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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Vuoden Nuori Floristi 2020 
OSAOsta ja Pudasjärveltä s. 3

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 10.9.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvilehti.fi, jo keskiviikkoiltana

Ostamme puhdistamatonta puolukkaa!
Paikka: Kauppatie 3 L, Pudasjärvi, (ent. kirjakaupan viereisellä P-paikalla).

Ostopäivät ja -ajat: ma ja to klo 9-19 sekä ti, ke ja pe klo 9-17.
Ilmoitamme päivän hinnan kotisivuillamme aina ostopäivän aamuna 

www.pudasjarvi.4h.fi
Välitämme puolukan Kiantama Oy:lle.

Lisätietoja antaa Tiina Salonpää puh. 0400 289 330

Marja-aseman tuotto käytetään lapsi- ja nuorisotyöhön.

Metsänomistajien 3-kunnan

Metsätaito-
Mestaruuskilpailut 

aika:  Torstaina 17.9. alkaen klo 10.00
paikka:  Saukkola, os. Maalismaantie 172,  
 91110 II
sarjat:  M ja N

Osallistumismaksu 10 €, sis kahvit ja lounaan.
lisätiedot: Juha Raappana 0400 318 607

Pudasjärven Näyttämö ry esittää komedian:

KAKSI AKKAA

Esitykset:
la 12.9. klo 14.00 ja 17.00
su 13.9. klo 13.00 ja 16.00
la 26.9. klo 14.00 ja 17.00
su 27.9. klo 11.00 ja 14.00

ESITYKSET
KOSKENHOVIN SALISSA
Koskenhovinkuja 93100 Pudasjärvi

TERVETULOA!

Liput: 8€ 
Lisätiedot ja
lippuvaraukset:
puh. 044 974 5195
Näytelmän oikeuksia valvoo Suomen Näytelmäkirjailijaliitto ry

käsikirjoitus: Rauno Juhannusvuori
ohjaus: Senja Latvala

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 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!

Optikon näöntarkastus 0€!

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

Pudasjärven OPtiikan 
ruska-ajan 

tarjOukset!!

Yksiteholasien ostajalle 

ohennetut 1.6 linssit valitsemallasi 

pinnoitteella kehyksen hinnalla!
Tarjous voimassa kun ostat linssit ja kehykset normaalihinnalla. 

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

LiikE TäYnnä 

sYksYn 
uuTuus-

kEhYksiä! 

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

Moniteho-
lasien ostajalle 

toinen linssi 

0€! 

Silmälääkärin aikoja varattavissa: Pe 9.10.

Markkinatori avataan klo 9.00

Puolangan
Syysmarkkinat

ma 14.9.2020
Pudasjärventie 1, Puolanka

Pororajan majoitus
Markkinapaikka- ja majoitusvaraukset 

Puh. 0500 282 884 tarmo.rautiainen@luukku.com

Runsaasti myyjiä ja 

markkinaohjelmaa!

Asiakasomistajat 
mahdollistavat uuden ABC-

liikennemyymälän 
rakentamisen Pudasjärvelle s. 4

ULKO-OVI JELD-WEN BASIC B0015 
10X21 OIKEA VALKOINEN KUVIOLASI
JELD-WENin edullinen, edustava 
ja laadukas ulko-ovi. U-arvo ≤ 0,9. 
Ulkopuolella pystyuritus, sisäpuoli 
sileä. Kuviolasi, 6-ruutuinen. 
Sisältää: ovilevyn, karmin, saranat, 
kynnyksen, lukkorungon ja 
vastaraudan. Muista myös painike.

Tarjoukset voimassa 20.9.2020 saakka tai niin kauan kuin varatut erät riittävät.

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

299-.
Suosittu ilmaa puhdistava 
sisäviherkasvi. Viihtyy parhaiten 
valoisassa paikassa, mutta ei 
suorassa auringon paahteessa. 
Tavallisesti kasteluksi riittää tal-
vella noin kerran viikossa ja kesällä 
kahdesti viikossa.

KULTAPALMU DYPSIS LUTESCENS 
KORKEUS 140 CM RUUKKU 24 CM

2995
/kpl

RuskaSyöte
-teema 

Pudasjärvi-
lehdessä 

to 17.9.2020.
Ilmoitusaineistot 

toimitukseen 
viimeistään

tiistaina 15.9.

VARAA 

ILMOITUSPAIKKASI

AJOISSA!

Perjantaina 

Luontokeskuksessa 

vaihtuvan näyttelyn avajaiset Luontokes-

kuksella klo 18.00. Näyttelyn nimi  ”Vä-

rein leikkiä luonnossa”  Taiteilija Anni Tuo-

vinen.
Hotelli Iso-Syötteellä 

18-21 kestävyys seminaari

Safaritalolla

19:30-20:30 luento hyvinvoinnista ja 

jaksamisesta. Johanna Määttä

Lauantaina

SyöteResort Caravanissa

Ruskatreffit koko päivän

Ruskamarkkinat klo 10-14 

•Mukana; Rintajoupin autoliike asunto-

vaunut ja -autot

•Ojan Rauta, moottorikelkat ja mönkijät

•Nuorisotilassa myyjiä joka lähtöön

Luontokeskuksessa

ilmaiset opastetut kierrokset pysyvään 

näyttelyyn Lastuja Selkosilta klo 10 ja 13

Huippukymppi juoksutapahtuma 

klo 10-14 

Ohjattu kevyt sauvakävely 

14:30 Safaritalolta Johanna Määttä

Raisa-huskyn ruskaretki huipun 

luontopolulla 

16:00 Metsähallitus, opastettu luonto-

polku Iso-Syötteen huipulla

Luppovesi palaa klo 18-21 

- Myytävänä limukkaa, kahvia, pullaa,

   makkaraa ja pikkupurtavaa

- Imitaattori Ari Kettukangas viihdyttää 

- Esittelyitä mm. Metsähallitus

- Tikan heittoa ja leikkimielisiä kilpailuita. 

- Lasten ongintakilpailu ja kasvomaalausta

- Melontaa ja soutelua

- Kokon sytytys ja ilotulitus 

Ravintolaohjelmaa 

Pärjänkievari

Perjantaina Sami Pilvilä

Lauantaina Ruskakaraoke-kisat 

Hotelli Iso-Syöte

Pe Disco ja karaoke snapsibaarissa

La MEIJU SUVAS & Disco snapsibaarissa

Syötteen vauhdikkaisiin 

viihdetapahtumiin esiintymään 

ovat tulossa mm:

Anne Mattila 8.9.

Meiju Suvas 22.9.

Matti Nykänen 3.11.
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Tervetuloa Syötteen syksyyn!

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

PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN                                          MATKAILUALUEEN RUSKA-LEHTI 2014

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

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

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

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

Syötteen syksy tarjoaa hienoja 

tapahtumia, joihin kannattaa tulla...

PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN                                          MATKAILUALUEEN RUSKA-LEHTI 2015

Lue 
Pudasjärvi-lehti 

netistä: 
www.vkkmedia.fi
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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

Meille kaikille rakas

Senja Maria 
KörKKö
s. 14.6.1938 Pudasjärvellä
sai kutsun taivaan kotiin
10.8.2020 OYS:ssa

Kiitollisuudella muistaen ja kaivaten
Laimi ja lapset perh.
Taisto ja Tuula ja lapset perh.
Irma ja lapset perh.
Muut sukulaiset ja ystävät

Kun aamu saapui, niin matka päättyi
ja uneen vaivutti väsyneen.
Ei tunnu tuska, ei vaivaa mainen,
on rauha sydämessä, nukkuneen.

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa
5.9.2020 Pudasjärven kirkossa.

Lämmin kiitos osanotosta suruumme.

Lähetämme jumalanpalvelukset edelleen videoituna seura-
kunnan YouTube-kanavan kautta. 
Messu seurakuntakodissa su 13.9. kello 10, toimittaa Jari 
Valkonen, avustaa Eva-Maria Mustonen, kanttorina Keijo 
Piirainen. Messun jälkeen tänä vuonna 70 vuotta täyttävi-
en juhla. 
Iltakirkko seurakuntakodissa ke 16.9. kello 19, Timo Lii-
kanen, Keijo Piirainen, Vox Margarita. Lopuksi iltatee.
Bach to You -pianokonsertti seurakuntakodissa pe 11.9. 
kello 19, pianisti Jouni Somero. Kirkkomusiikin päivän 
konsertissa kuullaan kirkkomusiikin mestarin Johann Se-
bastian Bachin musiikkia. Ohjelma 10 €.
Kuorot: Vox-Margarita ke 16.9. kello 18, kirkkokuoro to 
10.9. kello 18, Sarakylän kappelikuoro ti 15.9. kello 18. 
Avointen ovien päivä uudella Talkootuvalla (Jukolantie 
4)  keskiviikkona 16.9.2020 kello 11-15. Myymme ylimää-
räisiä räsymattokuteita ulosheittohintaan 1,-/kg. Samalla 
voit istahtaa pullakahveille (1€/kahvi ja pulla) ja miettiä, 
mitä kaikkea uudessa tilassa voisi tehdä. Turvavälien säily-
miseksi rajoitamme tilassa kerralla olevan väkimäärän kym-
meneen henkilöön.
Ystävänkammari to 10.9. kello 12, lähdemme seurakun-
takodin pihasta kello 12 yhteiselle kävelyretkelle Liepeen 
nuotiopaikalle, siellä makkaranpaistoa, hartaus ja kahvit. 
Vapaaehtoinen kahviraha. Ystävänkammari seurakuntako-
dissa to 17.9. kello 12.
Nuttupiiri seurakuntakodin nuorisosalissa to 10.9. kello 
17.
Iltakirppis seurakuntakodissa ma 14.9. kello 17. Tule myy-
mään ja ostamaan haluamiasi tuotteita. Pöytävaraukset pe 
11.9. mennessä Rauni/040 586 1217, ei pöytämaksua. Pys-
tykahvitarjoilu.
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)  seurakunta-
kodissa perjantaisin kello 9.30-12, lapselle mukaan pie-
ni välipala ja juoma. Ennakkoilmoittautuminen 040 586 
1217/Rauni. 
Rauhanyhdistys: Myyjäisseurat Korpisen kylätalolla pe 
11.9. kello 19, Urpo Illikainen. Seurat Kurenalan ry:llä su 
13.9. kello 13, Mikko Tuohimaa.
Kastettu: Julius Mio Matti Raiskio, Väinö Olavi Koivukan-
gas
Avioliittoon vihitty: Seppo Aulis Lääperi ja Helena Kyl-
likki Honkanen.
Haudattu: Senja Maria Körkkö 82 v, Heikki Olavi Honka-
nen 76 v.

Ikäihmisten syntymäpäivillä keskustellaan 
usein elämästä, sen eri vaiheista ja kiite-
tään kaikesta hyvästä, mitä vuosikymmen-
ten varrelle on sisältynyt. Puheissa esiintyy 
kiitoksen aiheena hyvin pienetkin elämän 
arjen asiat. Tänä päivänä nuoremmat su-
kupolvet pitävät itsestään selvyytenä mo-
nia sellaisia asioita, joista keskuudessam-
me elävien ikäihmisten lapsuudessa ei ole 
osattu haaveillakaan. 

Terveys on suuri lahja, josta saamme 
olla kiitollisia. Sen merkityksen huomaa 
erityisesti sairauden koettelemusten ää-
rellä. Ajankohtainen pandemiatilanne on 
nostanut syystäkin sairastumisen pelkoa. 
Raamatun aikana sairaiden ihmisten osa 
yhteiskunnassa oli vaikea. Lääketiede oli 
alkeellista, ja sairaat syrjäytyivät helpos-
ti, niin arkielämästä kuin uskonnonharjoi-
tuksestakin. Ihmisten mielissä oli sitkeänä 
ajatus siitä, että sairaus oli synnin rangais-
tus. Tätä kyselivät Jeesuksen opetuslapset-
kin sokeana syntyneeseen mieheen liitty-
en (Joh. 9:2). Jeesus ei liittynyt tällaiseen 
ajatteluun. Jumalan teot tulivat hänenkin 
kauttaan julki. Näkemisen lahjakaan ei ole 
itsestään selvyys. 

