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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Juutislammin luontopolku 
avattiin Sarakylässä s. 3

Hyvän Olon Keskuksen 
rakentaminen harjannosta-

jaisvaiheessa s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 27.8.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvilehti.fi, jo keskiviikkoiltana

www.northweld.fi

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

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

North Weld oy
hitsaus ja 

Asennuspalvelut 
Ammattitaidolla

• hitsaukset (myös erikoismetallit)

• levytyöt • Putkityöt
• teräsrakenteet • Koneistus

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

myös erikoismetalleina!

Kirppis pe-la
28.-29.8. 

Klo 11-15 
lukiontie 1 

(ent. leipomo) 
Tervetuloa!

KESÄKIEVARIN 
VENETSIALAISET

LAUANTAI 29.8.
AVOINNA 11-02

VAPAA PÄÄSY! TERVETULOA!
 Kirsiojantie 27, 93220 Livo       0400 584 290

Musiikkia kaikkien makuun 
PENTTI RAINER 

klo 20 alkaen

ILOTULITUS klo 00.00

LATTIALAATTA CELLO BETON 30,5x61 
PAKKASENKESTÄVÄ ANTRASIITTI 1,58 M2

Lattialaatta on tyypiltään 
italialainen porcellanato. 
Saatavana myös harmaa-
na. 1,58 m²/pkt. 

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

SEINÄLAATTA 
ETNO 20x45,2 RUSKEA 
TAI KUVIOLAATTA 
ETNO RELIEVE 20x45 HARMAA
Kiiltävälasit-
teinen 
seinälaatta. 
1,54 m²/pkt. 

1590
/m2

490
/m2

OPEN STAGE - PUDASJÄRVI 2020
VIDEO JULKAISTAAN YOUTUBESSA

31.8.2020!

Youtube kanava: 
Open Stage - Pudasjärvi

Pudasjärven 
sos.dem.työväenyhdistys 

Pudasjärven 
sos.dem.työväenyhdistys 

tuLe ehdoKKaaKsi 
KuntavaaLeihin

eurooppa- ja omistajaohjaus ministeri
tytti tuPPurainen 

vieraiLee La 29.8. 
KLo 11-13 Pudasjärven 

K-suPermarKetin Luona.
tuLe KuunteLemaan miKsi 

sinunKin Kannattaa Lähteä sdP:n 
ehdoKKaaKsi KuntavaaLeihin.

tarjoamme kahvia, mehua sekä munkkeja! 
tervetuloa juttusille!

 

 

   

 

 

 

 

 

  

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

 

PITÄJÄKERTTU 
  

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ   
 

Parillisina viikkoina torstaisin 
 

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

 
PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 

              Parittomina viikkoina torstaisin 
 

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

 
KESÄAIKATAULUT 

voimassa 3.6. - 7.8.2019 
 

 
PUDASJÄRVI – OULU    

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

            
           TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 

       PALVELUBUSSI OIVA 
   
  AJOREITTI 1 

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 

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

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

Matkasta perittävä maksu:  

Kuukausikortti 15 € 
Kertalippu / päivä 2 €  

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

OULU – ISOSYÖTE – PUDASJÄRVI  
              P  
 

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

 

NEVAKIVEN LINJAVUOROLLA OULUUN 

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

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

ja iltapäivällä takaisin klo 15:00 Pudasjärveltä lähtevillä vuoroilla.

Voimassa 10.8.2020 alkaen.

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

Nevakiven tilausajomatkat tarjoavat sinulle 
kaikilla mukavuuksilla varustetun 

turistibussin ja ammattitaitoisen kuljettajan 
niin pienille kuin suurille ryhmille. 

Ota yhteys meihin ja pyydä tarjous!

PERÄKÄRRYKIRPPIS
Aittojärven entisellä koululla, Hiltusentie 12

la 5.9.2020 klo 11-14
Paikkamaksu 5 €. 

Myynnissä kahvia, teetä, 
mehua, piirakkaa, 

makkaraa. Arpajaiset!
Ilmoittautumiset: 

Tapiolle 040 569 2340 tai 
Raijalle 040 846 4122

Tervetuloa!
Aittojärven kyläseura ry.

Nuorten
Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Pe 28.8.2020
klo 21-02

Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 Pudasjärvi

liput pORtiltA 10 €

Järjestää: 
Pudasjärven Urheilijat ry

tervetuloa!

tavattavissa
la 29.8.

Ville 
Vähämäki

PERUSSUOMALAISET

KANSANEDUSTAJAT

S-marketilla
klo 12-13

Jenna 
Simula

PUDASJÄRVELLÄ

PERUSSUOMALAISTEN
EDUSKUNTARYHMÄ

Tervetuloa
keskustelemaan!

Lue lisää  sivuilta 7-10

Veden, tulen ja valon juhla

Venetsialaiset
Jyrkkäkoskella  la 29.8.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Lähetämme jumalanpalvelukset edelleen videoituna seura-
kunnan YouTube-kanavan kautta. 
Messu seurakuntakodissa su 30.8. kello 10, toimittaa Eva-
Maria Mustonen, avustaa Timo Liikanen,  kanttorina Kei-
jo Piirainen. 
Huutokauppa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi Liepeen 
pappilan parkkipaikalla ke 2.9.2020 kello 18.00 alkaen. 
Huutokaupattavana mm. vanhoja kirkon penkkejä ja pia-
no sekä monenlaista pientä tavaraa. Pianoon voi käydä tu-
tustumassa etukäteen seurakuntatalolla ke 2.9. kello 16-
17.30. Lisäksi huutokaupan yhteydessä on pieni kirpputori, 
kahvia ja makkaraa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Lisätie-
toa huutokaupasta: talouspäällikkö Timo Niskanen p. 040 
687 2144. 
Kesäkahvila ja kirpputori seurakuntakodin pihapiirissä 
ke 26.8. kello 12.
Raamattupiirin ensimmäinen kokoontuminen seurakunta-
kodin rippikoulusalissa ke 2.9. kello 18, vetäjänä srk-pasto-
ri Jari Valkonen. Suunnitellaan piirin toimintaa ja aloitetaan 
käymällä läpi Johanneksen evankeliumia sen ensimmäises-
tä luvusta alkaen. Piiri kokoontuu syksyn aikana kahdeksan 
kertaa keskiviikkoiltaisin. Mukaan ovat tervetulleita kaik-
ki Raamatun tutkimisesta kiinnostuneet ikään katsomatta.
Varhaisnuorten  (3.-7. -luokkalainen) eräleiri ”Hänen 
Majesteettinsa salaisessa palveluksessa” XIII, seurakun-
nan Kangasjärven majalla 4.-6.9. Leirillä yövytään tuvas-
sa sekä seurakunnan kaminateltassa. Leirin hinta on 10 €. 
Mukaan mahtuu 15 leiriläistä. Sitovat ilmoittautumiset pe 
28.8. kello 13 mennessä p. 08 882 3100. 
Perhekerhot: perhekerho seurakuntakodissa keskiviikkoi-
sin kello 10. Tervetuloa kaikenikäiset lapset yhdessä van-
hempien tai muun aikuisen kanssa. Kahvi- ja mehutarjoilu.
Lapsiparkki 1-6 -vuotiaille (ei eskarilainen) seurakuntako-
dissa perjantaisin kello 9.30-12, lapselle mukaan pieni vä-
lipala ja juoma. Ennakkoilmoittautuminen 040 586 1217/
Rauni. Huom!  pe 28.8. ei parkkia.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-pe kello 9-11 ja 11.30-
14, puhelin 08 882 3100.  
Kastettu: Viena Elmiina Kosamo, Leevi Elias Hirvasniemi.
Haudattu: Risto Viljami Räisänen 89 v, Iida Aliina Rytin-
ki 88 v, Anna Liisa Juttula 79 v, Anssi Ari Tapio Niskasaa-
ri 54 v.

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto päätti maa-
nantaina 24.8. kokoukses-
saan esittää kirkkovaltuus-
tolle, että seurakunta liittyisi 
Oulun aluekeskusrekiste-
rin jäseneksi tämän vuoden 
joulukuun alusta alkaen, jol-
loin myös tietosuojavastaa-
van palvelut ostetaan Oulun 
aluekeskusrekisteristä. Neu-
vosto esitti myös, että kirk-
kovaltuusto nimeäisi kirk-
koherran ja talouspäällikön 
käymään neuvottelut Oulun 
aluekeskusrekisterin johta-
jan kanssa sekä allekirjoit-
tamaan sopimuksen. Kirk-
kohallituksen päätöksen 
mukaisesti kaikkien seura-
kuntien on siirrettävä kir-
konkirjojen pito aluekes-
kusrekistereihin viimeistään 
vuoden 2022 alkuun men-
nessä. Pudasjärven seu-
rakunnan kirkkoherran-
virastossa keväällä 2021 
tapahtuvan henkilömuutok-
sen vuoksi Oulun aluekes-
kusrekisteriin siirtyminen 
on syytä tehdä jo loppuvuo-
desta 2020.

Jäsenrekisteriä ylläpide-
tään kirkkoherranvirastos-
sa Suomen ev.-lut. kirkon 

yhteisen Kirjuri-järjestel-
män kautta. Jäsenrekiste-
riin kirjataan mm. kastetie-
dot, kirkkoon liittymiset ja 
kirkosta erot, rippikoulut ja 
konfirmaatiot, avioliiton es-
teiden tutkinnat, avioliit-
toon vihkimiset ja kuolin-
tiedot. Virkatodistuksia 
tarvitaan nykyisin pääasi-
assa perunkirjoituksia, lain-
huutoja, pesänselvityksiä ja 
pankkiasiointeja varten. Tie-
toja välitetään ja päivitetään 
valtion väestötietojärjestel-
mään (VTJ). Suurin muutos 
seurakuntalaisten näkökul-
masta tulee olemaan se, että 
virkatodistukset ja muut jä-
senrekisteriin liittyvät asi-
at tehdään jatkossa Oulussa. 
Virkatodistustilauksen voi 
tehdä puhelimitse tai säh-
köpostilla suoraan keskus-
rekisteriin, tai käyttämällä 
kotisivuilla olevaa sähköis-
tä lomaketta. Kirkkoherran-
viraston aukioloaikoina ti-
lauksen voi tehdä edelleen 
myös paikanpäällä asioi-
malla tai puhelimitse, josta 
pyyntö toimitetaan eteen-
päin aluekeskusrekisteriin. 
Koska aluekeskusrekisteril-
lä on käytettävissä valtakun-

nallinen KirDi -aineisto, seu-
rakuntalaisilla on jatkossa 
mahdollisuus saada samas-
ta paikasta myös sellainen 
virkatodistus, johon piti ai-
emmin hankkia todistukset 
useammasta seurakunnasta. 
Kirkollisten toimitusten, ku-
ten kasteiden, vihkimisten ja 
hautausten varaukset ja ti-
lavaraukset hoidetaan edel-
leen kirkkoherranvirastossa. 

Lastenohjaajan työsuh-
teeseen valittiin Tanja Hal-
mekangas sekä varalle Sirpa 
Outila. Halmekangas työs-
kentelee parhaillaan vastaa-
vana lastenohjaajana Kälvi-
än seurakunnassa. 

Talouspäällikkö pyy-
si Pohjola Vakuutus Oy:ltä 
selvityksen, miksi kirkon, 
kellotapulin ja asehuoneen 
arvonmäärityksessä on 
poikkeamaa verrattuna seu-
rakunnan käyttämän asian-
tuntijan Antti Karjalaisen 
arvioihin. Vakuutusyhti-
ön selvityksessä ilmeni, että 
heidän vakuutuslaskennan 
perusteena on ollut virheel-
liset pinta-ala ja tilavuus-
tiedot. Vakuutusyhtiö teki 
uuden arvonmäärityksen 
korjattujen pinta-ala ja ti-

lavuustietojen perusteel-
la. Uudessa arvonmääri-
tyksessä kirkon arvoksi tuli 
seitsemän miljoonaa euroa, 
kellotapulin 550 000 ja ase-
huoneen 60 000 euroa. 

Hyväksyttiin Pohjolan 
vakuutustarjous ensiriskiva-
kuutuksena 7,61 miljoonalla 
eurolla vakuutusmaksun ol-
lessa 7 872 euroa vuodessa, 
Sarakylän kappeli vakuute-
taan 530 000 eurolla, vakuu-
tusmaksu 7 872 euroa, Sara-
kylän kappeli vakuutetaan 
530 000 eurolla, vakuutus-
maksu 1 888 euroa, Riekin-
kankaan kappeli 1,275 mil-
joonalla eurolla, maksu 1870 
euroa. Omavastuu määritel-
tiin 10 000 euroksi. Uudet 
vakuutusarvot astuvat voi-
maan 25.8. alkaen.

Riekinkaan hautausmaan 
muistokumpu (uurna-alue 
ja tyhjänsylin muistopaikka) 
valmistuu syyskuussa ja siu-
nataan käyttöön 30.9. Kirk-
kovaltuustolle esitetään uur-
napaikkamaksuksi 45 euroa 
paikkakuntalaisille ja 125 
euroa ulkopaikkakuntalai-
sille. 

Pudasjärvi-lehti

Seurakunta liittyy Oulun 
aluekeskusrekisterin jäseneksi jo tänä vuonna

Ensi sunnuntain aiheena kirkkovuodessa on 
Jeesus, parantajamme. Ihminen on kutsuttu 
ylistämään Jumalan nimeä. Synti estää mei-
tä tekemästä näin, mutta Jeesus antaa näke-
vät silmät, kuulevat korvat, ja Jumalan teko-
ja ylistävän kielen.  

Elämme sadonkorjuun aikaa. Itsellä nou-
see kiitollinen mieli siitä, kuinka tänä kesänä 
Luoja on siunannut meitä ihmisiä, ja antanut 
hyvän marjasadon. Monet meistä olemme 
saaneet korjata runsasta satoa myös kasvi-
maalla tai puutarhassa. Minustakin on tullut 
vuoden aikana puutarhuri, joka on saanut 
harjoitella mm. omenapuiden hoitamista. 
Omenoita näyttäisikin tulevan mukavasti. 
Jeesus sanoi: ”Jos puu on hyvä, sen hedelmä-
kin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen he-
delmäkin on huono. Hedelmästään puu tun-
netaan.” (Matt. 12:33) Niin puutarhaan kuin 
muuhunkin kasvatustyöhön kannattaa an-
taa aikaa ja vaivaa, jotta voi odottaa hyviä 
hedelmiä. 

