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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärvi-päivässä 
noin 1000 kävijää:

Kuntalaisille 
monipuolista ohjelmaa 

aamusta iltaan s. 8

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 15.9.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

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

Unelmatehtaan 
kierrätysmyymälä

M A KS U T O N O PT I KO N NÄÖN T U T K I M U S  
S I L MÄL AS I E N O STA JA L L E0€

AU R I N KO LAS I T

SISÄLTÄÄ   KEHYKSET  JA  LINSSIT

-40%

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia (sisältää kehykset ja linssit) 
eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin. Aurinkolasilinssit voimakkuuksilla 
normaalihinnaston mukaisesti. Silmälasien ostajalle optikon yksilöllinen 
näöntutkimus 0 € (norm. 35 €), ei koske piilolinssitutkimusta. 
Tarjous voimassa 30.9.2017 asti.

VA R AA A I KA O S O I TT EESTA S I LM AAS EM A.FI 
TA I S O I TA 0 8 822 41 6

Näe elämä omalla tyylilläsi

KAIKKI    SILMÄLASIT

SYYSALE, VIELÄ EHTII ISTUTELLA!

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

AVOINNA:
MA-PE 9-17, LA 10-15
Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

OMENAPUUT 25,-
PERHEOMENAPUUT 50,-
Koriste- ja Kirsikkapuut,  

Havut sekä  
KORISTEPENSAAT -30%
MONIVUOTISIA KUKKIA 

-50%

Tyrnit, Mustikat ja  
Mansikantaimet!

Kellokanervat ja Callunat!
Kekkilän puutarhamulta 50l   

15,90/5 kpl

Kiitos asiakkaillemme ja hyvää 
syksyä! Keväällä taas avataan ja 

toivottavasti tavataan!
Tervetuloa!

Suljemme puutarhan pe 22.9.2017

ma 18.9.  suljettu ti 19.9. suljettu

PUIKKARIN POIKKEUSAUKIOLOAJAT 
HUOLTOTÖIDEN TAKIA:

Vesijumpat on peruttu maanantaina ja tiistaina.

Kuntosali pidetään auki normaalisti.

5 ja 6 metrin noutopaloista. 
Värit musta, ruskea ja valkoinen. 

Myös saumattomat puolipyöreät kourut. 
 - Alastulot pyöreät ja kantikkaat 
 - Piippujen suojahatut 
 - Seinä- ja kattotikkaat 
 - Kattosillat, lumiesteet. 

Kimmo ja Matti Mäki Ay
P. 040 506 9227 

www.peltimies.com

VESIKOURUT alk. 2,50 €/m

MA 18.9. KLO 11-17
PUDASJÄRVEN TORILLA 

119 00

Kauppa poikkeuksellisesti suljettu huomenna lauantaina 16.9.2017.

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

Puh.  020 752 8260

Peltor Sport Tac kuulo-
suojain metsästykseen. 
Kuuleva kuulosuojain 
metsästykseen, joka 
vaimentaa tehokkaasti 
voimakkaat äänet. 
Kokoontaittuva ja 
automaattinen virran-
katkaisu. Toiminta-aika 
n. 600 tuntia ja paristo 
AAA 2 x 1,5 V.

METSÄSTYS-
VEITSISARJA 

IRONSIDE

KUULOSUOJAIN 3M 
SPORT TAC 
MT16H210F

Laadukas 
metsästysveit-
sisarja sisältää 
neljä erilaista 
veistä, nahan-
leikkuusakset, 
leikkuulaudan ja 
muovikotelon.

1995

Pudasjärven Vihreät kutsuvat kaikki
SUOMI 100 - ROSKAKÄVELYYN

la 16.9. klo 12
Lähtö Pudasjärven torilta. Käsineet käteen. 

Paikan päältä saa roskapussin.
Tervetuloa mukavaan ulkoilupäivään!

Idean alkuunpanija on Roskapäivässä-liike.
www.roskapaivassa.net

PUDASJÄRVEN TORILLA 
POSION 

PERATTUA MUIKKUA
ke 20.9. klo 8.30-10.30. 

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 20.9., ke 27.9., ke 4.10.

www.pudasjarvenoptiikka.fi
HUOM! To 21.9. liike auki klo 9-15 ja Pe 22.9. liike suljettu!

KANGAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla 

to 21.9. klo 9-17
Matonkudetta, ontelokuteet, 

poppanakuteet, paperinauhat.
Maahantuojalta suoraan sarkaa, 

verkaa, lapin nauhat ym.
Pala-Talo Puh. 0500 285 040

Hierontaa, niksautukset
Veikko Sarajärvi

p. 040 325 2971

VUOKRATTAVANA: pakuja, peräkärryjä, traktoreita,
pyöräkuormaaja, otsonointilaite, halontekokone. 

Asuntoja, mökkejä.

P. 0400 926 405/ Kokkokylä

SYKSYN RUOKAMULTA-
TOIMITUKSET NYT EDULLISESTI!

Myydään: 
MB e250,-14. 
MB e320,-03. 
Bmw 520,-08 www.tmijonikokko.com

Puhdasta luonnontuotetta. Ei lisättyjä kemikaaleja!

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

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-20

9,50 € arkisin klo 10.30-14.00

KOTIRUOKALOUNAS
tai KEBABANNOS

4 täytettä, sis. 0,3 L juoma. Tarjous voimassa 30.8.-30.12.2017

PIZZA
8,50 € arkisin klo 10.30-17.00

UUTTA!

PIKKUJOULUT 
UUDISTETUISSA TILOISSA, 
ota yhteyttä, varaa ajoissa!

Perinteinen pikkujoulumenu tai sopimuksen mukaan.
Meiltä kokoustilat ja kabinetit käyttöösi.

OSALLISTU LÄHILIIKUNTA-
PUISTON SUUNNITTELUUN
Pietarilaan rakennetaan uusi lähiliikuntapuisto. Jot-
ta puisto palvelisi kaupunkilaisia parhaalla mahdol-
lisella tavalla on sinulla nyt mahdollisuus vaikuttaa 
lähiliikuntapuiston välinehankintoihin. 

Kerro kaupungin liikuntapalveluille aja-
tuksesi ja mielipiteesi puiston välineistä:  
ismo.miettinen@pudasjarvi.fi / puh. 040 621 1889

Hyvinvointi- ja sivistystoiminta 
Liikuntapalvelut

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

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

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

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

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

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

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

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

Muistathan, että
KANTA-

ASIAKKAANA 
SAAT 

norm. hintaisista 
*tuotteista

AINA 
ALENNUKSEN!

(*ei käsitöistä, eikä cd-levyistä) 

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 17.9. kello 10, Timo Liika-
nen, Juha Kukkurainen, Jukka Jaakkola. Messu on katsot-
tavissa suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen 
kautta.
Kuorot: Vox-Margarita ke 20.9. kello 18, kirkkokuoro to 
14.9. ja to 21.9. kello 18. Sarakylän kappelikuoro to 21.9. 
kello 18. Eläkeläisten Musiikkipiiri ke 27.9. kello 13.
Ystävänkammari seurakuntakodissa to 21.9. kello 12.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 18.9. kello 18.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa ke 20.9. kello 10–13.
Iltakahvila Rönö pe 15.9. kello 18. Vapaata yhdessäoloa, 
biljardin peluuta, lautapelejä, kahvia ja teetä korpulla sekä 
hartaushetki. 
Perhekerho: Seurakuntakodin perhekerho keskiviikkoisin 
kello 10–13 ja maanantaisin jatkuu perhekerholla kello 13 
saakka ja maanantaisin iltaperhekerho kello 17–19. 
Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla maanantaisin 
kello 13–15 ja perjantaisin klo 9.30–12.00. Ilmoittautumiset 
lastenohjaajille p. 040 743 4896 tai 040 586 1217. 
Siioninvirsiseurat pe 15.9. kello 18, Tuulikki Tihisellä, Pel-
totie 1.
Rauhanyhdistykset: Myyjäiset ja seurat Jaurakkajärvellä 
Paula Paukkerilla la 16.9. kello 19 (Urpo Illikainen). Laulu-
seurat Sarakylässä Iivari Jurmulla su 17.9. kello 19. Seu-
rat Hirvaskosken ry:llä su 17.9. kello 17 (Raimo Kananen, 
Tuomo Turpeinen). Seurat Kurenalan ry:llä su 17.9. kello 
16 (Risto Lauhikari, Urpo Illikainen).
Kastettu: Jenna Emilia Paavola.
Haudattu: Aino Aliina Jurvansuu 95 v, Saini Maija Hillevi 
Ojala 83 v, Anu Tuulia Stenius 59 v, Oiva Kalevi Vainio 53 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Alkusyksystä törmäämme kirkkovuodes-
sa pyhäpäivään, jolloin puhutaan kiitolli-
suudesta. Tämän hyvin itsekkään maail-
manmenon keskellä onkin hyvä pysähtyä 
miettimään kiitollisuuden syvintä merki-
tystä -  ja havahtua näkemään kenelle me 
saamme olla kiitollisia.

Kiitosta on riittänyt, kun olen muis-
tanut itseäni kiittää. Näinhän me useasti 
ajattelemme.

Mutta miten olisi, jos katselisim-
me omasta peilikuvastamme vähän kau-
emmas, vaikkapa siihen lähimmäisemme 
suuntaan. Kiitos, on pieni sana, mutta se 
kuullostaa aina yhtä lämpimälle kuulijan-

sa korvassa. 
Kiitollisuutta on vaikea osoittaa - ai-

nakin meidän jäyhien suomalaisten. Usein 
tuntuu sille, että jäämme kiitollisuuden 
velkaa, kun emme kykene ja osaa osoittaa 
kiitollisuutta lähimmäisellemme.

Entäs sitten se suurin kiitollisuuden 
velkamme:

Jeesus sanoi hänelle: ”Nouse, ota vuotee-
si ja kävele.” Mies tuli heti terveeksi, otti 
vuoteensa ja käveli. Mutta se päivä oli sa-
patti. Niinpä juutalaiset sanoivat paranne-
tulle: ”Nyt on sapatti, ei sinun ole lupa kan-
taa vuodettasi.” Mies vastasi heille: ”Se, joka 
teki minut terveeksi, sanoi minulle: ’Ota vuo-

teesi ja kävele.” Silloin juutalaiset kysyivät: 
”Kuka se mies oli, joka käski sinun ottaa vuo-
teesi ja kävellä?” Parannettu ei kuitenkaan 
tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli jo hä-
vinnyt väkijoukkoon. Myöhemmin Jeesus 
tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänel-
le: ”Sinä olet nyt terve. Älä enää tee syntiä, 
ettei sinulle kävisi entistä pahemmin.” Mies 
lähti sieltä ja kertoi juutalaisille, että Jee-
sus oli hänet parantanut. (Joh 15)

Opetellaan.

Juha Kukkurainen

Kiitollisuus

Takaisin kotiin -marssin päätösjuhla sai suuren suosion

Lapin sodasta kotiutettiin van-
himpia ikäluokkia loppuvuon-
na 1944. Kulkuyhteydet tuho-
tussa Lapissa olivat huonot. 
Niinpä joukko miehiä päätti 
palata Kittilästä kotiin kävel-
len. Näin tekivät myös monet 
pudasjärveläiset miehet. Mat-
kaa kertyi yli 300 kilometriä. 

Tätä tapahtumaa on muis-
teltu ja kunnioitettu 25.8.-2.9. 
järjestetyllä Suomi 100 vuotta 
ohjelmaan kuuluvalla Takaisin 

kotiin -marssilla, jossa joukko 
pudasjärveläisiä käveli edellä 
mainitun marssireitin.  

Marssi alkoi 25.8. Kittilän 
kirkossa pidetyllä avajaistilai-
suudella, jossa marssikäskyn 
antoi Mannerheim (näyttelijä 
Timo Närhinsalo). Marssi oli 
jaettu yhdeksään 17 – 48 kilo-
metrin mittaiseen päiväetap-
piin. 

Marssin viimeisenä päivänä 
lauantaina 2.9. lähdettiin reilun 

35 hengen ryhmänä kävele-
mään viimeinen etappi Pudas-
järven Suojalinnalta Hirvas-
kosken koululle pidettävään 
päätösjuhlaan. Koulun 70 op-
pilasta ja useita kyläläisiä liittyi 
joukkoon marssin viimeisel-
lä kilometrillä. Näin Hirvas-
kosken koululle päätösjuhlaan 
saapui useita satoja metriä pit-
kä ja lähes 200 hengen marssi-
rivistö, jossa oli mukana myös 
suomen hevosia kyyditsemäs-
sä juhlaan osallistuvia sotiem-
me veteraaneja. Heistä kak-
si oli ollut myös Lapin sodan 
kävijöitä ja marssineet aika-
naan Pudasjärvelle. Marssijat 
otti vastaan päätösjuhlan juh-
lapuhuja, kenraalimajuri Timo 
Rotonen. Hän esitti juhlassa 
marssin suojelijan Tasavallan 
presidentin Sauli Niinistön ter-
vehdyksen, jossa Niinistö ku-
vaili marssia ainutlaatuiseksi.

