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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Joulunavaus 
virtuaalisesti 

ensi viikon 
perjantaina s. 3

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 12.11.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvilehti.fi, jo keskiviikkoiltana

PUDASJÄRVEN TEE SE ITSE HALLI 

Teollisuustie 12, Pudasjärvi
VARAA AIkASI p. 040 531 6262

Seuraava tarjous on voimassa 2020 vuoden loppuun:

Vuokraa päiväksi klo 7-15.30 TI-halli omaan käyttöön 50 eurolla. 

Voit puhdistaa autosi sisältä ja päältä hallimme välineillä. 

AJoNEUVo PUHTAAkSI SISÄLTÄ JA PÄÄLTÄ TALVEkSI.
Nyt on myös hyvä aika vahata auton maalipinta talven 
loska- ja suolakelejä vastaan.

UUTUUTENA tekstiilipesuri sisäverhouksien puhdistukseen. 
olemme myös hankkineet laadukkaan käsikiillotuskoneen maalipinnan 
hoitoon. Tietysti hallistamme löytyy myös painepesuri, perinteinen imuri 
ja ajoneuvonostin.

Tervetuloa!

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

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

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-01.00, 
la 11-01.00, su 12-21

VIETÄ MAISTUVAT 
PIKKUJOULUT MEILLÄ

•  Riisipuuro
•  Luumukiisseli
•  Kinkkua
•  Joululimppua 

•  Kahvi, tee 
• Joulutorttu, 

piparkakku

Joulupuuro 
13€/hlö

•  Salaatti, tomaatti,  
kurkku, paprika

•  Rosollia ja  
punajuurikermaa

•  Perunasalaatti 
•  Sienisalaatti
•  Punakaalisalaatti
•  Sinappisilli 
•  Mustaherukkasilli
•  Tervasilakka

Perinteinen joulupöytä 
34€/hlö

•  Graavilohi
•  Joulukinkkua
•  Ylikypsää kalkkunaa
•  Kermassa haudutettu 

uunilohi
•  Lanttulaatikko
•  Porkkanalaatikko
•  Pariisinperunat
•  Herneet, luumut
•  Jouluinen kastike

•  Joululimppua
•  Levite
•  Kahvi, tee
•  Joulutorttu
•  Piparkakku
•  Luumurahka
•  Kotikalja, mehu, 

maito, vesi
•  Glögi

Tervetuloa!

ANNISKELUOIKEUS

Ruokamme valmistetaan 
gluteenittomana ja 
laktoosittomana.

Soita ja varaa pikkujoulusi ajoissa!

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi. Timo Ahonen, puh. 040 587 0856.

LANTMÄNNEN AGRON 
KONEKARNEVAALIT 
TÄNÄÄN TORSTAINA 

12.11. KLO 10-15

KLAPIKONENÄYTÖS 
HAKKIPILKE FALCON 35

VARILA STEEL 
LUMILINGOT

BMF METSÄKUORMAIN 
VAUNUYHDISTELMÄ

WEIDEMANN 1380 JA 
3080 KUORMAAJAT

DEUTZ-FAHR 6140 TTV 
JA 7250 TTV  
TRAKTORIT

MENOSSA MUKANA:

LÄTTYKAHVIT 
ULKONA!

Tervetuloa!

Pudasjärven OPtiikan 
alkutalven hurjat 

tarjOukset!

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

Moniteholasitarjous 
voimassa kun ostat linssit 

normaalihinnalla. 
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

KE 18.11.  
KEhys-

EsittElijä 

paiKalla! 

Moniteholasien 
ostajalle mitkä 

tahansa 
kehykset 

 0€!

yksiteholasien 
ostajalle ohennetut 
1.6 linssit kehyksen 

hinnalla!

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 1819
Varaa aika

Lääkäriajat: 
ke 18.11., 
ke 9.12. ja 
to 17.12. 

Optikon 
näön- 

tarkastus 
0€!

Maisemanhoitoilta Pudasjärvellä
Ti 17.11.2020 klo 17.00-20.00 
Hilturannan leirikeskus, Petäjäkankaantie 434, Pudasjärvi

Aiheet:  perinnebiotooppien hoito ja rahoitus, lammaspaimenviikot, 
 hoidettu maisema matkailussa. Myös etäosallistumismahdollisuus.

Järjestää:  ProAgria Oulun/ Oulun Maa- ja kotitalousnaisten 
 Pohjoisen maisemahelmet-hanke ja Pudasjärven Kehitys. 

Ilmoittaudu 15.11. mennessä: kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

p. 0400 499 745
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilahduta ystävää, yhteistyökumppania, 
asiakkaita Pudasjärvi-lehdessä

JOULUTERVEHDYKSELLÄ!Joululehdessä 
KE 23.12.2020

IlmoItuksen koko 1x40 taI 2x40

Kysy lisää:
Varaa 

ilmoitustilasi 
joululehteen 
hyVissä ajoin!

SIIVOUSTOIMET
Suhtaudumme koronatilanteeseen maltilla ja 

viranomaisten ohjeita noudattaen.

Kiitos asiakkaillemme, 
että olette pitäneet meidät kiireisinä!

Tilaukset: 044 971 9161
Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

Ennakoi nyt 
alkava 

juhlakauSi! 
nyt voimme jälleen ottaa 

uusia asiakkaita 
marras- ja joulukuulle.

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi

ToimiTukseT suoraan TilalTa!
Huom.! nyt myös jalosteet 
Vain ennakkotilauksesta.

Toimituspäivä Pudasjärvellä pe 4.12.
Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440

A. Pöntiön VILJAPOSSUA 
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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 seurakunnan 
YouTube-kanavan kautta. 