Minun kotini pihalla, kuten varmaan mo-
nien muidenkin maalla asuvien pihoilla, on 
tavattu sellaisia ikäviä otuksia, joita tavattiin 
myös Paratiisissa. Tämä kavala otus, käärme, 
saattaa joskus luikerrella meihin ihmisiin ai-

heuttaen ikäviä puheita ja seuraamuksia. 
”Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne 
voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja! Mitä sy-
dän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen 
tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ih-
minen pahuutensa varastosta pahaa.” (Matt. 
12: 34) Jeesus rohkeni omana aikanaan pu-
hua suoraan, käytti jopa nimitystä ”käär-
meen sikiöt”. Käärmeen poikaset ovat kyllä 
niin äkäisiä, että niiden kanssa saa olla va-
ruillaan. Itsekin olen tällaisia pieniä poika-
sia tavannut puutarhassani, ja hankkiutunut 
niistä myös pikapuoliin eroon. Olen myös 
hankkinut puutarhaani käärmeen karkotta-
jan. Tällaisia käärmeen karkottajia saamme 
hankkia myös itsellemme, ettemme toimi-
si lähimmäistä kohtaan ikävästi. 

Kukaan meistä ei ole täydellinen pu-
heissamme - ainoastaan Jeesus. Joskus kie-
leltämme voi lipsahtaa sellainen lause, jota 
emme itsekään tarkoittaneet sanoa. Ihmi-
sinä olemme vajavaisia. Kieli on pieni ruu-
miinosa, mutta sillä voi saada paljon aikaan 
sekä hyvässä että pahassa. Joka kielen hal-
litsee, on taitava. ”Kielellä me ylistämme Her-
raa ja Isää, ja sillä me myös kiroamme ihmisiä, 
Jumalan kuvaksi luotuja. Kiitos ja kirous läh-

tevät samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni!” 
(Jaak.3:9-10) Oletko miettinyt, millaisen 
kuvan annat itsestäsi toisille ihmisille pu-
heen välityksellä? Toivottavasti kielemme ei 
kiroa, vaan se siunaa ja puhuu lähimmäisel-
leen kauniisti ja rohkaisevasti. Sydämen kyl-
lyydestä suu puhuu. 

Suurin osa varmasti joutuu myöntä-
mään, että on useinkin epäonnistunut pu-
heissaan.  On hyvä, jos meillä on rohkeutta 
myöntää, kun toimimme väärin ja louk-
kaamme lähimmäistämme puheillamme. 
Viisas on se, joka nöyrtyy ja pyytää anteeksi 
loukkaamisiaan. Anteeksi on vaikea pyytää 
tai anteeksi antaa, mutta ne sanat puhdista-
vat ja hoitavat ihmissuhteissa tapahtuneita 
välirikkoja.  Meidän on tärkeä antaa toisil-
lemme anteeksi, jotta taivaallinen Isämme-
kin antaa meille anteeksi meidän rikkomuk-
semme. (Matt. 6:14-15.) 

Puhukaamme lähimmäisestämme hy-
vää ja toimikaamme lähimmäisen parhaaksi. 
Näin korjaamme hyvää satoa. 

Eeva Leinonen 
diakonissa 

Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää

Niin ilosta kuin surusta
ILMOITA PUDASJÄRVILEHDESSÄ 

P. 0400 385 281 

Ystävänkammarin runo:

LEHMÄ
Lehmä on kaunis.
Se on imettäväinen,
sillä on neljä puolta.
Etupuolella on pää millä se syö ruohoa
ja sarvet saa paikkansa.
Takapuolella on häntä millä se karkottaa 
kärpäset pois maidosta.
Alapuolella on tissit, joista kun vetää,
tulee maitoa.
Sitä en tiedä mistä sitä sinne tulee.
Lehmän miestä kutsutaan häräksi,
koska se ei ole imettäväinen.

Ensimmäisen luokan kaupunkilaisen aine

Kiitokset teille kaikille, 
jotka teitte päivästäni 

ikimuistoisen 
täyttäessäni 90 vuotta.

Jussi Puurunen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TARJOUKSET VOIMASSA 
to-su 27.-30.8.  
ELLEI TOISIN MAINITA

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

Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

Jatkoimme aukioloaikojamme!
Palvelemme:

ma-la 7.00-21.00
su 10.00-21.00

Tervetuloa!

Kilon PaKetti

erä

ATRIA 
nauta-vilJaPossu 
JauHeliHa
1 Kg

HK 
taKuumurea naudan  
PaaHto- tai sisäPaisti
Palana

SAARIOINEN  
Keitot 280-300 g seKä
maKsa-,  
maKaroni- Ja  
PerunasoselaatiKo
350-400 g (4,17-5,95/Kg)

VALIOJOgURTTI  
maustetut  
Jogurtit
200 g (1,67/Kg)  
ei laKtoositon

499
PKt 995

Kg 5.-2.-

DR. OETKER
ristorante  
Pizzat
216-390 g (6,41-11,57/Kg)  
ei gluteenittomat

Ilman korttia 1,99 rs (4,98-7,11/kg)Ilman korttia 0,52 prk (2,60/kg)

10.- -15%
Ilman korttia 2,95 pkt (7,56-13,66/kg)

3
rs

6
prk

4
pkt

Rajoitus 
2 kalaa/talous

tuore  
KoKonainen loHi
Kasvatettu, norJa 
irtona tai PaKattuna  
KauPan valiKoiman muKaan

599
Kg

Rajoitus 2 erää/talousRajoitus 2 erää/talous

-16%-15%

JUHLA MOKKA
JauHetut  
KaHvit
400 g (6,67-8,33/Kg) 

10.-
-25%

Ilman korttia 4,49 pkt (8,98-11,23/kg)

3
pkt

Rajoitus 
1 erä/talous

 
irto-
maKeiset

499
Kg Rajoitus 

2 kg/talous

-25-35%

VAASAN  
ruisPalat 
oHut HerKKu tai 
oHut KauraHerKKu 
6 KPl/195-215 g (4,65-5,13 Kg)

1.-Pss

Ilman korttia 1,35-1,55 pss (6,92-7,21/kg)

KARINIEMEN KANANpOJAN 
marinoitu 
KoiPireisi
n. 1,2 Kg

099
Kg Rajoitus 

2 rasiaa/talous Ilman korttia 9,49-11,65 pkt (0,13-0,39/kpl)

-21-36%pAMpERS 
teiPPi- Ja  
HousuvaiPat
28-72 KPl/PKt (0,10-0,27/KPl)
tarJous ei KosKe  
megaPaKKausKoKoJa

1490
2
pkt

Rajoitus 
2 erää/talous

Juutislammen luontopolun 
avajaisia vietettiin Lehmi-
suontien parkkipaikalla Sa-
rakylässä lauantaina 15.8. 
Polkuhankkeen esittelyn 
suoritti Iivari Jurmu, joka 
korosti Oulun seudun lea-
derin avustuksen merkitys-
tä hankkeen toteutumises-
sa. Pudasjärven kaupungin 
järjestöyhdyshenkilö Sinik-
ka Mosorin iloitsi erityises-
ti nuorien mukanaolosta po-
lun valmistumisessa. Hän 
kehui Sarakylän kyläyhdis-
tystä ja kylän väkeä vahva-
na toimijana toivottaen ”Hy-
viä hetkiä polulla”. ProAgria 
Oulu Vyyhti -hankkeesta 
olivat mukana Heikki Tah-
kola ja Maarit Satomaa ker-
toivat Vyyhti-hankkeet tu-
kevan eri kylien toimintaa ja 
hankkeita. Tuomisina heillä 
oli vasara, jonka ojensivat Ii-
vari Jurmulle merkkinä, että 
kylän kehittäminen jatkuu ja 
onhan luontopolun kunnos-
sapidossa vielä puuhaa. 

Sarakylän alueen kylä-
seuran puheenjohtaja Aku 
Nurmela ja kyläseuran sih-
teeri Kaisa Nivala muistivat 
luontopolun toteuttamises-
sa olleita aktiivisimpia hen-
kilöitä. 

Perinteisessä nauhan leik-
kaamisessa olivat mukana 

Juutislammin luontopolku avattiin Sarakylässä

ProAgrian edustajat Heikki 
Tahkola ja Maarit Satomaa, 
Iivari Jurmu, Kaisa Niva-
la sekä kyläseuran varapu-
heenjohtaja Rebekka Sara-
järvi. 

Sarakylän Vuoden ky-
läläisenä palkittiin luonto-
kuvaajana ja erityisesti tänä 
syksynä hillakuvillaan Sara-
kylää sosiaalisessa medias-
sa tunnetuksi tehnyt Janne 
Kummala. 

Ohjelman jälkeen tar-
jottiin kaikille noin 150 ti-
laisuuteen osallistuneel-
le henkilölle Alpo Illikaisen 
soppatykillä keittämää kui-
valihavelliä. Juhlakahvit tar-

jottiin luontopolun varrella 
olevalla laavulla, joka sijait-
see noin kilometrin päässä 
lähtöpaikalta. 

Talkootyö merkittävä
Juutislammen luontopol-

ku on noin 2,7 kilometrin pi-
tuinen. Sen rakentaminen 
aloitettiin vuonna 2018 ja 
valmistui viime vuoden syk-
syllä. Töiden suunnittelus-
ta ja toteuttamisesta on vas-
tannut kolmen miehen tiimi 
Veikko Ganlund, Iivari Jur-
mu ja Eero Hanhisuanto. 

Koko hankkeen kustan-
nukset olivat noin 37 000 eu-
roa. Oulun alueen leaderin 
avustusta oli 18 500 euroa ja 

Sarakylän Vuoden kyläläisenä seuran puheenjohtaja Aku 
Nurmela ja sihteeri Kaisa Nivala palkitsivat luonto- ja kylä-
perinnekuvaaja Janne Kummalan. 

Perinteisen nauhan leikkaamisen suorittivat Heikki Tahkola, Iivari Jurmu, Kaisa Nivala, 
Maarit Satomaa ja Rebekka Sarajärvi. 

Luontopolun avajaisissa Pitopalvelu Alpo Illikaisen valmis-
tamaa kuivalihavelliä kävi nauttimassa noin 150 henkilöä.

kyläseuran rahallinen osuus 
1900 euroa. Hankkeen to-
teutumisessa kuitenkin suu-
ri talkootyön osuus 16 500 
euroa oli hyvin ratkaiseva. 
Merkittävää on ollut myös 
polun varren maanomistaji-
en myönteinen suhtautumi-
nen hankkeeseen. 

Lisää polkuhankkeesta 
ja avaustilaisuudesta syys-
kuun puolivälissä ilmesty-
vässä RuskaSyötteessä Pu-
dasjärvi-lehden liitteenä. 

Heimo Turunen
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Hyvän Olon Keskuksen rakentaminen    harjannostajaisvaiheessa

Pudasjärven kaupungin his-
torian suurimman rakennus-
hankkeen Hyvän Olon Kes-
kuksen rakentaminen on 
edistynyt harjannostajaisvai-
heeseen, joita vietettiin kes-
kiviikkona 19.8. 

Kutsuvieraille oli järjes-
tetty ensin työmaahan tu-
tustuminen. Siinäpä olikin 
vierailla ihmettelemistä. Ra-
kennus oli vesikattovaihees-
sa ja meneillään sisätyöt. 
Pääaula oli 16 metriä korkea, 
johon noin kuukauden sisäl-
lä asennetaan saman korkui-
nen ja seitsemän metriä le-
veä ikkuna. Sitä tukemaan 
asennetaan teräsristikot. Eri-
tyisen kiinnostuneita näytti-
vät olevan rakennuksen tu-
levat käyttäjät muun muassa 
Oulunkaaren lääkärit, ham-
maslääkäri ja hoitohenkilö-
kunta. 

Rakennuksen louhinta 
sekä maanrakennustyöt aloi-
tettiin elokuussa 2019 maise-
matyöluvan tultua. Kallio-
ta louhittiin yhteensä noin 

10 000 kuutiometriä ja siitä 
saatu louhe hyödynnettiin 
tontin täyttöihin. Syyskuus-
sa saatiin rakennuslupa ja 
perustustyöt käynnistyivät. 
Kaksi kerroksisten osuuksi-
en runkotyöt aloitettiin lo-
kakuussa ja ne valmistuivat 
toukokuussa 2020 noin kuu-
kauden edellä alkuperäi-
sestä aikataulusta. Betonia 
on käytetty tähän mennessä 
noin 1500 kuutiometriä.

Ensimmäisen lohkon hir-
siasennukset käynnistyivät 
tammikuussa ja valmistuvat 
syksyllä. Kontiotuotteen toi-
mittamaa hirttä tulee koh-
teeseen lähes 20 kilometriä. 

Hyvää oloa  
kuntalaisille
Rakennustyömaalta siirryt-
tiin Tuomas Sammelvuo -sa-
liin, jossa oli puheita, har-
jannostajaisiin kuuluva 
hernekeittotarjoilu ja kokko-
laisen trubatuurin Keijo Sär-
kijärven esittämää monipuo-
lista musiikkia. 

Puheet aloitti ja juhlavie-
raat toivotti tervetulleek-
si kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Anni Inke-
ri Törmänen lausuen ilon-
sa siitä, että rakennustyö on 
edistynyt suunnitelmien mu-
kaan. Vesikattotyöt on saa-
tu valmiiksi ja ennen syksyn 
sateita on saatu koko kome-
us säältä suojaan. Törmänen 
korosti rakennushankkeen 
ajanmukaisuutta, jossa tuote-
taan kuntalaisille hyvää oloa. 

Tilaajaan puheenvuoron 
käyttänyt kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen kertoi raken-
nukseen sijoittuvan nykyi-
sen terveysaseman ja kau-
pungintalon tiloissa toimivat 
Oulunkaaren sosiaali- ja ter-
veyspalvelut, kirjasto, nuori-
so- ja työllisyyden hoitopal-
velut ja kulttuuritoimintoja, 

auditorio-, kokous- ja liike-
tiloja. 

-Kokonaisuudesta muo-
dostuu upea hirsirakenteinen 
kuntalaisten uusi olohuone ja 
todellinen hyvinvoinnin kes-
kittymä. Olemme halunneet 
hirsirakennuksillamme nos-
taa julkisen rakentamisen ta-
soa Suomessa ja lisätä raken-
nuksien elinkaaren pituutta. 
Samalla saamme kuntalais-
ten ja kaikkien veronmaksa-
jien rahat tehokkaaseen käyt-
töön, totesi Timonen. 

Hän muisti kiitoksen sa-
noin eläkkeelle siirtymässä 
olevia pitkäaikaisia työnte-
kijöitä tekninen johtaja Eero 
Talalaa ja kiinteistöpäällik-
könä toiminutta, nykyis-
tä projektipäällikköä, Kari 
Rissasta vuosikymmenten 
työpanoksesta kaupungin 

viedessä eteenpäin hirsipää-
kaupungin roolia. 