-Pudasjärveläisen veteraa-
nin poikana, itsekin Pudasjär-
vellä syntyneenä ja kasvanee-
na, minulle on erityisen suuri 
kunnia seistä tässä edessänne 
ja koen tilaisuuden hyvin oma-
kohtaisena. Isäni kulki tuttu-
ja taipaleita; Kiestinki - Uhtua 
- Lappi. Olen aikuisiällä kat-
sonut suurella kunnioituksella 
hänen liki viiden vuoden pal-
velustaan ja samalla syvem-
min ymmärtänyt lapsuusvuo-
silta tuntemieni seutukunnan 
miesten – silloin noin neli-
kymppisten veteraanientaus-
toja ja vaiheita, muisteli Roto-
nen. 

Hänen mukaansa Suo-
men nuoret arvostavat varus-

miespalvelusta ja saamaan-
sa koulutusta enemmän kuin 
koskaan aikaisemmin. Vete-
raanien viesti ymmärretään ja 
sitä viestiä viedään uusien su-
kupolvien voimin. Rotonen 
kertoi uskovansa, että nyky-
nuoret tilanteen vaatiessa toi-
misivat kuten sotiemme vete-
raanit. 

-Toivottavasti sitä päivää ei 
meidän tarvitse kokea. 

Lopuksi Rotonen esitti puo-
lustusvoimien parhaat kiitok-
set veteraanipolvelle, ponnis-
teluista sotiemme vuosina ja 
uurastuksesta niiden jälkeisi-
nä aikoina.

Monipuolinen ja  
koskettava ohjelma
Takaisin kotiin marssin johta-
ja Vesa Holmström kertoi, että 
tapahtumaa oli toteuttamas-
sa yli 20 pudasjärveläistä sekä 
reitin varren kuntien järjestöä 
ja yhdistystä alueen yritysten 
tukemana. Yhteistyökumppa-
neina ovat olleet marssireitin 
kunnat ja seurakunnat, vete-
raanijärjestöt sekä puolustus-
voimat. Kolme pudasjärvistä 
Eero Parviainen, Jorma Ant-
son ja Matti Rämö kävelivät 
koko matkan. Holmström kiit-
teli hyvin pelannutta huoltoa 
ja huoltojoukkoja. Hän myös 
korosti, että kävelijöiden tur-
vallisuudesta pidettiin huolta 
ja siitä ei tingitty. 

Veteraanien tervehdykses-
sä Paavo Pikkuaho korosti ve-
teraaniperinnön siirtämistyö-
tä jälkipolville. Seurakunnan 
tervehdyksessä kirkkoherra 
Timo Liikanen vertasi mars-
sien osallistujilla olleen koko 
ajan määränpää mielessä. Sa-
moin elämässä olisi hyvä tie-
dostaa lopullinen määrän-
päämme ja elämän varrella 
kristittynä kulkiessa pitää mie-
lessä sanonta ”käsi aurassa, 
sydän taivaassa”. 

Kirkkoherra lähetti pu-
heensa päätteeksi seppelpar-

tion koulun pihalla olevalle 
muistomerkille, jossa kunnia-
vartiossa olivat Kainuun Pri-
kaatin varusmiehet.  

Kaupungin tervehdyksen 
esitti kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Mari Kälkäjä. 
Avaussanat lausui Hirvaskos-
ken koulun rehtori Juho Lehto, 
joka myös osallistui merkittä-
västi koko tapahtuman järjes-
tämiseen. 

Musiikkia juhlassa esit-
ti kansalaisopiston puhallin-
orkesteri Petri Ahon johtama-
na, baritoni Hannu Niemelä 
lauloi, Hirvaskosken koulun 
oppilaskuoro lauloi opetta-
ja Mirja Laakkosen johdolla, 

kanteleensoittoa esitti kantele-
taiteilija Sari Hukari ja hänen 
säestyksellään Vesa Holm-
ström lausui Takaisin kotiin 
saatesanoina Väinö Havaksen 
Testamentti pojalleni ja Yrjö 
Jylhän ”Kotiin”. 

Päätösjuhlaan osallistui 
noin 400 hengen yleisö. 

Päätösetapin marssijoille ja 
juhlayleisölle tarjottiin herne-
rokkaa, soppakauhan varressa 
Pitopalvelu Illikainen. Sotka-
järven Maa- ja kotitalousnaiset 
olivat auttamassa ruokatarjoi-
lussa ja järjestivät juhlan pää-
töskahvit. Herkulliset munkit 
oli leivottu talkoilla juhlapäi-
vän aamuna.  HT

Juhlan päätteeksi juhlayleisö kokoontui koulun pihalle 
seppelpartion kanssa, johon kuuluivat Antti Pesälä, Eino 
Anttila ja 6 lk oppilas Krista Herukka. Kunniavartiossa kou-
lun pihalla olevalla muistomerkillä olivat Kainuun prikaatis-
ta alikersantti Juha-Pekka Leinonen ja upseerikokelas Tuo-
mas Rautiainen. 

Takaisin kotiin -marssin viimeiselle etapille lähtötilaisuu-
dessa Suojalinnan portailla lauloi eläkejärjestöjen yhdis-
tetty kuoro Reijo Kossin johdolla. 

Suojalinnalta lähti kävelemään kohti Hirvaskoskea 35 hen-
keä. Edessä ja takana oli turvallisuussyistä polkupyörällä 
ajaja. 

Koko 300 kilometrin matkan 
Kittilästä Pudasjärvelle kä-
velivät Eero Parviainen, Jor-
ma Antson ja Matti Räinä. 

Ruokateltassa kutsuvieraspöydässä marssin johtaja Vesa 
Holmström, veteraani Pauli Vuorma, kenraalimajuri Timo Ro-
tonen ja puoliso Kaisa Rotonen sekä Kittilästä Lapin sodas-
ta Pudasjärvelle marssineet Kalle Haapakoski ja Eino Anttila.

Hirvaskosken koulun juhlasali täyttyi ääriään myöten juh-
layleisöstä. 

Hirvaskosken koulun oppilaat laulamassa Jukka Kuoppa-
mäen ”Tämä taivas, tämä maa”. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven kasvu on kiinni 
työvoiman saannista, ei työt-
tömyydestä kuten yleinen 
näkemys tähän saakka on ol-
lut, totesi Pudasjärven kau-
pungin elinvoimavaliokunta 
ensimmäisessä kokoukses-
saan. Vaikka paikkakunnalla 
onkin korkea työttömyysas-
te, niin työttömyyden raken-
ne on erilainen kuin taka-
vuosina. Kaikkia työttömänä 
olleita ei voida suoraan siir-
tää yrityksen palvelukseen, 
vaan tarvitaan lisäkoulutus-
ta tai muita työelämään so-
peuttamisen polkuja. 

Paikallisilta yrittäjiltä tul-
leen palautteen mukaan ny-
kykäytäntö on ongelmal-
linen. TE-toimiston kautta 
työpaikkahaastatteluihin 
tulee runsaasti henkilöi-
tä ja yrittäjältä menee haas-
tattelujen tekemiseen pal-
jon aikaa. Osa yrityksistä 
onkin jo siirtynyt suorahaas-
tatteluun, jossa työnanta-
ja valitsee itse haastatteluun 
otettavat henkilöt. Yleisty-
mässä on myös käytäntö, 
jossa työntekijä tulee ensin 
vuokrafirman kautta töi-

Pudasjärven kasvu on 
kiinni työvoiman saannista

hin ja siirtyy myöhemmin 
suoraan yrityksen kirjoille. 
Myös eläköityminen aihe-
uttaa sekä uusien yrittäjien 
että yrityskohtaisen koulu-
tustarpeen kasvua Pudas-
järvellä. Alueella toimivien 
suurten yritysten työvoima-
pulaan liittyy keskeisesti töi-
den kausiluontoisuus. 

Lisäksi elinvoimava-
liokunta näki paikkakun-
nalle muuttamisen kulma-
kivenä asuntokannan ja 
vuokra-asuntojen saatavuu-
den. Paikkakunnalla olisikin 
mainio tilaisuus ulkopuoli-
sille rakennuttajille, koska 
vuokra-asunnoista on jatku-
va pula. Perikuntien omista-
mat ja tyhjillään olevat tilat 
olisi tärkeää saada aktiivi-
sesti vuokra- ja myyntimark-
kinoille. Myös rantatontte-
ja tarvitaan lisää näkyvään 
myyntiin. 

Elinvoimavaliokun-
ta päätti antaa kokouk-
sittain ohjeistuksia, joita 
viedään virkamiesvalmiste-
luna eteenpäin. Ensimmäi-
nen ohjeistus annettiin joh-
toryhmälle. Se valmistelee 

kaupunginhallituksen käsi-
teltäväksi esityksen siitä, mi-
ten voidaan varmistaa oman 
edunvalvonta kaupungin ul-
kopuolella toimivissa päät-
tävissä elimissä, jotka päät-
tävät myös Pudasjärven 
kaupungin asioista. Hyvä 
esimerkki tällaisesta tahos-
ta on Oulun seudun koulu-
tuskuntayhtymä, joka vastaa 
Pudasjärven OSAO:n toi-
minnasta. 

Lisäksi elinvoimavalio-
kunta ohjeisti kehittämistoi-
mea kehittämään lähiruo-
katoimintaa uudelle tasolle. 
Vuoden 2018 aikana Pudas-
järvellä tulee olla toimiva 
keruutuotteiden järjestel-
mä, joka parantaa lähiruoan 
käyttöä. 

Elinvoimavaliokunnassa 
käytiin kantaaottavaa kes-
kustelua niistä näkemyksis-
tä ja keinoista, joilla pääs-

tään toukokuussa 2017 
vahvistetussa uudessa kun-
tastrategiassa asetettuihin 
tavoitteisiin. Pudasjärven 
kaupunginvaltuuston yksi-
mielisesti hyväksymän kun-
tastrategian keskeinen tavoi-
te on 500 uutta työpaikkaa ja 
10 000 asukasta 2027 men-
nessä. 

Keskustelussa todettiin, 
että elinvoimavaliokunnan 
kokoonpanon vahvuus on 
se, että jäsenet edustavat eri 
toimialoja. Tällöin valmiste-
lussa mietitään asioita eri nä-
kökulmista. 

Seuraava kokous pide-
tään 20.9. Lokakuun elinvoi-
mavaliokunnan kokouksen 
yhteydessä pidetään tapaa-
minen tuottajien ja yrittäjien 
edustajien kanssa. 

Kaupunki tiedotus 

Elinvoimavaliokunnan jäsenet: Puheenjohtaja Eero-Oi-
nas-Panuma, varapj Erkki Honkanen, Juha Heikkilä, Eero Hyt-
tinen, Antti Niemitalo, Kaisa Nivala, Mirka Pääkkö, Antti Ti-
hinen, Timo Vähäkuopus, Jorma Kouva kaupunginhallituksen 
edustaja, Jorma Pietiläinen esittelijä, Sinikka Mosorin sihteeri. 

Murteiset ja vanhat sanonnat ovat poistumassa jokapäiväisestä 
kielen käytöstä. Uusia ilmaisuja on tullut niiden korvikkeiksi. Ai-
van kaikki nykyisin käytettävät sanonnat eivät ainakaan minun 
korviini kuulosta mukavilta. Esimerkkinä mainitsen sanan miele-
tön. Miten se liittyy sanan käyttötarkoitukseen - ei oikein miten-
kään. Se on kuitenkin lähes yleisin jonkin asian miellyttävyyttä 
ilmaiseva sanonta. Lähes kaikki teeveen viihdetoimittajat käyttä-
vät sitä ehtimiseen. Hyi hävetköön. Saman tyylinen sanonta on 
sikahyvää. Se voisi olla hyväksyttävissä jotenkin käänteisenä ja 
tarpeeksi vastakohtaisena sen käyttötarkoitusta vastaan. Sika on 
mukava otus. Pysyköön se käytössä minun viilaan.

Muutama esimerkki lähes unohduksiin  
jääneistä ilmaisuista: 
Sana HÄÄTYY vastaa meidän murrealueella täytyy sanaa.
SITTE MYÖTEN oli ennen hyvinkin yleisesti käytetty ilmaisu. 
Tarkoittaa sen jälkeen. 
MINUN VIILAAN sanontaa käytettiin korvaamaan ilmaisua 
”olkoon minun puolesta”.
JOKU ROTIHAN SE OLLA PITÄÄ. Sitä käytettiin, kun halut-
tiin ilmaista, että eipä mennä mahdottomuuksiin. Samaa tarkoi-
tusta ilmaistiin sanonnalla MÄÄRÄHÄN SE ON PAIJAN REPI-
MISELLÄKIN.
Roti tarkoittanee sitä apukapulaa, joka laitettiin vääntökangen 
juureen kankeamisen yhteydessä.
UKSIA sanaa käytettiin samaa tarkoittavana, mutta lievempänä 
kuin valittaa. Saattoi sillä olla muitakin merkityksiä.
ROKULI sana tarkoitti joutilaisuutta tai tarpeetonta taukoa 
työssä. Oli sanonta, että ”rokuli ei tee rahaa”.

Rokulissa oli myös käyttämättömänä oleva esine tai työka-
lu. Sanalla on laaja käyttötarkoitus.

Syntymäkylälläni käytettiin sanoja, joita en missään muualla 
ole kuullut; VIEHLEÄ sanaa saatettiin käyttää hyvän makuisesta 
suupalasta tai mukavasta tunteesta. Jos joku asia tympäisi, niin 
sanottiin, että KUITELEE.

”Paistinpottu ja piimäleili” saatettiin vastata pöljän tuntui-
seen kysymykseen.

Osaisiko joku keksiä merkitystä sanonnalle ”jos niinni on, 
niin siinä on vinha perä”. Olisiko haluttu vain monisanaisesti il-
maista, että ”eipä mittää”.

