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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Lupaavia tuloksia porojen 
ravintokasvien siirrosta
tuotannosta poistetuille 

turvesoille s. 4
Avoimien ovien juhlapäivä 

Marikaisjärven toimitalossa 
s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 1.10.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvilehti.fi, jo keskiviikkoiltana

Ostetaan KOVAPAALAIN.
P. 040 566 9472.

RANUAN KALAJALOSTEEN

KALA-AUTO
PUDASJÄRVEN TORILLA 
TORSTAISIN 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.

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Ei rajoitteita!

Kahdet lasit,
yKsi hinta.

Osta silmälasit, saat kaupan päälle mitkä tahansa 
samanarvoiset tai edullisemmat silmälasit, merkkiaurinkolasit tai 

piilolinssit – itselle tai kaverille – ja S-Etukortilla 
Bonus tuplana! 

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin tai pakettihinnoiteltuihin tuotteisiin. S-Etu-
kortilla Bonus tuplana kampanja-aikana maksetuista ostoksista, jopa 10 %, lisätietoa: bonustuplana.fi. Tarjous on 
voimassa 1.11.2020 asti.

VaRaa aiKa silMÄlÄÄKÄRille tai OPtiKOlle  
OsOitteesta www.silMÄaseMa.Fi tai 

sOita 08-822 416. tORitie1, PUdasJÄRVi            

0€
ilMainen OPtiKOn nÄÖntUtKiMUs  
silMÄlasien OstaJalle

Pudasjärven Sotaveteraanit ry
Eero Ahonen keräysvastaava puh. 040 530 2536

Toivomme keräykseen 
myönteistä suhtautumista!

PudAsjärVeLLä

VeterAANI-
Keräys

pe 2.10. klo 12-19.
Keräystuotto käytetään 

sotaveteraanien, -leskien ja puolisoiden 
kotona asumisen tukemiseksi. 

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste

Omaisten ja läheisten 
virkistyslOma

Kiannon Kuohut kylpylähotelli 
Suomussalmi 30.11.2020–2.12.2020

Retki on tarkoitettu omaishoitajille, läheisille, entisille omaishoi-
tajille, jäsenille ja yhdistyksen vapaaehtoisille. Hoidettava  
voi lähteä mukaan omaisen kanssa, mikäli omainen hoitaa häntä 
matkan aikana. Majoitus 2-hengen huoneissa, sisältää puolihoidon 
aamiaisen ja päivällisen. Hintaan kuuluu myös kylpylän ja kuntosalin 
käyttö. Kuljetukset järjestetään tarvittaessa Posiolta, Kuusamosta, 
Taivalkoskelta ja Pudasjärveltä. 
Omavastuu arvio 65 €/henkilö (2-hengen huoneessa), sisältää 
majoituksen, puolihoidon ja bussikuljetuksen. Paikkoja on max. 20 
hengelle ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautuminen viimeistään 3.11.2020 Saila puh. 044 2301 439. 
Oma matkavakuutus tulee olla voimassa ja jokainen lähtee retkelle 
omalla vastuulla. Yhdistyksellä on oikeus perua matka.

Matkaa tukee Ragnar Ekberg -säätiö. 
Järjestäjä: 
Koillismaan Omaishoitajat ja 
Läheiset ry

  KALAKAVERI

KalaKaveri Pudas-Koneen  
edessä ma-ti 5.-6.10. 

kalakaveri.fi    koirakaveri.fi    040 952 8336

(ei rankkasateella!)

Miesten ja naisten 
tuulen- Ja 
vedenPitävät 
sormiKKaat 1250

Naisten ja miesten 
merinovilla-
suKat 790

Naisten ja miesten 
untuva-
ruKKaset 1580

Kalakaverin 
metsästäJän-
Käsineet 1950

Miesten 
Puuvilla-
Kerrasto 1480

Naisten ja miesten 
heiJastavat
sormiKKaat 1250

Naisten ja miesten 
lammasnaPPa-
sormiKKaita Ja
PussiKintaita 850

alKaen

Kalakaverin 
teKniset
bambuKuitu-
suKat (koot 37-45) 2500

3 paria

Ce-hyväKsytty 
a1-Palo-
suoJattu
haalari (129€) 4950

timantti-
viila 1000

Naisille ja miehille merinovilla- Ja bambualusasuJa, 
ffP2-masKit (paras suojaus), 

 hajakokoja Pietarin muiKKuverKKoJa ym.

JoKa ostaJalle 
etuKuPonKi 

-mm. hautaKynttilät 
Ja ulKotulet-
to-Pe 29.-30.10.

ölJyKynttilät
10 kpl 450

ölJyKynttilät
laatiKoittain
60 kpl 

1800
(=0,30/kpl)

Lue lehti netistä: www.vkkmedia.fi

Ruskatonni-kävelytapahtuma
la 3.10.2020 klo 16.00 - su 4.10.2020 klo 16.00  

hirvaskosken koulun maastossa.
Osallistujien kesken arvontaa. Ei osallistumismaksua.

24 h -ultRajuoksutapahtuma
la-su 10.-11.10.2020 klo 15.00 alkaen. 

Osallistumismaksu 30€ maksu paikan päällä. tiedustelut ja 
ilmoittautuminen: Pekka Kinnunen 0400 381 548. 

tervetuloa!

Perinteinen, hiekkahartsikölillä 
varustettu savolaismallinen sou-
tuvene, jossa on lukittava säily-
tystila. Turvallinen, uppoamaton 
vene mökki- ja kalastuskäyttöön. 
Pohjamuotoilun ansiosta toimii 
myös moottorilla.

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

Jykevä rakoseinäinen hirsilato, 
pariovet. Kaikki tavarat asen-
nusvalmiita, määrämittaan 
työstetty. Päätyseinät suorat, 
sivuseinät vinot. Kevythirsi 
45x145 mm. Huopakatto-
laudoitus, katemateriaali ja 
lattiarakenteet lisähintaan.

soutuvene suvi 460 svm + airot 

hirsilato 10 m2 rakoseinä
1000-.

950-.

inventaaripoistoja!

1 kpl

2 kpl

Kauppa suljettuna lauantaina 3.10. inventoinnin vuoksi!

Avoinna: 
Ma-To klo 10-17, 
Pe 10-15, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi 
silmälääkäri 

Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
Pe 9.10., to 15.10. ja 

ke 21.10.

Pe 9.10. safilon 
kehysedustaja 
esittelemässä 
syksyn kehys-

uutuuksia koko 
Päivän!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Lähetämme jumalanpalvelukset edelleen videoituna seura-
kunnan YouTube-kanavan kautta. 
Perhekirkko seurakuntakodissa su 4.10. kello 10, toimit-
taa Eva-Maria Mustonen, avustaa Rauni Juntti, Marja Lant-
to, kanttorina Keijo Piirainen. 
Metsolan kantele soi -konsertti seurakuntakodissa to 
1.10. kello 18, Raimo Niemikorven lauluoppilaat, ohjelma 
10 €.
Raamattupiiri rippikoulusalissa ke 7.10. kello 18, vetovas-
tuussa Heimo Turunen.
Kuorot: Vox-Margarita ke 7.10. kello 18. Kirkkokuoroon 
otetaan myös uusia laulajia, ota yhteyttä kuoronjohtaja Kei-
jo Piiraiseen p. 040 521 6769.
Lähetystupa seurakuntakodin rippikoulusalissa ke 7.10. 
kello 10-13, kahvia ja pullaa ja arvontaa, lisäksi myytävänä 
pullaa mukaan 0,50 €/kpl.
Lähetystalkooilta Talkootuvassa ma 5.10. kello 18.
Ystävänkammari seurakuntakodissa to 1.10. kello 12.
Nuttupiiri seurakuntakodin nuorisosalissa to 8.10. kello 
17.
Perhekerhot: perhekerho seurakuntakodissa keskiviikkoi-
sin kello 10. Tervetuloa kaikenikäiset lapset yhdessä van-
hempien tai muun aikuisen kanssa. Kahvi- ja mehutarjoilu.  
Lapsiparkki 1-6 -vuotiaille seurakuntakodissa perjantaisin 
kello 9.30-12, lapselle mukaan pieni välipala ja juoma. En-
nakkoilmoittautuminen 040 586 1217/Rauni. 
Rauhanyhdistys: Seurat Kurenalan ry:llä su 4.10. kello 16, 
Tauno Kujala. 
Haudattu: Yrjö Olavi Ojala 90 v, Maija Liisa Nyman 84 v, 
Elvi Elsa Reeta Mäntykangas 82 v, Timo Tapio Tamola 60 v.

Rakkaamme

Maija-Liisa
NyMaN
o.s. Raiskio
s. 5.6.1936 Pudasjärvi
k. 4.9.2020 Pudasjärvi

Vaik’ äiti oot poissa,
et unhoon jää.
Sydämissämme
sun muistosi eloon jää. 

Kaivaten 
Lapset perheineen
Sisarukset perheineen 

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Matt. 18: 1-4
Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja ky-
syivät: ”Kuka on suurin taivasten valtakun-
nassa?”

Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, 
asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi: 
”Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kal-
taisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. 
Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on 
suurin taivasten valtakunnassa.”

Evankeliumi jatkuu: ”Katsokaa, ettet-
te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä 
minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat 
taivaissa joka hetki katsella minun taivaalli-
sen Isäni kasvoja.”

Uuden testamentin evankeliumien pe-
rusteella voimme päätellä, että Jeesus ar-
vosti lapsia. Hän antoi lasten tulla luok-
seen ja siunasi heitä. Hän käytti usein lasta 
esimerkkinä ihmisestä, joka pääsee taivas-
ten valtakuntaan. Aiemmin tätä on seli-
tetty sillä, että lapset pääsevät taivaaseen 
viattomuutensa tähden. Olen kuitenkin 
kuullut myös selityksen, jonka mukaan ni-
menomaan lapsen usko on sellaista suo-
raa ja luottavaista uskoa, jolla Jumalaan tu-
lisi suhtautua. Pieni lapsi uskaltaa jättäytyä 

vanhempansa varaan, kun taas aikuiselle 
varaukseton luottaminen on jo vaikeam-
paa. Aikuiset epäilevät ja epäröivät, siinä 
missä lapsi toimii, antaa mennä vaan. Lap-
si luottaa siihen, että hänen vanhempan-
sa rakastaa häntä. Lapsi pystyy vielä luot-
tamaan vanhemman kaikkivoipaisuuteen. 
Jeesus viittaa myös siihen, kuinka pienillä 
lapsilla olisi taivaassa oma suojelusenke-
linsä. Usein kastetilaisuudessa halutaankin 
laulaa virsi 971, jossa maan korvessa kul-
kevaa lasta suojelee enkeli. Sama virsi tai-
puu hautajaisiinkin, sillä niin syntyessä kuin 
kuollessa toivomme, että enkelit olisivat 
meidän turvanamme. Suojelemassa ja ot-
tamassa vastaan, kun tulemme elämän ra-
japinnoille. 

Enkelit ovat kiinteä osa kristillistä pe-
rinnettä. Tulevana sunnuntaina 4.10. vie-
tämme mikkelinpäivää, jota kutsutaan 
myös enkelien sunnuntaiksi. Silloin seura-
kunnassa tarkastellaan enkelien, Jumalan 
sanansaattajien merkitystä. Pyhä on suo-
sittu ajankohta perheille suunnatuille ju-
malanpalveluksille, koska enkeleistä on 
helppoa kertoa niin lapsille kuin aikuisil-
le. Enkeleitä ei kirkossa palvota, vaan en-

kelit palvelevat Jumalaa ja toimivat Hänen 
viestinviejinään. Tarvittaessa enkelit toimi-
vat myös sotureina pahaa vastaan, kuten 
pyhä arkkienkeli Mikael. Enkelit toimivat 
eräänlaisina välittäjinä ihmisten ja Juma-
lan välillä. Enkeleiden kautta taivas tulee 
maan päälle. 