Messu seurakuntakodissa su 15.11. kello 10, Eva-Maria Mus-
tonen, Timo Liikanen, Elias Niemelä. Yleisen seurakuntatyön 
vastuuryhmä avustaa. Messun jälkeen pystykahvit seurakun-
takodin pihalla (säävaraus).
Raamattupiiri rippikoulusalissa ke 18.11. kello 18, Jari Val-
konen.
Kuorot: Sarakylän kappelikuoro ti 17.11. kello 18, eläkeläis-
ten musiikkipiiri ke 18.11. kello 13, Vox Margarita ke 18.11. 
kello 18, kirkkokuoro to 19.11. kello 18. 
Lähetystupa seurakuntakodin rippikoulusalissa keskiviik-
koisin kello 10-13, kahvia ja pullaa ja arvontaa, pullaa mu-
kaan 0,50 €/kpl. Myytävänä myös aikuisten ja lasten villa-
sukkia.
Lähetystalkooilta Talkootuvassa ma 16.11. kello 18.
Lähimmäisten kokoontuminen ti 17.11. kello 17 srk-talolla.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.
Perhekerhot: perhekerho seurakuntakodissa keskiviikkoisin 
kello 10. Tervetuloa kaikenikäiset lapset yhdessä vanhem-
pien tai muun aikuisen kanssa. Kahvi- ja mehutarjoilu.  Ke 
18.11. kello 10-12.30 perhekerhoa vietetään lastenoikeuksi-
en viikon merkeissä, tarjolla lounas kello 11. Ilmoittautumi-
set ruokailuun ma 16.11. mennessä lastenohjaajille 040 868 
4730/Tanja, 040 586 1217/Rauni. 
3-vuotiaiden yhteinen syntymäpäiväjuhla su 22.11. kel-
lo 13-15. Juhlimme tänä vuonna 3 vuotta täyttäviä lapsia. 
3-vuotiaat osallistuvat juhlaan yhden aikuisen seurassa. Lu-
vassa mukavaa touhua ja täytekakkua. Ilmoittautumiset las-
tenohjaajille ke 18.11. mennessä, 040 868 4730/Tanja, 040 
586 1217/Rauni. 
Lapsiparkki 1-6 -vuotiaille seurakuntakodissa perjantaisin 
kello 9.30-12, lapselle mukaan pieni välipala ja juoma. En-
nakkoilmoittautuminen lastenohjaajille.
Rauhanyhdistys: Seurat Paukkerinharjun kylätalolla su 
15.11. kello 13 (Torsti Vuorma). Seurat Kurenalan ry:llä su 
15.11. kello 16 (Jukka Lehto).
Kastettu: Juho Aimo Aukusti Parkkila.
Haudattu: Paavo Olavi Varpu 70 v.

Elämme vuoden pimeintä aikaa ja päivän 
lyhyys väsyttää useimpia meistä. Monen 
mieli ja keho kaipaavat pitkän syksyn jäl-
keen jo lepoa, mutta silti on pakko jak-
saa hoitaa työt ja monet muut velvoitteet. 
Vuoden ajankohtaan nähden tulevan kirk-
kovuoden viimeistä edellisen sunnuntain 
kirkkovuoden teema ”valvokaa” saattaa 
kuulostaa vaativalta. Kehottaessaan mei-
tä pysymään valveilla Jeesus ei kuitenkaan 
väheksynyt meidän tarvettamme lepoon. 
Hän ei myöskään esittänyt vaateita yli-
määräiseen ponnisteluun, vaan hän muis-
tutti meitä hengellisen valvomisen merki-
tyksestä. 

Hengellinen valvominen on viisautta 
olla ja toimia eri tilanteissa niin, ettei sy-
dän tukehdu, kovetu, – ”nukahda”. Valvo-
essa saa olla väsynyt, heikko, sairas, ma-
sentunut, koska valvominen merkitsee 
Jumalan huolenpitoon turvaamista sel-

laisena kuin rehellisesti on. Se merkitsee 
myös avoimuutta elämän moninaisuudelle, 
mutta myös uskallusta heittäytyä elämään. 
Se on myös jokapäiväistä luottamusta ja 
turvautumista Jumalan armoon. Valvo-
minen ei ole suorittamista vaan nimen-
omaan Jeesuksen lähellä olemista – täy-
dellisessä armossa hoidetuksi tulemista, 
sydämen purkamista, haavojen sitomis-
ta, tyyntymistä ja rauhoittumista, suunnan 
löytämistä ja olennaiseen tarttumista  

Tulevan sunnuntain teemaan liittyy 
myös oman ajan rajallisuuden pohtiminen. 
Meistä kukaan ei tiedä päiviensä määrää. 
Kuolema on osa luomakunnan kiertokul-
kua. Me kaikki kuolemme jonain päivänä. 
Jos tietäisin, että tämä olisi viimeinen päi-
väni, kuukauteni, vuoteni, miten sen käyt-
täisin? Kuoleman äärellä elämä tiivistyy.

Elämän lahjaa ei ole tarkoitettu hu-
kattavaksi. Valvominen ei tarkoita pelon 

vallassa elämistä, vaan se on elämänroh-
keutta. Rohkeutta voi myös olla asioi-
den tekemisen sijaan vain oleminen tässä 
hetkessä. Viisas sydän punnitsee mikä on 
tärkeää tässä ja nyt. Miten käytän aikani? 
Kohtaanko ihmisiä aidosti vai elänkö kei-
notekoisessa virtuaalimaailmassa tai ma-
terian vankina? Olenko valmis lähtemään 
tästä maailmasta, kun sen aika tulee?

Psalmissa 90 sanotaan: "Me katoam-
me kuin uni aamun tullen, kuin ruoho, joka 
hetken kukoistaa, joka vielä aamulla viheri-
öi, mutta illaksi kuivuu ja kuihtuu pois. Opeta 
meille, miten lyhyt on aikamme, että saisim-
me viisaan sydämen."

Sirkku Fali

Valvokaa

”Luovuutta lasitalossa” 
-taideprojekti Pudasjärvellä, Oulussa ja Taivalkoskella
Pudasjärvelläkin toimivas-
sa Sote-Noste hankkeessa 
mukana oleva Tamora Oy 
on rakentanut kolme taide-
galleriana toimivaa lasita-
loa osoitteisiin Taivalkosken 
vanhuspalvelut, Pudasjär-
ven kirjasto sekä Hotelli La-
saretti Oulu. Näihin tuotetaan 
yhdeksän taidekokemus-
ta 60 päivän sisällä, aikavä-
lillä loka-joulukuu 2020. Pu-
dasjärven kirjaston vieressä 
olevaa lasitaloa rakennettiin 
lokakuun lopulla useita päi-
viä ja se valmistui 31.10. Sii-
tä lähtien ollut näyttely vaih-
tui keskiviikkona 11.11. ja on 
ihasteltavana 6.12. saakka, jol-
loin kolmannen ja viimeisen 
näyttelyn avajaiset ovat kel-
lo 18-19. Lasitalon taiteilijat 
esittäytyvät Lintukotolaiset 
teoksillaan myös Virkistysui-
mala Puikkarin kahviossa.