Uskaltaisikohan analysoida sanaa NAISENVIKATE. Sen tar-
koitus ei minulle ole täysin valennut. Olisikohan ollut kysymys 
teräväkielisestä naishenkilöstä.

Voimasanojen käyttö oli ennen aikaan nykyistä paheksut-
tavampaa. Niille oli kehitelty mitä moninaisempia korvikkeita 
kuten; halavattu, jukoliste, pahakurki, pahkeinen, riivattu, pee-
veli, voi juutas, silihoonni, raatovie, voi viheliäinen, voi sento-
ki, pahakalu (sanaa käytettiin syntymäkylälläni, missään muual-
la en sitä ole kuullut).

Jatkakaapa hyvät ihmiset viestiä kirjoittelemalla ylös vanho-
ja sanoja ja ilmaisuja. Kirjoittaminenhan sinänsä on varsin yk-
sinkertaista touhua – kaikki sanat kun on jo val-
miiksi olemassa, on vain nähtävä hiukan vaivaa 
asetella ne uuteen järjestykseen.

No, ei se niin mee ettei se jotenni mee.

”Näitä piirteli”  Paavo Ervasti sadepäivänä 

Sanan paukauksia

Lukijan kynästä

Inva-parkkipaikan käyttäminen ilman inva-pysäköintilupaa ei 
aina ole laiskuutta tai ilkeyttä. Olen ollut monta vuotta kun-
toutustuella. Selkäni on leikattu, mutta kivut ovat vain pahen-
neet. Paha päivä, kun sattuu, jalat lähtevät alta ja vintti pime-
nee  - naps vaan!

Inva-lupaa minulle ei anneta, koska sanovat, etten ole tar-
peeksi sairas. Voivat käyttää harkintaa. 

Asun syrjäkylällä ja pakko on saada ruokaa kaupasta. Mo-
nesti avulias henkilökunta tuo kauppa-asiat autoon. Mutta 
myönnän, että minä olen yksi niistä, joka pakon edessä pysäköi 
inva-ruutuun. Anteeksi siitä.

Yleensä auto on parkissa korkeintaan 15-20 minuuttia, kun 
en pidempään pysty ilman tuskan itkua liikkumaan kaupassa. 
Joskus on pakko jättää ostokset kesken, että pääsee autoon 
istumaan kipua pois. Onneksi istuma-asento on ollut vielä tä-
hän asti sopiva.

Kaikki inva-paikan käyttäjät eivät siis ole kriminaaleja.

Nimin. 
En saa inva-korttia vaikka sellaisen tarvitsisin

Inva-paikan 
käytöstä

Pudasjärven uusi kaupun-
ginvaltuusto piti kesän jäl-
keen kokouksen torstaina 
7.9. Päätettiin perustaa kau-
pungin oma kehitysyhtiö si-
ten, että se aloittaisi toimin-
tansa ensi vuoden alusta. 
Asiaa esitellyt kaupungin-
johtaja Tomi Timonen tote-
si kuntien roolin muuttuvan 
maakunta- ja soteuudistuk-
sen myötä entistä enemmän 
elinelinvoiman edistämisen 
ja hyvinvoinnin lisäämisen 
suuntaan. Yhtiöön tulisi al-
kuvaiheessa yritysneuvon-
taa, yrityskehityksen palve-
luja sekä yritystoiminnan 
edistämiseen tarvittavan 
maa- kiinteistöomaisuuden 
hallintaa. Mahdollista on 
myös antaa yhtiölle kaupun-
gin tonttitarjonnan markki-
nointiin liittyviä tehtäviä. 
Kokonaan tonttien myyn-
ti- ja siihen liittyvät asiat ei-
vät kuuluisi uudelle yhtiölle. 
Alkuvaiheessa kehitysyhti-
öllä olisi yksi työntekijä; yri-
tyskehittäjä/toimitusjohtaja. 
Yhtiö laskuttaa kaupunkia 
tai muita tahoja tuottamis-
taan palveluista ja toiminta 
ja palvelut mitoitetaan niin, 

että yhtiö pystyy toimimaan 
alusta alkaen toiminnasta 
saatavilla tuloilla. 

Kehitysyhtiöön on tar-
koitus siirtää kaupungin 
omistamista kiinteistöis-
tä Naamankajärven toimin-
takeskus, Kipinän kalastus-
matkailukeskus, Kuosmasen 
kiinteistö, Karvosen kiinteis-
tö, ent. kellon sahan myynti-
piste ja teollisuuskylän tontit 
noin 350 000 euron summal-
la. Kaupungin pääomasijoi-
tus on 1,1 miljoonaa euroa. 

Kehitysyhtiön perusta-
minen hyväksyttiin yksi-
mielisesti muutaman käyte-
tyn puheenvuoron jälkeen 
ja valtuutettiin kaupungin-
hallitus ryhtymään tarvitta-
viin toimiin osakeyhtiön pe-
rustamiseksi siten, että yhtiö 
aloittaisi toiminnan ensi 
vuoden alusta. 

Puskurilaina  
työllistämiseen  
edistämiseen
Pudasjärvellä toimii aktii-
visella otteella kymmenen 
paikallisen yhdistyksen yh-
teinen Me-toimisto – TY-
PO-hanke. Hankkeen ovat 

laittaneet alulle Livokas, 
4h-yhdistys, Työpetari, Jon-
gun alueen kyläyhdistys, 
Syötteen kyläyhdistys, Sa-
rakylän nuoriseura, Sara-
kylän kyläseura, Kurenalan 
kyläyhdistys, Kipinän alu-
een yhdistykset ja Siuru-
an alueen kyläyhdistykset. 
Taustalla hankkeen perus-
tamista on edistänyt Laa-
vu-hanke.  Hanke työllistää 
vuosittain 40 vaikeassa työ-
markkina-asemassa olevia 
ja työttömyyden uhan alla 
olevia henkilöä. Jotta han-
ke saadaan toimimaan ra-
havirtojen puolesta, niin se 
on ilmoittanut tarvitsevansa 
kaupungilta 250 000 euroa 
puskurilainaa, joka makset-
taisiin takaisin maaliskuus-
sa 2019. Kaupunginjohtajan 
mukaan hanke on positii-
visesti mittava, jopa valta-
kunnallisestikin mitattuna. 
Kaupunginhallitus esityk-
sestä päätettiin yksimielises-
ti myöntää hankkeen tarvit-
sema puskurilaina. 

Pudasjärven Lämpö Oy 
on päättänyt rakentaa uu-
den lämpölaitoksen, jonka 
lainalle myönnettiin kau-

pungin takaus, jonka määrä 
on 80 prosenttia rakennus-
hankkeen bruttoinvestoin-
nista, enintään 6,9 miljoonaa 
euroa. 

Jätehuollon laskutus ja 
perintä päätettiin siirtää Ou-
lun jätehuolto Oy:n hoidet-
tavaksi. 

Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhty-
män valtuustoon valittiin 
Reijo Talala (Sointu Veivo), 
Antero Kokko (Pekka Kin-
nunen) ja Inga Vähäkuopus 
(Leena Rantala). 

Edesmenneen Arto Hin-
kulan tilalle hyvinvointiva-
liokunnan jäseneksi valittiin 
Raimo Tervonen, tarkas-
tuslautakunnan varajäse-
neksi Pekka Törmänen ja 
viranomaislautakunnan va-
rajäseneksi Raimo Tervo-
nen. Hinkulan tilalle kärä-
jäoikeuden lautamieheksi 
valittiin Jouni Koivukangas 
ja uskotuksi mieheksi Paula 
Soronen. 

Auri Haatajalle myön-
nettiin ero hyvinvointiva-
liokunnan jäsenyydestä ja 
tilalle valittiin Hilkka Park-
kisenniemi. HT

Kaupungille 
perustettiin uusi kehitysyhtiö 
– aloittaa toiminnan ensi vuoden alusta
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Metsänhoitoyhdistyksiä esitellään Metsänomistajaviikolla
Metsänhoitoyhdistykset toi-
vottavat metsänomistajat 
tervetulleeksi Metsänomis-
tajaviikon 16.-23.9. tapah-
tumiin. Viikon aikana jär-
jestettävissä tilaisuuksissa 
esitellään yhdistyksen mo-
nipuolista palvelutarjontaa. 

Metsänomistajaviikol-
la on tänä vuonna teemana 
taimikonhoito. Monissa ta-
pahtumissa esitellään moot-

tori- ja raivaussahoja sekä 
erilaisia omatoimisen met-
sänhoitotyön varusteita. 
Metsänomistajaviikolla jär-
jestetään myös sieniretkiä, 
iltamia ja erityisesti naisille 
tai nuorille suunnattuja rai-
vaussahakursseja sekä pal-
jon muuta mielenkiintoista 
ja hyödyllistä. 

Metsänhoitoyhdistys Uu-
simaa järjestää metsänomis-

tajien SM metsätaitokilpailut 
Mäntsälässä lauantaina 16.9. 
Kilpailukeskuksena toimii 
Mäntsälän Suurlava. Metsä-
taitokilpailussa kilpaillaan 
metsään merkityllä tehtävä-
radalla sellaisissa taidoissa, 
joita metsätaloudessa, met-
sän hoidossa ja puun myyn-
nissä tarvitaan. Tehtävänä 
on esimerkiksi kasvupaik-
kojen, puiden pituuksien ja 

tilavuuksien arviointi sekä 
harvennuksissa poistetta-
vien puiden valitseminen. 
Osallistujia kisoihin on tu-
lossa noin 300 ympäri maan.

Metsänomistaja-viikolla 
halutaan muistuttaa metsän-
omistajia siitä, että Metsän-
hoitoyhdistys on olemassa 
jäseniään varten. Metsänhoi-
toyhdistykset ovat metsän-
omistajien omia yhdistyksiä. 

Metsähoitoyhdistyksen jäse-
nenä et ole esimerkiksi puu-
kaupassa sidoksissa yhteen 
puunostajaan, koska yh-
distyksesi etsii sinulle aina 
parhaan puukauppakump-
panin. Metsänhoitoyhdis-
tykseltä saa kaikki met-
sänomistajan tarvitsemat 
metsäpalvelut edulliseen jä-
senhintaan. 

Kaikki Metsänomistaja-

viikon tapahtumat löytyvät 
tapahtumakalenterista os-
oitteesta www.mhy.fi/ta-
pahtumat 

Pudasjärven metsänhoi-
toyhdistyksen tapahtumat 
näkyvät mhy.fi -sivulla va-
litsemalla yhdistys -valikos-
ta Pudasjärven yhdistyksen 
tai kirjoittamalla hakukent-
tään Pudasjärven. AH

Hallituksen kaavailemat 
korotukset voimalaitos-
ten kiinteistöveroon lyövät 
pahasti korvalle energia- 
ja ilmastotavoitteita sekä 
heikentävät suomalaisen 
ydin- ja vesivoiman kil-
pailukykyä pohjoismaisil-
la sähkömarkkinoilla. Poh-
jolan Voima pitää esitettyjä 
veronkorotuksia kohtuut-
tomina. 

-Koko sähköjärjestel-
mämme on suuressa mur-
roksessa. Markkinaehtoi-
sia investointeja ei tehdä 
ja käytössä olevia voima-
laitoksia poistetaan kan-
nattamattomina markki-
noilta. Veronkorotuksilla 
päättäjät pahentavat tilan-
netta entisestään. Vesi- ja 
ydinvoima ovat sähköjär-
jestelmämme toiminnan 
kulmakiviä ja niiden ran-
kaiseminen lisäveroilla on 
täysin kestämätöntä, tote-
aa Pohjolan Voima Oyj:n 
toimitusjohtaja Lauri Virk-
kunen. 

Pääministeri Sipilän 
hallituksen suunnittele-
mat merkittävät korotuk-
set voimalaitosten kiin-
teistöveroon ovat vastoin 
energia- ja ilmastopolitii-
kan tavoitteita. Suomi on 
sitoutunut vähentämään 
päästöjään ja lisäämään 
kotimaisen ja uusiutuvan 
energian tuotantoa. Veroil-
la heikennetään etenkin 
kotimaisen uusiutuvan ja 
hiilidioksidineutraalin ve-
sivoiman ja ydinvoiman 
kannattavuutta. Samaan 
aikaan hallitus tukee muu-
ta uusiutuvaa energiaa sa-
doilla miljoonilla euroilla 
vuosittain. 

Ruotsissa  
päinvastainen tie 
Suomen kiristäessä vesi- ja 
ydinvoiman kiinteistöve-
roa, samalla pohjoismai-
sella sähkömark-kinalla 
toimiva Ruotsi on valin-
nut täysin päinvastaisen 
tien. Ruotsi on poistanut 
ydinvoimalta sen aiem-
min maksaman tehoveron 
ja päättänyt laskea vesivoi-

man kiinteistöveron asteit-
tain samalle tasolle muun 
kiinteistöverotuksen kans-
sa.

-Verojen korottaminen 
heikentää suomalaisen 
sähköntuotannon hintakil-
pailukykyä pohjois-mai-
silla markkinoilla. Kun 
oman tuotannon kannat-
tavuus heikkenee, olemme 
entistäkin riippuvaisem-
pia tuontisähköstä, jonka 
osuus jo nyt on lähes nel-
jännes, Virkkunen jatkaa. 