Enkeleiden paikka on Taivaassa lähellä 
Jumalaa, mutta tarvittaessa he ilmestyvät 
ihmisille. Raamatussa kerrotaan monista 
kohtaamisista enkeleiden kanssa: tunne-
tuin lienee enkeli Gabrielin ilmestyminen 
Marialle, Jeesuksen äidille. Usein enkelit il-
moittavat vastaanottajalle jonkin tärke-
än tiedon tai auttavat ihmisen pois vaa-
rasta. Olet saattanutkin kuulla tarinoita 
enkeleistä, joita joku on havainnut olles-
saan suuressa vaarassa tai vaikean valin-
nan edessä. Arjessa voimme olla enkeleitä 
toisillemme auttamalla ja jakamalla omas-
tamme, kukin mahdollisuuksiensa mukaan. 

seurakuntapastori 
Eva-Maria Mustonen

Enkelit taivaan

Kirkollisveroksi esitetään edelleen 1,5 prosenttia
Kirkkoneuvosto suorit-
ti maanantain 28.9. koko-
uksensa yhteydessä Rie-
kinkankaan hautausmaan 
katselmuksen ja päätti toi-
menpiteistä tehtyjen havain-
tojen pohjalta. Uurna-alueen 
muistokummun ja tyhjän sy-
lin muistopaikan todettiin 
olevan valmis. Uurna-alu-
een käyttöön siunaamisen 
todettiin olevan keskiviik-
kona 30.9. Sarakylän kappe-
lityöryhmä on suorittanut 
Sarakylän hautausmaan kat-
selmuksen 31.8. 

Neuvosto sai tietoonsa ta-
lousarvion toteutuman 31.8. 
Toimintatuottojen kokonais-
toteuma on 67 prosenttia ja 
kulujen osalta 53 prosent-
tia. Kirkollisverojen kerty-
mä elokuun lopussa on 802 
000 euroa, joka on noin 65 
000 euroa alkuperäistä ta-
lousarvioennustetta suu-
rempi. Verotulot vastaavat 
tammikuun verotuloennus-
tetta, jossa on laskua viime 
vuoteen nähden noin 8 000 
euroa. Rahoitusarvopape-
rit, rahat ja pankkisaamiset 
olivat elokuun lopussa noin 
1,54 miljoonaa euroa, joka 
on noin 340 000 euroa enem-
män kuin vuoden vaihtees-
sa. Rahavarojen lisäyksen 

merkittävämmät erät ovat 
Liepeen pappilan ja kant-
torilan myyntitulot 163 000 
euroa ja koronaepidemian 
takia säästyneet käyttötalo-
usmenot noin 200 000 euroa. 
Talousarviototeuma 31.8. 
saatetaan kirkkovaltuustol-
le tiedoksi. 

Kirkkoneuvosto käsit-
teli ensi vuoden kirkollis-
veroprosenttia. Tuleviin 
investointeihin ja vuosikor-
jauksiin 2021–2023 on suun-
niteltu ensi vuodelle kirkon, 
kellotapulin, asehuoneen 
ulkomaalaus. Hilturannan 

leirikeskuksen pääraken-
nuksen ulkovuoren korjaus-
maalaus, katon juuri- ja pää-
typeltien korjaukset sekä 
katon pinnoitemaalaus on 
myös suunniteltu ensi vuo-
delle. Vuonna 2022 on seura-
kuntakeskuksen korjaukset. 
Neuvosto esittää kirkko-
valtuustolle, että se määrää 
vuoden 2021 kirkollisvero-
prosentiksi 1,5 prosenttia.

Neuvostolle oli esitys-
listan liitteenä ohje, jossa 
on yleisellä tasolla kerrot-
tiin talousarvion ja toimin-
tasuunnitelman laadinnan 

lähtökohdat, käsitteet ja pe-
rusteet. Kirkkoneuvosto hy-
väksyi ohjeen vuoden 2021 
talousarvion ja talous- ja toi-
mintasuunnitelmien laatimi-
seksi vuosille 2022–2023.

Neuvosto käsitteli met-
sähoitosuunnitelmaluon-
noksen vuosille 2021-2030 ja 
antoi tehtäväksi Mhy Koil-
lismaa/Jussi Pertulle toteut-
taa lopullinen suunnitelma, 
joka käsitellään marraskuun 
kirkkoneuvoston kokouk-
sessa.

Pudasjärvi-lehti

Kirkkoneuvosto totesi hautausmaakatselmuksessaan kuluneena kesänä rakennetun uur-
na-alueen muistokummun olevan valmiina. Useat neuvoston jäsenet kuuluvat myös seu-
rakunnan rakennustoimikuntaan, joka hyväksyi ja otti vastaan keskiviikkona 23.9. muisto-
kummun rakentamistyöt.

Jälleen on aika avata järjestämäni Joululahjakeräys. Lahjat jae-
taan Oulunkaaren työntekijöiden toimesta niitä tarvitseville. 
Keräyspisteenä toimii Kurenalla jälleen Halla Cafe& Catering 
ja uutena Rytingissä, Rytingin kyläkauppa. 

Pakettien sisältö on tarkoitus olla sama kuin aiemminkin: Jo-
tain lämmintä (villasukat, kintaat, pipo)

kahvipaketti, Jo- tain makeaa, kettu-
karkit on todet- tu sopivan useim-
mille. Aiempi- na vuosina myös 
piparkakku- ja on tullut sekä 
muita leivon- naisia. Lahjoi-
tettavien tuot- teiden täytyy 
olla ehdotto- masti uusia ja 
käyttämättömiä! Käärin lahjoituk-
set itse tonttujen avustuksella. 

Viime vuonna saimme Hirsikampuk-
sen oppilaiden tekemät joulukortit paketteihin, haastan nyt jäl-
leen opettajia ja lapsia korttien tekoon. Niistä tulee moninker-
tainen ilo lahjan saajalleen. 

Toivottavasti joulumieli täyttää näin myös teidän sydämen-
ne. 

Päivi Pohjanvesi

JOULULAHJAKERÄYS 2020
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 1.-4.10. ELLEI TOISIN MAINITA

-10%
Plussa-kortilla579

rS 179
pS

Ilman korttia 1,99 ps (8,84/kg)

ATRIA

yhden  
pannUn kanaT
500 g (11,58/kg)

ELONEN

TäyTepUlla
 5 kpl/225 g  
(7,96/kg)

3.-1.-
Vihreä ja  
TUmma rypäle
500 g (3,00/kg) 
kreikka/eSpanja

Parempaan
ViikOnlOppUUn

pkT

Ilman korttia 2,59 pkt
-61%

Plussa-kortilla

Yksittäin 2,39 rs (4,78/kg)

2
rs 099

rS

rOOSa naUha
minilUUmU- 
TOmaaTTi
250 g (3,96/kg) 
marOkkO/eSpanja

lahjoitus
0,05€
kappale

UUTUUS

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

INgMAN

maUSTeTUT  
kermajääTelöT
1 l  
ei lakTOOSiTTOmaT, SmOOThie, 
mUUmi eikä hUpSiS 
rajOiTUS 3 pkT/TalOUS

599
kg

Voimassa TO-LA 1.-3.10.

699
kg

895
raS

Voimassa TO-LA 1.-3.10.

LERøy

SUShilajiTelma 
12 kpl/280 g Tai 
dÂSU BenTO BOX 
275 g (31,96-32,55/kg)

erä

TM

www.msc.org
MSC
VASTUULLISESTI
PYYDETTY

SERTIFIOITU 

UUTUUS cOSTa rica jaUheTUT kahViT 
450-500 g (5,67-6,30/kg) 
ei reilU kaUppa eikä  
maakahViT (Brazil, cOlOmBia  
Tai gUaTemala)

850
Plussa-kortilla

3
pkt

Ilman korttia 2,99 pkt (5,98-6,64/kg)

TUOre 
kOkOnainen 
kaSVaTeTTU pOhjOiS-SUOmeSSa 
rajOiTUS 2 kalaa/TalOUS

eräSUOMI
499

kpl

rOOSa naUha 
rUUkkUrUUSU
TanSka

lahjoitus
0,20€
kappale

hK 
ViljapOrSaan 
maUSTamaTOn 
UlkOfilee 
n. 1,5 kg

ValmiSTeTTU 
SUOmeSSa

Herkkutoriltamme!

199
pS

PUTAAN PULLAN 
jykeröT 
380-400 g 
(4,98-5,24/kg)

pOSSUn 
eTUSelkä  
Tai  
lapa

395
kg

grillaTTU  
BrOilerin  
kOipireiSi 1.-kpl

Pudasjärven Näyttämön Kaksi akkaa esitettiin 10 kertaa
Pudasjärven Näyttämön 
nauruhermoja kutkuttavan 
komedian Kaksi akkaa-näy-
telmän viimeinen esitys ko-
kosi sunnuntaina 27.9. Kos-
kenhovin salin lähes täyteen 
katsojia. Esityksiä oli 6.9. 
ensi-ilta mukaan lukien 10 
kappaletta. 

Kaikissa oli katsojia ihan 
mukavasti, kertoi näytelmän 
ohjaaja Senja Latvala. Rau-
no Juhannusvuoren Kaksi 

akkaa oli komedia kahdesta 
ikääntyneestä naisesta, joi-
den intohimo ja ajanviete oli 
penkoa toisten ihmisten asi-
oita (juoruta) lähes keinol-
la millä hyvänsä ja kahdes-
ta ikääntyneestä miehestä, 
jotka olivat päättäneet ot-
taa mittaa toisistaan lyömäl-
lä vedon, kumpi saa kalliste-
tuksi ensimmäisenä naisen 
petiin. Kun nämä vannou-
tuneet immet uteliaisuuden 

halussaan saivat nämä her-
rat vieraakseen, syntyi mel-
koinen juonittelujen soppa.

Näyttelijöinä oli neljä 
osaavaa naista: Kaarina Ne-
vanperä, Pirjo Lauronen, 
Niina Parviainen ja Tiina 
Haapakoski. Musiikista ja 
tekniikasta piti huolen Miko 
Lauronen. Viimeinen näytös 
myös videoitiin. HT

Ohjaaja Senja Latvala toivottamassa yleisön tervetulleeksi tämän kesän viimeiseen näy-
täntöön.

Näyttelijät, ohjaaja sekä musiikin ja tekniikan hoitaja kukitettiin lopussa ja ovat yhteises-
sä kuvassa. 

Heikki (Niina Parviainen), Lauri (Tiina Haapakoski), Maija (Pirjo Lauronen) ja Kirsti (Kaari-
na Nevanperä) järjestivät yleisölle nauruja kutkuttavan komedian.
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Pudasjärven kaupunginta-
loon kokoonnuttiin 23.9. se-
minaariin, jossa esiteltiin 
tuloksia tuotannosta pois-
tettujen turvesoiden uu-
desta käytöstä porotaloutta 
tyydyttävästi Pohjois-Poh-
janmaalla. Turveporo -hank-
keessa on tutkittu turve-
tuotannosta vapautuneiden 
suopohjien kasvittamista ja 
palauttamista porolaitumik-
si. Paikalle kokoontuneet 
esitelmöitsijät toivat esille, 
miten kasvittamisessa on on-
nistuttu ja onko kasvitetuista 
alueista syntynyt porojen ke-
sälaitumia. 

-Turveporo -hanke al-
koi vuoden 2017 kesäkuussa 
ja päättyy kuluvan vuoden 
marraskuun lopussa. Hank-
keen toteuttaja on Luon-
nonvarakeskus. Pääosa ra-
hoituksesta tulee Euroopan 
aluekehitysrahastosta Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen kautta. Hanketta 
ovat lisäksi rahoittaneet Pu-
dasjärven kaupunki, Turve-
ruukki Oy sekä Kiimingin 
ja Kollajan paliskunnat, ker-
toi seminaaria vetänyt hank-
keen projektipäällikkö Han-
nu Hökkä. 

-Hankkeen taustalla on 
se tosiasia, että poronhoito-
alueella on merkittävä mää-
rä turvetuotantoon otettu-
ja soita, jotka ovat aiemmin 
olleet porojen kesälaitumia. 
Tuotannon loputtua alueet 
vapautuvat muuhun käyt-
töön. Hankkeen tavoitteena 
on selvittää, voidaanko tur-
vetuotannosta vapautuvia 
suoalueita palauttaa porojen 
laidunkäyttöön ja voidaanko 
palautumista nopeuttaa siir-
tämällä paljaalle turvepoh-
jalle porojen luontaisia ra-
vintokasveja. Laidunalueiksi 
palauttaminen tukisi alueen 
poroelinkeinoa. Aloite hank-
keeseen tuli paliskunnilta, 
paliskuntain yhdistykseltä 
ja Pudasjärven kaupungilta, 
selvitti Hökkä. 