Pudasjärvi  
edelläkävijä
-Pudasjärvi tunnetaan ja on 
ollut edelläkävijä Suomes-
sa kiinteistöleasingin ja elin-
kaarimallin käyttämisestä 
hirsirakentamisessa. Hyvän 
Olon Keskus on jo kolmas 
suuri kohde Hirsikampuk-
sen ja Hirsikartanon jälkeen, 
jonka rakentaminen ja käyt-
tö toteutetaan tällä mallilla, 
totesi Kuntarahoitus Oyj:n 
rahoituspäällikkö Daniel 
Eriksson. Hän kertoi Kun-
tarahoituksella olevan jo yli 
100 kiinteistöleasingkohdet-
ta, joista noin 20 toteutetaan 
elinkaarimallilla. 

-Pudasjärven kohteet 
ovat olleet meille tärkeitä 
referenssejä. Kiinteistöissä 
on myös vieraillut tuhansia 
henkilöitä ja voin vain ar-
vata, että nyt valmistuvaan 
rakentamiskohteessa tu-
lee vierailijoita tutustumis-

tarkoituksessa riittämään. 
Upea rakennus on valmistu-
massa, sanoi Eriksson.

Rakentamisen urakoivan 
YIT:n aluejohtaja Marko Pa-
lonen kertoi rakentamisen 
vaiheista. Vesikattotyöt aloi-
tettiin helmikuussa ja ovat 
nyt valmiina. Viime talvi oli 
haastava vaihtelevien säiden 
vuoksi. Työmaa on edennyt 
pääasiassa yleisaikataulun 
mukaisesti, on hieman edel-
lä aikataulusta ja valmis-
tuu suunnitelmien mukaan 
syyskuussa 2021. Työmaa-
vahvuus on tällä hetkel-
lä noin 50 henkilöä, mutta 
määrä tulee lähes tuplaantu-
maan ensi talveen mennes-
sä. YIT:n palkkalistoilla on 
useita paikallisia työnteki-
jöitä. Suurimpia hankkees-
sa käytettyjä paikallisia ura-
koitsijoita ovat Kontiotuote 
ja Kuljetuspudas. Työmaa 
hyödyntää lisäksi mahdolli-
simman paljon paikkakun-
nan alueelta saatavia palve-
luita.

Musiikista vastasi YIT:n luottotrubatuuri Keijo Särkijärvi 
Kokkolasta. Hän kertoi tekevänsä keikkoja myös The Sil-
lysallad – bilebändin jäsenenä. Leipä tulee kuitenkin vain 
puoliksi musiikin parista. Toinen puoli toimeentulosta tu-
lee viestintäalan yrittäjänä. 

Harjannostajaisissa haluttiin huomioida erityisesti rakennustyömiehet, joita tällä hetkellä työskentelee noin 50. He myös 
kutsuttiin ensimmäisenä ottamaan Pitopalvelu Poroputaan loihtimaa hernekeittoa, jota juuri ottamassa muuraus- ja beto-
nitöiden ammattilainen Kalevi Loukusa Kiimingistä. 

Kontiotuotteen toimittamaa painumatonta hirttä on käytetty rakennukseen noin 20 kilometriä. Betonia on kulunut yli 1500 
kuutiometriä. 

Juhlan juontajana toimi kaupungilla elokuun alussa työt 
aloittanut viestinnän- ja markkinoinnin palvelusuunnitteli-
ja Minna Hirvonen. 
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Hyvän Olon Keskuksen rakentaminen    harjannostajaisvaiheessa

Päättäjillä vahvaa 
yhteishenkeä 
Kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Mari Kälkäjä ker-
toi Hyvän Olon Keskuksen 
elinkaarihankkeen päätök-
sen syntyneen toukokuus-
sa 2019 yksimielisesti, mikä 
kuvaa vahvaa yhteishenkeä 
isojen ja tärkeiden asioiden 
edessä. Kaikilla päättäjillä 
on ollut sama näkemys, että 
kuntalaisille ja työntekijöil-
le on saatava terveet ja toimi-
vat tilat. 

Käyttäjien edustajana pu-

hunut Oulunkaaren kun-
tayhtymän johtaja Leena 
Pimperi-Koivisto totesi vuo-
den kuluttua valmistuvien 
tilojen mahdollistavan uu-
denlaiset toimintatavat ja 
-mallit. 

-Tiloja tarvitaan niin vas-
taanottotoiminnoille, kuin 
matalan kynnyksen kohtaa-
mispaikoille ja ryhmämuo-
toisille terveys- ja hyvinvoin-
tia tuottaville toiminnoille. 
Pudasjärven Hyvän Olon 
Keskus on tulevaisuuden 
yhteensovitettujen sote-pal-
velujen lippulaiva ja todiste 

siitä, että tulemme luomaan 
edellytykset kuntalaisten hy-
välle arjelle. Upea, uusi Hy-
vän Olon Keskus on laa-
ja-alainen lasten, nuorten ja 
perheiden palveluja tuotta-
va perhekeskus ikäihmisten 
palveluja unohtamatta, tote-
si Pimperi-Koivisto. 

Opetus- ja sivistysjohtaja 
Juha Holappa kertoi kaupun-
gissa otetun käyttöön hyvin-
vointipalvelujen käsite, jossa 
korostuneesti pyritään vai-
kuttamaan kuntalaisten hy-
vinvointia edistävästi. Tästä 
on hyvänä esimerkkinä syys-

Eläkkeelle lähiaikana siirtymässä olevat tekninen johtaja 
Eero Talala ja kiinteistöpäällikkönä toiminut, nykyisin pro-
jektipäällikkö, Kari Rissanen saivat kaupunginjohtajalta 
erityishuomion ja kiitoksen. 

Istumajärjestys oli sijoiteltu väljästi Sammelvuo -saliin. Edessä kaupunginjohtaja Tomi Timonen, vastapäätä YIT:n alue-
johtaja Marko Palonen, vasemmalla puolen Kuntarahoituksen rahoituspäällikkö Daniel Eriksson ja siitä vasemmalla kau-
punginvaltuuston puheenjohtaja Mari Kälkäjä. He kaikki käyttivät puheenvuoron juhlassa. 

Pääaula on valoisa ja korkea. Valoa siihen tuo 16 metrin korkea ja seitsemän metriä leveä 
erikoisvalmisteinen ikkuna. Syyskuussa lasin asennusvaiheessa laitetaan tukevoittamaan 
teräksiset kehykset.

kuun alusta työnsä aloitta-
van hyvinvointipäällikön 
– vastuuviranhaltijan - nime-
äminen. Erityisenä esimerk-
kinä tästä panostuksesta on 
Hyvän Olon Keskuksen to-
teutuminen. 

Juhlan juonsi kaupungin 
markkinoinnin- ja viestinnän 

palvelusuunnittelija Minna 
Hirvonen. Juhlan käytännön 
suunnittelusta olivat vastan-
neet Hyvän Olon Keskuksen 
projektikoordinaattori Kai-
ja Kuiri, mediatuottaja Juha 
Nyman ja YIT:ltä assistent-
ti Marjo Heikura. Ruoka- ja 
kahvitarjoilun YIT oli tilan-

nut Pitopalvelu Poropudak-
selta. Juhlapaikan järjestelyt 
oli tilattu Pudasjärven Urhei-
lijoilta, josta työn suorittami-
sessa kunnostautuivat lento-
pallojaoston tytöt. 

Heimo Turunen

Käyttäjien edustajat johtava lääkäri Tuula Saukkonen, sairaanhoitaja Paula Ojala, johtava 
hammaslääkäri Ismo Kaivorinne ja osastonhoitaja Paula Mattinen olivat erityisen kiinnos-
tuneita tulevista työtiloista, joihin heillä oli ensimmäistä kertaa rakennusvaiheen aikana 
mahdollisuus tutustua. 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anni-Inkeri Törmänen toivotti juhlavieraat tervetul-
leeksi ja Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto käytti puheenvuoron 
käyttäjien puolesta. Pöydässä mukana myös kaupunginvaltuutettu Onerva Ronkainen ja 
hallintojohtaja Seija Turpeinen. 
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

8-19
9-16

MAANANTAI-TORSTAI
31.8.-3.9.

219

079

100

2 prk

prk

795 299

1295

100

795 995

500 349095050199

2 pkt/talous

pktras kgkpl

pkt

kg

kpl

kg kg

3 kg/talous

149

049

269

300 100

195

449

2 prk

kpl

pss

pkt

kg

269

699

299

kg1295599
kg

395

595

kg

pkt

899

3 prk

kg

2 ras

kg

2 kpl

300
2 kpl

995
/m

1390

199
pkt

249

115
rll

1695

295
kpl

550

690
kpl

995

350

2490

149

2895
ltk

2 prk

100

MA-TI 31.8.-1.9.  KE-TO 2.-3.9.

PE-TO 28.8.-3.9.

PE 28.8.    LA 29.8.

Hyvä  
NAuTA 
jAuhELIhA
rasvaa
max 10%

IRTO-
KARKIT

199 149
pkt

kpl

Atria Wilhelm
gRILLIMAKKARAT

350-400 g ja 
MAKKARAPIhvIT 

320 g

RAuTAOSASTOLTASYYSRETKEILYLLE 

Valio
OLO 
jOguRTIT
4x125 g

Atria porsaan
uLKOfILEE
1,5 kg/kpl
naturel

299

100

Porsaan
ETuSELKä ja
LAPA

Valio Hyvä 
suomalainen arki
RuOKAKERMA
10 %, 2 dl

Del Monte
ANANAS-
MuRSKA
230/175 g

Olvi
vIhcY
12x0,33 l
sis. pantit

RIISI-
SuKLAA
300 g

Kasvipalsta
MAuSTEKuRKKu
vIIPALEET
670/360 g

Tuc
SuOLAKEKSI
3x100 g

PERjANTAI-LAuANTAI 
28.-29.8.

HK tuore
hERNE-
KEITTO
450 g

Apetit
KARTANON
KASvIKSET
300 g

Kariniemen
bROILERIN
MINuuTTI-

PIhIvT
290-350 g

Atria
gRILLISALAATIT

350 g

Suomalainen
KESä-

KuRPITSA

Porsaan 
KYLjYKSET

Naudan 
PAISTI-
jAuhELIhA 

jAuhELIhA
SIKA-NAuTA
2 kg/talous

Magnum 
jääTELö-

PuIKOT
88-110 g

pkt

pkt

100 g

pss

pkt

1990

SATOjA TARjOuKSIA 

jOKA PäIvä!

Luomu
RuuKKu-
SALAATTI

Naudan
PALAPAISTI

Seaside
ALASKAN
SEITIfILE
annospala 4x100 g

Kivikylän 
MAALAIS-
KINKKu
palana ja siivuina

250

HK Viljaporsaan
LIhASuIKALE

400 g
marinoitu

Kultamokka
KAhvI

500 g

Nissin Sopa
NuudELI-

PuRKKI
90 g

Valio
vOI 500 g
normaalisuolainen

HK Poprilli
gRILLI-
MAKKARA 
400 g

Vaasan
RANSKANLEIPä
350 g

Arla vIILI, 
KEvYTvIILI tai 
1% vIILI 
200 g

Valio 
APPELSIINI-
TäYSMEhu
1 l

Tuore Norjan 
LOhIfILEE
2 filettä/talous

pkt

65,-

Sievin 
KuMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

99,-

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

Ugas
KAASu- 
PATRuuNA
190 g

199

Chempioil
hYdRAuLIIKKA-
öLjY 20 l
32 ja 46

3995

Rakentajan 
REMONTTI-
MAALI
2,7 l

1795

Atria
wIENINLEIKE
285 g
kypsä

Valio 
juOTAvA
jOguRTTI
2,5 dl, luomu

rajoitettu erä

pkt

1595

Kungs
AuTON- 
PESuhARjA
Teleskooppivarrella

Eurol
jARRu cLEANER 
500 ml

10,-
3 kpl

399
tai

SPRAY-
MAALIT
perusvärit

399

KuRA-
MATTO

RuOhO-
MATTO
PALA
57x86 cm

Marjukka
PAKASTE-
RASIA 
0,3 l, 0,5 l tai 0,9 l

Marjukka
PAKASTE-
PuLLO
3x0,5 l tai 3x1 l

PAKASTE-
PuSSIT
1,2 tai 3 l

Atom
RETKIKEITIN

Otso
RETKIvEITSI, 
- hAARuKKA, 
- LuSIKKA 

KENTTä-
PuLLO

Savotta
TAITTO-
vEITSI

Savotta
RETKISAhA

Atom
AvARuuS-
huOPA
132x213 cm

uRhEILu-/
RETKIPYYhE
50x100 cm

Alkaen Alkaen

SANKO
10 l
Alkaen

SäILYKE-
PuRKKI 
400 ml 48 kpl 
repäisykannella
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Leijonatoiminta mukavaa koko 
perheen yhdessäoloa

Venetsialaiset Jyrkkäkoskella
la 29.8.2020 klo 20-02Lions Club Pudasjärvi ry

Ruokaa, 
juomia, tanssia, 

kokko ym. 
ohjelmaa 
runsaasti!

LC Pudasjärven järjestämät Venetsialaiset 
– veden valon ja tulen juhla - järjestetään ensi 
lauantaina 29.8. Jyrkkäkosken huvialueella yh-
teistyössä Pudasjärven Urheilijoiden kanssa. Jo 
vuosia Venetsialaisia on ollut tapana pitää kesä-
loma- ja mökkeilykauden päättäjäisinä elokuun 
viimeisenä viikonloppuna lauantai-iltana. Pime-
nevä ilta, veden läheisyys ja lämpimästi palava 
tuli ovat elementit, jotka luovat oman vertaan-
sa vailla olevan tunnelman kesäkauden päätös-
juhlaan. Tämän vuoden Venetsialaisissa tanssi-
kansaa viihdyttää ja tanssittaa Armi Tenkula & 
Afrikan tähti. He soittavat monipuolista tanssi-
musiikkia. Ulkolavalla lauletaan jälleen karaokea 
muun muassa karaoke-kilpailun finaalin mer-
keissä. Revontuli Discossa pääsee tanssahtele-

maan räväkämmin disco-musiikin tahtiin.
Venetsialaiset ei olisi mahdollista ilman lei-

jonien vapaaehtoistyötä eikä ilman Pudasjärven 
Urheilijoiden yhteistyötä. Tänä vuonna korona-
epidemia tuo haasteita järjestelyihin sekä koros-
taa vapaa-ehtoistyön tarpeellisuutta. Luomme 
parhaamme mukaan juhlijoille turvallisen tapah-
tuman, jossa on huomioitu vaadittavat ohjeistuk-
set, joten mukana on myös uudistuksia. 

Tämä vuosi on meille klubissa historiallinen, 
kun naisleijonat ottivat klubin vetovastuun mies-
leijonilta. Maailman muuttuessa ympärillämme 
klubimme uudistuu unohtamatta pääasiaa, klu-
bin tärkeää avustustoimintaa. Pääsylipun tuo-
tosta kohdistuu tälläkin kertaa apua paikkakun-
nan lasten, nuorten, ikäihmisten sekä veteraanien 

auttamiseen.
Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille, tal-

koolaisille sekä lehti-ilmoituksilla tapahtumaa 
tukeneille. Te teette Venetsialaisten toteuttami-
sen mahdolliseksi. Ja ennen kaikkea kiitokset jo 
etukäteen kaikille teille, jotka osallistutte tähän 
hienoon tapahtumaan. 