Ensi sunnuntain evankeliumissa, Jo-
hanneksen 5. luvussa kerrotaan tilantees-
ta, jossa Jeesus paransi 38 vuotta sairasta-
neen miehen Betesdan altaalla. Jeesuksen 
kohtaaminen muutti hänen elämänsä, kah-
dessa mielessä. Hän sai liikuntakykynsä, ja 
lähti heti kantamaan vuodemattoaan (Joh. 
5:8-9). Toiseksi hänen elämänsä muuttui 
myös hengellisyyden ja uskon näkökul-
masta. Hän lähti liikkeelle kertomaan Jee-
suksesta ja hänen tekemästä ihmeestään 
(Joh. 5:15). Usko oli syttynyt hänen sisim-
päänsä. Voimme ajatella, että Vapahtajan 
kohtaaminen oli suuri kiitollisuuden aihe 
hänen elämässään. 

Isä meidän -rukouksessa pyydämme 
ajalliseen elämään liittyen: ”Anna meille 
tänä päivän meidän jokapäiväinen leipäm-
me”. Martti Luther selittää vähä katekis-
muksessa, mitä kaikkea jokapäiväisen lei-
vän kokonaisuuteen kuuluu, ja selitys on 
pitkä: ”Kaikki, mikä kuuluu ruumiin ravintoon 
ja tarpeisiin, kuten ruoka, juoma, vaatteet, 
kengät, koti, kontu, pelto, karja, raha, tavara, 
hurskas puoliso, hurskaat lapset, hurskas ja 
uskollinen esivalta, hyvä hallitus, hyvät ilmat, 
rauha, terveys, hyvät tavat, hyvä maine, hyvät 

ystävät, uskolliset naapurit ja muu sen kaltai-
nen”. Voimme siis todeta, että kaikki elä-
män tarpeet kuuluvat tähän. Kun pysäh-
dymme ajattelemaan jokapäiväistä elämää, 
saamme kiittää Jumalaa niistä hyvistä lah-
joista, joita hän on siunannut. 

Kaikkien suurin kiitollisuuden aihe 
on Jumalan armossa, jonka osallisuudes-
sa meitä kutsutaan uskon kautta elämään. 
Kristuksen seurakunnassa meitä rohkais-
taan luottamaan Jumalaan, sekä rakasta-
maan ja palvelemaan lähimmäistä. Raama-
tun sana, Herran pyhä ehtoollinen, rukous 
ja uskovien yhteys kantaa. Nämä lahjat on 
tarkoitettu käytettäväksi pysyäksemme ja 
vahvistuaksemme uskossa. 

Rukous: ”Taivaallinen Isä, kiitos elämäs-
tä, kiitos uskosta. Kiitos siitä, että Jeesus on 
tehnyt kuolemastakin uuden elämän alun. Ju-
mala, kiitos, että sinä olet – ilman sinua ei 
meitäkään olisi. Kiitos kiitollisuudesta, joka 
karkottaa mielemme pimeyden 
ja kääntää meidät sinun kirkka-
uttasi kohti.”

Timo Liikanen

Kiitollisuus

Aarne Latvajärvi on pirteä yhdeksänkymppinen
Metsurina elämäntyönsä teh-
nyt Aarne Latvajärvi vietti 
90-merkkipäiväänsä tarjoten 
kakkukahvit Pudasjärven 
Eläkeläisten Porinapiiris-
sä, joka oli maanantaina 7.9. 
syyskauden avajaiskokoon-
tuminen. Latvajärvi kertoi 
olevansa syntyjään Taival-
kosken Metsälän kylästä, jos-
sa hän 17-vuotiaana aloitti 
metsurina. Kahden vuoden 
kuluttua hän vietti jo viikot 
metsätyömiesten kämpällä ja 
vain viikonloput kotonaan. 

Pudasjärven Pintamol-
le Latvajärvi muutti 50-vuo-
tiaana elämänkumppaninsa 
luo. Yhteiseloa kesti 17 vuot-
ta, josta 13 vuotta avioliitos-
sa. Kymmenen vuotta sitten 
Latvajärvi muutti Pintamolta 
Kurenalle vanhusten rivita-
loon, joka on vielä säästynyt 
remontilta. Sellainen on kui-
tenkin edessä, muutto väliai-
kaiseen asuntoon ja sitten ta-
kaisin upouuteen taloon. 

Kurenalle muutettuaan 
Latvajärvi aloitti harrastaa 
hiihtämistä. Monena vuon-
na kertyi yli 1000 kilometriä 
talven aikana, parhaimmil-
laan jopa 1600 km. Hän on 
päässyt omassa ikämiessar-
jassaan joka vuosi mitaleil-
le Jokilaakson Eläkeläisten 
aluejärjestön hiihtokisoissa, 

Aarne Latvajärveä muistettiin kukkakimpulla syksyn ensimmäisessä Pudasjärven Eläke-
läisten porinapiirissä. Merkkipäivämuistamisen ojensivat puheenjohtaja Jukka Vähkyrä ja 
sihteeri Hilkka Tihinen. 

parina vuonna myös kulta-
mitaleille. Kesäaikana hyvä-
kuntoinen yhdeksänkymp-
pinen harrastaa kävelyä. 
Seurakunnassa Latvajärvi 
osallistuu muun muassa ys-
täväkammarikokoontumi-
siin ja miesten musiikkipii-

riin. Eläkeläisten toimintaan 
Latvajärvi on osallistunut 
säännöllisesti vuosikym-
menten ajan. 

Hyvästä terveydestä on 
esimerkkinä se, että Latva-
järvi käyttää vain kahta lää-
kettä päivittäin. 

-Koskaan en ole poltta-
nut tupakkaa ja soisin, että 
mahdollisimman moni tupa-
koitsija pystyisi sen lopetta-
maan, Latvajärvi toteaa elä-
mänohjeenaan. 

Heimo Turunen

Lämmin kiitos 
merkkipäivääni 
muistaneille!

Aarne Latvajärvi
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

 

hiivaton 100 %  
ruislimppu
 500 g (5,38/kg)

Fazer 

mousseleivokset
2 kpl/160 g (21,81/kg)

3492691.- rskpl

 

omena
suomi

199
kg 699

rs

TarJOUKSeT VOIMaSSa to-su 10.-13.9. eLLeI TOISIN MaINITa

Ilman korttia 2,99 kpl (5,98/kg) Ilman korttia 3,95–4,39 rs (24,69-27,44/kg)Ilman korttia 0,39 kpl (6,72/kg)

-11-20%
Plussa-kortilla

-35%
Plussa-kortilla

ilman korttia 7,79 rs (11,46-13,67/kg)

-10%
Plussa-kortilla

 

satsuma
espanja

169
kg

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

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA! 
@ksmpudasjarvi

 

kaurasydän 100 %
58 g (4,31/kg)

4
kpl

-10%
Plussa-kortilla

DeNNIS

pizzat
370 g (9,01/kg)

MaaTILaN parhaaT

juustoraasteet 
120 g (8,33/kg)

SUOMI
NaapUrIN MaaLaISKaNa

ohuet fileepihvit
sweet Chipotle, aasian rub ja  
maustamaton 
570-680 g (10,28-12,26/kg)

Voimassa to-la 10.-12.9.

SUOMI

399
kg

Voimassa to-la 10.-12.9.

Ilman korttia 3,95 kpl (10,68/kg)

10.-
3
kpl

1.-pss

995
kg

Voimassa to-la 10.-12.9.

Voimassa to-la 10.-12.9.

Rakkaudesta
raaka-aineisiin

 

Calluna 
13 Cm, saksa

10.-
3
kpl

Yksittäin 3,99 kpl

tuore 
perattu  
muikku
suomi, säävaraus

7 99
kg

erä

K-rUOKaMeSTarIN 
porsaan  
lapa

SUOMI
K-rUOKaMeSTarIN 
porsaan  
etuselkä

häTäLä 
tuore  
ruodoton lohifilee 
C-leikattu, vakuumipakattu,  
norja. rajoitus 2 fileetä/talous

erä

349
kg

Vuoden Nuori Floristi 2020 OSAOsta ja Pudasjärveltä
Suomen Kukkakauppias-
liitto ry on valinnut OSA-
On Kempeleen yksikön flo-
ristimestariopiskelija Mervi 
Juurikan Vuoden Nuoreksi 
Floristiksi 2020. Juurikka on 
kotoisin Pudasjärveltä ja on 
työskennellyt viime kevääs-
tä lähtien Hautaus- ja Kuk-
kapalvelu Räisänen -yrityk-
sessä. 

Nimitys julkistettiin lau-
antaina 5.9. Holiday Club 
Tampereen kylpylässä Kuk-
kakauppiaspäivien ilta-
juhlassa. Vuoden Nuoren 
Floristin nimityksen tarkoi-
tuksena on nostaa esiin lu-
paavia, sinnikkäitä yksilöitä 
kukkakauppa-alan laajasta 
nuorisosta ja kannustaa jo-
kaista toimimaan alalla ak-
tiivisesti ja ammatistaan yl-
peyttä tuntien.  

Suomen Kukkakauppi-
asliitto ry nimeää vuosit-
tain alan toimijoita: Vuoden 
Floristin, Vuoden Kukka-
kauppiasyrittäjän ja Vuoden 
Nuoren Floristin. Vuoden 
Nuori floristi -tunnustus on 
jaettu vuodesta 2017 saakka. 
Juhlassa Juurikan mukana 
olivat Puutarhaliiton Poh-
jois-Suomen piirin puheen-
johtaja Tuula Lokka ja hyvä 
ystävä Lila Hagman Helsin-

gistä. 
Ylioppilaaksi Juurikka, 

24 vuotta, valmistui Pudas-
järven lukiosta. Sen jälkeen 
hän on opiskellut Kajaanis-
sa puutarhurimerkonomik-
si, jatkoi siitä opiskelua flo-
ristiksi OSAO:n Kempeleen 
yksikössä, jossa on nyt päät-
tämässä floristimestarin 
opintoja. 

-Tavoitteena oli valmis-
tua jo tämän vuoden puo-
lella, mutta korona-aika on 

vaikeuttanut harjoittelu- ja 
näyttötutkintojen suoritta-
mista, jotka ovat loppusuo-
ralla, kertoi Juurikka. 

Juurikan käsissä valmis-
tuvat taidokkaiden kuk-
ka-asetelmien lisäksi päähi-
neet, laukut ja kukkakorut 
sekä luovuutta vaativat tai-
deteoksetkin. Vapaa-ajallaan 
Juurikka on kilpaillut kuk-
kasidonnassa niin kotimaas-
sa kuin ulkomaillakin. Viime 
kesänä hänet kutsuttiin Hol-

Mervi Juurikka kuvattuna palkintojen kanssa Suomen 
kukkakauppiasliiton päivien iltajuhlassa Holiday Club 
Tampereen kylpylässä. 

lantiin Floral Fundamentals 
-lehden kuvauksiin. Siellä 
hän teki kukkatöitä ja pääsi 
tutustumaan kukkien kas-
vattajiin. Vierailun päätteek-
si hän pääsi neljäntenä suo-
malaisena seuran jäseneksi 
ja sanansaattajaksi. 

Juurikka on osallistu-
nut kahdesti maailmanlaa-
juiseen International desin-

ger of the year -kilpailuun 
ja voittanut molemmilla ker-
roilla pronssia. Isobritanni-
laisen Fusion Flowers-leh-
den kilpailuun Juurikka on 
myös osallistunut useita ker-
toja ja suurin osa töistä on 
päässyt lehteen.  

Lähitulevaisuuden tavoit-
teena on osallistua valtakun-
nallisiin Taitaja-kilpailuihin, 

joihin osallistumisessa ikä ei 
ole nyt esteenä uusien sään-
töjen mukaan. Taitajassa tu-
levaisuuden nuoret huip-
puosaajat ja ammattilaiset 
kilpailevat ammattitaitokil-
pailun SM-mitaleista noin 45 
eri ammattialalla yli neljän-
sadan kilpailijan voimin.