Vesivoiman  
ahdinko kasvaa
Vesivoima maksaa kaikis-
ta tuotantomuodoista suh-
teellisesti kaikkein eniten 
kiinteistöveroa. 

-Logiikka, jossa ko-
timaisen, uusiutuvan ja 
hiilidioksidivapaan ve-
sivoiman kustannuksia li-
sä-tään jatkuvasti uusilla 
veroilla, on vaikea ymmär-
tää. Vesivoima on tärkein 
uusiutuvan energian muo-
tomme ja sen erinomainen 
säätökyky mahdollistaa 
sään mukaan vaihtelevan 
tuotannon kasvun. Toi-
vottavasti päättäjät eivät 
ole tietoisesti ajamassa ve-
sivoimaa ahdinkoon, sil-
lä sähköjärjestelmämme ei 
tulisi toimeen ilman vesi-
voimaa, sanoo Virkkunen. 

Pohjolan Voima on in-
vestoinut 2000-luvulla rei-
lun neljä miljardia eu-
roa vähäpäästöiseen vesi-, 
bio- ja ydinenergiantuo-
tantoon. Vaikeassa toimin-
taympäristössä uusia in-
vestointeja ei nyt juurikaan 
tehdä. 

Valtiovarainministe-
riö on pyytänyt lausunto-
ja hallituksen esityksestä, 
jossa se esittää voima-lai-
tosten kiinteistöveron ko-
rottamista nykyisestä 3,1 
prosentista 3,5 prosenttiin 
vuodesta 2019 alkaen. Voi-
malaitoksen kiinteistöve-
rosta valtaosa kohdistuu 
vesi- ja ydinvoimaan. 

Pohjolan Voima Oyj 
tiedotus  

Veroratkaisuilla 
vaarannetaan suomalaisen 

sähköntuotannon 
kilpailukyky

OSAO:n syysmarkkinoilla 
monipuolista ohjelmaa

OSAO:n perinteisten syys-
markkinoiden valmistelut 
ovat täydessä vauhdissa. 
OSAO tapahtumakoordi-
naattori Tapio Ojala toivot-
taa kaikki tervetulleiksi 
syysmarkkinoille OSAO:n 
Pudasjärven pihapiiriin 
lauantaina 16.9. kello 10 al-
kaen nauttimaan toiminnal-
lisesta ohjelmasta ja mark-
kinatunnelmasta.  

Tänä vuonna on luvassa 
eri koulutusalojen opiske-
lijoiden perinteisiä työnäy-
töksiä mutta myös opiske-
lijoiden itsensä järjestämää 
uutta ohjelmaa. 

Uutena ohjelmana syys-
markkinoilla on oppilas-
kunnan järjestämä Pu-
dasjärvi Talent – kilpailu. 
Pudasjärvi Talentissa et-
sitään Pudasjärven nuor-
ta talenttia eli lahjakasta 
esiintyjää. Kilpailuun voi 
ilmoittautua kuka tahan-
sa pudasjärveläinen nuo-
ri esiintyjä. Esiintymistyyli 
ja –laji ovat vapaita, kaik-
ki otetaan mukaan. Kilpai-
lussa voi voittaa palkintona 
50 euron lahjakortin. Oppi-
laskunta innostaa kaikkia 
tulevaisuuden kykyjä mu-
kaan kilpailuun, jossa esiin-
tyjälle kertyy samalla esiin-
tymiskokemusta ja jokainen 
esiintyjä saa osallistumises-
ta diplomin. 

Lemmikeistä ja eläimis-
tä kiinnostuneille on uut-
ta ohjelmaa. Lemmikkien 
harrastajilla on mahdolli-
suus tuoda oma lemmikki 
Lemmikkieläinnäyttelyyn. 
Pudasjärven 4H-yhdistys 

järjestää näyttelyn, mihin 
voivat osallistua kaikenlai-
set lemmikit karvoihin kat-
somatta. Yleisö äänestää 
kilpailun voittajan, mut-
ta jokainen osallistuja pal-
kitaan pienellä palkinnol-
la. Lemmikkieläin näyttely 
on kello 10-12. Pehmoeläin-
näyttely alkaa heti Lem-
mikki-näyttelyn jälkeen. 
Perheen pienimmät ovat 
tervetulleita paikalle omien 
pehmoeläimien kera. 

Hevosala tuo puolestaan 
esille suomenhevosen mo-
nikäyttöisyyttä ja esittää 
Suomenhevonen 110 -vuot-
ta juhlaparaatin. Lisäksi he-
vosala tarjoilee yleisölle 
esteratsastus- ja koulurat-
sastusnäytöksen. Yleisöllä 
on myös mahdollisuus ko-

keilla tuttuun tapaan kie-
siajelua ja talutusratsastusta 
sekä tutustua ratsastussi-
mulaattoriin.

Jännitystä kaipaavat voi-
vat kokeilla sähkötolppaan 
kiipeämistä sähkömiesten 
opastamana. Lähihoitaja-
opiskelijat tekevät erilaisia 
terveyteen liittyviä mitta-
uksia ja järjestävät omaan 
koulutusalaan liittyvää oh-
jelmaa. Eläkeliittojen yhdis-
tetty kuoro vastaa osaltaan 
ohjelmasta esittämällä kuo-
romusiikkia Reijo Kossin 
johdolla.

Markkinamyyjiä on il-
moittautunut mukava mää-
rä. Tarjolla on muun mu-
assa lähituottajien tuotteita 
kuin myös kirpputoritava-
raa. Matkailualan opiske-
lijat myyvät kojuissaan 
makkaraa ja lättyjä kahvi-
kupposen kera. Prosessi-
puoli on huolehtinut tut-
tuun tapaan Kontiotuotteen 
lahjoittaman grillikatok-
sen kokoamisesta arvonnan 
pääpalkinnoksi.  

Paikallisia puhujia
Juhlapuhujiksi on saatu 
tänä vuonna yksikönjoh-
taja Keijo Kaukko, OSAOn 
vararehtori Saija Niemelä-
Pentti ja Pudasjärven kau-
pungin kehittämisjohtaja 
Jorma Pietiläinen.

Syysmarkkinoiden koor-
dinaattori tuntiopettaja Ta-
pio Ojala kertoo, että syys-
markkinat on paras tapa 
esitellä opintoaloja käytän-
nönläheisesti yleisölle. 

-Syysmarkkinoilla ylei-
sö pääsee näkemään, mitä 
opiskelu on käytännös-
sä. Vapaita opintopaikko-
ja löytyy vielä. Opintoihin 
voi hakeutua pitkin vuotta, 
vaikka suoraan markkinoil-
ta, vinkkaa Ojala. 

Ojala myös muistuttaa 
kaikkia opintoja suunnit-
televia henkilökohtaisen 
opintopolun tuomista mah-
dollisuuksista.

OSAO Pudasjärven yk-
sikössä on ammatillisen 
koulutuksen tarjontaa niin 
nuorille kuin aikuisille. Jo-
kaiselle räätälöidään hen-
kilökohtainen opintopolku, 
mikä mahdollistaa pätevöi-
tymisen taikka uudelleen-
koulutuksen itseä kiinnos-
tavalle koulutusalalle.

Opintoaloihin pääsee tu-
tustumaan osao.fi –verk-
kosivuilla tai ottamalla yh-
teyttä opinto-ohjaaja Liisa 
Lehtoon.

Syysmarkkinoilla 
nähdään!

OSAO tiedotus 
Tiina Ruotsalainen 

Lapset on huomioitu syysmarkkinoiden ohjelmassa kuten 
aiemminkin.

Markkinoille toivotaan runsaasti yleisöä ja kaunista säätä. Kuva vuoden 2014 markkinoilta.
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PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA

KENKÄOSASTOLTA

TALOUSTAVARA-
OSASTOLTA

TEKSTIILI-
OSASTOLTA

LOPPUVIIKKO PE-LA 15.-16.9.

499
kg

199 129
kg

100
pkt

100
kpl

100
pss

299
pkt

149
ltk

895
kg

2 kalaa/talous

1190
kg

100

1090

699
kg199

ras

349

kpl

129
pss

799
kg

399
kg

199
ras

200

100

100

995
kg

499
kg 595

kg

049
pss

ras

kpl

069
kpl

kg

379
pkt

2 kg/talous

159
kg

995
kg

pkt

3 kg/talous 1 pss/talous

139
ras

199

200

499
ltk

3 pkt

pkt

5 kpl

PERJANTAI 15.9. LAUANTAI 16.9. MAANANTAI 18.9.

HK Viljaporsaan
HERKKUPAISTI

n. 1,2 kg/kpl

HK
PERHEPALVI 

350 g

Jonagold
OMENA

HK
UUNILENKKI

400 g

Atria
PIZZAT

200 g, kinkku-ananas, 
jauheliha tai meetvursti

Pappagallo
TIKKU-
JÄÄTELÖ
8 kpl

Kotimainen
tuore
KIRJOLOHI 
raj. erä

Irto KARJA-
LAN-
PAIS-
TI

Korpela XXL 
porsaan
WIENER-
LEIKE
225 g

Kultakatriina
KAHVI
500 g

Porsaan
KYL-
JYKSET

HK Viljaporsaan
LIHA-
SUIKALE
400 g
kermapippuri

TIISTAINA 19.9.

PE-TI 15.-19.9.
Atria Kunnon arki
SIKA-NAUTA 
JAUHELIHA
400 g

Marabou
SUKLAAPATUKAT
37-60 g
Daim, Japp tai Nougat

Magnum
JÄÄTELÖ-
PUIKOT
88-120 ml

Kultarypsi
MARGARIINI
400 g

Skittles
KARKKIPUSSI
174 g

Vaasan
MAALAIS- tai
MONIVILJA-
VIIPALEET 500-520 g

Tuore
porsaan
ETUSELKÄ ja 
LAPA

KAISERWURSTI
palana

Kotimainen 
tuore
SILAKKA-
FILEE

JAUHE-
LIHA
SIKA-
NAUTA

Kivikylän Wanhanajan
TÄYSLIHANAKKI 

380 g

Aito
HIENO-
SOKERI
1 kg

Atria
GOUTER-
MAKKARA
palana

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana tai siivuina

Naudan luuttomat
KEITTO-
LIHA-
PALAT

RAUTAOSASTOLTA

Sievin
SAAPPAAT
turvakärjellä ja 
nauhoilla

65,-

Mustang
KAMIINA

199,-
SPRAYMAALIT
perusvärit

399
JÄÄHDYTINNESTE
100 % 

899

3 litraa

2590

10 litraa

450

kpl 5 plo

20,-

HK kariniemen
BROI-
LERIN 
KOIPIREISI

Valio
OLTERMANNI
JUUSTOT
250 g

MINILUUMU-TOMAATTI250 g

169
prk

Eldorado
PERSIKAN-
PUOLIKKAAT
840/470 g

Perinteiset
JOGURTIT
150 g

3 kpl

Malviala
COCKTAILPIIRAKKA

44 kpl/2000 g

Jumbo
TÄYTEKEKSI
500 g

AVAIMENTEKO JA

LUKKOTARVIKKEET!

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

Metabo KGS216M 
LIUKUJIIRISAHA

189,-

199,-
Gern Pro
KLAPISIRKKELI
Teho: 1500W (S6 40%)
I05mm/30mm/3,2/40H
Leikkauskapasiteetti 
30-120mm
2800/min
IP54
Lämpösuoja
Paino 35 kg 

Aicon 24L 3HP 2-syl  
KOMPRESSORI
• Suoravetoinen   
• 2-sylinterinen V-lohko   
• Käyttöjännite: 230V~ 50Hz 
• Vapaatuotto 413 l/min, paineen alainen 
tuotto noin 330 l/min 
• Max. työpaine 8 bar 
•1 kpl pikaliitin ulosottoa 
• 2 mittaria 
• 5” umpikumirenkaat 
• Paino: 37 kg 

259,-

PullaPirtin
POSSU-
MUNKKI

NYT MEILTÄ

Pierre Robert

MERINOVILLA 

ALUSASUJA!

LemonJuice & 
Glycerine  
SAIPPUAT

099

Lasten
TALVINILKKURI
nauhallinen, teddyvuori
koot: 30-35

3250
Nuoriso
TALVINILKKURI
nauhallinen, teddyvuori
koot: 36-41

3350

Gulliven Waterproof
lasten
TARRANILKKURI
joustonauha
vuorellinen

5650

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan -10 + 35 °
750 ml
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Meikäläiseltä on viimeisen 
viikon aikana kysytty aina-
kin 50 kertaa, onko se met-
so rauhoitettu Pudasjärvellä? 
Tähän on tultu vaikeaselkoi-
sen asetuksen sanamuodon ja 
virheellisen uutisoinnin seu-
rauksena.

Siksi sanottakoon vielä 
kerran lyhyesti: metsästysajat 
ovat käytännössä samat kuin 
viime vuonna.  Eli riekko on 
kokonaan rahoitettu.  Tee-
ren ja pyyn metsästysaika on 
10.9-10.10. Metsolla on täysi 
metsästysaika, eli 10.9-31.10.

Perinteinen suomalainen 
metsä, koira, ase ja saalis!

Muistutettakoon vie-
lä Pudasjärven riistanhoito-
yhdistyksen antamasta suo-
situksesta, eli suositellaan 
metsästäjää kohden enintään 
kolmen kanalinnun ampu-
mista, joista yksi olisi metso-
lintu.