Porojen ravintona 
kymmeniä  
ravintokasveja
Erityistutkija Jouko Kum-
pula Lukesta kertoi poro-
jen kesäravinnon koostuvan 
pääosin useista kymmenistä 

Lupaavia tuloksia porojen ravintokasvien siirrosta 
tuotannosta poistetuille turvesoille

ravintokasveista, joita porot 
laiduntavat vaihtelevilta lai-
duntyypeiltä. Sekä avosuot 
että puustoiset suot ovat po-
roille tärkeitä laiduntyyppe-
jä keväästä syksyyn. Parhaat 
laitumet ovat vähentyneet 
ja heikentyneet mm. soiden 
ojituksen, turvetuotannon ja 
vesistörakentamisen vuoksi. 
Nykyporonhoito perustuu 
riittävän runsaisiin kesä-, 
syys- ja alkutalven laitumiin 
sekä porojen talviaikaiseen 
lisäruokintaan.  

Ravintoa  
luonnonkasveista
Turvetuotannosta vapau-
tuneiden suopohjien kas-
vittamisen tuloksista kertoi 
tutkija Oili Tarvainen Luon-
nonvarakeskuksesta. 

Kahdella turvetuotan-
nosta vapautuneella alueella 
testattiin porolle soveltuvien 
ravintokasvien menestymis-
tä. Toinen alueista on Yli-Iis-
sä sijaitseva Latvasuo ja toi-
nen Pudasjärvellä sijaitseva 
Leväsuo. Tupasvillaa, järvi-
kortetta ja raatetta siirtois-
tutettiin koneellisesti. Lisäk-
si alueille kylvettiin kahden 
erilaisen timoteita sisältä-
vän laidunseoksen siemeniä. 
Kasvustojen kehittymistä 
seurattiin kolmen kasvukau-
den aikana. Puolet koaloista 
aidattiin, jotta ravintokasvi-
en menestyminen ilman lai-
dunnusta voidaan todentaa. 
Myös kasvualustan kosteu-
den vaikutusta tarkasteltiin.

Luonnonkasveista par-
haiten kasvuun lähti tupas-
villa, jonka kasvustot kehit-
tyivät hyvin. Järvikortteen ja 
raatteen koneellinen siirto ei 
tuottanut odotettua tulosta. 
Molemmat kuitenkin leviä-
vät helposti ja nopeasti, mi-
käli olosuhteet ovat suotui-
sat. 

Elokuussa 2018 raatteen 
juurakoita istutettiin käsin 
kolmeen aitaukseen Latva-
suolla. Tämän vuoden kesä-
kuussa voitiin todeta raat-
teen kukkivan ja syyskuussa 
näyttäisi siltä, että raate on jo 
tuottanut uusia lehtiä ja al-
kanut leviämään.

Molempien laidunseos-
ten timoteikasvustot kehit-
tyivät tasaisesti kokeen aika-

na. Satotulosten perusteella 
timoteiseoksia voi suositella 
kuivemmille turvepinnoille, 
joilla koneiden kantavuus on 
hyvä. On kuitenkin huomi-
oitava, että timotein viljely 
vaatii enemmän panostuksia 
ja työtä kuin luonnonkasvi-
en siirtoistutus. 

Nurmi paras  
viljelykasvi  
turvesoilla
Erityisasiantuntija Erkki Jo-
ki-Tokola Luonnonvarakes-
kuksesta kertoi suopohjien 
käytön kiinnostavan maata-
loudessa, koska ne ovat val-
miiksi raivattuina, kuivatet-
tuina ja rakennetun tiestön 
ansioista käytettävissä pie-
nin muutoksin viljelyaluei-
na. 

-Ne ovat kuitenkin vilja-
vuudeltaan köyhiä ja maa-
perältään happamia, minkä 
takia ne vaativat viljelykäy-
tössä aluksi runsaan kalki-
tuksen ja lannoituksen. Lan-
noitustarvetta voi hiukan 
vähentää se, jos suonpinnal-
le jätetään ohut turveker-
ros. Parhaiten turvesuopoh-
jien viljelykasviksi soveltuu 
nurmi. Nurmikasvilajeis-
ta erityisen kestävä on ruo-
kohelpi, jonka sato voidaan 
korjata rehuksi tai käyttää 
tarvittaessa kotieläinsuoji-
en kuivikkeena tai biokaa-
sutuotannon raaka-aineena. 
Lisäpellontarve on suurin 

tuotantoaan laajentavilla 
karjatiloille, joille suopoh-
jat tarjoavat hyvän lannan-
levitysalan. Viljelyn saattaa 
estää kuitenkin kohdealu-
eiden etäinen sijainti, vil-
jelytukien puuttuminen ja 
peltojen vesitalouden sää-
telystä aiheutuvat ylläpito-
kustannukset, totesi Joki-
Tokola.  

Maanomistajia 
haastateltu
Oulun ammattikorkeakou-
lussa agrologiksi opiskele-
va Ville Seiteri kertoi selvit-
täneensä opinnäytetyössään 
maanomistajien mielipitei-
tä ja kokemuksia turvetuo-
tantoalueiden jälkikäyttöön 
liittyen. Hän oli haastatellut 
maanomistajia osana Turve-
poro-hankkeen sidosryhmä-
haastatteluita turvetuotanto-
alueilta ja niiden lähistöltä. 
Opinnäytetyössä hän tarkas-
teli voiko prosessia muuntaa 
sujuvammaksi ja maanomis-
tajalle edullisemmaksi.

Porolaitumet  
realistisia
Professori Anne Tolvanen 
pohti esityksessään, kenen 
tehtävänä on rahoittaa tur-
vesoiden jälkikäyttö. Maan-
omistajien ja turvetuottajien 
lisäksi valtio voisi tukea yk-
sityisiä maanomistajia pe-
rustamaan kosteikkoja sekä 
perustamaan hiilinieluja. 
Ravintokasvien viljelyä po-
rolaitumiksi hän piti realisti-
sena ja lupaavana. 

-Ravintokasvien kasvat-
taminen pitäisi tehdä riittä-
vän suurilla alueilla, jolloin 
porot pysyisivät pois teiltä 
ja pihoilta. Parhaita alueita 
ovat esimerkiksi kosteikko-
jen laitamat, kertoi Tolva-
nen. 

Hän myös totesi, että aika 
hoitaa. Porot tulevat alueille, 
vaikkei niille tehtäisi mitään. 
Pahinta on alueiden pusikoi-
tuminen pajukoiksi, joka es-
tää aluskasvillisuuden kas-
vamisen. 

Etualalla siirtoistutettua tupasvillaa tämän vuoden kesä-
kuussa. Lisäksi taustalla näkyy luhtavillaa ja järvikortet-
ta, jotka molemmat ovat Latvasuolla luontaisesti esiintyviä 
poron ravintokasveja. Kuva Oili Tarvainen, Luke.

Maanomistaja  
päättää uudesta 
maankäytöstä
Ympäristöylitarkastaja Noo-
ra Huotari Pohjois-Suomen 
Avista kertoi turvetuotan-
nosta poistettujen alueiden 
jälkikäytöstä ja sen ohjaus-
keinoista. 

-Luvanvaraisen toi-
minnan lopettamisesta on 
määrätty ympäristönsuo-
jelulaissa, jonka mukaan toi-
minnanharjoittaja vastaa 
toiminnan päätyttyä tarvit-
tavista toimista pilaantumi-
sen ehkäisemiseksi, samoin 
kuin toiminnan vaikutus-
ten selvittämisestä ja tark-
kailusta. Tuotantoalue tulee 

siistiä ja vesienkäsittelyä tu-
lee jatkaa, kunnes turvetuo-
tannosta aiheutuva kuormi-
tus päättyy, eli alueet ovat 
kasvittuneet tai uudessa 
maankäytössä. Tavallisim-
pia jälkikäyttömuotoja ovat 
peltoviljely, metsitys, kos-
teikot ja uudelleen soista-
minen. Siirtymistä uuteen 
maankäyttöön voidaan oh-
jata mm. maakuntakaavan 
avulla, maanomistajien neu-
vonnalla sekä erilaisilla tuki-
järjestelmillä. Päätöksen alu-
een uudesta maankäytöstä 
tekee kuitenkin aina maan-
omistaja. 

Heimo Turunen

Turveporo -hankkeen seminaarissa puhuivat muun muassa projektipäällikkö, erikoistutkija Hannu Hökkä; erikoistutki-
ja Jouko Kumpula, eritysasiantuntija Erkki Joki-Tokola, OAMK opiskelija Ville Seiteri, tutkija Oili Tarvainen ja professo-
ri Anne Tolvanen.

Ilmakuva raatteen kasvustosta Latvasuolla kaksi vuotta is-
tutuksen jälkeen. Kuva Heli Heikkinen, Turveruukki.

Poromiehet Markus Jaurun ja Lauri Oinas-Panuma keskustelemassa seminaaritauolla Lu-
ken erikoistutkija Jouko Kumpulan kanssa. 
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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
5.-8.10.
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995
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2 kalaa/talous
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prk

1001295 895
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399 159179299259
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2 kg/talous
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pkt
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kg1295
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100
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249
plo

kg

595

plokgpkt

pkt

pss

495500

450

699

250

100 g

4590 2990 1990

990

990
pari

1190 1090
pari

pkt

Tuore perattu
MuIkku
pyyntivaraus

MA-TI 5.-6.10.   kE-TO 7.-8.10.

PE-TO 2.-8.10.

PE 2.10.    LA 3.10.

Vaasan
REvITTy-
LEIPä 350 g

kANAN-
MuNAT 
10 kpl

Atria
kANAN jAuhELIhA

400 g

RAuTAOSASTOLTATEkSTIILIOSASTOLTA

Naudan
PALAPAISTI

199

349

HK
uuNILENkkI
400 g

Valio
OLO 
jOguRTIT
4x125 g

Leipuri Mestarin
MARMORIkAkku tai
hIEkkAkAkku
400 g

Olvi
vIchy
12x0,33 l
sis. pantin

Tasangon
kANELI-SukLAA
PIkkuLEIPä 500 g

Pfanner
MuLTIvITAMIINI-
juOMAT
2 l

Malviala
cOcTAIL-
PIIRAkkA
44 kpl/2000 g

PERjANTAI-LAuANTAI 
2.-3.10.

Fazer
juuSTO-
SäMPyLäT
5 kpl/350 g

Mummon aidot 
poimu
RANSkAN-
PERuNAT 450 g 

Valio Hyvä  
suomalainen

ARkIjuuSTO
625-750 g

Oululainen
PuLLAvAPITkO

viipaloitu
450 g

Espanja
SATSuMA

Porsaan 
kyLjykSET

Irto 
pintamaustettu  
bROILERINkOIPI

Tuore naudan
MAkSA palana ja 
jauhettuna

HK 
buRgERI

100 g

pkt

pkt

kpl

pss

SATOjA TARjOukSIA 

jOkA PäIvä!

Punainen
PAPRIkA

Hollanti

Naudan
PAISTIjAuhELIhA

HK kAbANOSSI
gRILLIMAkkARA
360-400 g
original, juusto tai 
savupekoni

Vip Mix
SEkAMEhu-

TIIvISTE
1,5 l

Atria
Kunnon arki

MIkROATERIAT
300 g

Snellman
kuNNON  
NAudAN  

jAuhELIhA
400 g, 20 %

Conferense
PääRyNä

Kuuma
gRILLATTu 
bROILERI
kokonainen

595
kg

jAuhELIhA
SIkA-NAuTA Valio Hyvä 

suomalainen
ARkIjuuSTO-
vIIPALEET 400-500 g

IRTO-
kARkIT

cOcAcOLA 
tai fANTA
1,5 l
sis. pantin

ltk

Naudan
kEITTOLIhA-
PALAT 
makuluulla

Kotimainen
tuore 
kIRjOLOhI

rajoitettu erä

99,-

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

Eurol
jARRu cLEANER 
500 ml

10,-
3 kpl

399
tai

65,-

Sievin 
kuMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

Kivikylän 
MAALAIS-
kINkku
palana ja siivuina

Monikäyttöinen 
neulottu
SOfTShELL 
-PuSERO
jossa pidennetty selkäosa ja 
vahvistukset kulumiselle alt-
tiissa kohdissa. Vetoketjulliset 
sivutaskut ja rintatasku. Kiris-
timet vyötäröllä. Hengittävä, 
tuulenpitävä ja vettähylkivä.
Väri: Musta/harmaa.
Materiaali: Neulesoftshell 
fleece-vuorilla, hengittävä 
ja vettähylkivä kalvo, 100% 
polyesteri, 420 gsm
Vedenpitävyys: 3000 mm
Hengittävyys: 3000 mm

4995

LIIMAPuuLEvyT 
esim.
18 mm, 20x100cm

Soudal
PuuLIIMA 
750 g
-vedenkestävä D3

kEvyTPRESSuT 
esim. 2x3 m

2 pkt 10 kpl

kENkäOSASTOLTA
Naisten
MAIhARIT
koot: 36-42

Naisten
kuMISAAPAS
kukkakuosi 
koot: 37-41

Lasten
kuMISAAPAS 
koot: 26-27, 28-29. 30-31

NOvITA 
SukkALEhTI 
SAAPuNuT!