Heimo Turunen

Suomen Kukkakauppiasliitto ry palkitsi pudasjärveläisen floristimestariopiskelija Mervi 
Juurikan Vuoden Nuoreksi Floristiksi 2020. Kuva Jouni Ylisuutari, OSAO. 
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Asiakasomistajat mahdollistavat uuden 
ABC-liikennemyymälän rakentamisen Pudasjärvelle
Osuuskauppa Arina osti 
maanantaina 7.9. Pudasjär-
ven kaupungilta 285 000 eu-
rolla noin 17 400 neliömetrin 
maa-alueen, johon Osuus-
kauppa Arina aloittaa uu-
den ABC-liikennemyymälän 
rakentamisen Pudasjärvelle. 
Uusi liikenneasema tulee si-
joittumaan Hyvän Olon kes-
kusta vastapäätä Oulu-Kuu-
samotien kiertoliittymän 
viereen, keskustaajaman 
puolelle valtatietä ja tulevan 
uuden sisääntuloväylän var-
relle. Rakentaminen aloite-
taan vuoden 2020 aikana ja 
investoinnin kokonaisarvo 
tulee olemaan 6,5 miljoonaa 
euroa. Tuleva liikennemyy-
mälä tarjoaa pudasjärveläi-
sille ja ohiajaville matkai-
lijoille kahvila-ravintolan, 
Hesburgerin, ruokamarketin 
ja polttonestejakelimon sekä 
sähkölatauspisteen.

Noin vuoden kestävän ra-
kennusprojektin jälkeen uusi 
ABC-liikennemyymälä on 
valmiina omistajilleen syk-
syllä 2021.

– Osuuskauppa Arinan 
omistavat alueemme koti-
taloudet ja meidän tehtä-
vänämme on tarjota palvelu-
ja ja hyötyjä omistajillemme. 
Heidän Arinasta ostaman-
sa tuotteet ja palvelut ovat 
myös ostoksia Pohjois-Suo-
men ja pohjoissuomalaisten 
hyväksi. Sijoituksia, jotka 
palautuvat takaisin mahdol-
listaen palveluiden kehit-
tämisen. Niillä euroilla ra-
kennetaan seuraavaksi uusi 
Pudasjärven ABC -liiken-
nemyymälä, kertoo Osuus-
kauppa Arinan toimialajoh-
taja Jari Karjalainen.

Nykyinen ABC-liikenne-
myymälä palvelee omistajia 
uuden ABC:n avautumiseen 
asti ja nykyiset työntekijät 
siirtyvät aikanaan avautu-
vaan uuteen ABC-liikenne-
myymälään.

– Nykyinen liikepaik-
ka on tullut teknisesti tien-
sä päähän, joten on hienoa 
päästä kehittämään palve-
luita Pudasjärvellä. Uusi 
ABC-liikennemyymälä on 

Havainnekuva tulevasta ABC Pudasjärven liikennemyymälästä.

tarkoitettu sekä pudasjär-
veläisille omistajille että 
ohiajaville matkailijoille. 
Toimipaikan rakentamisen 

mahdollistamisesta kuuluu 
kiitos aktiivisille omistajil-
lemme ja Pudasjärven kau-
pungin yhteistyökyvylle. 

Yhdessä me huolehdimme 
alueemme elinvoimaisesta 
tulevaisuudesta ja teemme 
Pohjois-Suomesta yhä pa-

remman paikan elää. Rak-
kaudesta Pohjois-Suomeen, 
Karjalainen toteaa. HT

Kiitospäivä seurakunnan vapaaehtoisille
Pudasjärven seurakunnan 
diakonia- ja lähetystyöhen-
kilöt järjestivät tiistaina 8.9. 
vapaamuotoisen, hauskan 
yhdessä olemisen ja -tekemi-
sen illan vapaaehtoistyössä 
toimiville. Paikkana oli seu-
rakunnan omistama Kangas-
järven eräleirikeskus Pinta-
molla.  

Kimppakyydityksen läh-
tö oli seurakuntatalolta kello 
16. Diakonissa Eeva Leino-
nen ohjeisti lähtijät ja opas-
ti kulkureitin sekä jakoi au-
tokunnat ja kaikkiin autoihin 
tarvittavan määrän hengi-
tyssuojaimia sekä meno että 
paluumatkalle. Perillä Kan-
gasjärvellä vieraita odottivat 
seurakuntapastori Jari Val-
konen ja diakoni Helena Koi-
vukangas. 

- Tämä on teidän vapaail-
ta, jonka seurakunta tarjoaa 
siitä tärkeästä ja arvokkaas-
ta työstä mitä vapaaehtoisi-
na teette seurakunnassam-
me. Teillä on illan aikana 

mahdollisuus osallistua jär-
jestämiimme kilpailuihin, 
askarteluun, saunomiseen, 
lätyn- ja makkaranpaistoon 
tai vaikka vain olla ja nauttia 
syysillasta ja luonnon rau-
hasta. Olette sydämellisesti 
tervetulleita! 

Näiden Valkosen avaus-
sanojen saattelemina matka-
laiset pääsivät nauttimaan 
illan antimista. Lämmin nak-
kikeitto lisukkeineen läm-
mitti syystuulen tuiverruk-
sen läpi saapuneita vieraita. 

Tällä tapahtumalla Pu-
dasjärven seurakunnan dia-
konia- ja lähetystyö sai pit-
kän hiljaiselon jälkeen 
polkaistua syksyn toimin-
nan käyntiin ja koottua va-
paaehtoistyössä toimivat ak-
tiivit yhteiseen illanviettoon. 

Hankalan, kokoontumis-
rajoitteisen kevään ja kesän 
jälkeen vapaaehtoistyötä te-
kevät ovat päässeet viimein 
tapaamaan myös avustetta-
via ystäviänsä. Puhelinkon-

taktit ovat olleet tänä vaikea-
na aikana hyvin tärkeässä 
roolissa. Soittoringissä toi-
mii useita vapaaehtoisia. 

Esittelykierroksessa tuli 
esille myös muita tärkeitä 
tehtäväalueita missä kuka-
nenkin toimii. Ystävä- ja yh-
dyshenkilötoiminta sekä yh-
teisvastuukeräykset lienevät 
kattavimpia toimia mitä va-
paaehtoiset tekevät. Lisäksi 
tämän 23:n naisen porukasta 
löytyi pullan leipojia, matto-
jen kutojia sekä leikkelysten 
tekijöitä, sukkien ja vau-
van nuttujen kutojia ja mon-
ta muuta osa-aluetta, jota ei 
tule edes ajatelleeksi sen ole-
van avustustyötä. 

Seurakunta järjestää myös 
erilaisella teemalla olevia ju-
malanpalveluksia, joissa va-
paaehtoisilla on merkittä-
vä osuus. Seuraava tällainen 
tapahtuma on seurakunta-
talolla 20.9. Muistimessu, 
johon kutsutaan erityises-
ti muistisairaita sekä hei-
dän läheisiään mukaan. Ju-
malanpalveluksen sisällössä 

Helena ja Eeva ehtivät nauttimaan lätyistä tiukkojen kiso-
jen pistelaskennan lomassa. Lättyjä ja makkaroita sai paistaa nuotiotulella.

Pudasjärven seurakunnan vapaaehtoiset saivat ansaitun yhteisen rentoutumishetken, 
kun diakonia- ja lähetystyö yhdessä järjestivät Kiitospäivän tapaamisen Kangasjärven 
rannalle.

Seurakuntapastori Jari Val-
konen toimi ansiokkaasti 
saunamajurina sekä kipinä-
mikkona nuotiolla. 

otetaan huomioon kyseinen 
kohderyhmä. Muistiyhdis-
tys tarjoaa kirkkokahvit.

Illan päätteeksi Jari Val-

konen piti pienen iltahar-
tauden lämpimässä hirsipir-
tissä. Hartaushetken jälkeen 
Eeva ja Helena yrittivät saa-
da selkoa ja järjestystä kil-
pailujen paremmuudes-
ta, mutta koska porukka oli 
niin tasaväkistä, kaikki sai-
vat palkinnoksi Muumitik-
karin! 

Vihoviimeisenä ennen 
kotimatkaa vieraat kajautti-
vat järjestäjille kiitoslaulun 
mukavasta illasta.

Naurua ja puheenpulpu-
tusta piisasi koko illan ajan 
ja jokainen sai vatsansa täy-
teen pöydän antimista. 

Terttu Salmi
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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
14.-17.9.

1195 595

199

249

2 filettä/talous

kg

pkt

2 prk

pkt

299

1195

695695

299 795

100 169189249495

yksittäin 1,69/prk

pkt

2 kg/talous

psspkt kg pkt

kg

kg

kg

pkt kg

3 pss/talous

049

300

149

550 300

100

500

kg

pkt

179

100

349

kg499
pkt

199

695

pkt

pkt

299

4 pss

pkt

kg

995

2 prk

279

prkkg

kpl

2 pkt

2690

1650

1550

690

1890

1990

1990 5995

Wihuri Vici classic
KAlApuIKKO
250 g

MA-TI 14.-15.9.  KE-TO 16.-17.9.

pE-TO 11.-17.9.

AvAIMEN- 
TEKO jA 
luKKO- 
TARvIK-

KEET

Airam
pAlO-
vAROITIN

695

Würth
TERASSI-
RuuvI
ruskea, 55 mm
250 kpl

pE 11.9.    lA 12.9.

Snellman  
KuNNON 
jAuhElIhA 
20 %
400 g

IRTO- 
KARKIT

169 149
pkt

prk

Atria Kunnon arki
MuuSIATERIAT

300 g

RAuTAOSASTOlTATEKSTIIlIOSASTOlTA

Kariniemen
BROIlERIN
MINuuTTIpIhvIT 
290- 350 g

099

100

HK
SININEN
lENKKI 
500 - 580 g

Korpela
YlIKYpSä
pAlvIROuhE
200 g

HK
vIljApORSAAN
lIhASuIKAlE 400g
naturell tai marinoitu

Eldorado
ChOCOlATE
ChIpS COOKIES

KulTA MOKKA 
KAhvI
500 g

Eldorado
vApAAN-
KANANMuNAT
10 kpl M10/580 g

Eldorado
TONNIKAlA-
pAlAT185 g/140 g
vedessä tai öljyssä

pERjANTAI-lAuANTAI 
11.-12.9.

Atria
METSäSTäjäN
MAKKARA
palana

Marli
SMOOThIE
2.5 dl

HK
SAuNApAlvI - tai 
KEITTOKINKKu

300 g

Malviala
 COCKTAIl-
pIIRAKKA
44 kpl/2000 g

Suomalainen
KuKKA-
KAAlI

Atria 
XS TEXAS
GRIllIpIhvI
360 g

Hyvä 
NAudAN
jAuhElIhA
rasvaa max 10 %

Tuore naudan
MAKSA
palana ja 
jauhettuna

Dometic RGE2100
KAASu- 
jääKAAppI 

1099,-

Arla 
jOGuRTIT

1 kg

100g

pss

pkt

pkt

SATOjA TARjOuKSIA 

jOKA päIvä!