Ensimmäiset metsästys-
päivät ovat olleet aika satei-
sia. Siitä huolimatta metsistä 
on kuulunut aika positiivi-
sia tietoja, lintuja ja poikuei-
ta on löytynyt yllättävänkin 
hyvin. Suhteellisen harvassa 
tosin, mutta tilanne ei näytä 

olevan kuitenkaan aivan niin 
huono, kuin mitä jossain vai-
heessa pelättiin. Toivottavas-
ti lintukannan nousu on taa-
sen alkanut.  

Malttia Tapion tarhoissa 
vaeltaville!

Vesa Teivaanmäki
toiminnanohjaaja 
Pudasjärven RHY

Kupariötököitä Syötteen luontokeskuksessa
Syötteen luontokeskuksen 
kahvilan seinät ovat täyt-
tyneet kupariötököillä. Ai-
nutlaatuiset ötökät on teh-
nyt lempääläläinen Irmeli 
Koskinen. Korukeräpallo-
kas, lude, sisilisko, kulokau-
niainen, koloradonkuoriai-
nen, muurahainen, sääski, 
isopehkiäinen ja pölypunkki 
ovat saaneet kunnian pääs-
tä näyttelyyn mukaan. Upei-
den töiden mukaan on laitet-
tu selitys kustakin lajista.  

Jokaisella eliöllä ja oli-
olla on paikkansa maapal-
lolla. Töissä näkyy taiteili-
jan kyky nähdä kauneutta 
odottamattomissa paikois-

sa ja hän toteaakin, että elä-
män laaja-alaisuus kattaa iti-
katkin. Mikä tahansa, mihin 
perehtyy ja mitä oppii ym-
märtämään, tulee lopulta lä-
heiseksi ja rakkaaksi. Luon-
non monimuotoisuutta on 
suojeltava ja ylläpidettä-
vä, jotta elämän edellytyk-
set maapallolla voidaan tur-
vata. 

Irmeli Koskisen metalli-
työharrastus on alkanut jo 
vuonna -73 taontakurssilla, 
jossa hän sai ensikosketuk-
sen kupariin materiaalina 
tehtyään yhden perinteisim-
mistä kuparipakotustöis-
tä - löylykauhan. Materiaa-

Pölypunkki on taipunut ku-
parin muotoon. Kuva: Met-
sähallitus.

li tuntui mieluisalta, mutta 
seuraavaan kokeilukertaan 
vierähti kymmenkunta vuot-
ta; tällöin kansalaisopistolla 
oli tarjolla taidetaontakurssi. 
Kurssista alkoi pitkä ja mie-
lenkiintoinen rupeama ku-
paripakotusten parissa, noin 
20 vuotta. Kuparin taontaa 
kutsutaan pakottamiseksi, 
mutta ennen vasaratyötä on 
tehty jo monenlaisia valmis-
tavia töitä. Kaikkien esillä 
olevien töiden raaka-aineena 
on ollut kuparilevy. Kaavoja 
ei oikeastaan ollut olemassa, 
joten leikkaaminen tapah-
tui aluksi arvioimalla ja ko-
keilemalla. Upeisiin ötököi-

hin voi käydä tutustumassa 
Syötteen luontokeskuksella 
tiistaista sunnuntaihin kel-
lo 10-16. 

Sieniretken saalista.

Sienipäivä lauantaina 9.9. 
Syötteellä oli jälleen suosittu 
ja mukava. Retki tehtiin tänä 
vuonna Anninkosken suun-
taan. Riitta Rontu/Syötteen 
sieni ja yrtti veti luennon sekä 
sieniretken. Iltapäivän sieni-
näyttelyn aikana sai tutustua 
sieniin. Monia lajeja oli näy-
tillä. Riitta Nykänen Metsä-
hallituksesta värjäsi lanko-

ja laavulla. Pudasjärven 4H 
yhdistys järjesti lapsille toi-
mintaa sisällä ja ulkona. Kah-
vilassa oli sienikeittoa ja sie-
nipiirakkaa tarjolla. Paavo 
Niskasaari piti näyttelynsä 
avajaiset kahvitarjoiluineen il-
tapäivällä.

Päivän järjestivät Pudasjär-
ven 4Hyhdistys, Syötteen sie-
ni ja yrtti sekä Metsähallitus. 

Sienet monella 
tapaa käytössä

Syötteen sieni ja yrttin Riitta Rontu ohjasi sieniretken.

Lankojen värjäystä esiteltiin 
luontokeskuksen laavulla.

Yli-Siuruan metsästysseu-
ra järjesti 11.09. kaupungin 
mestaruus hirvikävelykil-
pailut Hirvipirtillä.

Tulokset
1 Irja Säkkinen YSMS 1090, 2. 
Kalervo Koivu PuA 1090, 3. 
Mikko Hietava Sotkaj 1042, 4. 
Timo Märsy PuA1036, 5. Lauri 
Laakkonen Sotkaj.1032, 6. Tai-

to Säkkinen YSMS1024, 7. Kari  
Petäjäjärvi YSMS 992, 8 .Seppo 
Kukka PuA 984, 9. Jari Jussila 
Sotkaj 946, 10. Maire Petäjäjärvi 
YSMS 924, 11. Risto Tauriainen 
YSMS 750. 

Joukkuekilpailu: 1. Pu-
dasjärven Ampujat 3110, 2. Yli-
Siuruan Metsästysseura 3106, 
3. Sotkajärven Metsästysseu-
ra 3020. 

Hirvikävelykilpailu 
Yli-Siurualla

Kauko Kuukasjärvi pakinoi perunasta Sarakylän Vattu-
markkinoilla 2017. Julkaisemme pakinan Pudasjärvi-leh-
dessä.

Siellä se laarissa oleskelee pimeässä kellarissa, mikä kylellään, pui-
kula peruna pitkänään ja joku pystyssä, vaan ei tiedä kumpi on alku-
pää ja mikä pääpuoli. Oli laivaperuna punaposkinen, käpyläisiä kah-
denlaisia ja rekorttia ym, kaikki ovat tyytyväisiä olotilaansa. Kaikki 
sulassa sovussa, pimeä on ihan sopiva olotila oleskeluun, eivät näe 
toisiaan, vaikka silmiä perunalla on joka puolella. Kas kun ne ovat 
saaneet mullan silmilleen jo maasta lähtiessä. Jossakin vaiheessa joku 
alkaa vetistellä, elikkä taitaa perunalle tulla noutaja, se alkaa mätä-
nemään. Onneksi sitä toiset ei haista ja eikä kumppanin kuori tunne 
kostumista. Siihen päättyy perunan tie. Jossakin vaiheessa ovi aukeaa 
ja päällimmäiset potut joutuvat lähtemään ruokapöytään, mutta ei-
hän sitä toiset perunat tiedä, jokaisella kohtalo vuorollaan.

Ensin niitä pestään ja sitten alkaa kuoren raaputtaminen, näin 
useimmin tehdään. Joskus perunat keitetään lyyssipäällysteinä, siinä 
varmaan tuntuu kylmän kellarin jälkeen melkoisen tukalalta, mutta 
pottu kyllä sopeutuu pian uuteen tilanteeseen ja valmistautuu syö-
täväksi. Paloitellaan tai pannaan muusiksi, sitten suihin jonkun kas-
tikkeen kera. Ne, jotka jäivät kellariin, jatkavat sopuisaa oloaan. Sit-
ten kuuluu pimeässä rapinaa. Kas hiiri on osunut kellariin ja eikun 

perunaa jyrsimään. Tietenkin päällimmäisiä, koska kaikki haisee yhtä 
makoiselta. Jyrsii kolon muutamaan pottuun ja näin on saanut hyvän, 
ehkä hieman multaisen aterian. 

Pitkän pimeyden jälkeen koittaa perunallekin valkeus, se kanne-
taan isommilla astioilla valoisaan paikkaan, eli ne nostetaan itämään 
ja hieman lämpöisempään paikkaan. Vapunpäivä on aikanaan ollut 
sopiva nostoaika. Silmistä niille on se hyöty, ne alkaa kasvamaan itu-
ja ja näin se valmistautuu kesän kasvukautta varten. Muutama peru-
na jätetään laariin vaikkapa kuivalihakeittoa varten. Ennen se oli ke-
säruokaa.

Lämpimässä ja valoisassa tilassa idut alkavat kasvamaan kesää 
odotellessa. Kun sitten on tarpeeksi lämmin maa, niin on aika is-
tuttaa perunat penkkeihinsä. Taas niille tuli pimeää, kun joutuu ma-
koilemaan mullan alla. Taas syntyy uusi elämän vaihe, vanha peruna 
kasvattaa varren ja sitten kukkii nätisti ja kas vain, uusi mukula muo-
dostuu ja vanha väistyy mätänemällä maaksi.

Joissakin maissa kasvu voi olla hidas, vaikka lienee rikkaruohon 
syytä, niitä kitketään tai myrkyt lykätään. On siellä mullan alla ne tal-
vella käyneet vieraat, myyrät, jotka nyt pyörittelevät käytäviään pit-
kin omaan kellariinsa ja vielä aurinko paistaa potun kylkeen, jos on 
kasvanut penkistään ulos. Liikalämmin antaa vihreän värin, ihminen 
taas punertavan ihon. Peruna tykkää kuohkeasta kuivahkosta maasta 

ja on sanonta: Se tarvitsee vettä vain keitettäessä, jääköön itse kun-
kin arvioitavaksi, miten asia on.

Loppukesän ja syksyn aikana kasvattaa mukulan, sen pitäisi täyt-
tää kasvukriteerit ym. EU-vaatimukset. Mutta meille se riittää, kun-
han on sopivan kokoista ja maultaan suuhun sopivaa. Monesti mei-
dän pottumailla halla vierailee ja sato on kehnonlainen. Useimmin 
sieltä jotakin nousee, meidän pikkuiset perunamaat kaivetaan kä-
sin, kuokalla tai ennen puisella lestalla, jolloin ei ainakaan kuori rik-
koontunut. 

Silloin selviää, onko nelijalkaiset vieneet perunoita omaan kella-
riinsa ja kuinka on jyrsitty siellä olevia. Olen joskus t kaivaessa ko-
keillut, sattuuko pottu sankkoon. Se menee astiaan, katsoi taikka ei, 
tulee varmistettua ja tarkennettava seuraavaa heittoa. On eritelty 
pienet perunat omaan sankkoon kellariin menevät omaan. 

Aikansa pyllistellen ja selkää oikoen sato tulee kaivettua ja eikun 
kellariin, onhan se puhdistettu. Kyllä perunoiden passaa alkaa tal-
ven viettoon puhtaassa laarissa. Niin, ne pikkuperu-
nat, ennen aikaan ne syötettiin lehmille myös kaikki 
ylimääräinen, mitä meiltä tai hiiriltä jäi syömättä, siis 
summarum, terveellistä ruokaa!

Kauko Kuukasjärvi

Peruna

Pudasjärven kaupungin nuo-
riso- ja vapaa-aikapalveluis-
sa otettiin käyttöön syyskuun 
alusta alkaen kolme asiakas-
lähtöisesti rakennettua palve-
lukokonaisuutta. Näitä ovat 
Henkinen kasvu ja kehitys, 
Kasvun ja osallisuuden vah-
vistaminen sekä Terveyden 
edistäminen. 

Henkinen kasvu ja kehi-
tyksen palvelukokonaisuu-
den alle yhdistävät voiman-
sa kirjasto, kulttuuri-palvelut, 
museo sekä kansalaisopisto.  
Kasvun ja osallisuuden vah-
vistamisen palvelukokonai-
suus kerää osaajat yhteisen 
asian ääreen nuorten työpaja-

palveluista, nuorisopalveluis-
ta sekä etsivä nuori-sotyöstä. 
Terveyden edistämisen koko-
naisuuteen kuuluvat yhteen 
hiileen puhaltavat liikunta-
toimi, liikuntapaikkojen hoito 
sekä Puikkari.

Palvelukokonaisuuksien 
vastuuhenkilöiksi ja esimie-
hiksi nimitettiin kolme koor-
dinaattoria. Henkisen kasvun 
ja kehityksen koordinaattori-
na toimii kirjastonjohtaja Outi 
Nivakoski. Kasvun ja osalli-
suuden vahvistamisen pal-
velukokonaisuutta koordinoi 
nuorten palvelujen koordi-
naattori Auri Haataja. Liikun-
ta- ja hyvinvointipalvelujen 

koordinaattori Ismo Miettinen 
puolestaan vastaa Terveyden 
edistämisen palvelukokonai-
suudesta.

Kuntalaiset voivat olla yh-
teydessä koordinaattoreihin 
mm. palveluihin liittyvissä 
kehittämisajatuk-sissa ja eh-
dotuksissa. Muita yhteistyö-
kumppaneita ovat mm. yhdis-
tykset, yritykset, seurakunta, 
koulut ja kaupungin muut toi-
mijat, joihin koordinaattorit 
ovat itsekin aktiivisesti yhte-
ydessä.

Koordinaattorien tehtä-
viin kuuluvat eri palvelujen 
yhteensovittaminen palvelu-
kokonaisuuksien si-sällä. Päi-

vittäisiin rutiineihin kuulu-
vat esimiestehtävien lisäksi 
talousarvion seuraaminen ja 
laadinta, rahoitusten hakemi-
nen ja raporttien laatiminen 
rahoittajalle sekä päätösesi-
tysten valmistelu sekä kehit-
täminen. 