NOvITA 
LANkOjA 

SykSyN 
uuSISSA 

väREISSä

NAISTEN jA 
MIESTEN 

MERINOvILLA 
ALuSASujA

Lasten
kuRA-
RukkANEN
fleecevuori, koot: 
1-2, 2-3, 3-4, 4-5

Naisten ja miesten
uRhEILu-
käSINE

Miesten ja poikien
bOxERIT
2 kpl paketti

SPORTSukkA
merinovilla 65%
polyamide 32%
elastine 3%

pari
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Marikaisjärven toimita-
lolla vietettiin avoimien 
ovien juhlapäivää kesäl-
lä tehdyn taloremontin 
merkeissä. Marikaisjär-
ven rannalla olevan hir-
sitalon ja siihen kuuluvan 
tontin omistaa kolme ky-
lällä toimivaa yhdistystä; 
Marikaisjärven Metsäs-
tysseura, Paavolanjärven 
Kalaveden osakaskun-
ta ja Kongasjärven Kisa-
pojat, jonka nimissä talo-
remontti tehtiin. Monet 
taloa kunnostaneet tal-
koolaiset kuuluvat kaik-
kiin kolmeen yhdistyk-
seen. Remontin oman 
rahan osuutta kartutettiin 
muun muassa kaksien vii-
me markkinoiden kahvi-
lateltan tuotoilla. 

Juhlakahvien jälkeen 
Kongasjärven Kisapoi-
kien sihteeri ja rakennus-
projektin vetäjä Kirsi Iso-
mursu selosti remontin 
vaiheita. Taloremontin 
suurin työ oli uuden etei-
sen ja siihen kuuluvan si-
sävessan rakentaminen 
pohjatöineen. Myös jä-
tevesien käsittely maa-
töineen laitettiin uusiksi. 
Koko remontin kustan-
nusarvio oli 30 000 euroa, 
johon saatiin Oulun Seu-
dun Leaderilta noin 15 
000 euron avustus. Työt 
alkoivat toukokuussa ja 
valmistuivat noin 700 tal-
kootyötuntien jälkeen hei-
näkuussa.

Remonttia tehneiden 
talkoolaisten hyvinvoin-
nista huolehti köökiryh-

mä, joten ruokaa, juomaa 
ja kahvia oli jatkuvas-
ti tarjolla. Korona-asiat 
otettiin huomioon siten, 
että rakentamisessa oli sa-
man aikaisesti vain rajattu 
määrä ihmisiä. 

Isomursun mukaan 
työt hoituivat sujuvasti. 
Suunnittelun ja rakennus-
työn johtamisen hoiti mal-
likkaasti Antti Lehmikan-
gas. 

Uuden eteisen viereen 
ulkoterassin rakentami-
nen, maalaus ja pihatyöt 

Taloremontin valmistumista juhlittiin

Avoimien ovien juhlapäivä Marikaisjärven toimitalossa 

jäi vielä tehtäväksi ensi 
kesäksi. Isomursu muis-
tutti vielä, että pari vuotta 
sitten uusittiin kaikki ta-
lon ikkunat, jotka ostettiin 
Kurenalan koulun purku-
työmaalta. Myös nyt val-
mistuneen rakennustyön 
materiaalihankinnoissa 
olivat kyläläiset valppaa-
na. Kontiotuotteelta saa-
tiin edullisesti palautettu-
ja hirsiä.

Uudistuneella toimi-
talolla on vilkasta käyt-
töä. Sitä vuokrataan omis-
tajayhdistyksien oman 
käytön lisäksi kyläläis-
ten juhlien ja tilaisuuksi-
en pitämiseen sekä netin 
kautta myös ulkopuolel-
le. Astiasto löytyy noin 70 
hengelle. Järven rannalla 
olevaa saunaa vuokrataan 
myös erikseen. 

Eeva Ritola ja Kirsi Isomursu huolehtivat avoimien ovi-
en juhlakahvitarjoilusta talkoilla leivottujen leivonnaisten 
kera. 

Nykyajan kännyköistä löytyy monenlaista ja mielenkiin-
toista tietoa. 

Marikaisjärven hirsistä toimitaloa on pidetty hyvässä ja toimivassa kunnossa erillisen talotoimikunnan toimesta ja ohja-
uksessa. Ikkunat on muun muassa uusittu pari vuotta sitten Kurenalan koulun ikkunoiden uusiokäytöllä. 

Keittiöalueen yhteydessä oleva nurkkaus on kalustettu viihtyisäksi oleskelutilaksi. 

Useita kymmeniä vuosia käytössä ollut hirsitalo sai uuden hirsistä rakennetun eteisen, johon tuli myös sisävessa ja invaluiskan sisältävät rappuset. 
Myös pihatöitä tehtiin konetyönä.

Netissä on varaus-
järjestelmä, joka löytyy 
www.toimitalo.com -os-

oitteesta. 
Marikaisjärven ja Kon-

gasjärven kylien alueel-

la on noin 100 vakituista 
asukasta ja kesäasukkaat 
siihen päälle. HT
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Onko meidän yhteiskunta jo ehtinyt unohtaa minkälaista tuhoa 
raju vastakkainasettelu sai aikaan? Olisiko nyt hyvä hetki miet-
tiä, että minkälaisella yhteistyöllä maailmaa ja yhteisöjä voidaan 
kehittää parempaan suuntaan?

Vaikuttaa vahvasti siltä, että Suomessakin voimistuu ja vah-
vistuu sen kaltainen viestintä, jossa esitetään voimakkaasti tun-
teisiin vetoavia räikeitä kärjistyksiä ja liioitteluja, joilla on vähän 
tai ei lainkaan totuuspohjaa.

Propagandalajeja on määritelmien mukaan valkoinen, har-
maa ja musta. Tässä kirjoituksessa otan mustan ja harmaan. 
Näillä kahdella viestinnänmuodolla on selvä tarkoitus asettaa 
ihmisiä meihin ja heihin. Tämä vastakkainasettelu repii ihmis-
ten ja ihmisryhmien välille kammottavia aukkoja ja se ei ole 
missään määrin tarkoituksen mukaista yhteisenhyvän eteen te-
kemistä.

Mustaa propagandaa on käytetty lähinnä sotilaallistenkon-
fliktien yhteydessä ja tarkoituksena on monesti ollut kuvata 
vastustaja muuna kuin ihmisenä tai vähintäänkin voimakkaas-
ti erilaisena kuin omakansa. Tässä yhteydessä on esitetty te-
kaistuja todisteita vihollisten raakuudesta ja barbaarimaisuu-
desta ja tällä keinolla omia joukkoja lietsotaan vihollista vastaan 
ja oikeutetaan julma kohtelu kyseessä olevia ”heitä” kohtaan. 
Mustaa propagandaa käytetään myös rauhanaikana ja mustal-
le propagandalle tyypillistä on se, että lähteitä ei ole tai läh-
de on itsessään valetta. Tänäkin päivänä voi törmätä somessa 
mustaan propagandaan, jonka tarkoituksena on esittää oletet-
tuja vihollisia epäinhimillisessä valossa, riisua ihmisyys ja verra-
ta vastustajaa suoraan eläimeen. 

Harmaa propaganda on lievempi muoto, jossa totuutta ja 
valhetta sekoitetaan sopivassa määrin keskenään, jolla saadaan 
viestille parempi uskottavuus. Tätä tyylilajia ilmentyy nähdäk-
seni kaikista eniten valeuutisissa, jossa jonkun poliitikon kir-
joituksesta tai puheesta otetaan tietty osa ja uutisoinnin yh-
teydessä siihen lisätään harhaanjohtavaa tai valheellista tietoa, 
jolloin koko alkuperäinen viesti kääntyy aivan erilaiseksi. Tar-
koitus on kuitenkin saada aikaa pelkoa ja puolustusreaktio ku-
vitettua ideologiaa, henkilöä tai ihmisryhmää kohtaan.

Kun ihmiset ovat poteroissaan toisiaan vastaan, se ei ole 
koskaan eteenpäin vievä tie. Kirjoituksen in-
noittama kirja: Propagandan historia - kuinka 
meihin on vaikutettu antiikista infosotaan

Ystävällisin terveisin 
Antti Tihinen 

Propaganda ja nykypäivän 
viestintä

Oulun-Koillismaan pelastuslaitos on sulkemassa Syötteen palo-
aseman. Palvelutasopäätöksen luonnoksesta ilmenee, ettei yllä-
pito ole tarpeen. Ylläpitokustannuksetkin ovat todella pienet 
eli 10 000-30 000 euroa vuodessa, kuten uutisissa kerrottu.

Tietoihini on saapunut minulle yhteydenotoissa, että myös 
Kurenalan paloasema on sulkeutumassa myöhemmin! Ikään 
kuin asiat jo olisi päätetty! Uhka on joka tapauksessa todelli-
nen ja käsillä! Silloin palvelu tilataan Oulusta! Onko tässä lai-
taa enää ollenkaan?

Syöte on kasvava kylä hotelleineen ja lomakylineen, lasket-
telukeskuksineen. Olisi todella tärkeää säilyttää pelastuspalve-
lu välittömässä läheisyydessä virkistysaluekeskustaa. Tässähän 
vaarannetaan asukkaiden ja lomalaisten turvallisuus, jos lakkau-
tetaan tuiki tärkeä palvelu. Kun säästöjäkään ei tule, niin miksi 
murennetaan hyvin toimivat asemat?

Tietääkseni avoimia työpaikkojakaan ei ole ollut vapailla 
markkinoilla (mutta ehkä sisäisesti?) Joten hyvin vaikea kenel-
läkään hakea virkoja. On todella huonolla tolalla, jos pelastus-
liikelaitoksen johtokunta ei jaksa nähdä selkeästi, kuinka pitkät 
matkat paikasta a) paikkaan b), jos hälytys tulee.

Ei siinä kerkeä auttamaan ja pelastamaan kohtuuajassa pe-
lastettavia!

Kuusamossa Rukan paloasema säilytetään, vaikka Kuusa-
mon paloasemalta ajetaan vaadittavassa kymmenessä minuu-
tissa.

Kurenalta Syötteelle noin puolessa tunnissa. Oulusta noin 
tunnissa. Tuleeko tässä nyt se kuuluisa tasa-arvo kysymykseen?

Haluamme elää turvallisessa hirsipääkaupungissa, täällähän 
on poliisikin vain muutamana päivänä paikalla.

Maaseudun ja sivukylien  
palvelujenkin puolesta,
Kaisu Heikkinen
Pudasjärvi

Syötteen paloasema tulisi 
säilyttää

Oulun vaalipiirin kansanedustajat
Pohjois- ja Itä-Suomen EU-rahat on turvattava 
Oulun vaalipiirin kansan-
edustajat vaativat, että Eu-
roopan Unionin aluekehitys-
rahojen (koheesiorahoitus) 
kansallisessa jaossa turva-
taan Itä- ja Pohjois-Suomen 
erityisasema. Maakuntien 
liitot eivät aiemmin pääs-
seet yhteisymmärrykseen 
rahojen jaosta uudella oh-
jelmakaudella, joten päätök-
sen tekee elinkeinoministeri 
Mika Lintilä. Päätöstä raho-
jen kansallisesta jaosta odo-
tetaan loka-marraskuun ai-
kana.