Tervetuloa nauttimaan Venetsialaisista  
tulevana viikonloppuna Jyrkkäkoskelle!
Pidetään toisemme lämpimässä leijonan  
halauksessa – unohtamatta turvavälejä!

Katariina Niemitalo
presidentti
LC Pudasjärvi 2020-2021

Katariina Niemitalo on LC 
Pudasjärven ensimmäi-
nen naispresidentti klu-
bin 55-vuotisen toiminta-
historian aikana.

Venetsialaiset Jyrkkäkoskelle hyvällä yhteistyöllä
Elokuun viimeisenä lau-
antaina LC Pudasjärven ja 
Pudasjärven Urheilijoiden 
järjestämät Venetsialaiset 
Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sessa ovat muodostuneet jo 
perinteisen mukavaksi syys-
kesän tapahtumaksi. Vuo-
sittain paikalle saapuu 800 
-1300 henkilöä. Nyt olemme 
aivan uudessa tilanteessa 
koronasta johtuen myös juh-
lan suhteen. Ministeriön ja 
THL:n ohjeistusten mukai-
sesti olemme tehneet muu-
toksia illan järjestelyihin, 
jotta jokainen voisi turval-
lisin mielin viettää yhdessä 
veden, tulen ja valon juh-
laa. Lauantai-illan sääennus-
te lupailee poutasäätä, joten 
vettä ei tarvitse ihastella tai-
vaalta tippuvana, vaan voi 
katsella rinnettä alaspäin, 
kun joki virtaa. Paikalle 
odotetaan iloista juhlakan-
saa. Toivomme, että jokai-
nen meistä on vastuullinen 
ja jättää juhlat väliin, jos on 
vähäistäkään sairauden oi-
retta. Juhlijoille on järjestet-

ty maksuton nonstop linja-
autokuljetus Jyrkkäkoskelle 
kello 19.45 alkaen Ravintola 
Kurenkosken edestä.

Jyrkkäkoski tarjoaa erit-
täin hyvät puitteet Venetsia-
laisille ja Pudasjärven Urhei-
lijat ovat mielellään mukana 
tapahtuman järjestämisessä. 
Yhteistyö LC Pudasjärven 
kanssa on sujunut taas erit-
täin hyvin. Urheiluseuran 
ansiosta paikalle saadaan 
suuri joukko myös järjes-
tyksenvalvojia. Tänä vuon-
na järjestyksenvalvojat tu-
levat perinteisten tehtävien 
lisäksi myös tarvittaessa oh-
jaamaan/ muistuttelemaan 
turvallisista toimintatavois-
ta juhlapaikalla. Alueella 
on useita käsidesi-pisteitä ja 
kaikki työntekijät ja talkoo-
laiset käyttävät hengityssuo-
jainta.

- Yhteinen tavoitteemme 
on saada yleisö viihtymään. 
Ympäristö valaistaan kau-
niisti, juhlakokko sytytetään 
kello 22.45, lyhdyt palavat 
ja pimeässä illassa nähdään 

myös näyttävä kesäkau-
den päättävä ilotulitus kel-
lo 23.45.

- Alueella on ruokailu-
teltta, missä Juustokieva-
ri tarjoilee kala- ja liharuo-
kaa. Lisäksi löytyy tutuilta 
paikoilta kioski ja grilli. Kol-
me baaria B-oikeuksineen 
ovat katetuissa ulkotilois-
sa koronan vuoksi. Juhlaan 
saapuvien kannattaa vara-
ta käteistä rahaa, se nopeut-
taa palvelua eri myyntipis-
teissä. Venetsialaisissa on 
myös perinteisesti ”pankki 
automaatti”, missä voi käy-
dä kortilla vaihtamassa kä-
teistä.

Tämän vuoden Venetsia-
laisissa tanssikansaa viih-
dyttää Armi Tenkula & Afri-
kantähti. Luvassa on taatusti 
monipuolista ja tanssittavaa 
musiikkia. Ulkolavalla lau-
letaan karaokea, karaoke-
emäntänä toimii monivuo-
tisella kokemuksella Maarit 
Hallikainen. Illan aikana pi-
detään myös Karaoke Jyrk-
käkoski 2020 -kilpailu. Ke-

lohirsinen Revontuli Disko, 
mikä on pääosin rakennet-
tu maan alle, on vertaansa 
vailla ja mielestäni Suomen 
upein Disko. Siellä pääsee 
nostalgiseen tunnelmaan 
tanssimalla diskotanssiku-
vioita tai vain nojailemaan 
hirsikaidetta ja katselemaan 
kun toiset tanssivat.

Jyrkkäkosken huvikeskus 
rakennuksineen ja ympäris-
töineen on näkemisen ja ko-
kemisen arvoinen paikka. 
Tämän huomaavat erityi-
sesti ulkopaikkakuntalaiset. 
Tanssinharrastajilta tulee 
toistuvasti kehuja ja kiitosta, 
niin hyvästä tanssisalin latti-
asta kuin iloisesta ja ystäväl-
lisestä palvelusta. Myös or-
kesterit kiittelevät sujuvasta 
yhteistyöstä.

Monelle juhlijalle paik-
ka on tuttu nuoruudesta, sil-
lä moni on käynyt Jyrkkä-
koskella viettämässä mm. 
juhannuksia. Jyrkkäkos-
ken huvikeskus tarjoaa hy-
vät puitteet myös Venetsia-
laisille. Järjestäjien puolesta 

luvataan, että Jyrkkäkosken 
huvialue on upeassa väriva-
laistuksessa pimenevässä il-
lassa ja kaikille löytyy taa-
tusti mieluisaa illanviettoa 
hyvän musiikin ja ruuan pa-
rissa.

Tervetuloa  
viettämään veden, tulen ja 

valon juhlaa!

Kirsi Hanhela
Puheenjohtaja, 
Pudasjärven Urheilijat ry

Kirsi Hanhela Pudasjärven Urheilijoiden puheenjohtaja, ak-
tiivi jäsen myös LC Pudasjärvi.

Venetsialaisten liikenne ja pysäköinti
Kuljetusaikataulu

Lauantai 29.8.2020

Kurenalus;  
S-Marketin parkkipaikka
lähtö kello  
19.45
20.15
20.45
21.15
21.45
22.15
 

Jyrkkäkoski; pääportti
lähtö kello
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30

lähtö kello
23.00
23.30
24.00
00.30
01.00
01.30
02.00

lähtö kello
22.45
23.15
23.45
00.15  

Venetsialaisiin lauantai-
na 29.8. järjestetään mak-
suton nonstop –kuljetus 
Nevakiven linja-autolla. 
Lähtöpysäkki on Kurenal-
la S-marketin parkkipaikka 
Kurenkoskea vastapäätä. ja 
päätepysäkkinä on Jyrkkä-
kosken yläportti. Kyydityk-
set alkavat kello 19.45. Myös 
matkan varrelta on linja-au-
topysäkeiltä mahdollista 
nousta kyytiin. Jyrkkäkos-
kelta paluu nonstoppina, ja 
tilaisuuden päättyessä tar-
peen edellyttämällä tavalla. 
Viimeisen kuljetuksen arvel-
laan lähtevän takaisin kel-

lo 2.00.
Lähtöpaikalla on ostettavis-

sa linja-autokuljetuksen ajaksi 
euron hintaisia maskeja, joiden 
käytöstä on yleinen suositus 
THL:n ohjeen mukaisesti. 

Henkilöautojen pysäköinti-
paikkana on huvialueen vierei-
nen soramonttu. Asuntoautoil-
la on mahdollista pysäköidä 
huvialueen läheisyydessä ole-
valle tenniskentälle. Huvialu-
een läheisyyteen yläportille 
voivat kulkea ainoastaan kulje-
tuksesta huolehtiva linja-auto, 
taksit sekä viranomaiset.

Muistutamme myös, että ti-
laisuus on K18 ja tapahtuma-

alueelle ei saa tuoda omia alko-
holijuomia.

LC Pudasjärvi, 
Pudasjärven Urheilijat ry

JUHliTaaN 
VeNeTsialaisia 
TUrVallisesTi

MUisTaTHaN TUrVaVäliT
pidä turvaväli toisiin asiakkaisiin ja 
henkilökuntaan

HUoleHDi HYGieNiasTa
Käytäthän käsidesiä, jota on 
saatavilla kaikkilla kontaktipisteillä. 
pesethän kädet saippualla.

saaVUTHaN TerVeeNä
Venetsialaisin saapuminen kipeänä 
on kielletty. Huomioithan myös 
lähipiirisi terveystilanteen.
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TuuriTuPA 
(Toritie 1)

MuNKKiKAHViT 
1.50 €

Asioimalla tuurituvalla tuet
Pudasjärven Urheilijoiden toimintaa.

AvoinnA: 
MA-PE 9.30-16.30
LA ja SU suljettu

• veikkauksen 
 palvelut
• Ullmaxin  
 ulkoilualusasuja

Syötteen Maansiirto Oy

maanrakennus-ja maansiirtotyöt
   - sorat, murskeet, hiekat
   - myös seulotut lajikkeet
maisemointityöt
lumityöt

Jari Särkelä  p. 0400 374259

Pytky Oy 

Pytky Cafe pytkycafe     

* Pytky cafe
* Tilausravintola  

Parttio Bistro
* Matkailu- ja  

elämyspalvelut
* Hyvinvointipalvelut
* Siivouspalvelut

Syötekyläntie 328, 93280 Syöte
045 272 4441

pytkyoy@gmail.com

 www.pytkycafe.fi

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

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 
010 257 1933 
Semin Tiina 
010 257 1910 
Illikainen Katri 
010 257 1949
Sijoitus 
Soronen Kaisa  
010 257 1895
Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 
010 257 1939

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 
010 257 1936
Vakuutus 
Löppönen Seppo 
050 560 2581 
Ylitalo Mikko 
050 394 9707
Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 
010 257 1920
Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 
010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja verkkoneuvottelu

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

• VAKUUTUSYHTIöIDEN   
 TYöT
• VAHINKO- 
  TARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN  
  HUOLLOT

Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi 
• Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIöIDEN 
HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

Kahvila-ravintola Tulitauko

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi. P. (08) 833 114, 050 461 6543

Palvelemme
JOKA PÄIVÄ

8.00-20.00
Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!

Revontuli-discossa menoa aamuyölle saakka

Nuorten Venetsialaiset perjantaina

Venetsialaisissa Revontuli 
Discossa on luvassa kaikki 
kovimmat hitit 80- ja 90-lu-
vulta. Eli nyt kaikki sankoin 
joukoin juhlimaan syyske-
sän juhlaa Revontuli Dis-
coon.

Venetsialais-juhlassa 
Revontuli Discossa voi
juhlia syyskesän juhlaa.

Revontuli Discon musii-
kista vastaavan DJ Jay S 
mukaan luvassa on tämän 
päivän kovimpien hittien 
lisäksi myös uunituoret-
ta musiikkia Suomesta ja 
maailmalta.

Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sessa juhlitaan perjantai-
na 28.8 Revontuli Discossa 
nuorten kanssa venetsialai-
sia ja luvassa on taatusti yksi 
tämän kesän kovimpia iltoja. 
Illan musiikista vastaa

DJ Jay S. Luvassa on jäl-
leen aivan uunituoret-
ta musiikkia Suomesta ja 
maailmalta, unohtamatta 
tietenkään tämän päivän ko-

vimpia hittejä. 
Jyrkkäkosken Revontu-

li Discolle löytyy myös omat 
Facebook-sivut, joihin voi jo 
nyt käydä jättämässä biisi-
toiveita. 

Nuorten Venetsialaista-
pahtuma alkaa kello 21 ja 
vauhdikkaat discomenot 
kestävät kello 02 saakka. 
Discoillan järjestää Pudasjär-
ven Urheilijat.

Lauantai illan menomu-
siikista vastaa dj MIRO.

Jyrkkäkosken Revontuli 
Discolle löytyy myös omat 
Facebook-sivut, joihin voi jo 
nyt käydä jättämässä biisi-
toiveita. Discomenot alkavat 
kello 20 ja kestävät yöhön 
kello 02 asti. Discoillan jär-
jestää LC Pudasjärvi ja Pu-
dasjärven Urheilijat.

Tahdit takaa Armi Tenkula ja Afrikan Tähti
Tämän viikon lauantaina 
29.8. Jyrkkäkoskella Venet-
sialaisissa tanssittaa Armi 
Tenkula ja hänen taustayh-
tyeensä Afrikan Tähti. Illan 
aikana kuullaan takuuvar-
maa tanssimusiikkia sekä 
perinteistä iskelmää.

Armi Tenkula on pirteä 
oululainen naisartisti, joka 
tuo iloa ja säpinää tanssila-
voille. Hän on tanssiva lau-
laja, jolle tärkeällä sijalla 
on tanssittavuus myös esit-
tämissään iskelmissäkin. 

Armi on keikkaillut ympäri 
Suomea mukanaan tanssior-
kesteri Afrikan Tähti.

Afrikan Tähti on oulu-
lainen tanssiorkesteri, jon-
ka solistina toimivat Valen-
tin, Armi Tenkula tai Matti 
Ojala. Orkesterin rummuis-
sa Rauno Kantola, kitaristi-
na Ville Seppänen, haitaria 
soittaa Kalle Ylisirniö ja kos-
kettimissa Vesa Mottisen-
kangas.

www.lions.fi

Juustokievarilta ruokatarjoilu 
Venetsialaisissa

Pudasjärven Venetsialai-
sissa nälkäisten juhlijoiden 
sekä talkoolaisten ruokai-
lusta vastaa lounasravinto-
la Juustokievari, joka toimii 
Minimeijeri-brändin alla. 

Maaliskuun 2020 alussa Nie-
mitalon Juustolan tiloihin 
saapunut bio- ja elintarvike-
alan insinööri, tuotekehittä-
jä ja nykyinen kahvila-ravin-
tolayrittäjä Raija Kauppinen 
tarjoilee alueella maukasta 
kala- ja liharuokaa. Lisäksi 
tutuilta paikoilta löytyy kios-
ki sekä grilli.

Juustokievariyrittäjä 
Raija Kauppinen hoitaa 
tämän vuoden Venetsialais-
ten ruoan valmistuksen ja 
myynnin. 

Venetsialaisten
PÄÄSYLIPPUJA

mYYnnISSÄ
EnnAKKOOn:

TUUrITUVALLA
(Toritie 1)

TO-PE
 klo 14-16.30.