Nuoriso-, kulttuuri- ja va-
paa-aikapalveluiden palve-
lukokonaisuuksia on val-
misteltu puolitoista vuotta 
yhteistyössä henkilöstön 
ja hyvinvointivaliokunnan 
kanssa. Valmistelun yhtey-
dessä on kuultu mm. nuoria 
ja eri yhteistyökumppaneita.

Kaupunki tiedotus

Asiakaslähtöisyyttä parannetaan nuoriso-, 
kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa

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

Peter Pan
LEIKKIMÖKKI

490,-

NÄYTTELYPIHASTA VALMIIKSI KOOTUT MAALIT:
Bella
LEIKKIKESKUS

790,-

Iso Deluxe
TYNNYRISAUNA
pukuhuoneella ja etuterasilla

4490,-

Iso Luxus
TUPA 10 m2

+ Polar Lux 70 grilli
+ sokkeli

4490,-

DESIGN-
KYLPYALLAS
intergroitulla lämmittimellä

2390,-

LOPUT VARASTOSSA OLEVAT RAKENNUKSET POISTOHINNOIN:
LilleVilla
AITTA 3x3 m, + 3x1,5 m, 
9 m2  +4,5 m2

1490,-

LilleVilla
VARASTO/LIITERI
3,9x3,0 m 11,7 m2

1690,-

NYT

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!

NYT

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!

NYT
JÄLJELLÄ 

VAIN 1 KPL!

ovh. 2790,-ovh. 5230,-

NYT
JÄLJELLÄ 

VAIN 1 KPL!

NYT
JÄLJELLÄ 

VAIN 1 KPL!

UUTUUS!

NYT

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!

NYT

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!LilleVilla

ISO TALLI
2,8x4,6 m, 13 m2 

1690,-
NYT

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!

Myymälässä olevat
SIEVIN JALKINEET

-30%
LOPUT
VENEET

-15%
VAHVA

MÖKKIPORTTI

295,-

RUIS-
REIKÄLEIPÄ 
330 g

pss
1,00

ALPINO
VOHVELIT
hasselpähkinä
suklaa
sitruuna
140 g pkt

0,99

CAFFETTERIA
COOKIES 
SELECTION
KEKSI-
LAJITELMA
260 g

4,99

KARJALAN-
PAISTI
700 g

ras
5,99

GOTLER
1 kg

kpl
5,79

PUNAINEN
LENKKI
500 g

pkt
1,59

BURGERI
100 g

3 PKT

3,99
10 KPL

SYDÄN
VAAHTIS
100 g

1,99
3 PSS

Miesten
FLANELLIPAITA
C-mitoitus

14,90
Coolblue miesten
FARKUT
mustat tai siniset

34,90

Kauniskoti
PIMENTÄVÄ VERHO
140x240 cm

24,90

At Home
ILMANRAIKASTIN
400 ml

0,99
Nord Clean
WC:N 
PUHDISTUSGEELI
750 ml

0,99

3,99
Elvital
SHAMPOO TAI
HOITOAINE
400 ml

6,90

SYYSUUTTA!

SYYSUUTTA!

SYYSUUTTA!

plo

HOX! 

ISO PULLO

plo

HOX! 

ISOT PULLOT

plo

4-Living
SIVUVERHO
140x240 cm
useita kuoseja

19,95

SYYSUUTTA!

Ariel
COLOR 
NESTEMÄINEN
1,08 l

2 PLO

LilleVilla
VARASTO
3x3 m, 9 m2

1290,-
NYT

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!
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Aamupäivän ohjelma oli 
Hirsikampuksen sisäinen. 
Ohjelma oli suunnattu kou-
lulaisille ja päiväkotilap-
sille. Paikalle oli kutsuttu 
kaikki Pudasjärven koulut. 
Heti aamulla Nukketeatte-
ri Akseli Klonk esitti Hullun 
Hauska Autokirja -nukkete-
atteriesityksen päiväkodin 
4- ja 5-vuotiaille sekä ala-
koululaisille. Väkeä oli niin 
paljon, että piti järjestää kak-
si näytöstä. Päiväkotilapsille 
ja koululaisille oli myös jär-
jestetty Late-raviponin, Jes-
peri-poron ja Isokani-Witin 
fanitapaaminen ja mahdol-
lisuus tutustua ambulans-
siin ja paloautoon. Paikal-
lista harrastustarjontaa 
koululaisille esittelivät lii-
kuntatoimi, 4H-yhdistys, 
Pudasjärven Urheilijat, FC 
Kurenpojat ja kansalaisopis-
to. FC Kurenpojat järjesti jal-
kapallokentällä mukavaa 
jalkapalloaiheista toimintaa 
koululaisille ja juhlasalissa 
seurattiin Taekwondo -näy-
töksiä. 

Yleisölle avoin tilaisuus 
alkoi kello 13. Juhlasali täyt-
tyi kaksi kertaa iltapäivän 
aikana Jope Ruonansuun 
ilmiömäisestä imitointi-
showsta. Kestävyysjuoksi-
ja Annemari Kiekara (San-
dell), vuorijuoksija Ville 
Miettunen ja Mika Kieka-
ra kertoivat yleisölle urhei-
lu-uristaan ja monipuolisista 
saavutuksistaan. Päivä hui-
pentui Mieskuoro Huutajien 
esiintymiseen ja uuden kun-
tastrategian julkihuutoon.

Pudasjärvi-päivässä perjantaina 8.9. tarjottiin 
kuntalaisille ohjelmaa koko päivän ajan, aamusta 
iltaan asti. Tavoitteena oli järjestää kuntalaisille 

yhteinen kiva päivä, jonka yhteydessä lanseerattiin 
uusi Kuntastrategia. Päivän kävijämäärä 1000 

henkilöä täytti järjestäjänä toimineen kaupungin 
sekä sen eri organisaatioiden ja hankkeiden 

odotukset.

Pudasjärvi-päivässä noin 1000 kävijää:

Kuntalaisille monipuolista ohjelmaa aamusta iltaan

Kuntastrategiaa  
käytäntöönpano-  
vaiheessa
Uusi kuntastrategia esiteltiin 
ja siitä käytiin keskustelua 
luottamushenkilöiden ja vir-
kamiesten paneelissa, jota veti 
kuntastrategian laatimisessa 
konsulttina toiminut yrittä-
jä Taina Torvela Rovaniemel-
tä. Hän kertoi kuntastrate-
gian painopisteinä olevan 
hirsirakentaminen, luonnon 
antimien hyödyntäminen, 
luontoelämykset, nykyisten 
ja uusien yritysten menesty-
minen ja tuoda esille luonnon 
mukaista kasvukaupunkia. 
Kuntastrategia on nyt käy-
täntöönpanovaiheessa, kertoi 
Torvela. 

Pudasjärveläistä osaamista 
päivässä esittelivät useat eri 
paikalliset toimijat esittelypis-
teissään. Paikalla olivat: 4H, 
kaupungin liikuntapalvelut, 
kansalaisopisto, Pudasjärven 
urheilijat ry, Jongun kyläyh-
distys ry, Villi Metsä –luon-
nontuotteet, Syötteen matkai-
luyhdistys ja Luontokeskus 
sekä Syötteen Eräpalvelut, 
Kun Pudasjärvi Ruotsiin lähti 
–kirjan esittely ja myynti, FC 
Kurenpojat, Pudasjärvi-show, 
Juulia Luokkanen luonnon-
mukaisia kosmetiikka- ja 
puhdistustuotteita, Ulla Ek-
dahl kansainvälinen etukort-
ti, Aija Ahonen Nu skin kos-
metiikkatuotteet, Kurenalan 
kyläyhdistys, Mieli-hanke, 
Hyvän mielen paikat-han-
ke, Laavu-hanke, Kuntoutta-
va työtoiminta, Karhupaja/

nuorten työpajatoiminta, Pu-
dasjärven kaupungin uuden 
kuntastrategian lanseerauk-
sen strategiapiste. Unelmate-
has-yhteisö huolehti liiken-
teen ohjauksesta. 

Ulkona esittelyteltoissa oli-
vat K-Rauta-K-Maatalous Pu-
dasjärvi, Pudasjärven SPR/
vaunu-teltta sekä sukelluspe-
lastusesittely, Koski-traktori 
teltta-traileri. Kaupunki tar-
josi kaikille grillimakkaroita, 
kahvia ja mehua lukion toisen 
luokan oppilaiden Elias Mat-
tilan ja Aapo Hirvasniemen 
yrityksen Login 360 ylläpitä-
mässä tarjoiluteltassa.

Hirsikampukseen pää-
si tutustumaan projektipääl-
likkö Aila Ryhäsen vetämillä 
neljällä eri kierroksella, joi-
den osallistujamäärä 130 yl-
lätti järjestäjätahonkin. Myös 
Mieskuoro Huutajat tutustui 
esiintymisensä jälkeen Kam-
pukseen Ailan johdolla. 

Kaupungin pisteen arvon-
nassa onni suosi seuraavia: 
Pauli Rinne, Terttu Salmi, Ma-
ria Ekdahl, Kauko yliportimo, 
Katja Siekkinen, Mervi Sam-
melvuo ja Marjatta Rinne. 

Imitoinnin ohella 
terveysvalistusta 
Koomikko, imitaatto-
ri, muusikko ja näytteli-
jä Jope Ruonansuu kertoi 
koko ikänsä olleensa kiin-
nostunut äänistä. Kemis-
sä olleen syntymäkodin lä-
heltä kulki rautatie ja siitä 
näytteenä Ruonansuu imi-
toi höyryveturin kulkemista. 
Show jatkui eri politiikko-
jen ja julkisuuden henkilöi-
den imitoimisella. Yleisö sai 
kuunnella kaikkien presi-
denttien puhetta Kekkoses-
ta lähtien. 

-Nykypolitiikkojen mat-
kiminen on hankalaa, valit-
teli Ruonansuu. 

Positiivisen poikkeuksen 
muodostaa Timo Soini, jon-
ka puhetta Ruonansuu mat-
ki onnistuneesti. Sitten kuul-
tiin myös perämoottorin, eri 
radiokanavien ääniä sekä 
esimerkkejä suomalaisista 
murteista. Esitysten välillä 
Ruonansuu varoitteli omiin 
kokemuksiinsa pohjautuen 
viinan kiroista ja tupakan-
poltosta, joita kumpaakaan 
hän ei nykyisin kerto-
nut käyttävänsä. Terveelli-
sen elämäntavan ylläpitoon 
kuuluva ulkonäkö oli hänel-
lä keventynyt viime vuosien 
aikana 48 kilon verran. Lo-
puksi Ruonansuu otti esille 
kitaran ja lauloi muun muas-
sa espanjalaisia rytmejä, El-
vistä ja M.A. Nummista. 

Unelmista todeksi
Naisten kestävyysjuoksun 
suomalainen lipunkantaja 
Annemari Kiekara (Sandell) 
ja aviomies Mika Kiekara ker-
toivat kestävyysharjoittelus-
ta ja kilpailusuoritukseen val-
mistautumisesta. Annemari 
kertoi omasta nuoruudestaan, 
kuinka maalla asumisen etu-
na oli juoksulenkkien tekemi-
sen helppous. Äiti ja isä olivat 
kannustajina ja valmentaji-
na sitkeässä ja päämäärätie-
toisessa harjoittelussa, jonka 
tuloksena Annemari saavutti 
tyttöjen maastojuoksun MM-
kultaa ja hopeamitalin. Aikui-
siällä on saavutuksina mm. 
MM-poronssia maastojuok-
sun lyhyeltä matkalta sekä 
EM-kisoista kulta-, hopea- ja 
pronssimitali. Hänen Atlan-
tan olympialaisissa 1996 juok-
sema 10 000 metrin 31.40,42 
on voimassa oleva Suomen 
ennätys sekä edelleen nuor-
ten Euroopan ennätys. SM-
mitaleita Annemari on saa-
vuttanut 29 kappaletta. Hän 
kertoi, että haluja ja motivaa-
tiota olisi ollut jatkaa edelleen 
huipulla kilpailu-uraa, mutta 
sitä ovat vaikeuttaneet ja es-
täneet monet loukkaantumi-
set ja terveysongelmat viime 
vuosina. Kuntoaan hän on pi-
tänyt aktiivisesti yllä ja tule-
vaisuus näyttää, nähdäänkö 
hänet vielä huipulla kilpai-
luissa. 

Vuorijuoksija Ville Miet-
tunen kertoi kestävyysval-
mennuksesta ja harjoittelun 
jaksotuksesta harjoituskau-
den aikana. Hän myös valotti, 

osaltaan omien kokemusten 
perusteella ylikunnon vaaras-
ta, miten sen tunnistaa ja siitä 
palautuu.

Heimo Turunen,  
kuvat Heimo Turunen ja 
Juha Nyman

Uusi kuntastrategia esiteltiin luottamushenkilöiden ja virkamiesten paneelissa, jota veti 
konsulttina toiminut yrittäjä Taina Torvela. Paneelissa olivat mukana kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Mari Kälkäjä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anni-Inkeri Törmä-
nen, kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Kari Tyk-
kyläinen. 

Karhupajan toiminnasta kertomassa Irmeli Hämäläinen, 
Auri Haataja, Sointu Veivo, Merja Taivaloja ja Jarmo Eskola. 

Välillä Hirsikampuksen aulassa oli osallistujia tungokseen saakka. 

Mieskuoro Huutajien esiintyessä ei kovaäänisiä tarvinnut. 