Valley Gold
MANdARIINI

Naudan
pAlApAISTI

Kinnusen Myllyn
vEhNäjAuhO
2 kg

Maalais-
lIhA-
hYYTElö

595

Kivikylä
pAlvARIN

hERNEKEITTO
435 g

Vaasan
ISOpAAhdOT

500-525 g

Kotivaran
vENäläINEN
MEETvuRSTIT

450 g

Atria
hIIllOS-
MAKKARA
400 g

Valio
AppElSIINI-
TäYSMEhu
1 L

jAuhElIhA
SIKA-NAuTA Myllyn Paras

MAKARONI
400 g

Valio 
OlTERMANNI
1 kg tai 17 % 900 g

PullaPirtin 
hIllOMuNKKI
8 kpl/560 g

prk

Vähärasvainen
pORSAAN-
lIhAKuuTIO

Irto tuore ruodoton 
NORjAN 
lOhIfIlEE

rajoitettu erä

pkt

99,-

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

1595

Kungs
AuTON- 
pESuhARjA
Teleskooppivarrella

Eurol
jARRu ClEANER 
500 ml

10,-
3 kpl

399
tai

599

65,-

Sievin 
KuMI-
SAAppAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

Naisten
puSERO
100% polyesteri

KENKäOSASTOlTA

Naisten
SYYS-
NIlKKuRIT
ruskea

Naisten
pITKäT
AluShOuSuT
100% puuvillaa

4Living
puSSIlAKANA- 
SETTI
kukkakuosi

Tam Silk naisten
lAAMA-
pAITA

Miesten  
Black Horse
pITKäT
KAlSARIT
100% puuvillaa

Miesten
pOOlO-
puSEROITA
musta,  
viininpunainen

Miesten
REISITASKu-
hOuSuT
C, D, E-mallit

Muumi
KYlpY-
pYYhElIINA

Alkaen

2790

Alkaen
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Virkistys- ja lähikalastusta kehitetään keskustan alueella
Iijoen virkistyskäytön ja lä-
hikalastusmahdollisuuksien 
kehittäminen Pudasjärvel-
lä -hanke sai ELY-keskuk-
sen rahoituspäätöksen, jo-
ten rakentaminen voi alkaa 
jo syyskuussa. Pudasjärven 
kaupunki on hakenut ra-
hoitusta vesistöjen virkis-
tyskäyttöä ja lähikalastusta 
edistävään hankkeeseen Ou-
lun seudun Leaderilta. Ta-
voitteena on lisätä rantojen 
saavutettavuutta ja paran-
taa rantakalastusmahdolli-
suuksia keskustaajamassa. 
Hanke sai myönteisen ra-
hoituspäätöksen Leaderilta 
toukokuussa, minkä jälkeen 
hanke on ollut tarkastettava-
na Pohjois-Suomen ELY-kes-
kuksessa, josta päätös saatiin 
28.8. Koska vesistörakenta-
minen on järkevintä mata-
lan veden aikaan, aloitettiin 
hankkeen toteutus välittö-
mästi. Hankkeen kustan-
nusarvio on 199 513 euroa 
ja hankkeelle hyväksytyt 
kustannukset ja avustuk-
sen summa 177 927 euroa. 
Loppuosuus jää kaupun-
gin omarahoitusosuudek-
si. Hankkeen pääurakoitsi-
jan kanssa on allekirjoitettu 
sopimus 1.9. ja hankkeen ra-

kentamistyöt ovat nyt alka-
neet. Rakentaminen toteute-
taan pääosin tämän syksyn 
aikana. 

Hankkeen rakentami-
nen tulee näkymään erityi-
sesti Pietarilan rannassa, 
jonne on tulossa uusi mas-
siivinen kalastuslaituri, ve-
nepaikkoja, ulkoilupolku ja 
varastorakennus vesiretkei-
lykalustolle. Myös Pietari-
lan lähiliikuntapuistoon tu-
lee toinen iso kalastuslaituri 
sekä kalastusportaat. Lisäksi 

hankkeeseen sisältyy polku-
silta, kalastukseen liittyviä 
infotauluja ja maasto-opas-
teita jokivarressa. Hankkeen 
myötä kalastamisharrastuk-
sen aloittamisen kynnystä 
halutaan madaltaa ja houku-
tella ihmisiä virkistymään, 
liikkumaan ja kokemaan 
uutta jokirannoilla. Parem-
pien puitteiden myötä myös 
erilaisten kalastustapahtu-
mien järjestäminen helpot-
tuu.

Hankkeen idea syntyi 

osana liikuntapalveluiden 
lähikalastusprojektia, jossa 
Pertti Kuusisto kartoitti kes-
kustan lähikalastuspaikko-
ja ja kuntalaisten toiveita ja 
ideoita kalastukseen liitty-
en. Hanketta on valmistel-
tu tiiviisti syksystä 2019 al-
kaen yhteistyössä teknisen 
toimen, hallintotoimen, kau-
pungin puitesopimuskump-
paneiden ja käyttäjien kans-

Aloituskokouksessa käytiin läpi hankkeessa toteutettavat työt ja tutustuttiin kohteisiin.

Hankkeen rakentaminen tulee näkymään erityisesti Pietari-
lan rannassa, jonne on tulossa uusi massiivinen kalastus-
laituri, venepaikkoja, ulkoilupolku ja varastorakennus vesi-
retkeilykalustolle.

sa. Kesällä 2019 tehdyssä 
Meidän Pudasjärvi -kyselys-
sä nousi selkeästi esille kun-
talaisten toiveet luonnon, 
Iijoen ja kalastusasioiden 
nostamisesta esille ja kehit-
tämisestä. Tämä hanke on 
yksi konkreettinen teko, jol-
la halutaan vastata kunta-
laisten toiveisiin ja tuoda 
oikeutta hienoille luonto-
puitteillemme. 

Pietarilan rantakalas-
tusalueen ja venepaikkojen 
pintaverhoukset tehdään 
seulotusta pyöreästä luon-
nonkivestä. Rakennustöi-
den ajaksi kaikki veneet Pie-
tarilan rannasta tulisi siirtää 
pois työmaa-alueelta ran-
nasta. 

Pudasjärvi tiedotus 

Pudasjärven Osuuspankin 
Sadasta toiselle -rahastolta lahjoituksia
Pudasjärven Osuuspan-
kin satavuotisjuhlavuonna 
2008 perustettiin SADASTA 
TOISELLE –Pudas-järven 
Osuuspankin 100-vuotisjuh-
larahasto. Tämän rahaston 
peruspääoma muodostuu 
Osuus-pankin 100-vuotis-
juhlan johdosta päättämästä 
ja varaamasta 100 000 euron 
lahjoituksesta sekä rahas-
toon kertyneistä muista lah-
joituksista mm. 100-vuotis-
juhlaan tervehdykset. 

Hakemuksia eri hank-
keisiin tuli tänä vuonna yh-
teensä 13 kappaletta. Pankin 
hallitus oli päättänyt tänä 
vuonna lahjoittaa rahaston 
varoista yhteensä 6300 eu-
roa. Lahjoitukset julkistettiin 
keskiviikkona 2.9. osuus-
pankin kokoustiloissa. 

Rahaston sääntöjen mu-
kaan rahaston varoilla on 
tarkoitus tukea ja edistää 
monipuolista henkistä ja ta-
loudellista hyvinvointia ja 
menestystä Pudasjärven 
Osuuspankin toimialueella.

Avustuksia saivat:
Pudasjärven Eläkeliiton yh-
distys, jonka edustajat ker-
toivat käyttävänsä avus-
tuksen lauluryhmä Köörin 
esiintymisasuihin. Ryhmään 
kuuluu 25 laulajaa. Esiin-
tymisiä on ollut ikäihmis-
ten parissa ja eri tilaisuuk-
sissa. Erityisesti jouluaikaan 
on ryhmällä suuri kysyntä 

esiintymisiin. 
Suopunki-yhtyeen pit-

käaikainen hanuristi Ant-
ti Jokikokko kertoi yhtyeen 
nimen liittyvän poroihin. 
Yhtye esiintyy yleishyödyl-
lisissä tilaisuuksissa ja -pai-
koissa muun muassa synty-
mäpäivillä, päivätansseissa 
ja perinteisesti Iijokisoudun 
tansseissa. Nyt on viritteil-
lä äänitteen tekeminen sekä 
lauluvihkojen uusintapai-
natus, joihin avustus käyte-
tään.

Vasemmistoliiton Siuru-
an osasto/Siuruan Työväen-
talon-kylätoimikunnan toi-
mijat kertoivat käyttävänsä 
avustuksen Siuruan työvä-
entalon kunnossapitämiseen 
ja remontteihin. 

Pudasjärven Mesikäm-

menet partiolippukunta on 
toiminut Pudasjärvellä noin 
10 vuoden ajan. Avustusra-
hoilla hankitaan leirivälinei-
tä muun muassa vedenläm-
mityspata. 

Arja Tuovila kertoi teh-
neensä kahdeksan vuoden 
ajan moottorisahalla puu-
veistoksia. Tuovila osallis-
tuu ympäri Suomea järjes-
tettäville kursseille, joiden 
kustannuksiin avustus on 
tervetullut.

Juha Mertala kertoi ole-
vansa ns. ITE-taiteilija; Maa-
laan, piirrän, veistän mm. 
moottorisahalla ja muilla eri 
menetelmillä erilaisia teok-
sia. Hänellä on syyskuussa 
kirjastossa Ragnarøk viikin-
ki -aiheinen taidenäyttely. 
Mertala kertoi laulavansa ja 

soittavansa Duo Haka ko-
koonpanossa. Open Stage- 
Pudasjärvi tapahtumassa 
Mertala on toiminut pää-
järjestäjänä ja siihen liitty-
en on kasannut ja editoinut 

OpenStage -Pudasjärvi-vi-
deon. Avustuksen Mertala 
käyttää materiaaleihin, lait-
teistojen/sivustojen ylläpi-
tokuluihin ym kuluihin.

Marko Väyrynen harras-

taa aktiivisesti musiikkia ja 
on tehnyt satoja lauluja, jois-
ta on koonnut kirjan. Avus-
tus käytetään tänä syksy-
nä ilmestyvän kirjan teko- ja 
painatuskuluihin. HT

Purola yllätettiin avustuksien jakotilaisuudessa juuri poi-
mitulla puolukkapussilla. 

Avustuksien saajien edustajat kuuntelemassa toimitusjohtaja Pertti Purolan Sadasta toi-
selle -rahaston esittelyä sekä tämän vuoden avustuksien jakamisen periaatteita. 

Avustuksien saajien edustajat toivoivat lämpimällä syyssäällä yhteiskuvan ottamisen ul-
kona. 
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Elinkeinojen kannattavuutta ja kylien  
elinvoimaa ei tuulesta tempaista
Pudasjärven Perussuoma-
laiset ry:n hallituksen ko-
kouksessa 23.8. käsiteltiin 
tuulivoimatuotantoa. Koko-
ukseen osallistui henkilöitä 
Suomen ympäristöterveys 
– SYTe ry:stä, joka on pe-
rehtynyt ja osallistunut tuu-
livoimatutkimuksiin vuosi-
kausien ajan. Pudasjärvellä 
asia on ajankohtainen, sil-
lä Kurenalan ja Syötteen vä-
liin Pärjänsuon molemmin 
puolin on suunniteltu si-
joitettavaksi kaksi massii-
vista tuulivoimala-aluetta. 
Kaupunginhallitus on ko-
kouksessaan 25.8. päättänyt 
osayleiskaavojen laadinnan 
aloittamisesta. Lopullisen 
päätöksen kaavasta, sen hy-
väksymisestä tai hylkäämi-
sestä, tekee aikanaan val-
tuusto.

Näitä teollisuusalueita, 
joita positiivisten mieliku-
vien luomiseksi puistoiksi 
väitetään, perustellaan kau-
pungin aikanaan saatavilla 
kiinteistöverotuloilla. Julki-
suudessa esitetyillä miljoo-
naluokan kiinteistöverotu-
loilla on myös toinen puoli. 
Pudasjärvellä matkailulla on 
merkittäviä aluetaloudel-
lisia vaikutuksia niin työl-
lisyyden kuin verotulojen 

puolesta ja siitä on tutkimus-
ta tehty. Tutkimuksen* mu-
kaan vuonna 2017 Pudasjär-
ven kokonaismatkailutulo 
oli 27,8 miljoonaa euroa ja 
välitön matkailutyöllisyys 
oli 143 henkilötyövuot-
ta, kokonaispalkkaverotu-
lon osuus oli yli 550 000 eu-
roa. Vuonna 2018 laaditun 
investointiohjelman myö-
tä Syötteen matkailualueel-
le on voimakkaasti inves-
toitu niin kaupungin, kuin 
yrittäjien taholta. Syötteen 
alueen ensisijainen vetovoi-
ma on nimenomaan luon-
nossa, erämaaolosuhteet ja 
koskematon luonto vetävät 
matkailijoita sekä mökkiläi-
siä. Lomakuukausina Pu-
dasjärven asukasmäärä jopa 
kaksinkertaistuu ja Pudas-
järvellä onkin peräti 3500 
vapaa-ajanasuntoa. Näistä 
ulkokuntalaisten omistuk-
sessa vuonna 2017 oli 76,9 
prosenttia.  