Hinta 20€
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1,25 € / puh + 1,00 € / min + pvm

pUDasJärVeN TaKsiaseMa

0100 84 250

PL 53 (Puistotie 2), 93101 Pudasjärvi. 
Puh. (08) 822139

asuntoinsinoorit@pp.inet.fi

Asunto- ja 
urakkatuotantoa

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. info@ravintolamerita.fi

VENETSIALAISET LA 29.8.
TARJOUKSEMME:

Pieni olut 0,33 l  5 €
Iso olut 0,66 l  8 €

Pieni lonkero/siideri 6 €
Iso lonkeri/siideri  8 €

SOITA JA TILAA 044 337 7833!

PALVELEMME:
ma-to 10.30 - 21.00
pe  10.30 - 04.30

la  11.00 - 04.30
su  12.00 - 21.00

Olemme 
FacebookissaTervetuloa kaupoille / pubiin viihtymään

TunTuri MarkeT
ma-la klo 9-18 
su klo 10-15

romekievarintie 1, Pudasjärvi. P. 0440 838 668

TunTuri Pub 
pe-la klo 12-22 

keittiö klo 21 saakka

Sesonkiaikoina laajennetuilla aukiolo-ajoilla ja isolla terassilla!
www.tunturimarket.fi

Lions-toiminta osasyynä Pudasjärvelle muuttoon
Kuluneena kesänä Oulusta 
Pudasjärvelle paluumuutta-
jat Katri ja Ilpo Virtanen ovat 
innokkaita Lions-toimintaan 
osallistujia. Aikaisemmin 
90-luvulla paikkakunnalla, 
liki seitsemän vuotta, asu-
neet Virtaset saivat leijona-
järjestöstä pysyviä ystäviä. 
He kokevat auttamistyön 
motivoivaksi ja se houkutteli 
palaamaan Pudasjärven LC-
klubiin nelisen vuotta sitten. 

Sääntöjen muutos mah-
dollisti myös Katrin jäsenyy-
den perinteisessä ’miesklu-
bissa’ ja hän onkin klubin 
ensimmäinen naisjäsen. Nyt 
naisjäseniä on jo viisi. Katri 
kertoo, että häneltä on kysyt-
ty, miksei hän hakeutunut 
paikkakunnan naisklubiin 
Hilimoihin. Lions-työ on 
pariskunnan yhteinen har-
rastus ja oli luontevaa, että 
Oulusta kokouksissa käyn-
nit sujuivat samana päivä-
nä. Kokoukset ja Syötteellä 
mökkeily aiheuttivat välillä 
ajoja kolmekin kertaa viikos-
sa Oulu-Pudasjärvi-välillä. 
Eläkeiän lähestyessä he al-
koivat miettiä mahdollisuut-
ta asua lähempänä mökkiä ja 
toisaalta iän karttuessa myös 
turvallisuutta mietittiin ajo-

matkojen takia.
Kumpikin pariskunnas-

ta on kuluvalla toimintakau-
della klubin hallituksen jä-
sen. Aikaisemmilta vuosilta 
Ilpo on toiminut myös klu-
bin presidenttinä ja nyt on 
alkanut hänelle toinen kier-
ros vastuutehtävissä. Katril-
le kaikki vastuualueet ovat 
uusia, mutta perheenjäsenel-
tä saa apuja tarvittaessa.

Ilpo painottaa osallistu-
miseen sitoutumista. Järjes-
tö on erinomainen oppimis-
paikka, jossa voi turvallisesti 
opetella niin sihteerin kuin 
puheenjohtajan tehtäviä. Jo-
kainen jäsen johtaa klubia 
presidenttikaudellaan omal-
la tyylillään ja se hyväksy-
tään. Klubissa on niin van-
kat perinteet avustustyössä, 
piirin ja liiton toimintaan 
osallistumisessa, että perus-
toiminta sujuu, vaikka esi-
merkiksi presidentille tuli-
si jostain syystä vaikeuksia 
hoitaa tehtäväänsä. 

Katrille avustustyö ja toi-
mintakulttuurin kehittä-
minen ja toiminnan jatku-
vuuden turvaaminen ovat 
tärkeitä asioita. Osallistumi-
nen oman klubin toiminnan 
lisäksi lohkon, piirin ja lii-

ton toimintaan mahdollistaa 
vaikuttamisen eri sairauksi-
en hoidossa sekä lapsiper-
heiden ja ikäihmisten autta-
misen kriisin yllättäessä.

Virtaset painottavat, että 
vaikka Lions-toimintaa pi-
detään joskus elitistisenä ja 
etäisenä toimintana, se ei 
pidä paikkaansa. Tärkeää 
on saada jäseniä eri ammat-
tiryhmistä ja eri aloilta, jotta 
toiminta pysyy ihmislähei-

senä. Klubissa on hoidetta-
vana ihmisten vakavia asi-
oita, mutta kyllä naurulle ja 
hassuttelulle on sijansa. Pe-
rinteiden kunnioittaminen 
tuo turvallisuutta, mutta sa-
maan aikaan voidaan toimia 
ja kehittää toimintaa ajan-
kohtaiseen suuntaan. Hy-
myssä suin palvelutoiminta 
on mukavaa ja raskaistakin 
asioista oppii löytämään toi-
von valoa.

Ilpo ja Katri Virtanen muuttivat heinäkuussa Oulusta Pu-
dasjärven Kurenalle. Pudasjärvellä asuminen oli heille tut-
tua -90 luvulta ja sen jälkeen Syötteellä olevalla vapaa-ajan 
asunnolla on vietetty lomat ja lähes jokaiset viikonloput. 

Nuorisovaihto - portti kansainvälisyyteen
Yksi Lions clubien kansain-
välisen toiminnan muoto 
on nuorisovaihto-ohjelma. 
Ohjelmassa 17 - 21 vuoti-
aiden nuorten on mahdol-
lista hakea kansainväliseen 
vaihtoon 3 - 5 viikon ajak-
si. Vaihtoon kuuluu tutustu-
mista kohdemaan tapoihin 
ja kulttuuriin, nuoret majoit-
tuvat paikallisissa perheis-
sä ja useimmiten osallistu-
vat kansainväliselle leirille 
jossa voi olla nuoria jopa 20 
eri maasta ja useista maano-
sista. Monet nuoret ovat saa-
neet elinikäisiä ystäviä heitä 
majoittavista isäntäperheistä 
tai leirin oman ikäisistä nuo-
rista.  

Pudasjärven Lions clubit 
ovat olleet aktiivisia sekä lä-

hettämään nuoria vaihtoon, 
että myös vastaanottamaan 
nuoria muualta maailmasta. 
Viime vuosina pudasjärve-
läisiä nuoria on matkannut 
Italiaan, Valko-Venäjälle ja 
Sveitsiin, vastaavasti Pudas-
järvelle on saapunut nuoria 
Ukrainasta, Alankomaista, 
Italiasta ja USA:sta. Valitet-
tavasti kesä 2020 jäi tältä-
kin osalta väliin maailmaa 
ravistelleen korona-epide-
mian vuoksi. Toivomme ja 
uskomme tulevan kauden 
palaavan jälleen normaaliin 
myös nuorisovaihdon kan-
nalta.

Lions L-piirin, Lappi ja 
Koillismaa, järjestämä kan-
sainvälinen nuorisolei-
ri tullaan toteuttamaan Pu-

dasjärvellä, nuorisokeskus 
Pikku-Syötteellä talven 2022 
aikana. Leirin järjestelyistä 
vastaavat Lions club Pudas-
järvi ja Lions Club Pudas-
järvi/ Hilimat yhteistyös-
sä lähialueen Lions clubien, 
Taivalkoski, Ranua ja Posio, 
kanssa. Ohjelmassa tulee 
olemaan talvisia aktiviteet-
teja ja todennäköisesti Syöt-
teen talvisen luonnon lumo, 
pakkaset ja revontulet, ei 
petä tälläkään kertaa. Nuo-
risoleirin toteuttamiseen 
tarvitaan meidän Leijoni-
en lisäksi paikallisia nuo-
ria ohjaajiksi, oletko sinä tai 
tunnetko jonkun jolla on pa-
loa tehdä Suomen luonto ja 
kulttuuri tunnetuksi parille 
kymmenelle nuorelle, jotka 

saapuvat meidän vieraak-
semme ympäri maailmaa. 
Vapaaehtoiseksi voi ilmoit-
tautua ottamalla yhteyttä al-
lekirjoittaneeseen.

Aki Niemitalo, L-Piirin 
nuorisovaihtojohtaja
aki.niemitalo@lions.fi

Kaikki maa-ainekset tie-, talo-, ja 
piharakentamiseen sekä 
auto- ja konepalvelut 
kokemuksella ja ammattitaidolla.
Myös kalliomurskeet.

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 0400 687 234 
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 754 9834 

j.riekki@khriekki.fi • www.khriekki.fi

70€

koko 50x400 cm
(12 m lipputanko ja sitä 

lyhyempi)

50€

Viirien tuotot käytetään pudasjärveläisten 
nuorten ja vanhuksien hyväksi.

Pudasjärvi 
-pitäjäviiri

VIIREJÄ MYY: 
Lion Eero Ahonen 
p. 040 530 2536.

koko 50x500 cm
(yli 12 m lippitanko)

LC Pudasjärvi ry
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LC Pudasjärven toimintaa
Venetsialaiset värittävät toimintavuotta

LC Pudasjärven 2020 vuo-
si on poikkeuksellisista olo-
suhteista huolimatta klubin 
55-vuotisjuhlavuosi. Toimin-
takausi alkaa heinäkuussa 
ja päättyy kesäkuun lopus-
sa. Toimintansa aikana klubi 
on tehnyt monipuolista pal-
velu-, hyväntekeväisyys- ja 
auttamistyötä Pudasjärvel-
lä. ”Me palvelemme” on ollut 
koko toiminnan ajan tunnus-
lauseena. 

Viime kaudella presi-
denttinä toimi Juha Timo-
nen. Toimintavuonna olikin 
monipuolista paikallista toi-
mintaa muun muassa tal-
kootempauksia sekä osallis-
tumista piirin järjestämiin 
tilaisuuksiin ja koulutuksiin 
sekä klubivierailuja. Toimin-
taa varjosti keväällä alkanut 
koronaepidemia, joka py-
säytti maaliskuussa toimin-
nan. Kymmenkunta klubi-
laista ehti käydä Ylitornio/
Aavasaksan vieraana maa-
liskuussa ’ryöstämässä’ Aar-
ne Ritarin kilven. Arne Ritari 
-säätiön tarkoituksena on tu-
kea ja edistää Suomen lions-
klubien hyväntekeväisyyteen 
johtavia aktiviteetteja sekä 
vaalia Suomen lionstoimin-
nan kummin, Arne Ritarin, 
elämäntyötä maamme lions-
toiminnan perustamisessa. 

Vaalikokouksen toteutus, 
koronan estäessä tapaamisen, 
oli sihteeripalkinnon saaneen 
Ilpo Virtasen näytöstä. Sähkö-
postikokouksen organisoin-
ti vuorovaikutteiseksi ei ollut 
helppo tehtävä. Tässä onnis-
tuttiin ja jokainen kokoukseen 
osallistuja oppi varmasti uut-
ta - niin kuin koulutusorgani-
saatiossa kuuluukin.

LC Pudasjärvi toteutti syk-
syllä 2019 hirviarpajaiset, joi-
den tuotto noin 4300 euroa 
luovutettiin sotaveteraaneil-
le ja sotainvalideille heidän 
sekä puolisoiden ja leskien 
kotona selviytymisen tukemi-
seksi; jalkahoitoihin, hieron-
toihin, siivouksiin sekä perus-
avustuksiin; sairauskulujen 
omavastuuosuuksiin, sairaa-
lamaksuihin, hammasprotee-
sien uusintoihin, silmälasien 
hankintoihin jne. Pudasjärvel-
lä on tällä hetkellä vielä sota-
veteraaneja, joista osa on so-
tainvalideja. Yli puolet heistä 

asuu kotona. 
Klubin 55-vuotisjuhlavuo-

den kunniaksi päätettiin an-
taa luokkaretkirahastoon Sa-
rakylän ja Kipinän kouluille 
avustus, mutta juhlan siirty-
misen takia avustuksen luo-
vutus on viivästynyt. Juh-
lavuonna jaettiin useita 
pienempiä lahjoituksia ja pe-
rinteiset jouluavustukset.

Juha Timonen luovutti elo-
kuussa puheenjohtajan nuijan 
klubin ensimmäiselle naispre-
sidentille Katariina Niemita-
lolle toimintakaudeksi 2020-
2021.

Venetsialaisten järjestämi-
nen on ollut jo kymmenenä 
vuotena elokuun lopulla klu-
bin suurin voimainponnistus 
ja tämän vuoden Venetsialai-
siin Jyrkkäkoskelle uskotaan 
tulevan edellisvuosien ylei-
sömäärien perusteella reilusti 
osallistujia. Yleisöä odotetaan, 
koska juhlatilaisuuksia eikä 
tansseja ole järjestetty kesän 
aikana. Nyt ennustusten mu-
kaan näyttäisi lämmin elokui-
nen sää suosivan tapahtumaa. 

Venetsialaisten turvajärjes-
telyt koronan takia ovat vaa-
tineet järjestäjiltä erityisiä toi-
menpiteitä. Näkyvimpinä 
ovat ehkä koko henkilökun-
nan käyttämät maskit, liiken-
teenohjaus porteilla ja käside-
sin tarjonta. 

Klubikokoukset ovat ol-
leet lähes kuukausittain, pait-
si kesä- ja heinäkuussa. Ko-
koontumispaikkana on ollut 
tavallisimmin ravintola Me-
rita, mutta on toki vierailtu 
muuallakin. Kerran vuodes-
sa on pyritty käymään jää-
kiekko-ottelussa ja yritysvie-
railuilla.

Pudasjärvellä toimivan 
toisen leijonaklubin LC Pu-
dasjärvi/Hilimojen kans-
sa tehdään yhteistyötä muun 
muassa nuorisovaihtotoimin-
nassa ja kansainvälisessä Rau-
hanjulistus piirustuskilpailun 
järjestämisessä. Tänä vuonna 
nuorisovaihtoon ei voitu lä-
hettää koronan takia nuoria 
ja jo valituilla on ensi kesänä 
etuoikeus matkaan, mikäli se 
heille vielä sopii. Kansainväli-
nen nuorisoleiri Syötteellä pe-
ruuntuu myös ja se siirretään 
vuodella eteenpäin. 

LC Pudasjärven jäsenet toteuttivat viime maaliskuussa on-
nistuneen ritarikilven ryöstöretken Ylitorniolle. 

LC Posion klubista kävi elokuussa neljä leijonaa ryöstä-
mässä vuorostaan ritarikilven Pudasjärveltä. 

Pudasjärven klubi kuuluu L-piiriin eli Lapin piiriin, jonka vii-
me piirikokoukseen osallistuivat Pudasjärven klubista Esko 
Viitala, Ilpo Virtanen sekä kuvan ottanut Katri Virtanen. 