Mika ja Annemari Kiekaralla (Sandell) sekä Ville Miettusel-
la oli paljon urheilussa menestymisen asiaa kerrottavana. 

Nuoret lukiolaisyrittäjät Aapo Hirvasniemi ja Elias Mattila 
olivat kiireisiä huolehtiessaan, että kaikki saivat kaupungin 
tarjoamaa grillimakkaraa, kahvia ja mehua. 

Jope Ruonansuun esitystä 
seuratessa ajankulku unoh-
tui. 

Hirsikampuksen juhlasali täyttyi kaksi kertaa Ruonansuun 
esitysten aikana. 
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja 
rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, 
maksu 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön 
myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori 
on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  

Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan lait-
taa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, 
seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava 
sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi 
kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 

Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 
22 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se säh-
köpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. alv:n.  Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

SEKALAISTA

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI 
 JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA 

LMAISEKSI.

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

MAANRAKENNUSTA

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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

Meiltä:

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

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

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

MYYDÄÄN

PUDASTORI ILMOITA 
ILMAISEKSI!

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  
PALVELU-

HAKEMISTOSTA 

OHJELMA-
PALVELUITA

 Finnhits-laulatusta 
ja myös joululauluja 

firmojen, yhteisöjen ja 
yksityisten juhliin. 

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

Kissa 
kadoksissa 
Severi-kissamme päätti muut-
taa Kurenalle, karkasi eläinlää-
kärin vastaanoton pihassa ja 
paineli pusikkoon. Jos saatte 
kiinni, voimme maksaa muu-
taman kympin löytöpalkkion. P. 
040 724 8982 Kari Tykkyläinen.

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Ford 4600 traktori, vm. 1976. 
Erittäin hyväkuntoinen. P. 0400 
326 159.

OSTETAAN

Halutaan ostaa hyväkuntois-
ta poispurettua kattopeltiä pit. 
5-5.50 m, n.  40-45 m2. P. 0400 
204 782.

Moottorikelkka, Lynx 3900 tai 
vastaava, 100-2000 €, P. 040 
500 6985.
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Mitä tehdä? Minne mennä? PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

OSTETAAN PUOLUKKAA
Pudasjärven kaupunki ostaa keskuskeittiölle paik-
kakunnalta poimittua puolukkaa.

Marjat vastaanotetaan tuoreena (poimittu edellisenä 
päivänä tai vastaanottopäivän aamuna), puhdistet-
tuna ja valmiiksi pakattuna 2-6 litran pakastepus-
seihin Rimminkankaan keittiö Köökissä, osoite Rim-
mintie 15. 

Vastaanottopäivät ovat seuraavat: 18.9., 20.9., 22.9., 
25.9., 27.9., 29.9., 2.10., 4.10. ja 6.10. Marjoja vastaan-
otetaan em. päivänä kello 12-15 välisenä aikana, 
muina aikoina ei ole marjojen vastaanottoa. Marjois-
ta maksetaan 4,76 euroa/kg.

Pudasjärven kaupunki pidättää oikeuden lopettaa 
marjan oston aiemmin kuin edellä ilmoitettu viimei-
nen vastaanottopäivä tai kun marjoille varattu pa-
kastetila on tullut täyteen. Muutoksista ilmoitetaan 
kaupungin internetsivuilla ja paikallislehdissä.

Pudasjärven kaupunki 
Tekninen ja ympäristötoiminta

Pintamon paliskunnan 
VARSINAINEN SYYSKOKOUS 

la 23.9. klo 18 Kuren Kylätalolla. 
Käsiteltävät asiat: 

PH-asetuksen 3. pykälän määräämät asiat ja 
valitaan toimihenkilöt seuraavalle 3-vuotiskaudelle. 

Ym. esille tulevat asiat. 
Hallitus

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

(Pintamontie 321).
TanssiT PinTamolla 

lauantaina 16.9. klo 21.00–02.00 

Lippu 12 €. 
C-oikeudet (olut, siideri). 
Huom. Käteismaksu. 

TangoTanssikilPailu, 
ilmoittautuminen paikan päällä.

Tulossa: 23.9. Rykimätanssit

Pohjolan Yön 
TahdiTTamana

Pudasjärven ao 715 
SYYSKOKOUS

Liepeen pappilassa ma 13.11. klo 17.
Jouluruokailu. Ilmoittautuminen ruokailun vuoksi 

ke 1.11. mennessä os. https://ao715.tehy.fi. 
Sääntömääräiset asiat, luottamusmiehen ja 

varaluottamusmiehen valinta, ao:n hallituksen 
3 varajäsenen valinta. Tervetuloa!

To 23.11. klo 19 retki Ouluun teatteri Rioon 
”Kaikki mieheni” esitykseen.
Ao kustantaa liput, matkat+ruokailun. 

Paikkoja 30 kpl. Sitovat ilmoittautumiset pe 20.10. 
mennessä ao:n nettisivujen kautta.

Koskenhovilla su 17.9.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

Huom! Aikaisemmasta ilmoituksesta poiketen ohjattu 
vesijumppa alkaa Puikkarissa ti 26.9. kello 10.15.

Liikuntakerho alkaa ti 19.9 kello 9.00  
Tuomas Sammelvuon salin ryhmähuoneessa ja  

jatkuu joka viikko.
Tulossa Oulun Työväen näyttämön teatteriesitys 

TOHTORIN LEMMENLOUKKU su 12.11. kello 14.00. 

Huippukymppi perinteenä – Polkujuoksu  kasvamassa

Perinteiseksi tapahtumak-
si muodostunut, kahdeksas 
Huippukymppi juostiin Iso-
Syötteellä 9.9. Joka kerran ki-
saan osallistunut, viimeiset 
viisi vuotta aivan kärkisijoille 
ja viime vuoden voittaja Kim-
mo Kymäläinen Suomussal-
melta juoksi hyvän ajan 36,44, 
vaikka ei ihan yltänyt viime 
vuoden ennätykseensä 36,09. 
Pudasjärvisistä Jorma Puu-
runen oli miesten 40 v sarjas-
sa toinen ajalla 48,02, yrittäjä 
Timo Vähäkuopus on pitänyt 
kuntoaan yllä, sen todisti sar-
jassa 55 v aika 52,18. 65 v sar-
jassa Paavo Juurikka ja Timo 
Illikainen kisailivat myös kes-
kenään; Paavolla aika 51,08 ja 
Timolla 51,11. Kuntosarjas-
sa Timo Heikkilä selvitti vai-
kean radan aikaan 1.01,28. 

Naisten sarjassa Susanna 
Saapunki juoksi hyvän ajan 
40,30. 

Juoksussa oli mukana 
Suomen yksi tunnetuin nais-
ten pitkien matkojen sekä 
maastojuoksun Annema-
ri Sandell-Kiekara yhdes-

sä miehensä Mika Kiekaran 
kanssa. He kertoivat jo etu-
käteen, että juoksevat tämän 
matkan ”harjoituslenkkinä” 
ja tulivat yhtä aikaa maaliin 
ajalla 51,56. Sanderssilla on 
MM-poronssia maastojuok-
sun lyhyeltä matkalta, usei-
ta EM-mitaleita sekä tyttöjen 
kilpailusta MM-kulta ja ho-
peamitali. Hänen Atlantan 
olympialaisissa 1996 juok-
sema 31.40,42 on voimassa 
oleva Suomen ennätys sekä 
edelleen nuorten Euroopan 
ennätys. 

Polkujuoksu tuonut 
uusia juoksijoita
Isosyöte Classic Trail Run 21 
kilometrin polkujuoksu juos-
tiin toisen kerran. Siinä pää-
osan järjestelyvastuusta kan-
toivat Limingan Niittomiehet, 
josta oli myös runsaasti juok-
sijoita. Polkujuoksutapahtu-
mat ovat kasvattaneet koko 
ajan osallistujamääriään ja 
siinä kehityksessä haluttiin ja 
halutaan olla myös Pudasjär-
vellä mukana. 

Yrittäjä Timo Vähäkuo-
pus on pitänyt kunnostaan 
huolta ja selvitti kisamatkan 
mallikkaasti. 

Jorma Puurunen oli hopeal-
la M-40 sarjassa. 

Yleisen sarjan voittaja Kim-
mo Kymäläinen Suomussal-
melta on ollut joka kerran 
Huippukympillä mukana. 

Huippukymppi on muodostunut Iso-Syötteellä perinteiseksi tapahtumaksi, joka kokoaa 
niin huippujuoksijoita, kuin kuntoilijoita samalle lähtöviivalle. 

Mika Kiekara ja Annemari Kiekara (Sandell) juoksivat mat-
kan harjoituslenkkinä.

Juoksun voitti viime talven 
hiihtosuunnistuksen EM-ki-
sojen hopeamitalisti Jyri Uu-
sitalo Pellosta, aika 1.17,36. 
Pudasjärven urheilijoiden 
nuorten kumparelaskun maa-
ilmanmestari, vuorijuoksi-
ja Ville Miettunen oli toinen 
1.19,03, Taisto Puurunen kah-
deksas 1.46,37. Naisten sarjan 
voitti Pudasjärven urheilijoi-
den Henna Vanhanen 1.42,31, 
toinen oli saman seuran Maija 
Nivala 1.48,25. 

Juoksujen monivuotinen 
kuuluttaja, Limingan Niit-
tomiesten juoksuvalmentaja 
Jorma Jokelan mukaan vuon-
na 1972 alkuun laitettu, nyt 
muutaman vuoden tauolla ol-
lut, Syöte-hölkkä on aloitettu 
uudelleen, koska aika on nyt 
ns. kypsä tämän tyyppiselle 
tapahtumalle. 

-Polkujuoksu on tuonut 
juoksun pariin uusia juok-
sijoita, jotka ennen eivät ole 
osallistuneet massatapahtu-
miin. Ensimmäinen Syötteen 

polkujuoksu sai viime vuon-
na hyvän lähdön. Jatkossa 
tästä uskotaan kehittyvän iso 
tapahtuma. Seurojen välinen 
yhteistyö toimi loistavasti, to-
tesi Jokela.

Perjantai-iltana 8.9. oli 
kestävyysseminaari Hotel-
li Iso-Syötteellä, jossa Ville 
Miettunen kertoi kestävyys-
valmennuksesta ja harjoitte-
lun jaksotuksesta harjoitus-
kauden aikana. Hän myös 
valotti, osaltaan omien koke-
musten perusteella ylikunnon 
vaarasta, miten sen tunnistaa 
ja siitä palautuu. Naisten kes-
tävyysjuoksun lipunkantaja 
Annamari Kiekara (Sandell) 
ja aviomies Mika Kiekara ker-
toivat kestävyysharjoittelus-
ta ja kilpailusuoritukseen val-
mistautumisesta. Annemari 
kertoi omasta nuoruudestaan, 
kuinka harjoiteltiin juniorina 
ja mikä siinä oli motivoimas-
sa. Liminkalainen kestävyys-
juoksun valmennuspäällikkö 
ja valmentaja Jorma Jokela va-

lotti kestävyysjuoksun salo-
ja ja kertoi myös Isosyötecu-
pista. Luentojen päätteeksi oli 
kyselytunti. 

Heimo Turunen, 
kuvat Jouni Ketola 

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

Taksi Piipponen Oy

Hempan kävely/-hölökkä (tunti liikuntaa) sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken 
campingilta.
Syysmarkkinat la 16.9. klo 10-14. OSAO:n Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 
18 A.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - Terv-j JuPa su 17.9. klo 15. Suojalinnan kenttä, 
Urheilutie 2.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta to 21.9. klo 18 Oili ja Eero 
Kokolla Kokkokylässä.
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Menestystä sotilasurheilussa Pudasjärvelle
Sotilaiden suunnistuksen 
SM-kilpailut käytiin 5. - 7.9. 
Imatran seudulla. Pudasjär-
veläinen varusmies Aleksi 
Härkönen oli mukana voit-
tajajoukkueessa. 

Kilpailut koostuivat kah-
desta lajista: henkilökohtai-
sesta SM-suunnistuksesta 
ja joukkueena tapahtuvasta 
partiokilpailusta. Partiokil-
pailun osalajeihin kuuluivat 
yö- ja päiväsuunnistus, am-
munta, kranaatinheitto ja pi-
kataival. Luonnollisesti par-
tiokilpailussa jokaisella on 
ase ja reppu mukana. 

Porin prikaatin menes-
tys oli mainiota. ”Partiokil-
pailun kaksoisvoitto oli ko-
vien varusmiesten ansiota.” 
Tätä mieltä on A-sarjan voit-
taneen ykköspartion johta-
ja, yliluutnantti Antti Paas-
koski.

Porin prikaatissa on har-
joiteltu ammuntaa ahkerasti 
partiokilpailua varten. Kak-
si kärkijoukkuetta ampuivat 
molemmat vain viisi sakko-
minuuttia. Yhdelläkin ohi-

laukauksella joukkueiden 
keskinäinen järjestys oli-
si vaihtunut. Ammunnan li-
säksi voittajapartion ras-
tien jako meni erinomaisesti. 
Joukkueen neljä jäsentä osui-
vat yhteiselle rastille lähes 
yhtä aikaa.

Paaskoski myöntää, että 
kilpailu kulminoitui am-

Aleksi Härkönen partiokil-
pailun kultapysti kainalos-
sa.