Pudasjärvelle suunnitel-
lut tuulivoimalat ovat Suo-
men suurimpia, pyyhkäisy-
korkeuden ulottuessa 300 
metrin korkeuteen. Näin 
korkeat voimalat näkyvät 
jopa 35-40 kilometrin pää-
hän. Suunnitelluilta alueil-
ta etäisyys linnuntietä Kure-

nalle on noin 20 kilometriä 
ja Syötteelle noin 13 kilomet-
riä lähimmältä voimala-alu-
eelta. On selvää, että tämä 
tulee vaikuttamaan heiken-
tävästi niin Syötteen veto-
voimaisuuteen matkaili-
joiden, mökkiläisten sekä 
uusien asukkaiden osalta ja 
sitä kautta myös yritysten 
kannattavuuteen. 

Näiden teollisuusalu-
eiden läheisyydessä, vain 
muutamien kilometrien 
päässä sijaitsee neljä ky-
lää: Pärjänsuo, Livo, Su-
vannonkylä sekä Metsälä. 
Voimala-alueet tulevat väis-
tämättä vaikuttamaan kiin-
teistöjen arvoa alentavasti 
sekä haittaamaan niin maa-
, metsä- kuin porotalouden 
harjoittamista, tonttien myy-
mistä, uusien asukkaiden 
sijoittumista alueille sekä 
monia harrastusmahdolli-
suuksia mukaan lukien met-
sästystä.

Tuulivoimaloiden haital-
liset vaikutukset niin ihmis-
ten kuin eläinten terveyteen 
sekä luonnon ekosystee-
min vaurioitumiseen on 
maailmalla tutkittu ja tun-
nustettu. Suomessa nämä 
haitat halutaan mitä ilmei-
semmin sivuuttaa ja leima-

ta luulotautisuuden nimiin, 
samoin kuin ihan lähimen-
neisyydessä tehtiin sisäil-
masairaiden ja 1970 –lu-
vulla migreenipotilaiden 
osalta. Ongelmat ovat todel-
lisia ja niihin on muun mu-
assa maailman terveysjärjes-
tö WHO ottanut kantaa.

Pudasjärven Perussuo-
malaiset ry on ollut yh-
teydessä myös tuulivoi-
malakuntien asukkaisiin, 
esimerkiksi Iissä asuviin ja 
tiedustellut kokemuksia. 
Kokonaisuus huomioon ot-
taen, kaupungin elinvoi-
man ja houkuttelevuuden 
heikentymisen, luontovai-
kutusten sekä ihmisten ter-
veyden, elinolosuhteiden ja 
elinkeinojen harjoittamisen 
vaikeutumisen vuoksi, Pu-
dasjärven Perussuomalaiset 
ry vastustaa tuulivoimala-
alueiden toteutusta suunni-
telluille alueille. 

Pudasjärven  
Perussuomalaiset ry

*Matkailun aluetaloudellisten 
vaikutusten seurantamalli: Ka-
lajoki, Kuusamo, Oulu, Pudas-
järvi ja Vaala. Pekka Kauppila, 
Kajaanin ammattikorkeakou-
lu, 2019

Liepeen pappilassa järjestet-
tiin keskiviikkona 2.9. Pu-
dasjärven seurakunnan toi-
mesta huutokauppa, jossa 
huutokaupattiin yhteisvas-
tuun hyväksi erilaista ir-
taimistoa. Kaupattavana oli 
muun muassa vanhoja kir-
konpenkkejä sekä piano. Ir-
taimisto oli koottu seurakun-
nan tiloista, kuten Liepeen 
pappilasta, Hilturannas-
ta sekä seurakuntakeskuk-
sesta löydetyistä tavaroista. 
Myytävänä oli lisäksi kahvia 
ja makkaraa. Huutokauppa 
keräsi paikalle lähemmäs 50 
henkeä.

 Kaikki huutokaupasta 
sekä ruokatarjoilusta saatu 
tuotto menee yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi, jon-
ka aiheena tänä vuonna on 
ikäihmiset kriisin hetkellä. 
Yhteisvastuukeräyksen tuo-
tolla pyritään auttamaan elä-
keläisten köyhyyttä ja digi-
talisaation tuomia haasteita.

Huutokauppa yhteisvastuun hyväksi

Vanhat ikipuusta teh-
dyt kirkonpenkit huudet-
tiin kappalehintaan 20-35 
eurolla. Kaksi neljän met-
rin kokoista kirkonpenkkiä 
lahjoitettiin lisäksi Kuren-
kartanoon vanhuksille, yh-
teisvastuun aiheen mukaan. 
Korkeimmin huudettuja 

Kanttori Keijo Piirainen sai kunnian olla tapahtuman ”huutokauppakeisari”. Talouspäällik-
kö Timo Niskanen toimi kirjurina. 

Huutokauppa keräsi paikalle sekä katsojia että huutajia.

Huutokaupan luultavasti kallein huudettu tuote oli iso muu-
ripata, joka huudettiin 90 eurolla. Vieressä myös uuden 
omistajan löytänyt palovesipumppu. 

tuotteita olivat muun muas-
sa palovesipumppu, käyt-
tämätön yleiskone sekä iso 
valurautapata. Huutokau-
pan meklarina toimi kant-

tori Keijo Piirainen ja hänen 
apunaan kirjurina toimi ta-
louspäällikkö Timo Niska-
nen. AN

Kunniakierros on Suomen Urheiluliiton ja sen jäsenseuro-
jen yhteinen varainkeruukampanja, jonka urheiluseurat organi-
soivat paikallisesti. Kunniakierrosperinne on jatkunut jo yli 38 
vuotta ja seurat ovat keränneet varoja toimintaansa yli 34 mil-
joonaa euroa. Kampanjan tuotto käytetään yleisurheilutyöhön 
seuroissa, piireissä ja SULssa. Kunniakierroksen ideana on haas-
taa seuraväki keräämään tukijoita yrityksiltä ja yksityishenkilöil-
tä. Keräys huipentuu seuran yhteiseen kunniakierrostapahtu-
maan loppukevään ja alkukesän aikana, tänä vuonna koronan 
vuoksi torstaina 17.9. kello 18. 

Keräys tapahtuu keräyslomakkeilla tai Kunniakierros-sovel-
luksen avulla. Kaikki ovat tervetulleita kunniakierrostapahtu-
miin, jossa kuntoillaan 60 minuuttia hyvässä hengessä ikään tai 
kuntoon katsomatta. Samalla tapaat seuran nuoria urheilijoita, 
joihin kerätty tuki kohdistuu. Suojalinnalla ensi viikon torstaina 
kunniakierrostapahtumaa vauhdittaa mm. Suomen tämän het-
ken paras kestävyysjuoksija Annemari Kiekara. HR

Kunniakierros 
jo 39. kerran

Pintamolla on lauantaina 12.9. kello 20-24 jokasyksyiset Ryki-
mätanssit, tanssittajana poromies Eero Magga. Hirviliiterissä on 
karaokea, karaokeisäntänä toimii Jesse Huitsi. Iltatapahtumaan 
on linja-autokuljetus Pudasjärveltä, joka lähtee kello 19.30 S-
marketin edestä ja paluu tanssien päätyttyä. Kuljetuksesta tie-
dustelut onnistuvat 0400 288 777. 

Vatsan näytteeksi on tarjolla poronkäristystä tortillan kera. 
Päivällä kello 13 alkaen Aira Siuruainen-Kalliola opastaa haluk-
kaita laulunsaloihin. On mahdollista saada myös yksilöllistä ope-
tusta ja neuvoja laulamisesta kiinnostuneille. Hinta on 20 eu-
roa/henkilö. Kaikki halukkaat pääsevät mukaan, ilmoittautua voi 
0400 160 616/Terttu.

Kaikki joukolla mukaan tapahtumaan 
päivällä ja illalla!

Paavo Holappa

Jo perinteeksi muodostunut Sotkajärven Vedon 24 h kävely-/
juoksutapahtuma toteutetaan viikonvaihteessa 12.-13.9. Hirvas-
kosken koulun vaihtelevalla kävelyreitillä. järjestäjänä on Sotka-
järven Veto yhteistyössä Pudasjärven Urheilijoiden Kuntourhei-
lujaoston kanssa. 

Kävelijät ja juoksijat lähetetään matkaan lauantaina kello 15 
ja sunnuntaina suorituksia voidaan tehdä kello 15 saakka. Valoi-
san aikaan reittinä oli neljän kilometrin merkitty maastoreit-
ti ja pimeän tullen suorituksia jatketaan 1,8 kilometrin valais-
tulla reitillä. 

Muutama vuosi sitten Paula Manninen käveli 20 kilometrin 
pätkissä kisaennätyksen 110 kilometriä. Samana vuonna Jorma 
Puurunen suoritti hölkäten ja kävellen 107 km ja viime vuonna-
kin suoritti 100 kilometriä. Tapahtuman puuhamies Pekka Kin-
nunen toivoo, että tänä vuonna saataisiin 50-60 km kävelijöitä/
juoksijoita sekä lyhyenkin yli neljän kilometrin suorituksia aikai-
sempaa enemmän mukaan. Hän itse on joka vuosi kävellyt yli 50 
kilometriä. Kinnunen lupaa maksaa kannustuksena niiden kilpai-
lijoiden osallistumismaksun 30 euroa, jotka rikkovat Paula Man-
nisen ennätyksen 110 km.

Hirvaskosken pihalla on huoltoteltta, jossa lasketaan kier-
rokset ja otetaan ajat. Talkoovoimin järjestetään myös osallistu-
jien käyttöön kahvia, ruokaa, pikku purtavaa, urheilujuomaa ja 
mehua. Koulun sisällä voi yöllä käydä pitämässä lepotauon. HT

Juosten ja kävellen 
SoVe 24h tapahtumaan

Linja-autokuljetus 
Kurenalta Pintamon 

rykimätansseihin
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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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIöIdEN   
 TYöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHdOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIöIdEN HYVäKSYMä KOLARIKORJAAMO

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

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 

Myyntipäivä Aittojärvellä
Syystapahtumana Aittojär-
ven kyläseura ry. järjesti lau-
antaina 5.9. Peräkärrykirp-
piksen. Paikalla oli sopivasti 
myyjiä, jotta kaikki mahtui-
vat sateelta suojaan. Asiak-
kaita kävi kuutisenkymmen-
tä tämän kolmituntisen 

tapahtuman aikana. Myytä-
vinä tuotteina oli niin antiik-
kia kuin nykypäivää, lasten-
tavaroita, perennoja ja paljon 
muuta minkä myyjä koki it-
sellensä tarpeettomaksi. 

Aamupäivän sadekuurot 
eivät karsineet kävijöitä eikä 

myyjiä. Lakkautetun kou-
lun katos toimi sadesuojana 
sekä asiakkaille että myyjil-
le. Kyläseuran miesväki vas-
tasi tällä kertaa järjestelyistä 
ja tarjoiluista. Päivä koettiin 
mieluisana yhteisenä tapah-
tumana ja syyskokoontu-

misena. Seuraavaksi Aitto-
järven kyläseura järjestää 
joululaulutilaisuuden, jossa 
muistetaan uusia kyläläisiä. 

Terttu Salmi

Toiminnasta poistetun koulun katos toimi mainiona sadesuojana niin myyntitavaroille 
kuin asiakkaille. Peräkärrykirppikselle oli saapunut myyjiä ja asiakkaita ympäri pitäjää.

Tällä kertaa tapahtuma hoi-
dettiin miesenergialla. Mat-

ti Kuha huolehti rahasta-
misesta, kahvituksesta ja 
arpojen myynnistä. Reijo 

Raiskio piti kirpparikansan 
jaksamisesta huolen gril-

laamalla makkaroita.
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MYYDÄÄN

PUDASTORI

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
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Kolmiolaskentojen tulos-
ten perusteella lintusyksystä 
olisi tulossa samanmoinen 
kuin viime vuonnakin. Tee-
ren osalta odotukset ovat pa-
remmatkin, kasvua kannois-
sa olisi peräti 16 prosenttia 
viime vuoteen. Metson puo-
lelta laskua olisi melkein 
yhtä paljon. Mitä olen met-
sämiehiä tavannut ja haasta-
tellut, kantavaihtelua esiin-
tyy paljon kyllä Pudasjärven 
sisälläkin. Pohjois- ja itäosis-
sa tuntuu poikueita olevan 
paremmin ja myös enem-
piä poikasia. Siltä osin tun-
teet ovat jossain määrin ris-
tiriitaiset odotuksien osalta. 
Onhan nyt tosin paremmin 
mustikkaa kuin viime vuon-
na, joten poikueet ovat vielä 
metsissä, eikä teitten varsil-
la. Uskoa kolmiolaskento-
jen luotettavuuteen tuo kui-
tenkin mielestäni se, että 
Taivalkosken vastaavat tu-
lokset ovat hyvin johdon-
mukaiset ja samansuuntai-
set meidän tulosten kanssa.   