Ekologiset jälleenrakenta-
jat on tuottanut kolmeen lasi-
taloon installaation kestävän 
kehityksen näkökulmasta. 
Teosta tehdessään taiteilijat 
ovat pohtineet mm. ympä-
ristön ja kulutuksen ekologi-
suutta sekä yhteisöllisyyden 
merkitystä erityisesti tänä 
poikkeuksellisena aikana.

Inspiraation lähteinä teok-
sessa ovat olleet Kaleva-
lan tarina lintukodosta sekä 
ikäihmisten luontosuhde, ko-

kemukset omavaraisuudes-
ta ja yhteisön merkityksestä. 
Etenkin näin tietämättömyy-
den sumuisina aikoina tarvit-
semme yhteisöllisyyttä. Kaik-
kien on kannettava kortensa 
kekoon päästäksemme koh-
ti valoisampaa tulevaisuutta.

28 eri alojen taiteilijaa 
aloittivat taideprojektin Ta-
mora Oy:n kanssa lokakuun 
alussa tavoitteenaan luoda 
hyvinvointia, terveyttä ja elin-
voimaa taiteen avulla. Projek-
tissa on  kolme teemoitettua 
ryhmää: Hyvinvointiyhteis-
kunnan pelastajat, Ekologiset 
jälleenrakentajat sekä Postko-
ronaalinen työelämä.

Ryhmät ovat valmistaneet 
omissa virtuaalisissa työpa-
joissaan näyttelyt, jotka ava-
taan yleisölle katsottavaksi ja 
virtuaalisesti koettavaksi.

Projektiin osallistuneet 
ovat eri alan luovia tekijöi-
tä. He eivät ole kertaakaan 
tämän prosessin aikana ta-
vanneet toisiaan. Tässä pro-
jektissa he etsivät uusia toi-
mintatapoja- ja malleja tehdä 
yhdessä luovia kokonaisuuk-
sia uudenlaista, postkoronaa-
lista työelämää varten.

Tavoitteena on tuoda tai-
denäyttelyt myös niiden luo, 
jotka eivät pääse kokemaan 
niitä paikan päälle. Näyt-
telyt nähdään virtuaalises-

ti striimattuina mm. palve-
lutaloihin ja koteihin, joissa 
on käytössä hoivatabletti tai 
muunlainen tabletti. Laittei-
den käyttöä varten jaetaan 
linkki, jolla pääsee osallisek-
si avajaistilaisuuteen. Tilai-
suus on nähtävissä taltioitu-
na myös myöhemmin. Linkki 
striimaukseen jaetaan mah-
dollisimman laajalle muille-
kin tahoille.

Pudasjärvellä yhteistyössä 
ovat olleet mukana kirjasto, 
Tolokun mies Ali sekä Mie-
len aallot, jonka yrittäjä Tarja 
Hemmilä toimii myös Pudas-
järven lasitalon emäntänä.

Pudasjärvi-lehti Live-lähetys täältä: https://www.twitch.tv/luovuuttalasitalossa

Taidegalleriana toimiva 
lasitalo avattiin 31.10. Näyttely 
vaihtui keskiviikkona 11.11. ja 
vaihtuu vielä kolmannen kerran 6.12. 

Lasitalon paikallisina pys-
tyttäjinä toimivat Tolokun 
mies Ali ja Mielen Aallot yri-
tykset. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

499
pkt 599

pkt

995
kg 179

rs

joululaatikot
350 g (5,11/kg)

tuore  
kokonainen nieriä
kasvatettu, ruotsi 
rajoitus 2 kalaa/talous

naudan  
jauheliha 10 %
600 g (8,32/kg)

Tavallista parempi

joulun avaus
nieriää  ja

suola- 
perunoita

KATSO RESEPTI:
k-supermarket.fi tai  

K-Ruoka-sovellus

-10%
Plussa-kortilla

Ilman korttia 1,99 rs (5,69/kg)Voimassa TO-LA 12.-14.11.

erä

-14%
Plussa-kortilla

Ilman korttia 6,99 pkt (17,48-19,97/kg)

Yhdistä  
maljakkoon

Snellman

superior joulu- 
kinkku- tai joulu- 
kalkkunaviipaleet
350-400 g (14,98-17,11/kg)

persimon
espanja

149
kg

995
kg

Voimassa TO-LA 12.-14.11.

TaRJOUKSeT VOImaSSa to-su 12.-15.11. elleI TOISIn maInITa

6.-

terttuneilikka
10 kpl, turkki ja/tai
eukalyptus
5 oksaa, hollanti

Yksittäin 3,90 kimppu

2
kimppua495

kpl

aTRIa

guoter 
makkaratanko 
1400 g (3,54/kg)

1095
kg

Voimassa TO-LA 12.-14.11.
1095

kg
Voimassa TO-LA 12.-14.11.

K-RuOKA- 
mESTARIn 
naudan 
kulmapaisti 
palana ja jauhettuna

 
tuore 
made 
suomi, säävaraus

SUOMI

erä

 
tuore 
kirjolohifilee 
c-leikattu, suomi 
rajoitus 2 fileetä/talous

SUOMI
erä

uunituore

059
kpl

VaaSan 
joulutorttu 
45 g (13,11/kg)

Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Yrittäjät ry jär-
jestävät perinteisen joulun-
avaustilaisuuden tänä vuon-
na vähemmän perinteisesti, 
eli virtuaalisesti. Joulusiker-
mä näkyy kaupungin You-
tube-kanavalla perjantaina 
20.11. kello 18 alkaen. Lu-
vassa on lyhyitä puheita 
mm. yrittäjien puheenjohta-
jalta, kaupunginhallituksen 
puheenjohtajalta, seurakun-
nalta, Syötteeltä, koululais-
ten lauluesityksiä ja tietysti 

Joulunavaus virtuaalisesti ensi viikon perjantaina

Tommi Niskanen oli valmistautunut kuvaukseen jouluisel-
la rekvisiitalla.