LC Pudasjärven toimintaan kuuluu perinteisesti seppeleen 
lasku sankarihaudalle puolustusvoimain lippujuhlan päivä-
nä 4. kesäkuuta. 

Venetsialaisia on järjestetty vuodesta 2009 lähtien. Parina 
vuonna on ollut osallistujia yli 1000 henkeä Viime vuosi-
na hieman vähemmän. Viime vuoden reilun 600 hengen ve-
netsialaisyleisö viihtyi ulkona pihalla juhlavalaistuksessa, 
tanssisalissa sekä revontulidiscossa.

Ennen puolta yötä järjes-
tetään näyttävä ilotulitus. 
Kuva viime vuoden tapah-
tumasta. 

Venetsialaisissa on koko klubin väki puolisoineen palvelemassa talkootyössä. Viime vuo-
den tapahtumassa talkootyö aloitettiin nostamalla Pudasjärvi-viiri salkoon kokoontuen 
samalla yhteiseen kuvaan. Illan mittaan työtä riittää monissa eri tehtävissä. Myös Pudas-
järven urheilijoilla on suuri talkoolaisten joukko huolehtimassa Venetsialaisillan onnistu-
misesta.

LC Pudasjärven uusin jäsen Jari Särkelä (keskellä) otet-
tiin klubin jäseneksi elokuun klubikokouksessa Meri-
tassa. Kummina toimi Kirsi Hanhela ja jäsen- ja kum-
milupauksen vastaanottamisen toimitti viime kauden 
presidentti Juha Timonen. Jari kertoi, että lähti LC toi-
mintaan mukaan mielellään, koska haluaa auttaa toisia 
aina kun vain voi ja koska puoliso Kirsi oli jo mukana 
toiminnassa. On mukava, kun leijonatoiminta on meil-
le yhteinen harrastus. Ensimmäisestä kokouksesta Jari 
kertoi jääneen hyvä mieli. Koki olevansa tervetullut jäse-
neksi ja kokouksen tunnelma oli rento.

Viime kauden presidentti Juha Timonen luovutti elokuus-
sa puheenjohtajan nuijan ja tehtävät klubin ensimmäiselle 
naispresidentille Katariina Niemitalolle. 

Viime vuoden joulujuhlassa vieraili Pudasjärven Mesikäm-
menet partiolaisten lippukunnan toimintaryhmien ohjaaja 
sekä lippukunnan sihteeri Tiina Inkeroinen. Hän kiitti leijo-
nien huomattavasta avustuksesta, kun lippukunta hankki 
omistukseensa oman partiomajan Hamppulammelta. 

Kuluvan kauden ensimmäinen kokoontuminen oli elo-
kuussa ns. nuijanvaihtotilaisuus, johon osallistuivat Eero 
Ahonen, Katri ja Ilpo Virtanen, Esko Viitala, Juha Timo-
nen, Katariina ja Aki Niemitalo, Timo Vähäkuopus, Hannele 
Koukkula ja kuvan ottanut Heimo Turunen. 

Venetsialaisissa on Karaoke kisa. Viime vuonna karaokeki-
san voittajakaksikko Maarit Kokko ja Eero Juurikka esitti-
vät kisan loputtua ”Tahdon sulle olla hyvin hellä”.
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Open Stage -Pudasjärvi 
tarjoaa yllättäviä ja 

monipuolisia videoita aina 
meksikosta saakka

Tänä vuonna Open Stage Pudasjärvi -tapahtuma järjestettiin 
kesäkuussa koronatilanteen vuoksi etälivetapahtumana. Netti-
tapahtuman lisäksi innokkaita esiintyjiä pyydettiin lähettämään 
omia esiintymisvideoita. Open Stagen työryhmään kuuluva 
Juha Mertala on koonnut lähetetyistä videoista yllätyksellisen 
ja monipuolisen videokoosteen, joka on katsottavissa YouTu-
bessa ”Open Stage -Pudasjärvi” -kanavalla elokuun viimeises-
tä päivästä lähtien.

Puolentoista tunnin videolla on reilu tusina erilaisia esityk-
siä paikkakunnalta aina Meksikoon saakka: musiikkia, teatteria, 
tulishowta, miekannielentää ja välillä kaikkea näitä yhdistetty-
nä. Esiintyjinä mm. Tykylevits, Jyri Ventriloque, Eduardo de Albar 
sekä lukuisa joukko Koillismaan innokkaita ja aktiivisia kulttuu-
rin harrastajia. Tämä videokooste kannattaa katsoa. Suuri kiitos 
kaikille videon lähettäjille ja etälivepäivään osallistujille!

Open Stage Pudasjärvi -työryhmä
Juha, Teija, Markku ja Marko 

Muista hyvinvointisi! 
-kiertue jalkautui Pudasjärvelle

Maakunnallinen Muista hy-
vinvointisi! -kiertue jalkau-
tui Pudasjärvelle Puikkariin 
tiistaina 18.8. Kiertueen to-
teuttivat yhteistyössä Poh-
jois-Pohjanmaan Liikunta ja 
Urheilu ry, Oulun Seudun 
Muistiyhdistys ry, SPR sekä 
Yhdistyksistä hyvinvointia 
-hanke. Kahden viikon aika-
na kiertue suuntautui 20 eri 
paikkakunnalle, joista Pu-
dasjärvellä käynti oli ensim-
mäisten paikkakuntien jou-
kossa. 

Kiertueen avulla halutaan 
kannustaa kaiken ikäisiä ter-
veellisen ja liikunnallisen 
elämäntavan pariin. Kävijät 
pääsivät tekemään maksut-
tomia terveysmittauksia, ku-
ten kehonkoostumus- ja pu-
ristusvoimatestejä. Samalla 
oli mahdollisuus saada vink-
kejä oman hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Tapahtuma 
soveltui kaiken ikäisille ja 
kuntoisille henkilöille. Kier-
tueen järjestäjät olivat myös 
haastaneet kaupungin ja Pu-
dasjärven työnantajat osal-
listumaan ja kannustamaan 
työntekijöitään mukaan ta-
pahtumaan! Paikanpäälle 
saapuneet saivat mm. ilmai-
sen lisenssin Break Pro -tau-
koliikuntaohjelmaan yhden 
kuukauden ajaksi.  

Oulun Seudun Muisti-
yhdistys ry ja Pohjois-Poh-
janmaan Muistiluotsi toi-
vat kiertueelle painavaa 
asiaa muistista, hyvinvoin-
nin merkityksestä aivo-
terveydelle sekä erilaisis-
ta muistipulmista. Kävijöitä 
heräteltiin pohtimaan omaa 
aivoterveyttään yhdistyk-
sen kehittämän, paljon mie-
lenkiintoa herättäneen aivo-
terveysonnenpyörän avulla. 
Muistiyhdistyksen asiantun-
tijoiden kanssa oli mahdol-
lista keskustella myös omaa 
mieltä vaivaavista muisti-
asioista. Muistiasiantunti-
ja Maarit Lampela muistutti 
Pudasjärvellä torstaisin jär-
jestettävästä muistikahvilas-
ta. 

Pohjois-Pohjanmaan Lii-
kunta ja Urheilu ry:n, lyhy-
emmin PoPLin pisteellä ker-
rottiin heidän hankkeestansa 
maksuttomiin koulutuksiin 
yhdistyksille sekä sai mitata 
oman puristusvoimansa.

Puikkarin sisätiloissa Pu-
dasjärven alueen Sydänyh-

distys esittelypisteessä sai 
käydä mittaamassa veren-
paineen. 

Kehonkoostumusmitta-
uksia tehtiin InBody- lait-
teella, jonka avulla saatiin 
painoindeksiä tai rasvapro-
senttia tarkempi kuva kehon 
koostumuksesta. Mittaus 
kesti muutaman minuutin. 
Mittaukseen kuului lisäk-
si henkilökohtainen palau-
te, jonka antoi koulutettu 
ammattilainen. Mittaukseen 
osallistuminen oli suosittua 
ja välillä odotettiin vuoroa 
jonoksi asti. 

Kiertueen kanssa yhtä ai-
kaa käynnistyi Muista hy-
vinvointisi! -kampanja, jon-
ka tarkoituksena on herätellä 
ihmisiä kiinnittämään huo-
miota omaan hyvinvointiin-
sa ja kannustaa lisäämään 
arkeen pieniä, hyvää tekeviä 
valintoja. Kampanjan aika-
na osallistuja kerää kolmen 
viikon ajan merkintöjä kam-
panjapassiin aina kun tekee 
hyvinvointinsa kannalta po-
sitiivisia valintoja arjessaan. 
Passeja sai paikanpäältä tai 
sen voi tulostaa myös netis-
tä ja palauttaa ohjeiden mu-
kaan muun muassa Puikka-
riin. Passin palauttaneiden 
kesken arvotaan palkintoja.

Adalmina Niemitalo, 
kuvat: Heimo Turunen ja 
Adalmina Niemitalo InBody- laitteella saatiin painoindeksiä tai rasvaprosenttia 

tarkempi kuva kehon koostumuksesta.

Martti Herukka tutustumassa POPLin pisteeseen, jossa oli myös kaupungilta liikunta- ja 
hyvinvointipalveluiden koordinaattori Elina Wachira. Pisteessä olivat työntekijöinä projek-
tityöntekijä Heidi Similä ja projektivastaava Mikko Männistö. 

Heikki Paukkeri testaamas-
sa puristusvoimaa, jonka 
tulos kertoo myös ihmisen 
terveydentilasta. 

Muistiasiantuntijat Maarit Lampela, Riikka Heikkinen ja Minna Kaltio toivat kiertueelle pai-
navaa asiaa muistista, hyvinvoinnin merkityksestä aivoterveydelle sekä erilaisista muis-
tipulmista.

Pudasjärven alueen Sydänyhdistyksen esittelypisteellä 
Leena Rantala jakoi esitteitä, otti uusia jäseniä sekä mitta-
si verenpaineita. Salin perällä oli kehonkoostumusmittaus-
piste, johon oli välillä jonoakin. 

Kaupunginhallitus kokous-
ti tiistaina 25.8. Puhuri Oy 
on tehnyt kaavoitusaloitteen 
Pudasjärven kaupungil-
le osayleiskaavojen laatimi-
sesta Kivarin ja Pärjänsuon 
yhteismetsien alueille. Han-
kealue jaetaan kahteen 
kaava-alueeseen: Yhteis-
tuuli Kivari ja Yhteistuuli 
Pärjä. Päätettiin poistaa vii-
me kaupunginhallituksen 
11.8. kokouksen pykälä 233 
käsittelyssä tapahtuneen 
menettelyvirheen vuoksi ja 
ryhdytään laatimaan uu-
delleen Yhteistuuli Kivari ja 
Yhteistuuli Pärjä osayleis-
kaavoja. Osayleiskaavan laa-
tijaksi hyväksyttiin FCG Fin-
nish Consultin Group Oy. 
Ennen kaavoituksen aloitta-
mista laaditaan Puhuri Oy:n 
kanssa maankäyttösopimus.

Kovalammen asemakaa-
van osittainen muutos on ol-
lut hallituksen kokoukses-
sa esillä tammikuussa 2020. 
Kaavaluonnos pidettiin näh-
tävänä helmi-maaliskuus-
sa. Luonnoksesta pyydettiin 
lausunnot ja kaavan laatija 
on antanut vastineensa lau-
suntoihin ja mielipiteeseen. 
Kaavaehdotus pidettiin uu-
delleen nähtävänä kesä- ja 
heinäkuussa. Kaupungin-
valtuustolle esitetään Kova-
lammen ranta-asemakaavan 
osittaisen muutoksen hy-
väksymistä.

Pudasjärven Lämpö Oy:n 

yhtiökokousedustajaa oh-
jeistettiin nimeämään yhtiön 
hallituksen jäseneksi  eläk-
keelle siirtyvän Eero Talalan 
tilalle Janne Karhu loppu-
kaudeksi 31.5.2021 saakka.

Vuoden 2020 valtion ta-
lousarvioon on sisällytetty 
60 miljoonan euron summa 
harkinnanvaraisen valtion-
osuuden korotuksen mak-
suun. Näin päätettiin hakea 
kuntien harkinnanvaraisen 
valtionosuuden korotusta 
miljoona euroa. Hakemuk-
sen perusteluiksi kirjattiin 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
kustannusten kasvu, koro-
naepidemian vaikutukset, 
tulorahoituksen heikkene-
minen ja lainamäärän kasvu 
sekä käytöstä poistetut kiin-
teistöt - kiinteistöohjelma.

Käsiteltiin ensi vuoden 
kaupungin talousarviota ja 
taloussuunnitelman 2022-
2023 raami ja sen jakamisen 
toiminta-alueille, joiden tu-
lee toimittaa vuoden 2021 
talousarvioesityksensä ja 
2022-2023 taloussuunnitel-
maesityksensä kaupungin-
hallitukselle 8.10. mennes-
sä. Talousarvion toteuma 
tammi-kesäkuulta päätettiin 
saattaa kaupunginvaltuus-
tolle tiedoksi tähdentäen toi-
minta-alueiden vastuuta ta-
lousarvion pitävyydestä.

Pudasjärvi-lehti

Kaavoitus- ja talousasi-
oita esillä kaupungin-

hallituksessa
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Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13 
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

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

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MaJoiTUsTa KoKoUs- Ja JUHlaTiloJa 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!
PALVELUHAKEMISTOSTA 

EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

Siivikon Sisun aineisto säilytettäväksi 
Pudasjärven Urheilijoille
Siivikossa, kuten monilla 
muillakin kylillä, toimi pai-
kallinen Voimistelu- ja Urhei-
luseura Siivikon Sisu vuodes-
ta 1949 lähtien ja vuodesta 
1952 Pudasjärven Urheilijoi-
den alajärjestönä. Alkuaikoi-
na toiminta oli aktiivista, 
mutta hiipui muutaman vuo-
sikymmenen jälkeen kylän 
nuorten muuttaessa työn pe-
rässä muun muassa Ruotsiin. 

Siivikon Sisun sihteeri Jor-
ma Syrjäpalo, rahastonhoita-
ja Simo Savela ja seuran joh-
tokunnan jäsenet Kyllikki 
Syrjäpalo ja Pirkko Savela ha-
lusivat huolehtia seuran his-
toriallisen aineiston säilymi-
sestä ja luovuttivat sen 17.8. 
Pudasjärven Urheilijoille. 

Seuran aineiston luovut-
tajat muistelivat, että ky-
lällä ei ollut omaa urheilu-
kenttää, mutta muistivat 
urheiluseuran puheenjohta-
jan Sakari Vikströmin taka-
pihalla olleen jonkinlainen 
juoksukenttä. Siivikon kou-
lun rakentamisen jälkeen 

Siivikon Sisun historiallisen aineiston kävivät luovuttamassa Pudasjärven urheilijoille sih-
teeri Jorma Syrjäpalo, Pirkko Savela ja rahastonhoitaja Simo Savela. Aineiston ottivat vas-
taan Heino Ruuskanen ja Marko Koivula. Kuvan otti myös aineistoa tuomassa ollut Kyl-
likki Syrjäpalo.