Henkilökohtaisesti olen 

iloinen riekon kuukauden 
metsästysajasta. Itse näin 
useita ja isoja riekkopoikuei-
ta hilla-aikoihin. On oikeus 
ja kohtuus, että seisojamet-
sästäjätkin pääsevät koti-
maisemissa oman mieliriis-
tansa kanssa tositoimiin.

Metsästysajoista ja 
suosituksia
Saan joka syksy runsaas-
ti soittoja metsästysajoista, 
julkisuudessa esiintyy yllät-
tävän paljon vääriä tietoja 
ja huhuja ajoista. Olen yrit-
tänyt systemaattisesti opas-
taa metsästäjiä kahteen eri 
sivustoon netissä, mistä var-
masti saa aina oikean tiedon 
ja muutakin metsästykseen 
liittyvää:  https://riista.fi/
metsastys/metsastysajat/ ja 
https://www.riistainfo.fi/ 
Myös Oma riistan maastoso-
velluksessa on metsästysajat 
nähtävissä!

Riistanhoitoyhdistyksen 
hallitus kokoontui 3.9. poh-
timaan muun muassa syk-
syn metsästyssuosituksia. 

Kanalintujen metsästyksen 
osalta hallitus suosittaa met-
sästäjiä kohdentamaan met-
sästyksen nuoriin lintuihin. 
Teerten soidinpaikoilla met-
sästyksessä harkintaa, var-
sinkin alkukaudesta ei ole 
viisasta ampua ensimmäi-
senä tulevia vanhoja kuk-
koja, mitkä ovat soidinten 
kannalta arvokkaimpia lin-
tuja, eikä niiden ruoka-arvo-
kaan ole nuorten lintujen ta-
soa.  Samaa soidinpaikkaa ei 
tule liioin liikaa pyytää, ettei 
soidinta tuhota. On viisautta 
odottaa nuorten lintujen tu-
loa myöhemmin syksyllä ja 
ampua ns. reunalintuja! 

Puolet vasoja  
hirvenmetsästyksessä
Hirven pyynnin osalta 
muistutetaan riistakeskuk-
sen suosituksesta, eli ai-
kuisten osalta naaras/uros 
määrä samaa tasoa ja lisäk-
si metsästystä johdettava si-
ten tasapainossa, että vasa-
prosentti pysyy korkeana, 
tavoite 50 prosenttia. 

Suosituksen noudattami-
nen tarkoittaa sitä, että jos 
vasoja ei ole, aikuisten lu-
pia ei käytetä kaikkia. On 
vaarassa, että kannan ra-
kenne vääristyy ja kantaa 
leikataan liikaa, jos ainoas-
taan aikuisten luvat käyte-
tään. Eli harkintaa metsällä, 
jotta tulevinakin vuosina on 
mitä pyytää. Nykysuunta-
uksen mukaisesti metsästä-
jille itselleen on annettu pal-
jon vastuuta, olkaamme sen 
arvoisia.  

Koronan vuoksi hirvipa-
laveria ei tänä vuonna jär-
jestetä. Nahkakeräys on en-
tiseen malliin, suoloja on 
noudettavissa hanhiojalta, 
säkki/kolme nahkaa.

Hyvää ja turvallista  
jahtisyksyä!

Vesa Teivaanmäki
Toiminnanohjaaja, 
Pudasjärven 
Riistanhoito-
yhdistys

Pitkä metsästyssyksy edessä 
– turvallista jahtisyksyä!

VUOKRATAAN

Vuokrataan rivitalosta 4h+k+ 
s. P. 040 755 4941.

HENKILÖKOHTAISTA
Hyvin toimeentuleva vanhempi 
leskimies vailla puhelinseuraa 
ja miksipä ei myös muutakin 
seuraa, naiset 50 v. ja van-
hemmat soittakaa niin jutellaan 
p. 044 022 1999.

Kontio-hirrestä valmistettuja, 
hyväkuntoisia koirankoppeja. 
2-osainen koppi lämmityspat-
terilla, hp. 170 € ja 1-osainen 
koppi hp. 100 €. P. 041 364 
7312.

Kadonnut Toritie 3:n takapihal-
ta uudehko, harmaa 2-istutta-
va tuoli. Asiasta jotakin tietävä, 
ota yhteyttä lehden toimituk-
seen.

KADONNUT

KUN HALUAT PÄÄSTÄ ErOON  TArPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVArASTA TAI TArVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTOrILLA!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin nor-
maalit kirpputorimyynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € 
+ alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä kuvalliset ilmoi-
tykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja 
ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitettava sähköpostilla: 
vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoit-
teeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

MYYdääN:
Mäntypuinen 

avattava sohva 
Hetekylässä, 

pituus 190cm. Hinta 50€.
P. 045 318 7373.
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Syötteen 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

PUDASJäRVEN 
EläKElIITON 

KUOROhARJOITUKSET 
ElI KööRI 

kokoontuu laulamaan kesän jälkeen 
tiistaina 15.9. klo 13.00 Koivukodilla. 

Opettaja paikalla. Kerho sen jälkeen entiseen aikaan.

Pudasjärven Kokoomus Ry:n 
VUOSIKOKOUS 

Ravintola Meritan kokoushuoneessa 
to 17.9.2020 klo 18.30. 

 Paikalla ovat piiritoimistosta toiminnanjohtaja 
Jaakko Salovaara ja järjestö- ja kunnallissihteeri 

Elli-Nora Vehmanen. Sääntömääräiset 
asiat ja kahvitarjoilu.

Tervetuloa! Hallitus

Tapahtumassa liikutaan hyvässä hengessä ikään tai kuntoon
 katsomatta tunnin ajan kiertäen juoksurataa kävellen tai hölkäten sekä 

otetaan huomioon Pudasjärven Urheilijoiden Kunniakierrostukijoita!
Kunniakierros järjestetään 39 kerran.

 Jos et ole aiemmin ollut mukana Kunniakierroksella, nyt sinulla on 
oiva tilaisuus lähteä mukaan liikkumaan ja keräämään varoja. 
Tule mukaan tapahtumaan sekä kerää tukikeräyslistan itsellesi 

tukijoita. Tukija maksaa sopimansa summan jokaiselta 
kierrokselta tai sovitun kertamaksun (minimi 15 €). Kerääjänä ei 

tarvitse ottaa tukijalta vastaan rahaa, vaan tukijalle tulee 
myöhemmin lasku sopimastaan summasta. 

Keräyslistoja saa Tuurintuvalta sekä mm. Heino Ruuskaselta 
p. 0400 346 097. Listoja on myös paikan päällä tapahtumassa 

Kaikki ovat tervetulleita mukaan!
Pudasjärven Urheilijat ry/ Yu-jaosto ja Kuntourheilujaosto

Kunniakierros 2020 kutsu
Perinteinen kunniakierrostapahtuma 

järjestetään Suojalinnan Urheilukentällä 
torstaina 17.9. klo 18-19. 

www.oulunseudunkilpi.com
Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

KIlPIRAUhASSAIRAIDEN
VERTAISTUKI-/JäSENIlTA

PUDASJäRVEllä

Palvelukeskuksessa, Kauppatie 25
Vetäjänä 17.9. Marjo Väisänen Oulusta.

Kahvitarjoilu! Turvallisuudesta huolehditaan.
Tervetuloa juttelemaan Kilpi asioista!

kokoontuu torstaisin 17.9. ja 5.11. klo 17–19

Lauantaina 12.12. TEATTERIMATKA Rovaniemelle.
Oulussa vertaistukivetäjien KOUlUTUS 24.-25.10.

Näistä lisätietoja Kirsti Uhlgrenilta 0500 385 609 tai
oskilpirauhasyhdistys@gmail.com

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi

•	 Mukaan	mahtuu	max	25	henkilöä.
•		 Ryhmäläiset	saavat	elintapaohjausta:		

keskiössä	liikunta,	ravinto	ja	uni.
•		 Jokainen	tapaaminen	sisältää	liikuntaosion.
•		 Hinta	100	€,	10	kokoontumiskertaa,		

jonka	jälkeen	sovitaan	yhteisesti	jatkosta.
•		 Ryhmän	ohjaajana	toimii		elintapaohjaaja,		

valmentaja,	sairaanhoitaja	Kirsi	Hanhela

Kunto ylös - paino alas

Tied. ja ilmoittautumiset: 
pytkyoy@gmail.com,	Kirsi	0400	936	146	(arkisin	klo	8-16)

heimo.turunen@vkkmedia.fi,	0400	385	281

Pytky Oy Hyvinvointipalvelut ja
 PuU Kuntourheilujaosto aloittavat 

Ensimmäinen tapaaminen on 
Suojalinnalla to 17.9.2020 klo 17.  

Käymme läpi käytännön asioita ja 
sen jälkeen siirrymme yhdessä illan 

liikuntaosioon, urheilukentälle 
Kunniakierrokseen, kävelemään tai 

juoksemaan tunniksi. 
Jatkossa ryhmä kokoontuu 
pääsääntöisesti Syötteellä 

torstaisin klo 17-18.30. 

PainOnPUdOTUS- Ja 
KUnnOnKOHOTUSryHmän

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
sunnuntaisin klo 13
Tiistaisin sanan- ja 
rukouksenilta klo 18

Lämpimästi tervetuloa!

Pudasjärven Urheilijoiden 
kevätkokous oli korona-ajan 
vuoksi tavallista myöhem-
min sunnuntaina 23.8. Puik-
karin tiloissa. Kokouksen 
aluksi muistettiin Pohjoisen 
parhaat -tapahtumagaalas-
sa maaliskuussa palkittuja 
ja Pohjois-Pohjanmaan Vuo-
den 2019 tapahtumatuotta-
jiksi valittuja Heino Ruus-
kasta ja Marko Koivulaa. 
He ovat vuosien ajan ja ym-
pärivuotisesti järjestäneet 
Pudasjärven Urheilijoiden 
tapahtumia, kuten Umpi-
hankihiihdon SM-kilpailuja 
ja Kesäpilikin MM-kilpailu-
ja. Tapahtumat ovat tuoneet 
Pudasjärven kaupunkia mo-
nipuolisesti esille.

Seuran puheenjohta-
ja Kirsi Hanhelan mukaan 
Pudasjärven Urheilijoiden 
vuosi 2019 oli tapahtumari-
kas. Vuoden ensimmäinen 
iso tapahtuma oli perintei-
sesti MM-Umpihankihiihto-
kisa helmikuussa Syötteel-
lä. Kisajärjestelyt hoituivat 
mallikkaasti ja lunta riit-
ti. Huhtikuun ensimmäi-
senä lauantaina hiihdettiin 
Syötehiihto. Voimistelujaos-
to järjesti toukokuun alus-

Vuoden tapahtumatuottajina palkittuja Marko Koivulaa ja Heino Ruuskasta muistivat ke-
vätkokouksessa seuran puheenjohtaja Kirsi Hanhela ja varapuheenjohtaja Esa Hietala.

Pudasjärven Urheilijoilla 
tapahtumatäyteinen toimintavuosi

sa perinteisen Voimistelu- 
ja liikuntanäytöksen, missä 
myös muut paikkakunnal-
la toimivat ryhmät pääsi-
vät esittämään osaamistaan. 
Jyrkkäkoskella kesäkuun 
toisena lauantaina vietet-
tiin Retrofestareita ja ke-
sän aikana tanssittiin mo-
nena viikonloppuna hyvien 
tanssiorkestereiden tahdeis-
sa. Juhannusviikolla Suo-
jalinnan kentällä kisattiin 
yleisurheilun Pohjantähti 
Gamesissä. Pudasjärven Ur-
heilijat, Taivalkosken Kuo-

hu, Pudasjärven kaupunki 
ja Taivalkosken kunta jär-
jestivät yhdessä kesäkuun 
lopulla SM –suunnistuksen 
keskimatkat kisan Musta-
vaarassa. Huikeat reilut 1600 
suunnistajaa starttasi haas-
teelliseen maastoon. Heinä-
kuun viimeisellä viikolla oli 
perinteisesti MM-kesäpilik-
kikisa Havulan rannassa. 
Sää on suosinut useimpina 
vuosina kisaajia, nyt saatiin 
pilkkiä hellesäässä. 