Oulun vaalipiirin kan-
sanedustajat korostavat, 
että suurin osa EU:n Suo-
melle myöntämistä alue-
kehitysrahoista määräytyy 
Itä- ja Pohjois-Suomen omi-
naisuuksien, erityisesti har-
van asutuksen, perusteella. 

On siis perusteltua, että ne 
rahat, jotka Suomelle myön-
netään Itä- ja Pohjois-Suo-
men olosuhteiden nojalla, 
myös käytetään Itä- ja Poh-
jois-Suomessa. 

Kansanedustajat myös 
muistuttavat, että Suomen 
EU-liittymissopimuksessa 
on kirjaukset Itä- ja Pohjois-
Suomen erityisasemasta. Li-
säksi Marinin hallitusohjel-
massa todetaan, että hallitus 
pyrkii turvaamaan Itä- ja 
Pohjois-Suomen erityisase-
man ja aluekehitystukien 
pysyvyyden. Allekirjoitta-
neet Oulun vaalipiirin kan-
sanedustajat odottavat, että 
hallitus pitää kiinni liitty-
missopimus- ja hallitusoh-
jelmakirjauksista.  

Mikäli Itä- ja Pohjois-
Suomen olosuhteiden nojal-

la Suomeen myönnettäviä 
aluekehitystukia aletaan le-
vittämään ympäri Suomen, 
on myös vaarana, ettei näi-
tä tukia enää jatkossa saa-
da EU:sta Suomeen. Alue-
kehityserot Suomen sisällä 
ovat viime vuosina onneksi 
hieman pienentyneet, mut-
ta Itä- ja Pohjois-Suomi ovat 
edelleen monella mittarilla 
jäljessä aluekehityksessä ja 
harvaan asuttujen alueiden 
haasteelliset olosuhteet eivät 
ole hävinneet mihinkään. 

Oulun vaalipiirin kan-
sanedustajat tunnistavat, 
että aluekehityseroja ja ra-
kennemuutoshaasteita, ja 
siten myös tarvetta aluetu-
kirahoitukselle, on myös 
Itä- ja Pohjois-Suomen ulko-
puolisessa Suomessa. Näi-
hin perusteltuihin tarpeisiin 

voidaan vastata esimerkik-
si EU:n elpymispaketin ja 
kansallisten rahoitusmeka-
nismien kautta, ei jakamal-
la EU:n Pohjois- ja Itä-Suo-
meen tarkoitettua rahoitusta 
ympäri maata. 

Oulun vaalipiirin  
kansanedustajat
Hanna-Leena Mattila 
(kesk.), Hanna Sarkkinen 
(vas.), Mari-Leena Talvitie 
(kok.), Juha Pylväs (kesk.), 
Raimo Piirainen (sd.), Pekka 
Aittakumpu (kesk.), Olli Im-
monen (ps.), Katja Hänninen 
(vas.), Merja Kyllönen (vas.), 
Jenni Pitko (vihr.), Mikko 
Kinnunen (kesk.), Tuomas 
Kettunen (kesk.), Ville Vä-
hämäki (ps.).

Romekievarintie muuttumassa 
Ollikantieksi Iso-Syötteellä
Kaupunginhallitus ko-
koontui tiistaina 29.9. Ase-
makaavoitus/ Iso-Syöt-
teen asemaakaavan muutos 
kortteleissa 40, 54 ja 55a 
pidettiin nähtävänä ke-
sä-heinäkuussa. Kaava-
luonnoksesta pyydettiin lau-
sunnot Pohjois-Pohjanmaan 
Ely-keskukselta, Pohjois-
Pohjanmaan liitolta, Poh-
jois-Pohjanmaan museolta, 
Oulu- Koillismaan pelastus-
laitokselta, Caruna Oy:ltä, 
Metsähallitukselta, Oulun-
kaaren ympäristölautakun-
nalta sekä kaupungin vi-
ranomaislautakunnalta. 
Lausunnoissa Metsähallitus 
korostaa kaavoitettavan alu-
een puuston ja viheraluei-
den säilyttämistä mahdolli-
simman laajasti. Caruna Oy 
pyytää lisäämään kaavaan 
muuntamon merkinnät yh-
den olemassa olevan ja yh-
den uuden puistomuun-
tamon kohdalle. Muilla 
lausunnon antajilla ei ollut 
huomautettavaa kaavaluon-
noksesta. Mielipiteissä esi-
tettiin, että uuden Romekie-
varintien osan rakentamisen 
yhteydessä poissiirrettäviä 
maamassoja voisi käyttää 
melusuojana Metsätähden-
tien tonttien suuntaan. Syöt-
teen vesilaitos esitti viemä-
rilinjojen sijaintien osittaista 
tarkistamista ja kaavamää-
räystä rakennettaessa lähel-
le johtolinjoja. Rinneyhtiö 
pyysi ottamaan huomioon 
kulkuyhteyden rinnealueel-
le, mahdollisen uuden tuo-
lihissin sijoittumisen Ro-
mekievarin edustalle sekä 
lumetusvesipumppaamon 
laajennustarpeen. Päätettiin 
hyväksyä laadittu kaavaeh-
dotus ja asettaa nähtäville 

sekä pyytää siitä tarvittavat 
lausunnot. Päätettiin ryhtyä 
muuttamaan Romekievarin-
tien nimi Ollukantieksi vä-
lillä Isosyötteentie – Metsä-
tähdentie ja asettaa nimen 
muutosta osoittavan kartan 
yhtäaikaisesti kaavaehdo-
tuksen kanssa nähtäville.

Kurenalan eteläisen osan 
asemakaavan muutosta 
korttelin 201 pysäköintialu-
eesta pidettiin nähtävänä 
10.09 – 24.09. Kaavaehdo-
tuksesta pyydettiin lausun-
not Pohjois-Pohjanmaan 
Ely-keskukselta, Oulu-Koil-
lismaan pelastuslaitoksel-
ta, kaupungin viranomais-
lautakunnalta, Oulunkaaren 
ympäristöpalveluilta, Caru-
na Oy:ltä, Pudasjärven vesi-
osuuskunnalta ja Pudasjär-
ven Lämpö Oy:ltä. Kellään 
ei ollut huomautettavaa, jo-
ten kaavamuutos esitetään 
kaupunginvaltuuston hy-
väksyttäväksi.

Yhteistuuli 
-tuulivoimahanke
Pudasjärven Perussuo-
malaisten valtuustoryh-
mä vaatii kaupunginhal-
lituksen päätöstä 25.8. 
”Kaavoitusaloite Yhteis-
tuuli tuulivoimahankkeen 
osayleiskaavojen laadinnas-
ta” ottamista uudelleen kä-
siteltäväksi sekä päätöksen 
kumoamista. Maakuntalii-
to on saanut rahoituspää-
töksen Pohjois-Pohjanmaan 
Tuulivoimahankkeeseen, 
jossa selvitetään vireillä ole-
vat tuulivoimahankkeet ja 
mahdollisuuksia myös uu-
siksi hankkeiksi. Tuulivoi-
mahankkeen tietojen pe-
rusteella Maakuntaliiton 

on mahdollista käynnis-
tää maakuntakaavan päivi-
tys erityisesti seudullisten 
(10 tai yli) tuulivoimahank-
keiden osalta vuoden 2021 
aikana, tuottaen koko 
maakuntaa koskevan tuu-
livoiman hankekaavan. 
Edellä mainitut asiat huo-
mioiden Yhteistuuli -han-
ke soveltuu PohjoisPohjan-
maan tuulivoimahankkeen 
aikatauluun. Hallitus päät-
ti hylätä Perussuomalaisten 
vaatimuksen ja jatkaa kaa-
voitushanketta alkuperäi-
sen suunnitelman mukaises-
ti. Maakuntaliitolle esitetään 
Yhteistuulihankkeen otta-
mista mukaan PohjoisPoh-
janmaan Tuulivoimahank-
keeseen.

Varhaiskasvatuksen 
palveluseteli- 
järjestelmä
Kaupunki on päättänyt ot-
taa käyttöön varhaiskas-
vatuksen palvelusetelijär-
jestelmän 1.1.2019. Hyvän 
mielen Lastenhoitopalve-
lut Oy/ Satulinnan ryhmis 
on toimittanut hakemuksen 
varhaiskasvatuksen palve-
lusetelituottajaksi 1.10. al-
kaen. Päätettiin hyväksyä 
Hyvän Mielen Lastenhoito-
palvelut Oy:n varhaiskas-
vatusyksikkö Satulinnan 
ryhmis varhaiskasvatuk-
sen palvelusetelituottajaksi 
ehdollisesti siten, että pää-
tös astuu voimaan, kun ryh-
mäperhepäiväkodin käyt-
töönottotarkastus on tehty 
ja pelastusviranomaisen, ter-
veydensuojeluviranomai-
sen ja kaupungin lausunnot 
on saatu ja toiminta voidaan 
niiden puolesta aloittaa.

WAU-Lentis  
viikonloppu- 
tapahtuma
Pudasjärven Urheilijat oli 
jättänyt kaupungille spon-
sorointitukihakemuksen 
WAU-Lentis viikonloppu – 
tapahtumasta 19.-21.2.2021. 
Tapahtuma olisi osa naisten 
istumalentopallomaajouk-
kueen leiriä Pudasjärvel-
lä. Tapahtumassa sportti-
messut ja maajoukkueen 
harjoitukset ovat julkisia ja 
niitä pääsevät paikkakunta-
laiset katsomaan. Lauantai-
na nuorten sporttidisco on 
maksullinen. Sunnuntaina 
maajoukkue, Pölkky Kuusa-
mosta ja Etta Oulusta pelaa-
vat istumalentopallo näytös-
ottelun. Viikonlopun aikana 
tuodaan esille vammaisur-
heilua ja naisten joukkue-
urheilua. Pudasjärvellä ha-
lutaan tapahtuman avulla 
nostaa naisten joukkueur-
heilun ja vammaisurheilun 
arvostusta. Tapahtuman jär-
jestäjänä toimii Pudasjärven 
Urheilijat, joka on arvioinut 
tapahtuman kokonaiskus-
tannuksiksi 16 000 euroa. 
Päätettiin, että kaupungilla 
ei ole mahdollisuutta osallis-
tua WAU-lentis viikonlopun 
kustannuksiin, mutta kan-
natettiin lämpimästi tapah-
tuman järjestämistä Pudas-
järvellä.

Tarkastuslauta- 
kunnan kertomus
Tarkastuslautakunnan ar-
viointikertomus saatettiin 
tiedoksi ja esitetään lauta-
kunnan suositusten valmis-
telutilanne kaupunginval-
tuustolle.

Pudasjärvi-lehti



8 9nro 40PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti1.10.2020 1.10.2020nro 40

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

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

PudAsjärVeN HAutAustOImIstO 
jA KuKKA Ky, PIHLAjA 
toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Valkoposkihanhella porskuttaa hyvin. Lähes koko Suomen rannikko on valloitettu ja 
varsin lyhyessä ajassa.

Valkoposkihanhesta on 
Suomi saanut mitä toden-
näköisimmin uuden vaki-
tuisen pesimälajin. Lintua 
esiintyy jo Pudasjärvellä-
kin. Valkoposkihanki on 
tervetullut laji Suomen 
hanhilajistoon, kuten on 
laita myös toisen vierasla-
jin kanadanhanhen. Toisin 
kuin kanadanhanhi, val-
koposkihanhi on varsin 
pienikokoinen. Sinisorsa 
on vain hieman valkopos-
kihanhea pienempi. Val-
koposkihanhi on aika lail-
la metsähanhen kokoinen. 
Suomessa on ollut kolme 
alkuperäistä hanhilajia. 
Merihanhen tilanne näyt-
tää varsin hyvälle ja laji on 
jo levittäytynyt rannikol-
ta sisämaahan. Metsähan-
hi on puolestaan hävinnyt 
lähes kokonaan eteläises-
tä Suomesta. Hanhi on 
enempi tai vähempi sidok-
sissa luonnontilaisiin soi-
hin. 