Mediatuottaja Juha Nyman ja joulunavaustapahtuman juontaja/ohjaaja Minna Hirvonen kävivät kuvaamassa yrittäjien pu-
heenjohtajan Tommi Niskasen puheen tiistaina 10.11. K-Supermarketilla.

Tänä vuonna jouluvalot 
asennetaan ja syttyvät tors-

taina 12.11. Uusien valo-
pylväiden kohdalla liiken-

neympyrän lähellä on vielä 
mietinnässä, miten joulu-

valojen asentaminen niihin 
onnistuu.

joulupukki. 
Mediatuottaja Juha Ny-

man on kuvannut puheet 
ja muun esitettävän ohjel-
man etukäteen. Juontajana 
ja ohjaajana toimii markki-
noinnin ja viestinnän palve-
lusuunnittelija Minna Hir-
vonen. 

Samalla voi osallistua 
avoimeen jouluarvontaan, 
jossa palkintoina on muun 
muassa lahjakortteja pudas-
järvisiin yrityksiin, Iijokiseu-
tu-lehden yllätyskasseja ja 

Pudasjärvi-aiheisia lahjaesi-
neitä sekä uimalippuja Vir-
kistysuimala Puikkariin.

Pudasjärven yrittäjien toi-
mesta jouluvalot asennetaan 
paikoilleen ja syttytetään Pu-
dasjärven keskustaan Kure-
nalle torstaina 12.11.

Koronatilanteen vuoksi 
perinteisen toritapahtuman 
järjestäminen ei jouluavaus-
työryhmän mukaan ollut 
mahdollista. Turvallisuus ja 
terveys nähtiin olevan etusi-
jalla. Näin työryhmässä pää-

Lisätiedot ja linkit: https://www.pudasjarvi.fi/virtuaalinen-joulunavaus

tettiin, että tehdään erilainen 
tapahtuma virtuaalisesti. 

Joulu on tärkeä juttu ja se 
haluttiin kaupungissa ava-
ta tänäkin joulun alla. Sa-
malla toivotaan, että kunta-
laiset käyttäisivät paikallisia 
palveluja joululahjoja yms. 
hankkiessaan. HT
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Maisemanhoitoilta Pudasjärvellä
Tiistaina 17.11. pidetään 
Hilturannan leirikeskuk-
sessa maisemanhoitoiltaa. 
Tilaisuus alkaa kello 17 
osoitteessa Petäjäkankaan-
tie 434. Tarjolla on vinkke-
jä perinnebiotooppien hoi-
toon, hoidon rahoitukseen 
sekä kohteiden hyödyntä-
miseen matkailussa. Koh-
teita varmasti riittää laajas-
sa ja luonnoltaan rikkaassa 
kunnassa!

Laajat jokivarsien tul-
vaniityt ovat tarjonneet ai-
koinaan talvirehua koti-
eläimille ja niitä on myös 
laidunnettu. Maatalouden 
muutosten myötä ja pien-
tilojen hävittyä luonnonnii-
tyt jäivät pitkälti pois käy-
töstä ja kasvoivat umpeen. 
Nykyään perinnebiotoo-
pit ovat hyvin uhanalai-
sia luontotyyppejä. Joitakin 
alueita on otettu 2000-lu-
vulla uudelleen käyttöön, 
kuten Pudasjärven suistos-
sa. 

Sotkajärven Pöllänjoki-
suiston tulvaniityille suun-
nitellaan parhaillaan hoi-
toa. 

Muutama vuosi sitten 
arvioitiin, että perinnebio-
tooppeja ja luonnonlaitu-
mia on Pudasjärvellä 170 
hehtaaria ja vanhoja pel-

Pudasjärven suiston lammaslaidun kesällä 2019. Kuva Kalle Hellström.

toja, joita voisi ottaa laitu-
miksi, jopa 1000 hehtaa-
ria. Mahdollisuuksia siis 
on uusille laidunyrittäjille. 
Esimerkiksi 200 lampaan 
tila tarvitsee luonnonlai-
dunta noin 30-40 hehtaaria.         

Tiistain tilaisuudes-
sa maiseman- ja luonnon-
hoidon asiantuntija Kalle 
Hellström ProAgria Oulu 
/ Oulun Maa- ja kotitalous-
naisista kertoo perinnebio-
tooppien hoidon periaat-
teista, rahoituksesta sekä 

Pudasjärven eri kohteista. 
Jukka Koutaniemi Pu-

dasjärven Kehitys Oy:stä 
opastaa miten maaseutuun 
ja matkailuun liittyvää yri-
tystoimintaa on kunnassa 
aiemmin kehitetty ja mitä 
palveluvarustusta alueilla 
on jo valmiina. Metsähalli-
tuksen Pohjanmaa-Kainuu 
Luontopalveluista Annu 
Tuohiluoto tuo esille ko-
kemuksia lammaspaimen-
viikoista Syötteen Rytivaa-
rassa.

Tilaisuuden järjestävät 
ProAgria Oulu / Oulun 
Maa- ja kotitalousnaisten 
Pohjoisen maisemahelmet-
hanke sekä Pudasjärven 
Kehitys Oy. 

Tilaisuuteen on mahdol-
lista osallistua joko paikan 
päällä tai etäyhteydellä. 
Koronaohjeistus huomioi-
daan järjestelyissä. Mukaan 
voi ilmoittautua su 15.11. 
mennessä sähköpostilla:  
kalle.hellstrom@maajakoti-
talousnaiset.fi. TS

Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistaina 
10.11. Kuntayhtymän hallin-
noissa toimivat kaupungin-
hallituksen jäsenet antoivat 
ajankohtaiskatsauksen. Ko-
kouksessa oli esillä tämän-
hetkinen tilanne ensi vuoden 
talousarviosta sekä valmis-
telutilanne taloussuunni-
telmasta 2022-2023, jonka 
jälkeen linjattiin jatkoval-
mistelua. Todettiin, että kau-
pungin taloudellinen tilanne 
on heikentynyt merkittävästi 
vuosien 2018 ja 2019 aikana. 
Suurimmat vaikuttavat teki-
jät vuosien 2018 ja 2019 heik-
koon tulokseen olivat tulo-

rahoituksen heikkeneminen 
ja Oulunkaaren kuntayhty-
män sosiaali- ja terveyskus-
tannusten kasvu. Ensi vuo-
den talousarvion valmistelu 
on edennyt, mutta talouden 
sopeutusohjelman valmiste-
lutyö ovat vielä kesken. Sa-
moin kuntayhtymän soten 
talousarvion valmistelu on 
vielä kesken ja ensi vuoden 
talousarvioluvut eivät olleet 
vielä selvillä. 