Iso-Syötteellä pidet-
tiin kestävyysjuoksusemi-

naari syyskuun lopulla ja 
Huippu10 sekä Polkujuok-
su -tapahtuma oli syyskuun 
viimeisenä lauantaina. Vuo-
den viimeinen tapahtuma 
oli Joulumyyjäiset Tuomas 
Sammelvuo –salissa 14.12. 

Hanhela kiitti kaikkia, 
jotka ovat olleet vuoden 
2019 aikana liikkumassa 
seuran toiminnassa tavalla 
tai toisella sekä toimineet eri 
tavoin yhteistyökumppanei-
na. HT

Pudasjärven Invalidit ry:n
SYYSKOKOUS

TERVETULOA!

pe 25.9.2020 klo 14.00 
Palvelukeskus, Kauppatie 25.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 

Kokouksen jälkeen kuukausikerho.
Kahvitarjoilu, arpajaiset.

Hallitus

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA
Tanssit salissa

Avoinna:
• MA 13.00-20.00 • TI 13.00-20.00 • KE 13.00-02.00 • TO 13.00-20.00 

•  PE 15.00-04.00 • LA 15.00-04.00 • SU 15.00-20.00

Perjantaina 11.9.

Lauantaina 19.9.
klo 22.00-01.30

TU
LO

SS
A:

JORE
SILTALA
lippu 12 € sis. ep.

lippu 5 € sis. ep.

KARAOKE
wINTISSä
DJ HAmmER

Lauantaina 26.9.
klo 22.00-01.30

TU
LO

SS
A:

yöN  
HETKI
lippu 12 € sis. ep.

Lauantaina 12.9.

klo 00.00-03.30
klo 21.00-03.30

klo 00.00-03.30
klo 21.00-03.30

lippu 5 € sis. ep.

KARAOKE
wINTISSä
DJ HAmmER

LAPSET
Mieleeni muistuu lapsenlapsia
jotka touhusivat lapsina
mummon ja papan luona.
Oli onkimista ja kaikenlaista
rakentamista.

Ystävänkammarin runo:

Lapsen ilot ja hymyt 
olivat mukavia seurattavia.

Kyllikki

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
TanssiT PinTamolla

Lippu 15€.  
Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy).  
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseura

La 12.9. klo 20.00–24.00
rykimä- Tansseissa 

TanssiTTaa

tuLossa: La 3.10. merja juutinen,
La 17.10. ässät

eero magga
liiTerissä 
karaokea!

Linja-autokuljetus Pudasjärveltä. Lähtee kello 19.30 
S-marketin edestä ja paluu tanssien päätyttyä. Tiedustelut 0400 288 777. 
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Hirvikävelyn pitäjänmesta-
ruuskisat pidettiin Liekoky-
lässä. 

Tulokset
1.Sampo Laakkonen 1110 pis-

tettä, 2. Kalervo Koivu 1080, 3. 
Kari Petäjäjärvi 1038, 4. Tommi 
Kosamo 1014, 5. Taito Säkkinen 
10123, 6. Seppo Kukka 1008, 7. 
Mikko Hietava 990, 8. Irja Säkki-
nen 910, 9. Timo Märsy 880. 

Hirvikävelyn 
pitäjämestaruuskilpailu

Iltarastit suunnistettiin 26.8. 
Pikku-Syötteellä Kumpu-
Luokan maastossa. Rata-
mestarina toimi Lauri Suor-
sa. Sadesää Kurenalla saattoi 
säikäyttää osallistujia. Kisa-
paikalla oli kuitenkin aurin-
koinen sää. 

Tulokset
A-rata 4,6 km 1. Esa Hieta-
la 35,11, 2. Matti Suorsa 52,34, 
3. Antti Härkönen 1.00,22, 4. Ta-

pani Alahäivälä 1.00,44. 
B-rata 2,7 km 1. Maire Ko-
samo 44,46, 2. Antero Pätsi 
46,40, 3. Jennika Lauhikari 47,09, 
4. Riina Lauhikari 47,12, 5. Pent-
ti Kuopus 49,35, 6. Väinö Hinku-
la 51,24, 7. Kullervo Niiniketo 
1.00,33, 8. Ari Kokko 1.03,25, 9. 
Juhani Rajavaara 1.22,10, 10. An-
na-Liisa Seppänen 1.50,32. 
C-rata 1,2 km 1. Silja Ala-
häivälä 20,50, 2. Pauli Alahäivä-
lä 21,07. 

Iltarastit Pikku-Syötteellä

Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokousti tiistaina 8.9. 
Kokouksen aluksi Oulun 
Seudun Leaderin toiminnan-
johtaja Pirjo Hongisto esitte-
li kuluneen ohjelmakauden 
2014-2020 tuloksia ja uuden 
ohjelmakauden 2021-2027 
valmistelua sekä siihen liit-
tyvää kuntarahasitoumusta.

Hallitus oli kesäkuun ko-
kouksessaan päättänyt tar-
vittaessa ryhtyä muutta-
maan Kurenalan eteläisen 
osan korttelin 201 autopaik-
kojen korttelialueen ase-
makaavaa. Alueelle tule-
van ABC liikenneaseman 
omistajan Arinan laati-
man suunnitelman mukaan 
polttoaineen jakelupiste 
on tarpeellista sijoittaa py-
säköintialueelle, jolloin ase-
makaavan muutos on myös 
tarpeellinen. Päätettiin laatia 
toivottu asemakaavan muu-
tos ja asettaa sen nähtäville 
kahdeksi viikoksi ja hankkia 
tarpeelliset lausunnot. 

Tieasioita
Suomen liikenneväylät jao-
tellaan hallinnollisesti maan-
teihin, katuihin ja yksityisiin 
teihin. Maantielain mukaan 
valtio vastaa maantienpi-
dosta ja sen kustannuksista. 
Nykyinen Pudasjärvi-Tai-
valkoski yhteisalueurakka 
2018-2023 päättyy 1.10.2023. 
Seuraavan urakan valmiste-
lutyöt asiakirjojen osalta on 
aloitettava viimeistään tou-
kokuussa 2022.

Uusi yksityistielaki on uu-
distettu vastaamaan nyky-
päivän tarpeita ja kirjoitusta-
paa on muutettu. Tiekuntaa 
ja yksityistietä koskevat tie-
dot tulee olla ajan tasalla 

yksityistierekisterissä sekä 
tie- ja katuverkon tietojär-
jestelmässä. Muiden kuin 
tieosakkaiden hyväksi ta-
pahtuva yksityistien käyt-
täminen säännöllisiin ja 
tilapäisiin kuljetuksiin, sään-
nölliseen kulkemiseen sekä 
tien kunnossapitokustan-
nuksia selvästi lisäävän toi-
mintaan on luvanvaraista. 
Yksityisteiden kunnossapi-
don hoitamisen ja avustuksi-
en myöntämisen tavoitteena 
on varmistaa haja-asutus-
alueen liikenneverkon säi-
lyminen liikenteen edel-
lyttämässä tyydyttävässä 
kunnossa kaikkina vuoden-
aikoina. Päätettiin esittää 
kaupunginvaltuustolle hy-
väksyttäväksi Elinympäris-
tövaliokunnan tietyöryhmän 
valmisteleman ja kaupun-
ginhallituksen täydentämän 
yksityistiekäytännöt ja tiea-
vustusperusteiden päivittä-
misen.

Virkavapaata  
myönnettiin
Myönnettiin virkavapaata 
kirjastojohtaja Outi Nivakos-
kelle aloitettuaan syyskuun 
alusta työskentelyn hyvin-
vointipäällikkönä Pudasjär-
ven kaupungin hyvinvointi- 
ja sivistystoiminnassa, jossa 
on määritelty kuuden kuu-
kauden koeaika. Katsottiin, 
että virkavapaan ajalle teh-
tävän hoitaminen pystytään 
järjestämään määräaikaisilla 
järjestelyillä.

Vaelluskalahankkeen 
ohjausryhmä
Pohjois-Pohjanmaan liitto 
oli pyytänyt kaupunkia ni-
meämään edustajan sekä 

varaedustajan Iijoen vael-
luskalahanke 2020-2022 oh-
jausryhmään. Kaupungin-
hallitus päätti nimetä Iijoen 
vaelluskalahanke 2020-2022 
ohjausryhmään vs. tekninen 
johtaja Janne Karhun ja va-
rajäseneksi maanmittausin-
sinööri Markku Mattisen.

Sopimuksia
Pohjois-Pohjanmaan liitto 
on lähettänyt perussopimus-
luonnoksen jäsenkuntien 
kunnanvaltuustojen hyväk-
syttäväksi. Päätettiin esit-
tää, että valtuusto hyväksyy 
Pohjois-Pohjanmaan liiton 
muutetun perussopimuk-
sen, sillä kuntavaalien ajan-
kohdan vaihtuminen vaatii 
muutoksen perussopimuk-
seen. 

Päätettiin esittää valtuus-
tolle Oulu-Koillismaan pe-
lastusliikelaitoksen alueen 
kuntien yhteistoimintasopi-
muksen 1.1.2001 uusimista 
Oulu-Koillismaan pelastus-
liikelaitoksen johtokunnan 
esityksen mukaisesti. Samal-
la esitetään valtuustolle, että 
yhteistoimintasopimuksen 
allekirjoittajaksi valtuute-
taan kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen.

Lausuntoja
Valtiovarainministeriö on 
pyytänyt lausuntoa luon-
noksesta hallituksen esityk-
seksi eduskunnalle kunta-
rakennelain muuttamisesta. 
Tarkoituksena on mahdol-
listaa kunnille epidemias-
ta aiheutuvien talouden 
vaikeuksien edellyttämien 
toimenpiteiden ajoittaminen 
kuntalain alijäämän katta-
misen määräaikaa koskevaa 

sääntelyä pidemmän ajan 
kuluessa. Kuntalain mukais-
ta taseeseen kertyneen ali-
jäämän kattamiskautta olisi 
mahdollista pidentää, jolloin 
kunta voisi jaksottaa alijää-
män kattamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet pidemmälle 
ajalle. Hallitus totesi lausun-
nossaan, että Pudasjärven 
kaupunki pitää perustel-
tuna ja tarpeellisena esitet-
tyä kuntalain määräaikaista 
muuttamista.

Annettiin lausunto hal-
lituksen esityksestä edus-
kunnalle kuntarakennelain 
muuttamisesta. Pudasjärven 
kaupunki näkee perusteltu-
na ja kannatettavana kun-
tarakennelakiin ehdotettua 
sääntelyä, jonka nojalla va-
paaehtoisesti yhdistyvän 
kahden tai useamman kun-
nan muodostamalle uudelle 
kunnalle voitaisiin myöntää 
harkinnanvaraista yhdisty-
misavustusta. Kaupunki piti 
myös tärkeänä ehdotettua 
muutosta, joka mahdollistaa 
uudelle kunnalle korvaus-
ten maksamisen siinä tapa-
uksessa, mikäli uusi kunta 
on menettämässä valtion-
osuuksia.

Annettiin lausunto Poh-
jois-Suomen hallinto-oikeu-
delle/Vasemmistoliiton Siu-
ruan osasto ry:n valitukseen 
kehittämis- ja toimintatu-
en epäämisestä. Hallituksen 
myöntämiskriteereissä on 
suljettu kaikki puoluepoliit-
tiset järjestöt kehittämis- ja 
toimintatukien ulkopuolel-
le. Kaupungin näkemyksen 
mukaan päätös ei ole synty-
nyt virheellisessä järjestyk-
sessä eikä ole lain vastainen.