50-luvulla koulun piha toimi 
urheilukenttänä. 

Seuran aktiivisimmat la-
jit olivat paljolti yleisurhei-
lulajeja, kuten keihäänheit-
to, pituus- ja korkeushyppy. 
Sen lisäksi harrastettiin myös 

kolmiotteluita sekä talvella 
hiihtoa. Kylältä ei ole muis-
tissa ketään, joka olisi nous-
sut tunnetuksi urheilijaksi. 
Kuitenkin muistetaan muun 
muassa Keräsen veljekset, 
jotka olivat taitavia keihään-

heitossa ja kuulantyönnössä. 
Heillä olisi ollut edellytyk-
siä laajempaankin menestyk-
seen. 

Pudasjärvi-lehti

Pudasjärven sos.dem. Työväenyhdis-
tyksen kuntavaaliaiheisessa tilaisuudes-
sa lauantaina 29.8. vierailee Eurooppa- ja 
omistajaohjausministeri Tytti Tuppurai-
nen. Tilaisuus on K-Supermarketin pi-
halla kello 11-13. Paikalliset puolueen ak-
tiivit tarjoavat kahvia, munkkeja sekä 
mehua. Kuntavaaliehdokasasiasta saa 
myös tietoa. 

Ministeri- ja puolueen 
puheenjohtajavierailu 

lauantaina

Halla-aho vierailulla
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi 
Halla-aho vierailee Pudasjärvellä lauan-
taina 29.8. kello 12-13. Paikkana on S-mar-
ketin piha. Mukana ovat myös puolueen 
varapuheenjohtaja sekä kansanedusta-
ja Riikka Purra, Ville Vähämäki ja Jenna 
Simula. Mukana on myös paikallisia Pe-
russuomalaisten valtuutettuja ja aktiive-
ja. He kaikki toivovat ihmisiä tulemaan kuuntelemaan ja 
keskustelemaan. Tarjoiluna on paikallisten aktiivien jär-
jestämänä mm. grillimakkaraa ja kahvia. Kuntavaalieh-
dokasasiasta annetaan myös tietoa ja voi ilmoittautua eh-
dokkaaksi sekä liittyä myös puolueen jäseneksi. HT
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MYYDÄÄN

PUDAS-
TORI

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYöT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-iKKUNaT ja oVeT
myynti, asennus ja rahoitus

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

remontti palvelu pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

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

Metsäpalvelu Tuomaala oy
pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely
P Metsäveroilmoitukset

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Palveluhakemisto

MAANRAKENNUSTA

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

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

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

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

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

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

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

Sijoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

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

Anon Ase ja Tukku

eräKesKUs
aNoN ase Ja TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja 

kalastukseen
- Laajin valikoima 
 koiranruokia ja 
 tarvikkeita 

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

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

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

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYöT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

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

Myytävänä hyväkuntoinen ja 
vähän ajettu Helkama kolmik-
ko. Hinta  400€. P. 040 821 
3884.

Myydään tarpeettomana Hel-
kama Trike polkupyörä. P. 
040 776 1154

OSTETAAN

Ostetaan traktori mielellään 
läheltä Sarakylää. Hinta enin-
tään 3000 €. Tarjoa rohkeasti. 
P. 040 910 6969

Hyvinvointivaliokunnan 
kokousten syyskausi käyn-
nistyi torstaina 20.8. use-
an toimialueen tilannekat-
sauksilla. Projektipäällikkö 
Kari Rissanen kertoi kau-
pungin rakennus- ja kor-
jaushankkeiden tilantees-
ta. Hirvaskosken koulullle 
valmistuu syksyn aikana 
moduulirakennus, johon 
tulee tilat kahdelle luokal-
le sekä pienryhmäopetuk-
selle. Koululla on uusittu 
kesän aikana savupiippu ja 
luokkien ilmanvaihtoa on 
tehostettu seinään asennet-
tavien ilmastointikoneiden 
avulla.

Lakarin koulun katolta 
purettiin torni, joka on ai-
heuttanut ongelmia. Tor-
niosa on madallettu ja ris-
kirakenteet on poistettu. 
PikkuPaavalin päiväko-
din pysäköintialueelle on 
valmistumassa pysäköin-
tipaikat 56 autolle, joista 
neljä varustetaan sähköau-
tojen latauspaikaksi. Taa-
jaman uuden sisääntulo-
alueen rakentaminen sekä 
keskustan katualueen ra-
kentaminen on edistynyt 

suunnitelmien mukaisesti. 
Urakoiden yhteishinta on 
noin 5,3 miljoonaa euroa. 

Syötteen Lumiareenan 
piha-alueen yläpihaa on 
kivetetty ja asfaltoitu. Ala-
pihalle on rakennettu va-
rasto-/jätehuone. Syötteen 
matkailukeskusken infran 
kehittämisen myötä alu-
eelle rakentuu 600 auton 
parkkipaikka ja kahdeksan 
parkkipaikkaa linja-autoil-
le. Alueelle tulee jalankul-
kuväyliä lisämään turvalli-
suutta. 

Kaupungintalon viereen 
on rakentumassa Pudasjär-
ven Vuokratalot Oy:n uu-
det hirsikerrostalot. Raken-
nuksen toteutusaikataulu 
on 2020-2021. Kerrostalon 
kokonaispinta-ala on noin 
3 687 neliömetriä. Suunni-
telma sisältää kaksi kerros-
taloa, joissa on yhteensä 53 
asuinhuoneistoa ja viisi lii-
kehuoneistoa.

Pudasjärven historian 
suurimman rakennushank-
keen Hyvän Olon Keskuk-
sen rakentaminen etenee 
aikataulussa. Tiloihin si-
joittuu terveysasema, so-

siaalitoimen tilat, kirjasto, 
kulttuuritoimen ja nuoriso-
toimen tilat sekä kolme lii-
ketilaa, kokoustiloja ja au-
ditorio. Rakentamisessa on 
siirrytty pääosin sisätyö-
vaiheeseen. Kiinteistö ote-
taan käyttöön syyskuussa 
2021. 

Oppilaiden määrä 
hyvänä
Peruskoululaisia, esiope-
tuksen oppilaat mukaan 
luettuna, aloitti yhteen-
sä 927 oppilasta. Esiope-
tuksessa kouluilla aloitti 
86 lasta ja Pikku-Paavalin 
sekä Touhulan esiopetuk-
sessa on yhteensä 17 las-
ta. Lukiossa on 124 opiske-
lijaa. Oppilaiden määrä on 
tällä hetkellä hyvä, mut-
ta oppilasennusteet kerto-
vat oppilasmäärän vähene-
misestä tulevina vuosina. 
Opetus jatkuu lähiopetuk-
sena peruskoululain 20 A 
pykälän mukaisesti. Hirsi-
kampuksella on tapahtu-
nut hallinnossa muutoksia. 
Apulaisrehtoreina toimi-
vat Eeva Harju ja Janne 

Salmi, joka hoitaa rehtorin 
viransijaisuutta, kunnes 
uusi rehtori valitaan. Sal-
men sijaisena toimii Noo-
ra Nuutinen. Opettajien 
rekrytoinnit ovat onnistu-
neet kiitettävästi. USE-lei-
rit järjestetään koronatilan-
teen takia päiväleireinä. 
Koulupsykologin virkaan 
ei ole ollut hakijoita, joten 
psykologin palvelut teh-
dään ostopalveluina. Ope-
tus- ja sivistys toimi hakee 
äskettäin hakuun tullut-
ta valtion avustusta koulu-
nuorisotyöntekijän palkka-
ukseen kahdeksi vuodeksi.

Toisen asteen  
koulutusta  
kehitetään
Opetus- ja sivistysjohtaja 
Juha Holappa kertoi valio-
kunnalle talousarvion laa-
dintaan liittyvien ohjeis-
tusten, talousarvioraamin 
ja talouden sopeuttamisoh-
jelman aikatauluista. Hy-
vinvointivaliokunnan yh-
tenä painopistealueena on 
toisen asteen koulutuksen 
kehittäminen. Valiokun-

ta päätti kutsua lukion ja 
OSAO:n edustajat kerto-
maan nykyisestä tilantees-
ta, tulevaisuuden suunni-
telmista ja näkökulmista 
opetuksen sekä oppilinjo-
jen tiimoilta.

Tukea tarjolla  
ikäihmisille
Iäkkäiden yksin asuvien ih-
misten tilanteesta keskus-
teltiin vakavasti. Fyysisen, 
psyykkisen ja toiminnalli-
sen kunnon ja jaksamisen 
heiketessä ikääntyneet ih-
miset jäävät helposti ilman 
tukea ja apua. Kaikki eivät 
osaa hakea apua tai eivät 
ymmärrä omaa avunsaan-
nintarvettaan tai mahdolli-
suuttaan saada helpotusta 
ongelmiinsa. Yhtenä kel-
vollisena ratkaisuna saa-
da ikääntynyt avuntarvit-
sija ammattiavun piiriin 
on jonkun henkilön teke-
mä huoli-ilmoitus kohtee-
na olevasta henkilöstä sosi-
aalitoimistoon.

Sointu Veivo

Rakentaminen vilkasta koko Pudasjärven alueella

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudas-
torin kautta, Pudastorin normaalit 
kirpputorimyynti- /ostoilmoitukset 
ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. 
Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuok-
raukset sekä kuvalliset ilmoitykset 
ovat 17,74 € + alv + pienlaskutusli-
sä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. 
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKIsyötteen Taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + pvm)

samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

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

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

Taksi piipponen oy

P12 Kakkonen 
FC Kurenpojat - OHF T08 to 27.8. klo 19
FC Kurenpojat - FC SCJ su 30.8. klo 13
Vapaa pääsy.  Tervetuloa!

FC Kurenpojat

Yleisurheilun Otteluiden  
kaupunginmestaruuskilpailut
Ma 31.8.2020 klo 17.30 alkaen. 
Sarjat: T/P 7-8 v.  T/P 9-10 v.  T/P 11-12 v.  T/P  13-15 v.

Kaikilla 4-ottelu.

Liikuntatoimi

pudasjarvi.fi

puhoskylän jakokunnan vedet 
(entinen kalastuskunta).

Korona rajoitusten vuoksi siirretty
osaKasKUNNaN 

sääNTÖMääräiNeN 
VUosiKoKoUs         

pe 11.9.2020 klo 16.00 
Möykkälässä, Kosamontie 178.
Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle 

kuuluvat sääntömääräiset asiat.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on asianosaisten 

nähtävänä 14 päivän ajan, alkaen 13.9.2020.
HoitokuntaKahvitarjoilu, tervetuloa!

puU KUNToUrHeilUJaosTo
Tehokävely su 30.8. klo 18-19.   
Lähtö Camping Jyrkkäkosken pihalta. Ohjaajana Jimi Park-
kinen Oulusta. Ei osallistumismaksua, kaikki tervetuloa! 

Kuntourheilujaoston kokous Tehokävelyn 
jälkeen n. klo 19 Jyrkkäkosken Camping grillikatos. 
Suunnitellaan syksyn toimintaa.

Kuntourheilujaoston sählyvuoro alkaa 
syyskuun alusta keskiviikkoisin klo 17-18.  
Lakarin koulun sali. Mailoja lainataan. 
Kaikki kiinnostuneet tervetuloa! 

Iltarastit suunnistettiin tors-
taina 20.8. Syötteen Pikku-
kylässä. Ratamestarina toi-
mi Matti Suorsa. Kuluvalla 
viikolla ovat kaupungin-
mestaruuskisat ja sitten pi-
dettäneen yhdet tai kahdet 
pimeäharjoitukset. SM-kiso-
jen rypäs alkaa tulevana vii-
konloppuna Jyväskylässä ja 
sen jälkeen onkin lähes joka 
viikonloppu jossain päin 
Suomea SM-kisat, jos tilan-
ne sallii. EH

Tulokset
A-rata 1. Moona Harju 51,11, 

2. Antti Härkönen 59,45, 3. Anni 
Kuusrainen 1.04,20, 4. Maire 
Kosamo 1.32,40. 
B-rata 1. Tapani Alahäivällä 
30,29, 2. Silja Alahäivälä 30,36, 
3. Lauri Suorsa 32,31, 4. Pent-
ti Kuopus 33,25, 5. Hannele 
Puhakka 35,28, 6. Antero Pät-
si 36,59, 7. Taisto Luukkonen 
45,05, 8. Väinö Hinkula 47,03, 9. 
Riina Lauhikari 1.10,06, 10. Jen-
nika Lauhikari 1.10,14, 11. Mar-
jo Kinnunen 1.12,57, 12. Annika 
Mattinen 1.13,01. 
C-rata 1. Pauli Alahäivälä 
26,48, 2. Selja Pintamo-Kenttä-
lä 43,13. 

Iltarastit Syötteen 
Pikkukylässä

pUDasJärVeN 
eläKeläiseT rY

poriNaTUoKio 
 alkaa tiistaina 8.9.2020 kello 14.30  

Palvelukeskuksessa leikkimielisellä bingolla. 
Puikkarissa VesiJUMppa 

tiistaisin kello 10.30.
Tervetuloa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa!

Tiistaisin 
Sanan- ja rukouksen ilta 
klo 18. 

Lukijan kynästä

Korona ja virkistys
Koronan aikana on suositeltu pysyttelemään kotona, joka pit-
källä aikavälillä vaikuttaa mielenterveyteen. Apua ja vinkkejä, 
lapsille sekä nuorille, on saatavilla järjestöiltä ja nuorisotyöltä. 
Vanhuksille ongelma on isompi. Vanhusvuodet ovat jatkuvaa si-
sällä olemista. Kaupunki myöntää sosiaalihuoltolain sekä vam-
maispalvelulain perusteella asiointi- ja virkistysmatkoja. Oma-
vastuuosuus on maksettava, matkat on anottava ja hakijan on 
täytettävä tietyt kriteerit. Kuljettaja voi sopimuksesta toimit-
taa asian asiakkaan istuessa autossa. Tätä mahdollisuutta suosi-
tellaan vanhuksille. Voit myös tehdä virkistysmatkoja – se aut-
taa jaksamaan.

värikäs ja terävä kidi

Pääskysen poikaset pieniä
Aili Ojala soitteli ja kertoi ihmetellen, että Haisuvaarassa ko-
din ulkorakennuksessa on pääskysen pesä, jossa on vielä aivan 
pienet poikaset, joita aikuiset pääskyt innolla ja ahkerasti ruok-
kivat. Tavallisestihan jo tähän aikaan pääskyt ovat muuttomat-
kalla. On kuulemma kuulunut viestejä muualtakin vastaavista ti-
lanteista.

