU
rosteria
sisältää läpiviennin ja 
eristyspaketin

299,-
Hornet
KAASULIESI
50 cm
valkoinen

299,-

ISO
HALKOKÄRRY

49,50

KAJAKKI
300 cm

299,-

Kartano
TURKISTALJA
180x60 cm valkoinen

39,50VALMIS
SAUNALAUDE-
PAKETTI tervaleppä
ylälaude 2100x600 mm
alalaude 2100x400 mm
askelma taso 700x700x380 mm

199,-

Hornet
KAASULIESI
50 cm
rosteri

399,-

OVIKATOS
80x120 cm

59,-
YHTEISHINTAAN

Candy
JÄÄ-PAKASTE-
KAAPPI
175x55 cm

399,-

kpl

Miesten ja
 naisten

KALSARIT ja 
KERRASTOT

 SAAPUNEET!
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

Tapahtumia ja toimintaa koko päivän!
Markkina- ja kirpputorimyyjä, esittelijä – varaa ilmainen paikka: 
Tiina Ruotsalainen, p. 040 649 7065.

Syysmarkkinat
OSAOn Pudasjärven yksikön

Lauantaina 16.9.2017 klo 10-14, Jyrkkäkoskentie 18 A

VIETÄMME 
20-VUOTISSYNTTÄREITÄ 

Puhoskylän lähikauppa

Puhoksentie 4, 93390 Puhoskylä Anne ja Mervi puh. 08 837 308.
Palvelemme: ma-pe 8.30-17.00, la 8.30-14.00, su 10-12

pe 1.9.2017 klo 8.30-17.00 
täytekakkukahvien merkeissä

Sadalle ensimmäiselle Tarmo-kassi. Tervetuloa!

voimassa ke 30.8. - su 3.9.2017

Synttäritarjouksia

 (3,69€/kg)

 (5,68€/kg)

Atrian 
pizzat 200 g

(4,95€/kg)

Hartwallin 
Jaffat 1,5l

1,99 /plo
1,33€/l, sis. pantti 0,40

2,95/pss0,99/kpl

Atrian 
saunapalvi 350 g

1,99 /pkt

Leivon 
sokerikorppu 800 g

puh. 010 387 8150     •     0400 681 433   

Varsitie 10 as. 4-5, PUDASJÄRVI 
Tuohimaantie 12, KIIMINKI • Kumputie 35 as. 6, JÄÄLI

www.kiifys.fi

Ohjattu ryhmäkäyntikerta 5,00 €
Kk-maksu (sis. ohjatut/omatoimiset kerrat) 45,00 €, 
 Sarjamaksu 10 kertaa 45,00 €, voimassa 1 vuoden

Maksu myös hyvinvointiseteleillä sekä Smartum- ja ePassi -maksukortilla

PUDASJÄRVELLÄ FYSIOTERAPEUTTIEN 
OHJAAMAT KUNTOSALI- ja LIIKUNTARYHMÄT

MA klo 17.30-18.30  ja MA klo 18.30-19.30 alk. ma 4.9. 
TI  klo 8.00-9.00 ja TI klo 10.00-11.00 alk. ti 12.9. 

Ilmoittaudu puh. 0400 681433 tai mari.halkola@kiifys.fi