Pudasjärvi-lehti

Asemakaavan pysäköintialuetta 
muutetaan Arinan toivomalla tavalla

Pudasjärven Urheilijoiden 
naiskestävyysjuoksijat juok-
sivat uusia ennätyksiä Kii-
mingin maratonilla lauantai-
na 29.8. Naisten maratonin 
nopein oli Henna Vanhanen 
uudella ennätyksellä 3.08,28 
voittaen N40 sarjan, ennätys 
parani lähes viisi minuuttia. 

Naisten puolimaratonin 
voittoon juoksi Veera Man-
tere ajalla 1.25,34 ja kolman-
neksi uudella ennätyksellä 
Marika Krohns 1.30,19.

Naisten N 45 puolimara-
tonin voittoon juoksi Minna 
Laurila-Harju, aika 1.34,59 - 
parannusta ennätykseen lä-
hes neljä minuuttia. 

Miesten maratonilla Pu-
dasjärven Jukka Illikainen 
juoksi hyvän ajan 3.39,57 ja 
M 45 puolimaratonilla Jorma 
Puurunen kellotti 1.54,36.

Kiekara maaottelussa
Pudasjärven urheilijoita 

edustava Annemari Kieka-
ra edusti maatamme Suo-
mi-Ruotsi maaottelus-
sa viikonvaihteessa 5.-6.9. 
Tampereella. Lauantaina 
hän juoksi 10 000 metriä ja 
oli toinen kauden kärkitu-
loksella 3.54,74. Sunnuntai-
na hän oli myös hopealla 
5000 metrillä ajalla 16.24,37. 

Annemari on kaikki-
en pudasjärveläisten ta-
vattavissa torstaina 17.9. 
kello 13-15 Puikkarin kah-
viossa. Hän myös osallis-
tuu saman päivän iltana 
kunniakierrostapahtumaan 
Suojalinnan urheilukentäl-
lä ja perjantai-iltana 18.9. 
Huippukymppitapahtu-
maan kuuluvaan kestä-
vyysseminaariin Syötteellä.  

Kestävyysjuoksijoilla menestystä

PUDASJARVI.FI

KURENALAN ETELÄISEN OSAN 
ASEMAKAAVAN OSITTAINEN 
MUUTOS
Asemakaavan muutos koskee Kurenalan eteläisen 
osan asemakaavan korttelin 201 autopaikkojen kort-
telialuetta (LPA). Muutosalue sijaitsee Pilliahontie 
varressa. Asemakaavan muutos on maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 27 §:n tarkoittama vaikutuksel-
taan vähäinen asemakaavan muutos.
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa 
polttoaineen jakelupisteen sijoittaminen alueelle. 
Jakelupiste liittyy viereisen huoltoasematontin to-
teutussuunnitelmaan. Kaavamuutoksesta on sovittu 
alueen maanomistajan kanssa.
Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtävänä 10.09.- 24.09.2020 Pudasjärven kaupun-
gintalon kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä in-
ternetissä www.pudasjarvi.fi. 
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä 
muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimi-
tettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kir-
jallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kau-
punginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, 
sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi .
Lisätietoja maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, 
tekninen toimisto, PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi, 
puh. 040 038 9972, markku.mattinen@pudasjarvi.fi ja 
kaavoitusarkkitehti Elina Marjakangas, Rautatienkatu 
33, 90100 Oulu, puh. 040 8271 160, elina.marjakangas@
sweco.fi 

Pudasjärvellä 8.9.2020, kaupunginhallitus

Me joudumme luopumaan nuoruudesta,
vanhemmista, kavereista ja kaikesta mikä
meille on tärkeää. Me luovumme kesästä,
niin kuin puut, jotka pudottaa värikkään
lehtiverhon maahan. Lyhyt on aika suven,
lyhyt on ikä ihmisen. Aika täyttyy kerran,
se on tahto Herran. Värikäs on elämä, kuin
räsymatto, korkealla taivaan katto.

 
Mauno Ruokangas

Elämä on luopumista

Naisten maratonin nopein oli Henna Vanhanen uudella en-
nätyksellä 3.08,28 voittaen N40 sarjan, ennätys parani lä-
hes viisi minuuttia.
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RANUAN KALAJALOSTEEN

KALA-AUTO
PUDASJÄRVEN TORILLA 

 TORSTAINA 10.9. 
klo 9.00-17.00

Tervetuloa kattavaan kalapöytään!
Ranuan Kalajaloste Oy
045 125 5064

Viikoittain mm. isoja lohia 4-7 kg, turskaa 4-6 kg, 
makrillia, nieriää, tuoreita katkarapuja, sinisimpukoita, 

ostereita, tonnikalaa, miekkakalaa, kampeloita, 
jättikatkarapua, mustekalaa, kalmaria, Simojärven kuhaa, 

ahventa, haukea, siikaa ja muikkua.
Lämminsavu- ja loimukalaa, kylmäsavuja, graaveja, 
tynnyrisilliä + muita silliherkkuja, kalapullia + muita 

jalosteita sekä puolivalmisteita.
Kaikissa kaloissa säävaraus sekä tuoreustakuu.

Kala-autosta saa Simojärven kalaa, 
äyriäisiä, eksoottista kalaa sekä 

monenlaisia kalajalosteita.

Yrittäjien ja kaupungin 
toimijoiden aamukahvit 

yrittäjän päivän merkeissä
Kaupungintalon edustalle 
kokoontui perjantaina 4.9. 
mukava joukko Pudasjär-
ven yrittäjiä, kaupungin vir-
kamies- ja luottamushenki-
löjohtoa nostamaan Suomen 
lipun salkoon. Juhlavan het-
ken aiheena oli valtakunnal-
linen suomalaisen yrittäjän 
päivä, jonka merkeissä yh-
teinen lipun nostaminen oli 
jo seitsemäntenä vuonna pe-
räkkäin Pudasjärvellä. 
Tilaisuus jatkui valtuus-
tosalissa kaupungin tar-
joamilla aamukahveilla, 
mielipiteiden vaihdolla ja 
keskustelulla. Kaupungin 
tiedottaja/palvelusuunnit-
telija Minna Hirvonen kan-
nusti yhdensuuntaiseen tie-
dottamiseen. Hän kertoi 
erilaisten tapahtumien tuo-
van tutkimusten mukaan yl-
lättävän paljon tuloja kau-
pungille. Kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen toi puhees-
saan esille koronan aiheut-
taman tiedostetun ja koetun 
yrittäjien ahdingon. Suure-
na huolenaiheena ovat tak-
si- ja linja-auto-alat. Mat-
kailuyrittäjien toimintaa 
helpottaa lisääntynyt koti-
maan matkailu. Kehitysyhti-
ön neuvonta- ja yritystukien 
hakuun ohjaava tukitoimin-
ta on koettu erittäin tarpeel-
liseksi. Pienemmät yritykset 

eivät ole voineet hakea val-
tiontukea, koska eivät ole 
täyttäneet hakuehtoja. Noin 
puolet myönnetyistä tuki-
avustuksista on palautetta-
va valtiolle. 

Yrittäjien puheenjohta-
ja Tommi Niskanen kertoi, 
että yrittäjien toiminta on 
ollut erikoisesta tilantees-
ta huolimatta ripeää, joskin 
näkymättömämpää, kos-
ka tilaisuuksia ja koulutuk-
sia ei ole voitu järjestää enti-
seen tapaan. Samojen alojen 
yrittäjistä osa on kärsinyt ti-
lanteesta enemmän toiset 
vähemmän. Yrittäjien usko 
tulevaan on kuitenkin vahva 
ja tulevaisuuteen tähtäävät 
investoinnit on otettava va-
kavasti. Yritysten mainon-
ta ja erottautuminen muista 
sekä hankintapäätöksiin liit-
tyvä vaikeudet ovat työstä-
mistä vaativia asioita. Jaana 
Riihijärvi OSAOlta kannus-
ti yrityksiä pohtimaan heille 
tarpeellisia kehittämiskou-
lutuksia ja muistutti oppiso-
pimuskoulutusten osasuo-
rittamismahdollisuudesta.

Kehitys Oy:n yritysneu-
voja Auvo Turpeinen muis-
tutti pk-yritysten suuresta 
merkityksestä Pudasjärvellä. 
Hän kertoi yrityksille suun-
natuista palveluista, koulu-
tuksista ja yritystuista. Tur-

peinen korosti tiedottamisen 
ja somen käytön merkitys-
tä yrityksen tunnettavuuden 
ja näkyvyyden lisäämises-
sä. Yrittäjät Matti Räisänen, 
Vesa Vääräniemi, Pekka 
Kinnunen, Henna Ryhänen 
ja Matti Hankkila nostivat 
keskusteluun kaupungin ra-
kennus- ja infrahankkeiden 
tilanteen, yrityksiin saatavan 
työntekijävaikeuden, taksi-
autoilijoiden tilanteen sekä 
ammatillisen koulutuksen ja 
yrittäjyyden samanaikaisuu-
den ongelmat. Valtuuston 
puheenjohtaja Mari Kälkä-
jä kiitti yrityksiä epäkohtien 
esiintuomisesta ja yritysten 
positiivisesta palautteesta. 
Valtuuston varapuheenjoh-
taja Sointu Veivo käynnisti 
keskustelun yrittäjien mah-
dollisuuksista ottaa nuoria 
ja muita henkilöitä työko-
keiluihin ja harjoitteluihin. 
Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Anni-Inkeri Tör-
mänen antoi yrittäjille katta-
van selostuksen kaupungin 
taloudellisesta tilantees-
ta, strategian päivittämises-
tä ja muista työnalla olevis-
ta hankkeista.

Sointu Veivo, 
kuvat Minna Hirvonen

Yrittäjän päivän lipun nostossa iloisissa tunnelmissa.

Pudasjärven yrittäjiä ja kaupungin johtavia virka- ja luottamushenkilöitä aamukahvilla.

Yleisurheilujaosto 
toteutti seinäkalenterin
Pudasjärven Urheilijoiden 
yleisurheilujaosto on toteut-
tanut seinäkalenterin, joka 
näyttää päivät jo tästä syys-
kuusta alkaen ensi vuoden 
loppuun. Jaoston puheenjoh-
taja Heino Ruuskanen ker-
toi, että kalenterin teemana 
on ”Unelmista totta yhteis-
työllä”. 

Kannessa komeilee Anne-
mari Kiekaran kuva ja hänen 
rinnallaan ratakelaaja Sini 
Paukkeri ja toisella puolen 
kuulantyönnössä ja kiekon-
heitossa kunnostautuneet si-
sarukset Annukka ja Anette 
Saalismaa. 

Jaosto kiittelee 111 eri yri-
tystä, jotka ovat olleet osalli-
sena ja tukemassa urheilua ja 
myös seuran muuta yleisur-
heilun toimintaa. 

Sisäsivulla Ruuskanen on 
koonnut Juhannuskisojen 
historiaa vuodesta 1985 läh-
tien 20 vuosikymmenen ajan. 
Uuden Suojalinnan urheilu-
kentän valmistuminen syk-
syllä mahdollisti kilpailujen 
järjestämisen. Kisat ovat va-
kiinnuttaneet aseman Poh-
jois-Suomen merkittävimpä-
nä yu-kisana. 

Sisäsivuilla esitellään kes-
kimatkojen juoksija, Ou-
lussa lääkäriksi opiskeleva 
Mikko Rahkola, kestävyys-

Kalenterin puuhamies, yleisurheilujaoston puheenjohtaja 
Heino Ruuskanen toi Pudasjärvi-lehden toimitukseen heti 
tuoreeltaan näytekappaleet kalenterista, joka alkaa syys-
kuusta 2020 ja päättyy joulukuuhun 2021. 

juoksijat Henna Vanhanen, 
Marika Krohns, Veera Man-
teri, Minna Laurila-Harjui, 
Krsti Lindholm, Susanna 
Saapunki, Riikka Tulppo ja 
Annemari Kiekara. 

Myös veteraaniurheili-
jat Timo Vähäkuopus, Jaak-
ko Tuovila, Antti Ala-Rämi 

ja Jyrki Mäkelä ovat saaneet 
nimensä kalenteriin. 

Kalenteria on ostettavissa 
10 euron hintaan Tuurituval-
ta ja yleisurheilujaoston jäse-
niltä. Kalenterista on otettu 
1000 kappaleen painos, tuot-
to tulee yleisurheilujaoston 
toiminnan tukemiseksi. HT