Investointiohjelmaa ja sen 
tasoa tuleville vuosille käsi-
teltiin 3.11. valtuustosemi-
naarissa. 

Pudasjärvi-lehti

Talousarvion ja 
taloussuunnitelman 

jatkovalmistelua 
kaupunginhallituksessa

Vs. rakennustarkastaja Perttu Granlund on paluumuutta-
ja Pudasjärvelle. Kuva Juha Nyman/Pudasjärven kaupunki.

Syötteen rakentaminen on 
ollut kohtalaisen vilkasta 
ja kyselyitä alueen rakenta-
mismahdollisuuksista tulee 
edelleen runsaasti, kertoo 
viime toukokuusta lähti-
en Pudasjärven kaupungilla 
työskennellyt vs. rakennus-
tarkastaja Perttu Granlund. 

-Tähän on varmasti osa-
syynä myös koronaviruksen 
aiheuttama kesällä lisäänty-
nyt kotimaan matkailu.

Sarakylästä syntyisin ole-
va Granlund suoritti opis-
kelut rakennustekniikan in-
sinööriksi Kajaanissa. Sen 
jälkeen työura on kulkenut 
Helsingin ja Oulun kautta 
takaisin kotipitäjään töihin 

Kontiolle, josta siirtyi alku-
kesästä kaupungille raken-
nustarkastajaksi. Työ jatkuu 
tämän hetken sopimuksen 
mukaan ainakin ensi vuo-
den huhtikuulle. 

-Rakennustarkastajan työ 
on Pudasjärvellä monipuo-
lista ja vaihtelevaa. Raken-
nusalan perehtyneisyyttä 
tarvitaan laajasti rakennus-
hankkeiden monipuolisuu-
den vuoksi. Olen viihtynyt 
työssä ja paikkakunnalla 
erittäin hyvin, kertoo Gran-
lund.

Harrastuksina Granlun-
dilla on kuntosali, metsäs-
tys ja kaikenlainen luonnos-
sa liikkuminen. HT

Rakennustarkastajan 
työ monipuolista ja 

vaihtelevaa

Urheiluseuran aktiiveja 
muistettiin ansiomitaleilla ja -merkeillä

Pudasjärven kaupunki jär-
jesti keskiviikkona 4.11. Pu-
dasjärven urheilijoiden 
kanssa Suomen liikunta-
kulttuurin ja urheilun an-
siomerkkien jakotilaisuuden 
kaupungin talolla. Huomi-
onosoitusten jakotilaisuus 
liittyi Pudasjärven Urheili-
joiden 75-vuotisjuhlavuo-
teen. Juhla oli tarkoitus pitää 
syksyllä lokakuussa, mutta 
se jouduttiin perumaan ko-
ronan vuoksi. 

Suomen liikuntakulttuu-
rin ja urheilun ansioristin 
saivat Heino Ruuskanen ja 
Paavo Ervasti, ansiomitalin 

kultaisin ristein Marko Koi-
vula ja ansiomitalin Heik-
ki Haavikko, Jukka Lohvan-
suu, Pentti Riekki ja Kauko 
Tervonen. Kaikki huomi-
oidut henkilöt ovat olleet 
Pudasjärven Urheilijoiden 
erilaisissa vastuullisissa teh-
tävissä yli 20 vuoden ajan. 
Huomionosoitukset jakoi-
vat kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen ja kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Mari 
Kälkäjä. 

Timonen peräänkuulut-
ti vapaaehtoistyön suurta 
merkitystä urheiluseuran ja 
monien muidenkin yhdis-

tysten toiminnassa. 
-Nykyään vain aika tah-

too olla monillakin kortilla, 
totesi Timonen.

Hän iloitsi eri kylien vi-
reästä toiminnasta, joilla on 
tuotettu hyvää oloa.

-Jos kaikki työtunnit las-
kettaisiin yhteen, niitä ker-
tyisi erittäin paljon. 

Muistettujen puolesta kii-
tospuheen pitänyt Heino 
Ruuskanen kertasi Pudasjär-
ven urheilijoiden toiminnan 
pitkää perinnettä liikunnan 
hyväksi. 

Kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Mari Kälkäjä 

kiitteli hyvää ja tuloksellista 
yhteistyötä urheiluseuran ja 
kaupungin välillä. 

-Olen itse osallistunut Ke-
säpilkin MM-kisoihin ja ko-
kenut siellä hyvän hengen, 
joka vetää mukaan. Kau-
pungin jakamat kehitys- ja 
toimintatuet ovat myös kan-
nustamassa yhdistyksiä ja 
vapaaehtoisjärjestöjä heidän 
päämääriensä saavuttami-
sessa. Aktiivinen talkootyö 
on kuitenkin näissä kaiken 
toiminnan perusta, totesi 
Kälkäjä.  HT

Ansiomerkkien ja -mitalien saajat yhteiskuvassa: Marko Koivula, Heikki Haataja, Pentti Riekki, Heino Ruuskanen, Jukka 
Lohvansuu, Kauko Tervonen ja Paavo Ervasti. Merkit jakoivat kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Mari Kälkäjä. 
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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) 
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Fazer Lemppari
kAuRA-
RIeSkANeN
12 kpl/310 g

MA-TI 16.-17.11.  ke-TO 18.-19.11.

Pe-TO 13.-19.11.

Hyvä
NAuTA
jAuhelIhA
rasvaa 
alle 10%

Valio
vOI
500 g
normaalisuolainen

pkt

Atria Perhetilan
kANAN

SISäfIlee
480-600 g

RAuTAOSASTOlTATekSTIIlIOSASTOlTA

499

Atria
OhukAISeT 400 g
pinaatti, veri tai
porkkana

Eldorado
TONNIkAlAPAlAT
185/140 g
öljyssä tai vedessä

Apetit
NelIkkO
PIzzAPOhjA
4 kpl/360 g

Valio
PIzzAjuuSTO- 
RAASTe
150 g

Snadi
PIllIMehuT
10x2 dl

PeRjANTAI-lAuANTAI
13.-14.11.