Kutsumaton vieras
Kurenalta soitteli mieshenkilö ja kertoi tuntemattoman miehen 
tulleen kotinsa ovelle. Oli sanonut olevansa ränniasialla. Kuiten-
kin oli henkilöautolla liikkeellä, ei rännejä, eikä kouruja mukana. 
Oli myös tarkkaillut aktiivisesti ympärilleen näkemäänsä talon 
ympäristöä. Mies kertoi antaneensa päättäväisen poistumiske-
hotuksen tällaiselle ovikellon soittajalle.

YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT
Suomalaisen yrittäjän päivän merkeissä-
pe 4.9.2020 klo 8 kaupungintalon valtuus-
tosalissa.  
Tilaisuus alkaa Suomen lipun yhteisellä
nostamisella. 
Mukana kaupungin virkamies- ja luottamus-
henkilöjohtoa sekä Pudasjärven Kehitys Oy:n 
henkilöstöä.

Kaikki yrittäjät tervetuloa!
Pudasjärven kaupunki 

Pudasjärven Yrittäjät ry 

pudasjarvi.fi

Pudasjärven Yrittäjien ja Senioriyrittäjien

Kaikki yrittäjät (myös ei jäsenet) tervetuloa!

retki 
pe 11.9. Kouvalle Piipposen pirtille.

Lähtö yhteiskyydein klo 16.30 
Osuuspankin pihalta. 

Illan aikana yrittäjäasiaa Pudasjärven Kehitys Oy 
Jukka Koutaniemi ja Auvo Turpeinen.

Ajankohtaista rahoitusrintamalta yritysrahoituspäällikkö 
Heikki Wuolijoki Pudasjärven Osuuspankki.

Taigawire Janne Autere järjestää eräruokailun ja 
kahvituksen grillikodassa, sekä samalla hänen 

yrityksensä 20v juhlailta.
Piipposen pirtin alueen esittely, isäntä Esko Piipponen.

Saunominen, valittavana eri saunoja savusaunasta 
lähtien. Ym. mukavaa iltaohjelmaa.

Yöpymismahdollisuus (varattava ilm.yhteydessä).
Kustannukset: 

Ruokailu, jälkiruoka ja kahvit 15 €. 
Yöpyminen omakustanteisesti. 

Ilmoittautuminen ti 8.9. iltaan mennessä 
pudasjarven@yrittajat.fi, 0400 385 281 tai 

040 555 8766

Piipposen Pirtti

Sisäelimien tähystys
Jos paksusuoli tulehtuu
mene lääkäriin, ei auta muu.

Umpisuoli jos on kipeä
sen leikkaa tohtori ripeä.

Peräsuoli toimii taatusti silloin
jos vessanpöntöllä istut aamuin ja illoin.

Pissalle päästävä on pakko
tai muuten halkeaa virtsarakko.

Haimassa syöpä, surullista oi
lääkäritkään ei auttaa voi.

Pure ruokasi kunnolla, älä lorvi
niin paremmin toimii ruokatorvi.

Kun mummi osti kaupasta kalliin minkkiturkin
niin ukki sydäntä pidellen avasi nitropurkin.

Nielurisojen poisto on lääkärin työtä
jälkihoitona potilas saa vain jätskiä syödä.

Kitarisat, niistä en osaa sanoa mitään
kai nekin värkit kurkussa olla pitää.

Vielä sanoa on ihan pakko
on myös sappikivet ja sappirakko.

Yksi juttu vielä, voihan paskanmarjat
oli unohtua munuaiset ja munasarjat.

Keuhkot tärkeät on vasta
siksi lakkaa tupakoimasta.

Sisko Illikainen

Ystävänkammarin runoja:

KELOPUUT
Korkeita vuoria,
kelopuita.
Porot etsivät syötävää.
Puitten juuret ovat koholla.
Luulis, että maassa on jäkälää.

Salli 
POROT
Porot käyskentelee 
kankahalla
puitten humistessa tuulessa.
Lunta näkyy kaukana
vuorten rinteillä.

Salli
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Tehtävässä huolehdit prosessin ja siihen 
liittyvien koneiden ja laitteiden käytöstä, 
huollosta ja korjauksesta. Kunnossapidon 

tiedonhallintatehtävät ovat osa 
työtäsi. Et tingi työturvallisuudesta tai 

elintarvikehygieniasta. 

Toivomme sinulta kunnossapidon 
ammattitutkintoa, sähköpuolen tuntemusta 

sekä kokemusta kunnossapidosta 
tehdastyössä elintarvikealalla.

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja itsenäisen 
työn osana innostunutta työyhteisöämme.

Lue lisää ja hae viimeistään 6.9.2020 
osoitteessa apetit.fi/tule-meille-toihin

KUNNOSSAPIDON 
TYÖNTEKIJÄÄ

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö. Luomme 
kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, 
maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja.

Apetit Ruoka Oy:n pizzat valmistetaan 
Pudasjärvellä pohjoispohjalaisella tinkimättömällä 

asenteella ja otteella – puhtaisiin suomalaisiin 
raaka-aineisiin panostaen.

Haemme nyt Pudasjärvelle

Pudasjärven Eläkeläiset viettivät pe-
rinteistä kesäpäivää 6.7. Eero Räisäsen 
Eetenissä. Paikalla oli virkeitä eläke-
läisiä noin nelisenkymmentä. Ihmisis-
tä näki, kuinka oli mukava tavata toi-
sia koronakevään ja -kesän jälkeen. 
Vieläkin oltiin hieman sokissa, ettei 
oikein tiedetty mihin tämä johtaa, sil-
lä tiedotusvälineissähän jo ennuste-
taan toisen korona-aallon tuloa. Juttu 
kuitenkin luisti ja kauempana asuneet 
muistelivat lapsuusaikaisia kokemuk-

sia. Perinteiseen tapaan kahviteltiin ja 
paistettiin makkaroita sekä pidettiin 
arpajaiset.

Eeron EETENIssä on aina yhtä mu-
kava käydä, siellä näkee, kuinka hän 
on antautunut taiteelle ja tekee koko 
ajan uutta pulppuavaa taidetta. 

Hilkka Tihinen

Eläkeläisillä kesäpäivä Eetenissä

Pudasjärven Invalidit ry. 
teki tiistaina 11.8. retken Ri-
vieralle, joka sijaitsee Pu-
dasjärven rannassa, Siuru-
antien varressa. 

Retkeläisiä oli kaikkiaan 
25 ja lisäpenkkien avulla 
saimme pidettyä istumaväl-
jyyttä. Kahvi- ja makkara-
tarjoilusta vastasi yhdis-
tys. Lisäksi arpajaiset toivat 
lämpöiseen iltapäivään li-
säjännitystä. Kevät ja kesä 
meni ilman kerhokokoon-
tumisia, joten tämä ulkoil-
matapahtuma toi hieman 
piristystä ja jäsenistö pääsi 
tapaamaan toisiansa. Syö-
minkien ja juominkien vä-
lissä tarinoitiin ja laulettiin 
Kalevi Vattulan säestyksel-
lä. Nauravassa porukassa 
oli mukava olla mukana! 

Tervetulosanat esitti it-
seoikeutetusti Kurenalan 
kyläyhdistyksen puheen-
johtaja, yhdistyksemme jä-
sen Kerttu Simu Hannunsa 
kanssa. 

Pudasjärven kaupungin 
avustamana ja Kurenalan 

Invalidit kävivät Rivieralla

Sateen sattuessa hirsinen katos suojaa kastumiselta ja kolmen seinän ansiosta myös tuu-
lelta.

Nuotion ympärillä 
oli välillä todella 

lämmin auringon paistaes-
sa järveltä päin.  

kyläyhdistyksen työstämä-
nä Pudasjärven Uimapaik-
ka Riviera on kaikkien käy-
tössä ja se on mitä mahtavin 
paikka käydä pienellä mak-
karanpaistoretkellä joko 
yksin, kaksin tai isommalla 
porukalla.

Pudasjärven Invalidit 
ry. kiittää yhteistyöstä Ku-
renalan kyläyhdistys ry:tä, 

Siuruan Kylä ry:tä sekä Pu-
dasjärven Yrittäjät ry:tä ja 
tietenkin kaikkia, jotka olit-
te mukana Rivieralla. Tei-
dän kaikkien panostus on 
tärkeää, että pysymme ter-
veinä myös henkisesti. Sa-
notaan, että nauru pidentää 
ikää ja se tutkitusti vaikut-
taa ihmisen hyvinvointiin, 
joten naurakaamme kun ta-

vataan!
Seuraava tapaaminen on 

tämän viikon perjantaina 
Palvelukeskuksessa. Sinne 
saamme vieraan seurakun-
nasta. Luvassa on jotakin 
mukavaa…ja naurettavaa! 

Terttu Salmi

Ilotulitus sallittua 
Venetsialaisten yhteydessä 

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on tehnyt aiempien vuosien 
tapaan päätöksen, jolla sallitaan yksityinen ilotulitus venetsia-
laisviikonloppuna 29.8. kello 18–24 välisenä aikana taajama-alu-
eiden ulkopuolella. 

Pelastuslaitos toivoo noudatettavan ilotulitteiden ampumi-
seen liittyviä keskeisimpiä turvallisuusohjeita: Huomioi 18 vuo-
den ikäraja, joka on lähes kaikkien ilotulitteiden kohdalla. Älä 
käytä ilotulitteita päihtyneenä tai hätäraketteja ilotulitteena. 
Lue tuotteen käyttöohjeet, ammu ilotulitteet etäällä rakennuk-
sista ja katsojista, tue ilotulite huolellisesti ja käytä suojalaseja. 

Lisäksi on huomioitava mahdollinen metsäpalovaroitus, jon-
ka voimassa ollessa on ilotulitteiden käyttäminen kielletty.

Kokoomuksen syyskausi  
alkuun golfaamalla

Pudasjärven Kokoomus ry aloittaa syyskauden tiistaina 1.9. 
kello 17 tutustumalla golfiin. Kaikki lajista kiinnostuneet ovat 
tervetulleita kokeilemaan lyöntejä ja saamaan opastusta muka-
vaan lajiin. Kuusamontie 1466 toimiva Koillis Golf tarjoaa eri-
tyisesti näin korona-aikana turvallisen tavan harrastaa liikun-
taa. Ulkoliikunta, luonto ja pelin salat kiehtovat, kun lajiin saa 
opastusta.

Taivalkosken kokoomuslaisia on kutsuttu mukaan liikunta-
tuokioon ja keskustelemaan yhteistyöstä Pudasjärven Kokoo-
muksen kanssa.

Pudasjärven kaupungin golfin mestaruuskisat ovat syys-
kuussa ja nyt on hyvä mahdollisuus harjoitella maksutta kisoja 
varten. Yhdeksän -reikäinen Par 3 harjoituskenttä on kunnossa.

Osallistujille tarjotaan kahvit ja samalla on tilaisuus keskus-
tella ajankohtaisista asioista, tuoda kokoomuslaisille toiveita 
kuntapolitiikkaan tai vain ulkoilla mukavassa seurassa. Tervetul-
leeksi toivotetaan harjoittelemaan lyöntejä ja kuulemaan lajis-
ta harrastuksena. 

Lisätietoja tapahtumasta ja golfista lajina saa Koillis Golf/
Pekka Kinnunen.

Hallitus Pudasjärven Kokoomus ry

Kalevi Vattula säesti yhteis-
laulut.
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Huskytarhavierailua, seinäkiipeilyä, lasten yhteislaulua,
 luontokeskuksen sienipäivä ja paljon muuta!

Tutustu ohjelmaan skannaamalla QR-koodi puhelimellasi
tai osoitteessa syote.fi/luppovesipalaa

Koko perheen 
syystapahtuma 

Syötteellä

Luppovesi
palaa!

la 5.9.2020

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Veden, tulen ja valon juhla

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02
La 29.8.2020

Lavalla tahdit takaa tanssiorkesteri 

Maksuton bussikuljetus
Kurenalta non stoppina 
alkaen klo 19.45

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 
Tule! Näe! Koe!

Tervetuloa!lipuT pORTilTA 20 €
K-18

Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 Pudasjärvi

• Revontuli-disko  
• Karaokea ja  
  karaokekilpailun finaali     
  ulkolavalla

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

Järjestää: 
Lions Club Pudasjärvi  
yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijat 

ARMI TENKULA
& Afrikan Tähti

Alueella 
ravintolapalvelut!

NUoRTEN 
VENETsIA-

LAIsET
pe 28.8.2020 

Disco klo 21-02

Järjestää  Pudasjärven Urheilijat

PUDASJÄRVI -lehti
RAUTIO
~kalustaa unelmasi~

`

Lippu 10€

ennakkolippuja myy: 

Tuuritupa, Toritie 1, 

to-pe klo 14.00-16.30.

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

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

SYYSTARJOUKSET
keVytsaaPas 

65€

keVytsaaPas 
Camo 

79€
● tukevampi pohja

Gt timber ii-Laatu
● viiltosuojattu
● kovakärki
● naulaanastumissuoja
● Gore-Tex

199€

Lb146i 
akkuruohon-
Leikkuri

499€

47 Dae akkuruo-
honLeikkuri 
● Työskentelyalue jopa 800 m2

● metallirunko
● leikkuukorkeudensäätö 
   yhdellä vivulla

670€

47 mae akkuruo-
honLeikkuri
● Työskentelyalue jopa 550 m2

● metallirunko
● leikkuukorkeudensäätö 
   yhdellä vivulla

520€

ruohonLeikkuri 
● suuret kaksois  
   kuulalaakeroidut pyörät
● leikkuutapa silppuava
● B&S moottori

299€

Fs 50 C-eL trimmeri

259€

129L trimmeri
● kevyt käynnistys ● suora putki

239€

129C trimmeri
● kevyt käynnistys

219€

PainePesuri
● Pumpun pääty messinkiä
● Ruostumattomasta  

teräksestä valmistetut keraa-
mipinnoitetut männät

● Säädettävä paine
● Kuivakäyntisuojaus
● Ohituskäyttö
● Puhdistusaineen  

imutoiminto
● Letkukela

699€

rm 2 r

muLtiCLiP

muLtiCLiP

armytek WizarD 
Pro otsaLamPPu
● ladattava  ● metallirunko
● vedenpitävä

89€Pyörän 
takaVaLo 8€ Pyörän 

etuVaLot 950
ALKAEN

● erittäin helppo siimapään täyttö
● kevyt käynnistys

● Kevyt
● Kuulalaakeroidut  

pyörät

1152 tst

Kuulutus tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä

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

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

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

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

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

Kuulutus on julkaistu ELY- keskuksen verkkosivuilla 20.8.2020.

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

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

ely-keskus.fi

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

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

Myytävänä kahvia ja makkaraa Yhteisvastuun hyväksi.