Joukkuekuvassa yliluutnantti Antti Paaskoski sekä varus-
miehet Tommi Oksanen, Justus Laitinen ja Aleksi Härkö-
nen.

muntaan. Suunnistuksessa 
joukkue voi pelata itsensä 
ulos, mutta lopun pikataipa-
leella ratkaistaan usein kär-
kijoukkueiden keskinäinen 
järjestys.

-Lähdimme hyvillä fii-
liksillä tähän päivään. Yöllä 
kilpailun voi hävitä, mutta ei 
voittaa. 

Voittajapartion johta-
ja antaa tunnustusta myös 
kilpailijoille. Voittajajouk-
kueen osallistujat: yliluut-
nantti Antti Paaskoski sekä 
varusmiehet Tommi Oksa-
nen, Justus Laitinen ja Aleksi 
Härkönen Pudasjärveltä. 

Antti Härkönen. 

Luppovesi palaa– kesäkauden päätös ja 
syyskauden avaus
Syötteellä lopeteltiin kesä-
kautta ja aloiteltiin syyskaut-
ta lauantai-iltana 9.9. Luppo-
veden rannalla Luppovesi 
palaa - perhetapahtumassa. 
Tapahtuman järjestäjänä oli-
vat Syötteen Matkailuyhdis-
tys, Mökkiläisyhdistys sekä 
Kyläyhdistys. 

Ilma oli vähän syysko-
lea ja -kostea, mutta sehän ei 
tunnelmaa häirinnyt. Paikal-

le tuli oikein mukavasti po-
rukkaa. 

Illan jorasi käyntiin AK-
dancen tanssijat Oulusta. 11-
18 – vuotiaat tanssijanuoret 
harrastavat päälajinaan ka-
tutanssia. Tämä tanssiryh-
mä esiintyy ja harjoittelee 
ahkerasti kotimaan lisäksi 
myös ulkomailla. Vastaran-
nan siili – trio viihdytti iltaa 
levynjulkaisukonsertillaan. 

Vastarannan Siili on Jukka 
Takalon ja Soivan Siilin peh-
meän piikikästä laulumu-
siikkianarkiaa lapsille ja ai-
kuisille.

Mökkiläisyhdistyksellä 
oli tarjolla perinteinen tik-
kakisa. Luontokeskus oli ta-
pahtumassa esittelypöydäl-
lä, jossa oli mukana mm. 
sienien tunnistusta. Syöt-
teen Kyläyhdistys paistoi 
makkaraa ja lättyjä ja palan 
painikkeeksi myynnissä oli 
myös kahvia ja mehua. Pik-
ku-Syötteen Kiipeilyseikkai-
luun kertyi oikein innokkai-
den jonoakin. Onkikisassa ei 
tällä kertaa kala napannut, 
mutta kalastajien kesken 
jaettiin palkinnot arpomal-
la. Halukkaat pääsivät myös 
Luppovedelle melomaan ka-
nooteilla.

OSAOn nuoret olivat 
mukana auttamassa Syöt-
teen Eräpalvelujen ongin-
ta- ja kanoottiohjelmissa. Ta-
pahtuman juontajana toimi 
päätoimittaja Martta Oinas-
Panuma. 

Kokko paloi pimenevässä 
illassa mukavasti ja ilta hui-
pentui upeaan ja värikkää-
seen ilotulitukseen.

Illan jorasi käyntiin AKdancen tanssijat Oulusta. 11-18 – 
vuotiaat tanssijanuoret harrastavat päälajinaan katutans-
sia.

Kokko paloi pimenevässä il-
lassa mukavasti.

Ilta huipentui upeaan ja vä-
rikkääseen ilotulitukseen.

Vastarannan siili – trio viihdytti iltaa levynjulkaisukonser-
tillaan.

Syötteen kyläyhdistys paistoi makkaraa ja lättyjä ja myyn-
nissä oli myös kahvia ja mehua.

LUONNONKAUNIS 
KORPIJOKI

Korpijoki lipuu hiljaa uomassaan kuten on tehnyt jo vuosituhan-
sia. Kesä on lopuillaan. Rantametsät ovat hiljentyneet linnunlau-
lusta. Suurin osa laululinnuista, kahlaajista ja vesilinnuista ovat 
jättäneet joen ja lähteneet etsimään parempia ruokailupaikkoja, 
lähinnä Perämeren rannikolta.

Silti kurkien huudot kuuluvat vielä läheisiltä soilta ja ohi-
lentävien metsähanhiparvien kaklatus täyttää loppukesän aa-
mun. Vielä heinäkuun puolivälissä metsähanhet olivat pari viik-
koa lentokyvyttömiä ja kasvattelivat uusia siipisulkia syrjäisten 
rämeiden suojissa.

Kauniina ja aurinkoisena päivänä tiltaltti virittää vielä kosin-
talauluaan, sillä osa linnuista pesii kolmekin kertaa kesässä. Silti 
syksyn tulo henkii jo ilmassa. Jo lokakuun alussa saattavat joen 
suvantokohdat olla riitteessä yöpakkasten jäljiltä. Mikäli jää saa 
kehittyä rauhassa ilman jäätymistä haittaavia lumisateita, voi tu-
loksena olla ns. teräsjää jo lokakuun aikana.

Suuremmilla linnuilla kuten joutsenilla, hanhilla, kuikalla ja 
kaakkurilla pitää kiirettä saada jälkikasvu siivilleen. Alueella pe-
sii useita pareja joutsenia ja toisinaan emon perässä saattaa li-
pua seitsemänkin poikasta.

Pudasjärveltä löytyy ainakin kaksi Korpijokea. Tämä länti-
sempi, pieni ja mutkainen Korpijoki saa alkunsa Ranuan puolel-
ta ja laskee lopulta Siuruanjoen ja Iijoen kautta Pohjanlahteen. 
Korpijoen reunamaat ovat joko karuja aapasoita tai kuivia män-
tykankaita, joilla on niukka kasvillisuus. 

Kesäisin Korpijoen rehevät rannat keräävät runsaasti lintu-
ja ja nisäkkäitä ravinnon hakuun. Jänikset ja myyrät popsivat ha-
nakasti saroja ja heiniä. Osa kasveista on taas myrkyllisiä ja eläi-
met karttavat niitä. Kitkeränmakuisen ja myrkyllisen suopursun 
ne jättävät tavallisesti rauhaan. Suopursuhan on toinen Suomes-
sa tavattavista alppiruusujen heimon lajeista. Paikoin rehevä kas-
villisuus ja saratuppaat pehmentävät jokimaisemaa.

Toisin kuin monet muut Pudasjärven joet Korpijoki ei ole 
kovin kalarikas, ainakaan lajiston puolesta. Joen varren rämeitä 
on ojitettu raskaalla kädellä ja vesi on ruskeaa ja humuspitoista, 
mikä vaikuttaa tietysti myös kalojen makuunkin.

Pienessä joessa kasvaa silti ahvenia ja haukia. Myös nahkiai-
sia esiintyy luontaisesti, sekä särkeä ja lahnaa, jotka voivat pie-
nissä joissa usein risteytyä keskenään. Toisinaan keskenään ris-
teytyneet kalat ovat jopa suvunjatkokykyisiä.

Korpijoen latvoilla sijaitsevat Kaakkurisuo ja Asmuntinjärvi, 
jotka ovat varsin luonnontilaisia ja yhteydessä Korpijokeen. Vet-
tä joki saa myös Sumusuosta, Sumuojan kautta. Sumusuo on 
laajahko soidensuojelualue, jossa on monipuolinen kasvisto ja 
erityisesti suolinnusto. Lajistoon kuuluu noin parisenkymmen-
tä kahlaajalajia.

Kuten muutkin alueen joet, myös Korpijoki on ollut tärkeä 
kulkuväylä menneinä aikoina. Asutus on levinnyt yleensä vesi-
reittejä pitkin, ennen teiden valmistumista. Korpijoen keskivai-
heilla sijaitsee Liekokylä ja myös suistoalueella on pienoista asu-
tusta. Toki alueella on asuttu jo tuhansia vuosia aikaisemminkin, 
aikana kun ruuhet ja tuohikanootit lipuivat jokia pitkin syvem-
mälle sisämaahan.

 
Teksti ja kuva 
Jarmo Vacklin

Lue lehti netistä
www.

pudasjarvi-lehti.fi



12 TPnro 37PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti15.9.2017 15.9.2017nro 37

6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

POHJOLAN ENITEN MYYTY
INVERTTERIMAALÄMPÖPUMPPU

Arvostatko laatua, tehokkuutta, helppokäyttöisyyttä 
sekä toimintavarmuutta Pohjolan vaativissa 

olosuhteissa? Valitsemalla  NIBE F1255 
-maalämpöpumpun saat luonnosta lämpöä 

arkeesi ja selvää säästöä energiakuluihisi. 
Lue lisää www.nibe.fi.

INVERTTERI

NIBE F1255

VOIMAA LUONNOSTA
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

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

Syysmarkkinat
OSAOn Pudasjärven yksikön

Lauantaina 16.9.2017 klo 10-14, Jyrkkäkoskentie 18 A

Muistin tueksi!*

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185

Tarjoukset ovat voimassa 23.9.2017 asti

*B12-vitamiini edistää hermoston normaaleja psykologisia toimintoja. www.bethover.fi

Hyvänmakuiset
Bethover-tuotteet
B12-vitamiini ja
B12-vitamiini +

foolihappo

TARJOUS
Bethover B12

-vitamiini + foolihappo 
 1 mg/300 mikrog.

150 purutabl.

30,50€
(norm. 35,88)

TARJOUS
Bethover 1 mg 
B12-vitamiini

150 purutabl.

29,70€
(norm. 35,04)

VALTAKUNNALLINEN MUISTIVIIKKO
ma-su 18.–24.9.2017

Käy tutustumassa 
Muistiviikon 

tuotenäyttelyymme!

Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokousti tiistaina 12.9. 
Syötteen kehittämisstrategi-
aan päätettiin osallistua va-
raamalla teknisen toimen in-
vestointiohjelmaan vuodelle 
2018 kaupungin osuudeksi 
500 000 euroa ja loput vuo-
delle 2019 tarkemman kus-
tannusarvion selvittyä. Kehi-
tysohjelman arvo on 1 535 000 
euroa. Se käsittää muun mu-
assa pysäköintialueen asfal-
toinnin ja laajennuksen sekä 
kiertoliittymän Syötteentiel-
le ja Pärjäntielle. Pohjois-Poh-
janmaan liiton osuus on 30-50 
prosenttia.

Suojalinna tilasta 
määräala myytiin
Päätettiin myydä Suojalinna 
I tilasta 5512 neliön määräala 
ja varastorakennus Pudas-
järven Teollisuuskiinteistöt 
Oy:lle 40 000 euron hintaan. 
Määräala ja varasto ovat tar-
peellisia yritykselle nykyisen 
toiminnan laajentamiseksi 
määräalaan rajoittuvan en-
tisen Teräsjussin hallin kiin-
teistössä.

Pietarilan katuverk-
koa kunnostetaan
Lunastustoimitusta päätet-
tiin hakea Pietarilantien, 

Valiontien, Tähkätien, Pel-
totien ja Riihitien katualu-
eiden lunastamiseksi kau-
pungille omistusoikeuksin. 
Pietarilan alueen katuver-
kon kehittämiseksi on laa-
dittu kunnostussuunni-
telmat Pietarilantielle ja 
Valiontielle. 

Rakennustöihin on tar-
koitus ryhtyä vielä tulevan 
syksyn aikana. Katusuun-
nitelmat on laadittu yhtä 
aikaa alueen asemakaavan 
muutoksen kanssa ja katu-
alueita on useissa kohdis-
sa jouduttu leventämään 
katurakenteiden sovittami-
seksi.

Tulot vaikuttavat  
maksuvapautukseen
Kaupunginhallitus päätti, 
että perusopetuksen aamu- 
ja iltapäivätoiminnan asia-
kasmaksu voidaan jättää 
kokonaan perimättä per-
heen tulorajoihin perustu-
en. Asiakasmaksuvapautus 
määräytyy perheen koon ja 
tulojen perusteella. Perheen 
tuloina otetaan huomioon 
lapsen, hänen vanhemman 
tai muun huoltajan sekä 
näiden kanssa yhteistalou-
dessa avioliitossa tai avio-
liitonomaisissa olosuhteissa 

elävän henkilön veronalai-
set ansio- ja pääomatulot 
sekä verosta vapaat tulot. 
Bruttotulorajat ovat 1915-
2328 euroa.

OP Vakuutus  
kaupungin  
vakuutusyhtiöksi
Kaupungin vakuutus-
yhtiöksi päätettiin vali-
ta tarjousten perusteel-
la kokonaistaloudellisesti 
edullisimpana OP Vakuu-
tus Oy. Kaupungin nykyi-
nen vakuutusturva on If 
Vahinkovakuutusyhtiö 
Oy:ssä. OP Vakuutuksen 
tarjouksen arvo on 118 185 
euroa. Vakuutusturva kä-
sittää muun muassa ryh-
mätapaturmavakuutuksen, 
matkavakuutuksen ja oi-
keusturvavakuutuksen.

Honkalampisäätiötä 
konsultaatiota
Honkalampisäätiön kans-
sa on keskusteltu ja val-
misteltu uudesta Unelma-
tehas-konseptia koskevasta 
konsultointisopimuksesta. 
Samalla entinen sopimus 
purettaisiin. Tämä asia jäi 
pöydälle, johon mennessä 
tehdään lisäselvityksiä.

Syötteen kehittämiseen tukea