Atria
MeTSäSTäjäN
MAkkARA 
palana

Malviala
cOckTAIl-
PIIRAkkA
44 kpl/2000 g

Valio Hyvä 
suomalainen

ARkI 
RuOkAkeRMA 

2 dl

Conference
PääRyNä

895 595
kg kg

Porsaan
PAhTOkylkI

Porsaan 
kyljykSeT

Suomalainen
keRäkAAlI

Atria Kunnon Arki 
POSSu-NAuTA

jAuhelIhA
400 g

pkt

kg

SATOjA TARjOukSIA 

jOkA PäIvä!

RuuSu-
kAAlI

300 g
Suomi

1295
kg299

pkt

Atria 
wIeNINleIke 
285 g kypsä

Naudan
PAlA-
PAISTI

Atria
lAuANTAI-
MAkkARA
palana

Saarioinen
MAkSA-, 

lIhAMAkARONI 
tai  lIhAPeRuNA-
SOSelAATIkkO

350-400 g

Kultarypsi
MARgARIINI 

60%
400 g

Del Monte
ANANAS-
vIIPAle 
220/140 g

Pez
ANNOSTelIA 
+ 3 TäyTTö
26 g

Vip
OMeNA
TäySMehu
1 l

jAuhelIhA
SIkA-NAuTA

Vaasan MONIvIljA-, 
MAAlAIS- tai 
kAuRAvIIPAleT 
500 g

Valio
OlTeRMANNI
juuSTOT
250 g

Sinebrychoff
cOcA cOlA tai
fANTA
1,5 l, sis. pantin

Tuore
NORjAN
lOhI
kokonainen

rajoitettu erä

Vaasan
lAPIN RIeSkASeT
8 kpl/260 g
ohra tai peruna

Eldorado
TOMAATTI-
MuRSkA
390 g

HK
MeTRIleNkkI
500 g

Fazer
kANelIPuuSTIT
11 kpl/240 g

NuOhOuS-
SeTTI
- harjan halkaisija 15 cm
- kuula 1,5 kg
- köyden pituus 10 m

1395

Promaster
ReNgASAvAIN
- pituus 355-520 mm
- mukana 
  kaksipäiset hylsyt:
  17x19 mm ja 
  21x23 mm
- säädettävä 
  varren pituus
- pykälletty kumikahva 

1150
Mustang 
kAMIINA
Musta teräs
- Mitat: 28,6 x 28,6 x91,4 cm
- Paino: 52kg
- Lämmitysteho: 5,5 kW

199,-
öljyTäyTeISeT  
läMPöPATTeRIT
esim. 1000 w

3695

Airam
yövAlO
pistorasiaan 
hämäräkytkimellä

jäähdyTIN-
NeSTe100% 
3 L

899

10 L

2590

495

1990

Lämmin tekninen
MIcROfleece 
välIASu

AvAIMeNTekO, MyöS 

MuSTAPäINeN jA 

lukkOTARvIkkeeT

Kariniemen kanan-
pojan PAISTI-
SuIkAleeT
300 g 
naturell tai 
marinoitu

pkt

Pe 13.11.    lA 14.11.

- Lasiluukku
- Lämmityskapa-

siteetti: n. 45-50 
neliömetriä

- Hormiliitäntä 120 
mm on    

  takan takana
- Korkeus lattiasta 

hormiläh- 
dön keskikohtaan 
780 mm

keNkäOSASTOlTA
Naisten
TAlvI-
NIlkkuRI

MAIhAReITA 
Koot: 37-41

PuSSIlAkANA,
TyyNylIINA 
SeTTI
100% puuvillaa, 
eri kuoseja

Naisten
PuSeRO

TORkkuPeITTO
PuNATulkku 
127x152 cm

Novita
hOhdelANkA
heijastava, eri väreissä

eRIlAISIA
MySSyjä

100 g

Alkaen
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Syötteen Kulttuuriyhdistys on uusi toimija matkailun edistämisessä

Jo pitempään eri asiayhteyk-
sissä on tullut puheeksi Syö-
te ja sen lähiseutujen histo-
ria sekä tapahtumat, jotka 
ovat tehneet Syötteen myös 
kansainvälisesti tunnetuk-
si paikaksi. Edellä mainitut 
asiat olisi tärkeää huomioi-
da paikallisessa matkailussa. 
Tätä taustaa vasten syyske-
sällä kokoontui eri tahoista 
ja ammattiosaajista koostu-
va työryhmä pohtimaan, mi-
ten näitä asioita voisi tuoda 
parhaiten esille. Ryhmän ul-
kopuolisina asiantuntijoina 
mukana olivat Pudasjärven 
Kehityksestä Jukka Koutanie-
mi ja Auvo Turpeinen.

Työryhmä totesi, että ryh-
män organisoimista ja tulevaa 
toimintaa voisi parhaiten vie-

dä eteenpäin yhdistysmuo-
toinen toimija, joka voi toi-
mia riippumattomana omalla 
alallaan, mutta joka pystyy 
tekemään myös yhteistyötä 
muiden alueen toimijoiden 
kanssa. Niinpä päätettiin pe-
rustaa Syötteen Kulttuuriyh-
distys ry. Perustamispäiväk-
si tulee 12.11. Yhdistykseen 
otetaan tulevaisuudessa mie-
lellään uusia, ryhmän tavoit-
teista kiinnostuneita jäseniä.

Syötteen Kulttuuriyhdis-
tys ry haluaa tuoda esille 
Syötteen alueella tapahtunut-
ta elämää aina jää –ja kivikau-
delta alkaen tähän päivään 
asti. Esille tuodaan myös alu-
een erikoislaatuista luontoa, 
ihmisiä ja erikoisia ilmiöitä ja 
niitä tutkineita ihmisiä kaikil-

le Syötteestä kiinnostuneille. 
Atte Särkelän elämäntyöstä 
Syötteen matkailun syntymi-
seen ja kehittämiseen liitty-
en sekä ufo-tutkimuksista ja 
Syötteen alueelta löytyvistä 
kivikautisista asuinsijoista 
sekä korukivilöydöistä on jo 
paljon materiaalia olemassa. 
Näiden dokumenttien tallen-
taminen ja yleisön nähtäville 
tuominen on yksi yhdistyk-
sen tärkeä tavoite.