Kolmas alkuperäinen 
hanhilaji maassamme on 
kiljuhanhi, joka on kuollut 
Suomesta sukupuuttoon. 
Vielä 1990-luvun puolivä-
lissä Suomen lapissa kit-
kutteli pieni luonnonti-
lainen kiljuhanhikanta, 
mutta 2000-luvulla ei pe-
sintöjä ole juuri ollut. Kil-

Valkoposkihanhi on tullut jäädäkseen
juhanhea on yritetty auttaa 
tarhauksella, mutta tulokset 
ovat olleet varsin vaatimat-
tomia. Kiljuhanhen kohta-
loksi koitui todennäköisesti 
metsästys talvehtimisalueil-
la. Valkoposkihanhella sen 
sijaan porskuttaa hyvin. Lä-
hes koko Suomen rannikko 
on valloitettu ja varsin lyhy-
essä ajassa. Hanhea esiintyy 
nykyisin itäiseltä Suomen-
lahdelta Perämerenpohjuk-
kaan saakka.

Tällä hetkellä runsastu-
nut kanta on jo leviämässä 
voimallisesti sisämaahan ja 
muun muassa Päijänteellä 
oleskelee kesäisin jo kymme-
niä hanhia. Erityisesti suuret 
selkävedet ovat olleet val-
koposkihanhen mieleen ja 
hanhia näkee muun muas-
sa Kallavedellä ja Oulujär-
vellä. Valkoposkihanhi al-
koi levittäytyä sisämaahan 
jo 2000-luvun alkupuolella 
ja muun muassa Tampereel-
la laji pesi 2003 ensimmäi-
sen kerran. Valkoposkihan-
hi ei ole Suomelle mitenkään 
tuiki tuntematon laji, ku-
ten vaikkapa kanadanhanhi. 
Valkoposkihanhet ovat len-
täneet muutolla Suomen yli 
jo iät ja ajat pohjoisille pesi-
mäpaikoilleen. Jäämerelle 
matkalla olevat linnut ovat 
jääneet usein pelloille ja ran-

taniityille levähtämään ja ra-
vinnon hakuun. Sisämaan 
pesinnät eroavat meren ran-
nikon pesinnöistä siinä, että 
tähän asti valkoposkihan-
het ovat pesineet sisämaas-
sa enimmäkseen yksittäis-
parein. Rannikolla hanhet 
pesivät usein kymmenien-
kin parien yhdyskuntina. 
Vaikka valkoposkihanhet 
viihtyvät muutolla heinäisil-
lä rantaniityillä, ovat pesät 
usein melko karuissa ympä-
ristöissä. Pesäpaikka voi olla 
avoimella tai puoliavoimel-
la pienellä luodolla tai saa-
ressa. 

Kannan kasvaessa laji 
on joutunut tinkimään hie-
man pesäpaikkojen suh-
teen. Suomessa valko-
poskihanhi pesii täysin 
erilaisessa ympäristössä 
kuin Venäjän tundralla, mis-
sä linnut viihtyvät korkeil-
la rantakallioilla ja törmillä. 
Kuten kanadanhanhi, myös 
valkoposkihanhi valloitti en-
nen Suomea Ruotsin ranni-
kon. Ruotsissa kannan kas-
vu alkoi jo 1970-luvun alussa 
ja Suomessa noin kymme-
nen vuotta myöhemmin. 
Leviäminen alkoi etupääs-
sä Helsingistä käsin ja yksi 
ensimmäisistä pesimäalu-
eista oli Helsingin Kruunu-
vuorenlahti. Kanadanhanhi 

tuotiin Suomeen riistalajik-
si, kun taas valkoposkihan-
hi on valloittanut Suomen 
etupäässä omin toimin. Val-
koposkihanhen leviämistä 
Suomeen on edesauttanut 
Ruotsin voimistunut kanta. 
Apuna on ollut myös pesi-
mään jääneet muuttolinnut 
ja muutamat tarhakarku-
laiset. Keväisin ja syksyisin 
valkoposkihanhien muut-
toa on ilo seurata. Komeat 
aurat lentävät ryhdikkääs-
ti ja tiukassa järjestyksessä, 
eikä lento ole holtittoman 
poukkoilevaa kuin vaikka-
pa sepelhanhella. Valkopos-
kihanhia näkee enemmän si-

sämaassa syysmuutolla kuin 
kevätmuutolla. Myös monet 
muuta lintulajit muuttavat 
syysmuutolla leveämpänä 
rintamana kuin keväällä. Lä-
hes kaikki Venäjällä pesivät 
valkoposkihanhet muutta-
vat Hollantiin talvehtimaan. 
Suurin osa hanhien muutos-
ta tapahtuu itäistä Suomen-
lahtea pitkin. Linnut käyt-
tävät muutolla niin Venäjän 
kuin Suomenkin maaperää.

Viime vuosikymmeninä 
muuttavien valkoposkihan-
hien määrä on lisääntynyt 
Suomen puolella. Syynä on 
osittain ollut Venäjän puo-
lella vähentynyt maatalo-

us ja peltojen määrä. Pel-
lot ovat metsittyneet ja 
hanhet joutuvat laidunta-
maan muutolla Suomen 
puolella. Valkoposkihan-
hi on edelleen Suomessa 
rauhoitettu laji, ei riistala-
ji. Edes luvalla ammuttuja 
lintuja ei saa syödä. Muun 
muassa kanadanhanhi on 
riistalaji ja ammuttu lintu 
kuuluu maanomistajalle. 
On hyvin todennäköistä, 
että myös valkoposkihan-
hesta tulee aikanaan uusi 
riistalaji, mikäli laji lisään-
tyy nykyiseen tahtiin.

Jarmo Vacklin
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OSTETAAN

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
ALASI  AMMATTILAINEN, 

ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUATAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

taksi 
siuruainen

MAANRAKENNUSTA

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

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

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

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

Palveluhakemisto

Suora yhteys pankkiisi
Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939 

Sijoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

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

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SäHKö-, KYLMä-, 

PELTITYöT SEKä TARVIKKEET
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

OSTETAAN

Halutaan ostaa
PyöröHIrsINeN 
LAtOKeHIKKO
5x5 m tai 5x4 m.
p. 0400 383 704.

Taulu Taistelevat metsot 
112x72 cm tarpeettomana. 
Hinta 65 €. P. 040 540 6596.

Myydään Audi 100 2.2 Bens. 
vm. -85 Kats. 8/20. Siisti. P. 
040 540 0702.

Myydään Puistotie 3, siisti, 
saunallinen kaksio 2. krs. Heti 
vapaa. P. 040 564 1206.

VUOKRATAAN

VUOKRATAAN Rauhallisella 
alueella sijaitseva tilava, hy-
väkuntoinen rivitaloasunto 4 
h+k+s, 88 m². P. 040 752 1955.

Kunniakierros jo 39. kerran 
– muistoja myös 50 vuoden takaa
Pudasjärven Urheilijat järjes-
ti torstaina 17.9. Suojalinnan 
urheilukentällä kunniakier-
rostapahtumaan 39. kerran. 
Tapahtuma on pidetty tavalli-
sesti kesäkuussa, mutta koro-
nan vuoksi se siirtyi syyskuul-
le. Kunniakierros on tunnin 
kestävä Suomen Urheiluliiton 
ja sen jäsenseurojen yhteinen 
valtakunnallinen varainke-
ruukampanja, jonka urheilu-
seurat organisoivat paikalli-
sesti. Kunniakierrosperinne 
on jatkunut jo yli 38 vuotta ja 
seurat ovat keränneet varo-
ja toimintaansa yli 34 miljoo-
naa euroa. Kampanjan tuotto 
käytetään yleisurheilutyöhön 
seuroissa, piireissä ja SUL:ssa. 
Kunniakierroksen ideana on 
haastaa seuraväki keräämään 
tukijoita yrityksiltä ja yksi-
tyishenkilöiltä. 

Suojalinnalla kunnia-
kierrostapahtumaa vauhdit-
ti mm. Suomen tämän het-
ken paras kestävyysjuoksija 
Annemari Kiekara. Pudasjär-
veläislähtöinen Reino Haa-
rahiltunen kertoi nähneensä 
tapahtuman ilmoituksen leh-
destä. Hän tuli Suojalinnan 
urheilukentälle ensimmäis-
tä kertaa 50 vuoteen, jolloin 
17-vuotiaana juoksi 800 met-
riä alle kahden minuutissa. 
Hän kertoi Pudasjärvellä tuo-
na aikana olleen vilkasta ur-
heilu- ja seuratoimintaa, joka 
on antanut Haarahiltusellekin 
hyvän pohjan kunnon hoi-
tamiseen koko elämän ajak-

si. Tällä hetkellä Reino kertoi 
asuvansa Oulussa, mutta asu-
vansa yhdessä vaimonsa Pir-
jon kanssa kesäajat Livojo-
en varressa Kynkäällä. Siellä 
ajankuluna on muun muassa 
polttopuiden teko hyötylii-
kuntana. Puupinoja löytyy pi-
hapiiristä reilut 100 pinokuu-
tiometriä. HT

Tämän vuoden kunniakierrostapahtuma oli poikkeuksellisesti syyskuussa. Suojalinnan 
rataa kierrettiin kävellen ja hölkäten tunnin ajan. Lähdössä osallistujia olivat vauhditta-
massa Annemari ja Mika Kiekara. 

Reino Haarahiltusella oli 
Suojalinnan urheilukentäl-
tä sykähdyttäviä muistoja 

50 vuoden takaa, jolloin vii-
meksi oli kentällä kilpaile-

massa. 

Laulupedagogi Raimo Nie-
mikorpi oppilaineen tuo 
eläinkonsertin Pudasjärven 
seurakuntatalolle tostaina 
1.10. kello 18.00.

Tervetuloa joukolla
 nauttimaan eläinlauluista! 

Eläimet seurakuntatalolla

Vilhelmiina Heikkilä ja Hen-
riikka Ranta ovat Gioachino 
Rossinin mainion kissadue-
ton esittäjät.

Ostetaan käytetty asuntovau-
nun vetopää jarruttomaan pe-
räkärryyn. p. 0400 385 281. 

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudas-
torin kautta, Pudastorin normaalit 
kirpputorimyynti- /ostoilmoitukset 
ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. 
Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuok-
raukset sekä kuvalliset ilmoitykset 
ovat 17,74 € + alv + pienlaskutus-
lisä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan laittaa 
yhteydenottoa varten puh. numerosi 
tai osoitteen.
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Valikainen ja Kiekara nopeimmat Huippukympillä

Aurinkoisissa, mutta hieman 
tuulisissa olosuhteissa juos-
tiin lauantaina 19.9. Iso-Syöt-
teellä sekä Huippukymppi 
että Iso-Syöte Classic Trail-
run (= polkujuoksu). Huip-

pukymppi oli järjestykses-
sään 11. Osallistujajoukkoa 
karsi samana päivänä jär-
jestetyt useat muut pitkien 
matkojen kisat. Muun muas-
sa Posiolla Kaarlo Maaninka 

juoksuun osallistui yli 100 ur-
heilijaa. 

Juoksussa on joka kerta 
mitattu juoksijoiden kuntoa 
toden teolla. Matkat olivat 
kahdesta kilometristä kym-

meneen kilometriin, sarjas-
ta riippuen. Jokainen matka 
päättyi Hotelli Iso-Syötteen 
pihalle 405 metrin korke-
uteen. Kaikissa sarjoissa 
juoksijat saivat kivuta mut-

kaista ja suhteellisen jyrkkä-
piirteistä tietä kohti maalia. 
4,4 kilometrin ja 10 kilomet-
rin juoksijat nousivat viimei-
set kolme kilometriä koko 
ajan ylämäkeä. Kilpasarjoja 
oli 11-vuotiaista 65- vuotiai-
siin asti. Lisäksi löytyi N / M 
– kuntosarjat ja myös sauva-
kävelymahdollisuus. 

Kalajoelta oli ryhmä kovia 
juoksijoita, joista parhaim-
man ajan 36.46 kellotti Ee-
lis Valikainen. Hän jäi kui-
tenkin muutaman minuutin 
miesten tavoiteajasta, jonka 
alittaminen olisi tiennyt 1000 
euron palkkiota. Naisten sar-

jassa parhaimman ajan juok-
si Pudasjärven urheilijoita 
edustava Annemari Kiekara, 
joka alitti reilusti naisten sar-
jan tavoiteajan ja kuittasi ajal-
laan 36.55 1000 euron palkki-
on. 

21 kilometrin polkujuok-
sussa naisten kolme nopein-
ta olivat Marika Krohns PuU 
1.44,24, Henna Vanhanen Pu-
dasjärven Urheilijat 1.52,07 ja 
Susanna Väliheikki Liminka 
2.03,04. Miesten nopeimmat 
olivat: Panu Lieto 1.40,20, 
Henri Kaprio 1.43,53 ja Olli 
Suorsa 1.45,01. Polkujuok-
sussa oli reilut 30 juoksijaa. 

Syötteellä asuva Juha Ron-
kainen saapumassa maaliin 
ajassa 1.02,52. 

Miesten sarjan voittaja Eelis Valikainen ja naisten sarjan voittaja Annemari Kiekara juoksivat lähes koko matkan yhdessä 
toisiaan kirittäen. Loppunousussa Eelis sai vetäistyä yhdeksän sekunnin etumatkan. 

Huippukympin lähtölaukaus on pamahtanut, edessä haastava 10 km matka.

Rinnenousun puolivälissä katsojia ja kannustajia. 

Lähtöä odottelemassa miesten kuntosarjan voittaja iiläinen Veli Paakkola, 4,4 kilometrin 
pudasjärveläiset sauvakävelijät Heimo Turunen ja Eila Lahtinen sekä iiläiset Eija Paakkola, 
Riitta Paakkola ja Anna Turtinen, joka on myös Syötteen vapaa-ajan asukas. 

Väliaikoja ottamassa Paavo ja Aino Ervasti sekä Pirkko ja 
Lauri Suorsa.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKIsyötteen taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + pvm)

samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

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

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

taksi Piipponen Oy

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
TanssiT PinTamolla

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

La 3.10. klo 20.00–24.00
TanssiTTaa

tuLossa: La 17.10. ässät, 
La 31.10. toni jaatinen band

merja
juuTinen

syysjuhla kyläläisille/
mökkiläisille/Talkoolaisille

huom! Lauantaina 7.11. 

POIKKEUS 
PALVELU-
AJOISSA
H a l l i n t o t o i m i n n a n 
virkistyspäivän takia 
kaupungintalon asia-
kaspalvelupiste ja pu-
helinvaihde on suljettu 
perjantaina 2.10.
Kaupungintalolla voi 
tuolloin asioida vain 
varaamalla ajan suo-
raan siltä henkilöltä, 
jota asia koskee.

VALTUUSTON 
KOKOUS
Valtuuston kokous pi-
detään Hirsikampuk-
sen liikuntasalissa 
torstaina 8. päivänä 
lokakuuta 2020 alkaen 
klo 16:00. 
Luettelo kokouksessa 
käsiteltävistä asioista 
on nähtävänä 1.10.2020 
alkaen kaupungin ylei-
sessä tietoverkossa 
osoitteessa www.pu-
dasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastettu 
pöytäkirja on nähtä-
vänä kaupungin ylei-
sessä tietoverkossa 
13.10.2020 alkaen.

Pudasjärvi 25.9.2020 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.

Puu LeNtOPALLOjAOstO
Tyttölentopalloa liikuntahallilla la 3.10.   
Mukana Kuusamon Pallo-Karhut, 
TornionLentis88 ja emännät, PuU C- tyttöjä.
Pelit alkavat klo 10.30 PuU - Paka, 12.15 Paka - Lentis88 
ja 13.45 Lentis88 - PuU.
Tule paikalle kannustamaan tyttöjä! Kioski paikalla. 
Noudatamme koronasääntöjä.

Koskenhovilla su 4.10.2020 klo 18.00.
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

sääNtömääräINeN 
syysKOKOus

pidetään lauantaina 17.10.2020 
klo 12.00 Pudasjärven kaupungintalolla 

kokoustila Otavassa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa! 

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry:n 

Hallitus

Tulokset 
Huippukymppi
Miehet yleinen: 1.Eelis Va-
likainen Kalajoki 36,46, 2. Eli-
as Valikainen Kalajoki 39,53, 3. 
Veli-Matti Junnikkala Kalajoki 
43,29, 4. Jukka Illikainen Pudas-
järvi 46,09. 
M 45v 1. Tommi Sillanpää SK 
Pohjantähti 58,41.
M 50v 1. Kari Kokko Utajär-
vi 46,04, 2. Jorma Paaso Jope-
ra 54,09. 
M 55 1. Taisto Latvalehto Li-
minka 48,26, 2. Jorma Kyllönen 
Kuhmo 51,10, 3. Antti Pietilä 
Paksumahat 52,59.
M 60v 1. Taisto Puurunen 
49,49. 
M 70 v 1. Paavo Juurikka PuU 
53,10. 
M kunto 1. Veli Paakkola Ii 
58,56, Leevi Moilanen KEV 
1.00,39, 3. Niilo Vainikainen 
1.02,32, 4. Juha Ronkainen PuU 
1.02,52.
M kunto 4,4 km 1. Heimo Tu-
runen 53,52.
Naiset yleinen 1. Annemari 
Kiekara PuU 36,55, 2. Maria Vir-
pi Kalajoki 46,02, 3. Iisa Vuollet 
Kalajoki 46,42, 4. Salla Loukusa 
Taivalkoski 47,18, 5. Alisa Vuol-
let Kalajoki 52,08, 6. Anne Vuoti 
YppU 1.04,35. 
N 40v 1. Paula Erkkilä 54,34. 
N 50 v 1. Lilja Buller Taivalkos-
ki 59,26. 
N Kunto 10 km 1. Helmi Rii-
himäki 1.04,43, 2. Johanna Hiii-
tola-Keinänen 1.12,37. 
N Kunto 4,4 km 1. Riitta 
Paakkola Ii 39,56, 2. Eija Paak-
kola Ii 40,16, 3. Anna Turtinen Ii 
41,13, 4. Eila Lahtinen Pudasjär-
vi 53,52.
M 17v 5 km 1. Emil Huomo 
Oulu 17.14. 
Pojat 15 v 5 km 1. Kalle Hi-
manka Kalajoki 18,42, 2. Oscar 
Rahja Kalajoki 19.35, 3. Otto 
Passoja Oulu 20,49.
Pojat 13 v 2 km 1. Aleksi 
Vuorma PuU 11.15.
Tytöt 13 v 2 km 1. Alma 
Junnikkala Kalajoki 11.49, 2. 
Lotta Oja Kalajoki 12,30, 3. Silja 

70-vuotiaiden sarjan voittaja pudasjärveläinen Paavo 
Juurikka juoksi hyvän ajan 53,10. Talkootehtävissä ollut 
78-vuotias Heikki Paukkeri suoritti seuraavana viikonlop-
puna Terwamaratonin noin 5.15 aikaan, joka oli hänen 205 
maratoninsa. 

Huippukympin kesto-osallistuja Taisto Puurunen, kisatal-
koolainen Raimo Moilanen ja oululainen Syötteen mökkiläi-
nen Ulla Passoja tarkastelemassa Huippukympin reittikart-
taa, jossa alku juostaan Iso-Syötteen juurella ja lopussa on 
tiukka nousu tunturin huipulle. 

Alahäivälä PuU 13,03, 4. Anniina 
Hyvärinen PuU 13,19. 
Tytöt 11 v 2 km 1. Emmi 
Majava PuU 13,34, 2. Elsa Passo-
ja Oulu 14,07. 

Polkujuoksu 
Miehet 21 km 1. Panu Lie-
to 1.40,20, 2. Henri Kaprio 
1.43,53, 3. Olli Suorsa 1.45,01, 
4. Niko Hakulinen 1.45,10, 5. 
Jani Kauppila 1.45,31, 6. Janne 
Kauppila 1.47,11, 7. Tatu Kor-
honen 1.47,52, 8. Mika Kaup-
pinen 1.48,27, 9. Seppo Kel-
lokumpu 1.51,33, 10. Hannu 
Pietilä 1.51,43, 11. Sauli Kuo-
pus 1.53,00, 12. Mikko Halvari 
1.58,55, 13. Pekka Laurila-Har-
ju 2.00,13, 14. Mikael Väliheik-
ki 2.01,36, 15. Saku Tukeva 
2.07,55, 16. Jere Nisula 2.10,03, 
17. Janne Luokkanen 2.10,58, 
18. Matti Hiitola 1.11,22, 19. Ari 
Suorsa 2.16,21, 20. Arto Lam-
berg 2.19,46, 21. Antti Juntto-
la 2.26,47, 22. Jari Mäki-Runsas 
2.04,14. 
Naiset 21 km 1.Marika 
Krohns 1.44,24, 2. Henna Van-
hanen 1.52,07, 3. Susanna Väli-
heikki 2.03,04, 4. Satu Siika-Aho 
2.08,49, 5. Minna Laurila-Har-
ju 2.11,56, 6. Saana Ukkonen 
2.12,00, 7. Heli Vierto-Suor-
sa 2.15,10, 8. Eveliina Niku-
la 2.45,00. 9. Sanni Junttola 
2.46,42. 

Moninkertainen huippu-
kympin juoksija Timo Vä-
häkuopus toimi tällä kertaa 
talkoolaisena liikenteenoh-
jaajana. 

Vierailijana Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin
 toiminnanjohtaja Tiina Jurvelin Oulusta. Arvontaa, 

voittojen tuomista toivotaan.

Pudasjärven alueen Sydänyhdistyksen  
LokAkuun kerho-
kokoonTuMinen

ma 5.10. klo 13 
seurakuntakeskuksessa. 

Kahvitarjoilu.  
Tervetuloa!

Tuulivoima on nykytiedon mukaan energialähde puhtaimmasta 
päästä. Rakentaminen on tähän mennessä keskittynyt Suomes-
sa rannikkoalueille, mutta tekniikan kehittyessä ja mastokorke-
uksien noustessa sisämaan tuulivoimapuistojen rakentaminen 
on tullut kannattavaksi.

On arvioitu, että vuonna 2023 tuulivoima kattaa 17 pro-
senttia Suomen sähköntuotannosta. Pudasjärven ei kannata 
olla vain passiivinen sivustaseuraaja tässä uusiutuvien energian-
tuotantomuotojen kehityksessä, vaan suhtautua avoimesti tek-
niikan suomiin mahdollisuuksiin.

Tuulivoima on laajasti hyväksytty energiamuoto. Tuulivoima-
puiston tullessa lähialueille asukkaat haluavat puiston suunnit-
telusta riittävästi tietoa. Paikallisten asukkaiden ja tuulivoiman 
rakentajien välillä on tärkeä saavuttaa toimiva neuvotteluyhte-
ys. Avoin tiedottaminen ja vuoropuhelu kuntalaisten ja maan-
omistajien kanssa on tarpeellista. 

Tuulivoima hyödyttää aluetta sekä rakentamisaikaisten että 
pysyvien työpaikkojen muodossa. Lisäksi alue profiloituu ym-
päristöystävällisen energian tuotannosta, joka lisää alueen 
myönteistä imagoa. Tulevaisuudessa tuulivoiman kiinteistövero 
tuottaa tuloja kunnan verotuloon, joka käytetään kaikkien kun-
talaisten palvelutuotantoon.

Keskustan Pudasjärven valtuustoryhmä ja kunnallisjärjestö 
suhtautuvat myönteisesti tuulivoimaan ja sen alueelle tuomiin 
vaikutuksiin. Keskusta kannustaa sekä tuulivoimaa tuottavia yh-
tiöitä että kuntalaisia toimivaan keskinäiseen vuoropuheluun 
ja vaikuttamiseen tuulivoiman suunnittelussa ja toteutuksessa.

Keskustan Pudasjärven valtuustoryhmä
Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestön hallitus

Tuulesta voimaa

Rajalta Rajalle hiihdon järjestäjät: Kuusamon kaupunki, Taival-
kosken kunta, Pudasjärven kaupunki, Ranuan kunta, Kemin-
maan kunta ja Tornion kaupunki ovat tehneet päätöksen, että 
eivät järjestä 38. Rajalta Rajalle hiihtoa maaliskuussa 2021 ko-
ronaviruspandemian vuoksi.