 – Myös Aten kirja “Koh-
ti Ärjännettä” on tarkoitus 
kääntää englannin kielelle, 
toteavat Tarja ja Kalle Tihi-
nen sekä Teemu Puolakan-
aho, joiden ajatuksesta koko 
hanke sai alkunsa.

Alueelta löytyy monia his-
toriallisesti mielenkiintoisia 

Jukka Koutaniemi, Tarja Tihinen ja Kalle Tihinen pohtimassa kulttuuriyhdistyksen perus-
tamista.

Atte Särkelän kirjan ”Kohti ärjännettä” -kääntämistä englannin kielelle pohtimassa Erkki 
Riihiaho, Atte Särkelä ja Teemu Puolakanaho.

Futsal-kausi päässyt käyntiin
Futsal- kauden avaustilai-
suuden yhteydessä vietet-
tiin myös jalkapallokauden 
päätöstä sekä palkittiin vii-
me kauden menestyneitä pe-
laajia. Kurenpoikien varapu-
heenjohtaja Teemu Torvinen 
muisteli tilaisuuden alussa 
mennyttä vuotta ja kauden 
kohokohtia. Hän kiitti muka-
na olleita pelaajia, valmenta-
jia, talkoolaisia, vanhempia 
ja kannustajia onnistuneesti 
läpi viedystä erityisestä kau-
desta, jota varjosti maailman-
laajuinen koronapandemia. 

Joka joukkueesta palkittiin 
kaikki osallistuneet pelaajat 
sekä muistettiin erityismai-
ninnoin jokaisen joukkueen 
ahkerinta harjoittelijaa, kehit-
tyneintä pelaajaa ja Tsemp-
paria sekä nimettiin yksi pe-
laaja joukkueensa Vuoden 
pelaajaksi. Seuratasolla pal-
kittiin Vuoden tyttöpelaajana 

Alisa Koppelo ja poikapelaa-
jana Niklas Kokko. Ensim-
mäistä kertaa jaettiin Hyvän 
mielen tsemppari- palkin-
to, jonka saaja toimii seuras-
sa taustahenkilönä, kannus-
tajana tai huoltajana hyvää 
mieltä ympärilleen levittäen. 
Tänä vuonna maininta meni 
Sami Myllymäelle.

Edustus aloittanut 
Kakkosen voitokkaasti
Kurenpoikien edustusjouk-
kue aloitti Kakkosen kotiotte-
lulla Puleward Cityä vastaan 
lokakuun viimeisenä päivä-
nä. Valmennusjohtoa myöten 
uudistunut joukkue otti pelin 
pienen hapuilun jälkeen ni-
miinsä. Tasaisen ensimmäi-
sen puoliajan jälkeen ottelu 
oli tuloksessa 2-2. Kurenpoi-
kien molemmista osumista 
vastasi Eetu Niemelä. Toisel-

la puoliajalla Kurenpojat tuli 
kovempaa ja halukkaammin. 
Juuso Illikainen iski lukemat 
3-2, jonka jälkeen Kurenpojat 
kasvatti johtoaan Sami Huh-
tiniemen, Otto Niemelän, 
Joonas Pahkalan, Moham-
med Hashim Ahmedin ja 
Juuso Illikaisen osumilla. Ot-
telussa tuomittiin peräti kol-
me rangaistuspotkua, joista 
vierailija onnistui kahdesti. 
Kuuden maalin johto kaven-
tui lopun osumilla vielä lop-
putulokseksi 8-4.

Seuraavalla viikolla Ku-
renpojat kävi Tervarit/Joga 
Boniton vieraana Zemppi-
areenalla. Maajoukkuetauon 
ajaksi ToPVilta lainaan saa-
tu, reisivammaansa parante-
leva Arttu Niemelä vahvisti 
joukkuetta, tosin vain ottelun 
alkupuoliskon. Muutoinkin 
Kurenpojilla oli mukanaan 
lähes koko rosteri. 

Kurenpojat aloitti vä-
kevästi. Sami Huhtiniemi 
aloitti maalinteon ja maala-
si vielä toistamiseen ottelun 
aikana, Arttu Niemelä upot-
ti sisään vapaapotkun noin 
10 metristä ja Ahmed Moha-
med Hashim onnistui myös 
viimeistelyssä, joten tauko-
tulos oli jo 0-4 Kurenpojille. 
Toisella puoliajalla Kuren-
pojat ei hätäillyt, vaan piti 
pelin hallinnan ja määritti ot-
telun temmon. Isäntäjouk-
kue ei päässyt montaa kertaa 
vaarallisesti hätyyttelemään 
maalinsa puhtaana pitänyt-
tä Kurenpoikien maalivahtia 

Markus Väyrystä. Kurenpoi-
kien tuorein nimitys Juuso 
Koivumäki viimeisteli vielä 
ottelun loppulukemat 0-5.

Kausi jatkuu Kakkoseen 
viime metreillä nostetun 
HauPan tullessa Kurenpoi-
kien vieraaksi TS-saliin tu-
levana sunnuntaina. Katso-
jia halliin otetaan turvavälit 
huomioiden, ja jokaiselta kat-
sojaltakin edellytetään kas-
vomaskin käyttöä. 