-Haluamme toimia vastuullisesti ja oikein sekä taata osallis-
tujien ja talkoolaisten terveyden ja turvallisuuden, Pudasjärven 
kaupunginjohtaja Tomi Timonen kiteyttää järjestäjien yksimieli-
set ajatukset. Järjestäjät lupaavat kehittää tapahtumaa ja se jär-
jestetään seuraavan kerran maaliskuussa 2022. Tarkempi ajan-
kohta tiedotetaan kesällä 2021.

Minna Hirvonen, Pudasjärven kaupunki

Rajalta rajalle hiihto siirtyy 
vuodella

KIrPPIs Pe-LA 
2.-3.10.  

KLO 11-15
Lukiontie 1 

(ent. leipomo) 
Tervetuloa!

Pudasjärven Yrittäjien Senioriyrittäjien
syksyinen kokoontuminen 

ke 7.10. klo 11 ravintola Meritassa. 
 Vierailijana ex kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila. 

Tervetuloa!
Lounasruokailu.

Lue Pudasjärvi-lehti 
netistä: 

www.vkkmedia.fi
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Kävelyn hurmaa Hirvaskoskella

Tonnin kävelytapahtuman aloitus viime vuonna. Kävijöitä oli 14 ja kilometrejä kertyi noin 
650. Jorma Puurusella kertyi vuorokauden aikana 100 km.

Todellinen kuntoiluviik-
ko on tulossa Korentokan-
kaan poluille Hirvaskosken 
koulun tuntumassa. SoVen 
tonnikävely toimii nyt Rus-
katonnin nimellä. Sitä kä-
vellään kyläläisten ja toivot-
tavasti vieraidenkin voimin 
lauantaina 3.10. kello 16 
alkaen. Kävelyaika jatkuu 
vuorokauden ajan eli sun-
nuntaihin kello 16 saakka. 
Kävellä voi koululta merkit-
ty neljän kilometrin polkua 
tai omilla maisemilla pol-
kuja pitkin tai vaikkapa kar-
paloita etsien. Kävelymat-
ka ilmoitetaan Tulitaukoon 
tai sunnuntaina kävelyajan 
päättymisminuuteilla kou-
lulla. Osallistumismaksua ei 
ole. Arvontaa on kuitenkin 
kaikkien osallistujien kesken 
heti tapahtuman päätyttyä. 

Palkintoja on runsaasti. 
Syyskuun alkupuolelta 

sateen vuoksi siirretty So-
Ven 24h kävely-juoksu-
tapahtuma on seuraavana 
viikonloppuna lauantaina 
10.10. kello 15 alkaen Hir-
vaskosken koululta. Tavoit-
teena on kävellä aikaisem-
pien vuosien tapaan yli 50 
kilometrin suorituksia. Yh-
tenä tavoitteena on rikkoa 
Paula Mannisen 110 kilo-
metrin ennätyspitkä suori-
tus muutaman vuoden ta-
kaa. Kilpailun puuhamies 
Pekka Kinnunen on luvan-
nut maksaa omasta pussis-
taan Paulan ennätyksen rik-
kojan osallistumismaksun. 

Kinnusen mukaan yli 
kuuden tunnin yhtämittai-
nen ultraliikunta on ehkä 
yksi tulevista liikuntaan 

kannustavista lajeista. On-
han polkujuoksuja, alamä-
kipyöräilyä, circuit training 
kuntopiirejä ym. nimityksiä 
tutuille liikuntamuodoille. 
Ultratapahtumissa on yleen-
sä minimisuoritus kuu-
si tuntia, usein 12 tuntia tai 
jopa 24 h, kuten nyt Hirvas-
koskella, kertoo Kinnunen. 

Hän kannustaa samal-
la osallistumaan esimer-
kiksi lauantaina 15-22 ja 
sunnuntaina 8-14.30. Lyhy-
emmilläkin suorituksilla voi 
osallistua. Peseytymismah-
dollisuus on koululla. 

Osallistumismaksun 30 
euroa voi maksaa lähtöpai-
kalla. Kolme parasta mies-
ten ja naisten suoritusta pal-
kitaan. Yhtenä palkintona 
on muun muassa Nesteen 
100 euron lahjakortti. HT

Syysistutukset tasaavat metsätalouden työvoimatarvetta
Nyt päättymässä olevalla is-
tutuskaudella taimet istutet-
tiin koronapandemian vuok-
si tavanomaista useammin 
kotimaisella työvoimalla. 
Viime vuosina istutuksista 
paikoin jo neljännes on teh-
ty ulkomaisen kausityövoi-
man avulla.

Metsäpuita voidaan is-
tuttaa eteläisessä Suomes-
sa jopa syyskuun loppuun 
saakka. Metsäammattilai-
set ja metsänomistajat luot-
tavat kuitenkin edelleen pää-
osin kevät- ja kesäistutuksiin. 
Suomessa istutetaan vuosit-
tain reilut 150 miljoonaa tain-
ta, joista noin 20 miljoonaa 
tainta istutetaan syksyllä. 

Syysistutus on tarpeen, 

jotta istuttajien työmäärä ta-
saantuu ja istuttajia riittää 
työmaille. Menetelmässä on 
myös riskinsä. Syksyllä istu-
tetut taimet eivät ehdi juur-
tua, joten alkukehitys voi 
ensimmäisinä vuosina olla 
hitaampaa kuin keväällä ja 
kesällä lämpimään maahan 
istutetuilla taimilla.  

- Syysistutuksissa myös 
tuhoriskit ovat suuremmat 
kuin kevätistutuksissa, vaik-
ka harkiten tehtynä syysis-
tutuksilla voi hyvin jatkaa 
istutuskautta, sanoo metsän-
hoidon johtava asiantuntija 
Markku Remes Suomen met-
säkeskuksesta.  

- Metsänomistajat akti-
voituivat keväällä, ja istu-

tuksia tehtiin silloin tavallis-
ta enemmän omatoimisesti. 
Työvoiman rajallisuus ei kui-
tenkaan lisännyt syysistu-
tuksia, vaan osa tälle kaudel-
le suunnitelluista istutuksista 
siirtyi keväällä olleen työvoi-
mapulan vuoksi ensi vuodel-
le, Remes kertoo. 

Syksyllä kannattaa 
istuttaa vain  
keskikarkeille maille 
Kasvupaikan valinta sekä 
huolellinen maanmuokkaus 
ja istutustyö korostuvat syys-
istutuksissa, sillä taimet en-
nättävät parhaimmillaankin 
juurtua vain vähän ennen 
talvea. Taimia tulisi istuttaa 

syksyllä vain keskikarkeille 
maalajeille, jolloin tuhoriski 
vähenee.  

- Taimien tuhoutumista 
syysistutuksissa voidaan vä-
hentää istuttamalla taimet 
riittävän syvälle sekä vält-
tämällä liian hienojakoisia 
tai karkeita maalajeja. Maan 
toistuva jäätyminen ja sula-
minen syksyisin ja keväisin 
nostaa hienojakoisilla mailla 
taimia ylös. Karkeat maalajit 
kuivavat syksylläkin helpos-
ti, joten taimet voivat kärsiä 
myös vedenpuutteesta, Re-
mes sanoo.  

Syyshallojen vaurioris-
ki on suurin alavilla kasvu-
paikoilla. Erityisesti pienet 
taimet voivat vaurioitua ke-

vätahavan seurauksena, kun 
aurinko ja tuuli haihduttavat 
neulasista vettä, mutta taimi 
ei saa imettyä vettä routaises-
ta maasta.  

Kuusi on  
turvallisin valinta 
syysistutuksiin 
Syysistutukseen soveltuvat 
parhaiten kuusen paakku-
taimet, joita voidaan istut-
taa keväästä alkaen aina syk-
syyn saakka. Myös pienten 
koivujen istuttaminen on-
nistuu syksyllä hyvin, mut-
ta isoja koivuja kannattaa is-
tuttaa harkiten, sillä niiden 
menestymisestä on vähän 
kokemusta. Männyt kan-

nattaa kuitenkin istuttaa ke-
väällä, sillä kuiville ja karke-
arakeisille maille istutettavat 
männyt ovat kärsineet kuus-
ta enemmän kuivamisesta 
syysistutuksissa.  

Kuusen osuus kaikista is-
tutuskaudella istutettavista 
taimista on noin 70 prosent-
tia, männyn reilu neljännes 
ja rauduskoivun noin kolme 
prosenttia. Muiden puulaji-
en osuus taimista on hyvin 
pieni.  Uudistushakkuiden 
määrät vaihtelevat suures-
ti vuosittain. Hakkuualoja 
uudistetaan kuitenkin jopa 
usean vuoden viiveellä, jo-
ten vuotuiset vaihtelut tai-
mimäärissä ovat pienempiä 
kuin hakkuiden erot. 

”Paljon uskoa itseen pitkästä 
aikaa”, ”ideoita ja haaveita 
kuntoutumisesta ja työllis-
tymisestä”, ”mahtavaa olla 
mukana”, ”kotonakin saa-
nut enemmän aikaiseksi”, 
”ei mitään uutta opittuna”, 
”vahvistusta omalle CV:lle 
ja työhakemukselle”, ”suun-
nitelmissa työ- ja lisäopin-
not”, ”opiskelupaikkaa haet-
tu”- oli omilla voimavaroilla 
työelämäänvalmennuksen 
osallistujien kommentteina 
valmennuksesta.

Pudasjärveläisille työn-

hakijoille räätälöitiin 10 
päivää kestävä valmen-
nus, joka järjestettiin Lie-
peen pappilan tiloissa syys-
kuun lopussa. Ymmärrys 
omista voimavaroista on tär-
keää päästäkseen eteenpäin 
työ- koulutus- tai kuntou-
tuspolulla. Valmennuksen 
kouluttajana toiminut val-
mennuskeskus Publicin ura-
valmentaja Ulla Mehtälä oli 
tyytyväinen pienen ryhmän 
kanssa työskentelyyn. Hän 
kertoi, että päivien aikana 
omien taitojen ja vahvuuk-

sien tunnistamista on kar-
toitettu, yhdessä on myös 
selvitetty osatyökykyisel-
le tarjolla olevia palveluita. 
Lisäksi valmennuksessa on 
käyty läpi ja viety eteenpäin 
jokaisen omaa työnhaun tai 
koulutuksen suunnitelmaa. 
Koulutuksiin on tehty myös 
hakemuksia.

Valmennuksessa oli mu-
kana kuusi pudasjärveläistä 
työnhakijaa. 

”Oli todella vaikeaa osata 
tunnistaa omia vahvuuksia, 
mutta valmennuksesta sai 

uutta intoa ja uskoa itseen-
sä”, kertoi kymmenen päi-
vää uurastanut Kaisa Kum-
mala. 

Valmennus oli Vahvaksi 
- osatyökykyisten työllistä-
minen -ESR-hankkeen ura-
valmennus. Palvelu suunni-
teltiin yhdessä TE-toimiston 
asiantuntijoiden kanssa.

Valmennuksen lisäksi 
hankkeen asiakkaat toivoi-
vat hankkeen tarjoavan heil-
le neuropsykologisia testejä, 
uimahalli/kuntosali vuoro-
ja, kuntotestejä ja fysiotera-

piaa yksin tai ryhmämuo-
toisena. Näitä palveluita 
luvattiin lähteä mahdollis-
tamaan Vahvaksi -hankkeen 
toimesta. Hankkeessa pyri-
tään järjestämään asiakkai-
den tarpeiden mukaista toi-
mintaa. Esimerkkinä kaikille 
työnhakijoille oli avoin mak-
karahetki -tapahtuma, joka 
jatkuu jokaisen kuukauden 
ensimmäisenä maanantai-
na Liepeen väentuvalla kel-
lo 11-13.

Vahvaksi-hanke on tu-
kemassa osatyökykyisten ja 

pitkään työttömänä olleiden 
polkua takaisin työelämään 
ja rakentamassa verkosto-
yhteistyön avulla pudas-
järveläistä oastyökykyisten 
työllistämisen mallia. Toi-
minnasta löytyy tietoa hank-
keen nettisivuilta. Yhteyttä 
voi ottaa nettisivujen kaut-
ta tai soittamalla. Hankkeen 
työntekijät ovat asiakkaan 
rinnalla tukemassa tässä het-
kessä ja tulevaisuudessa.

Aili Jussila 

Valmennuksesta uutta intoa ja uskoa itseensä