P17 aloitti  
Liigakauden  
harmittavalla tappiolla
Kurenpojat aloitti P17 Futsal 
Liigan kovaksi tiedettyä AS 
Moonia isännöimällä. Raa-
helaiset aloittivat maalinteon 
ja karkasivat Kurenpoikien 
puolustuspään virheistä teh-
dyillä osumilla 0-2 johtoon 
ottelun alkupuolella. Kuren-
pojat kavensi Otto Nieme-
län maalilla 1-2, mutta raahe-
laiset lisäsivät pian johtoaan. 
Kurenpojat pysyi ottelussa 
mukana Ville Kynkään ka-
ventaessa lukemat 2-3. Sen 
jälkeen AS Moon alkoi hyö-
kätä aktiivisemmin eivätkä 
Kurenpojat pystyneet vastaa-
maan tähän. Ntambwe Nkas-
haman kaventaessa tilanteen 
4-7 Kurenpojat lähti kokei-
lemaan ylivoimapelaamis-
ta, joka futsalissa on mahdol-
lista. Heti ylivoiman alkuun 
Barwani Kabinga onnistuikin 
maalinteossa, ja ylivoimaa 
jatkettiin. Ylivoimapelaami-

nen ei tuottanut enempää tu-
losta, ja ottelun loppua var-
josti katsojien ja tuomarin 
puuttuminen ajanottoa hoi-
tavien toimitsijoiden toimin-
taan. Lopputulos 5-7 ei tuo-
nut Kurenpojille pistettä 
avausottelusta, mutta loi kyl-
läkin uskoa pelaajiin kehi-
tyksen tiellä olemisesta sekä 
luottamusta hyvän liigakau-
den läpiviemiseen. 

Kurenpojilla on nyt kah-
den viikon tauko ennen seu-

raavaa ottelua, joka pela-
taan niin ikään kotikentällä 
KePS:n saapuessa vieraaksi 
Kemistä. P11 junioreiden en-
simmäinen turnaus siirrettiin 
Tornion pahentuneen koro-
natilanteen takia. Sen sijaan 
P13 aloittaa kautensa tur-
nauksella Oulussa tulevana 
lauantaina. Samana päivänä 
myös naisten joukkue pelaa 
ensimmäisen Harraste Ykkö-
sen turnauksen Kempelees-
sä. TM

paikkoja, joihin ryhmä suun-
nittelee toteutettavan opastet-
tuja retkiä. Niitä voidaan teh-
dä myös paikkoihin, joissa 
on tehty korukivilöytöjä sekä 
paikkoihin, joissa on tehty 
ufo-havaintoja.

Atte Särkelän, Geologisen 
tutkimuslaitoksen sekä Met-
sähallituksen tutkimuksia 
Syötteen alueesta hyödyntä-
en kartoitetaan kulttuuripe-
rinnettä esille tuova reitistö, 
jossa hyödynnetään jo ole-
massa olevia reittejä (esim. 
korukivien alueet). Reitistö 
vie retkeilijän ufojen ja valoil-
miöiden havaintopaikoille, 
joissa ilmiöitä mallinnetaan 
erilaisten teknologisten rat-

kaisujen avulla.
Syötteen erikoislaatuinen 

luonto ei ole kaikkien tavoi-
tettavissa, siksi ryhmän ta-
voitteena on luoda virtuaa-
lisesti mahdollisuus kokea 
elämyksiä Syötteen luonnos-
sa kaikkina vuodenaikoina. 
Tavoitteena Syötteen Kult-
tuuriyhdistyksellä on raken-
taa VirtualTravel reitistöstä 
3D -mallinnos, jossa voi seik-
kailla kohteissa virtuaalilasi-
en sekä lisätyn todellisuuden 
avulla.

– Ihan lähiaikoina on tar-
koitus käydä tutustumas-
sa Norjan Hessdalenin tut-
kimuskeskukseen sekä 
kulttuurikeskus Siidaan ja 

suunnitella yhteistyömah-
dollisuuksia. Niitä tutkaillaan 
myös alueen yritysten ja mui-
den mahdollisten yhteisöjen 
kanssa. 

Lähitulevaisuuden tavoit-
teena on rakentaa Syötekylän 
Kaupan tontille varatulle pai-
kalle Syötteen Kulttuurikes-
kus, jossa toteutetaan näytte-
lyjä, esitetään dokumentteja, 
tarjotaan mahdollisuus vir-
tuaaliseen kokemiseen sekä 
myydään paikallisia käsitöi-
tä. Keskus tulee toimimaan 
myös tukikohtana kulttuuriin 
perehtyneille retkioppaille.

Pudasjärvi-lehti

Kurenpojat otti kauden avauksessa kotivoiton Puleward Ci-
tystä lukemin 8-4.

Kurenpojat palkitsi Vuoden tyttöpelaajana Alisa Koppelon 
sekä poikapelaajana Niklas Kokon.
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MPK Pohjois-Suomen soittokunta 
turvaamassa puhallinmusiikin jatkuvuutta

Esiintyminen maaliskuussa 2020 Oulun Rotuaarilla. Reijo Kossi soittaa lumipuku päällä 
alttosaksofonia.

MPK Pohjois-Suomen soittokunta on Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin alueella toimiva vapaaehtoinen maanpuolustussoittokunta.

Ystävänpäivän konsertti, 
etualalla solistina laulanut 

Kati Poijula ja klarinettia 
soittava Reijo Kossi, joka 
soittaa kolmea eri soitinta 
ja toimii tarvittaessa ääni-

miehenäkin. 

Konsertti kuukausi sitten Oulujoen kirkossa 11.10. Siinä Reijo Kossi soitti baritonisaksofonia.

Pohjois-Suomi on saanut 
hiljattain uuden maan-
puolustussoittokunnan, 
kun vuoden 2018 lopus-
sa perustettu MPK Poh-
jois-Suomen soittokunta 
allekirjoitti yhteistyösopi-
muksen osana puolustus-
voimien uudistusta. Kun 
Pohjan Sotilassoittokunta 
Oulusta lakkautettiin vuo-
den 2013 lopussa, koko 
Pohjois-Suomen ainoak-
si sotilassoittokunnaksi jäi 
Lapin sotilassoittokunta. 
MPK Pohjois-Suomen soit-
tokunta on Pohjois-Suo-
men maanpuolustuspiirin 
alueella toimiva vapaa-
ehtoinen maanpuolustus 
soittokunta. Maanpuolus-
tussoittokunnat on muo-
dostettu eri puolilla Suo-
mea aktiivisesti toimivista 
harrastaja puhallinorkes-
tereista ja toimintaa oh-
jaa Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys.

Maanpuolustussoitto-
kunnan isäntäorkesteri-
na toimii Oulujokilaak-
sossa aktiivisesti toimiva 
Uusi Puhallinorkesteri - 
UPO. Soittajia MPK orkes-
terissa on tällä hetkellä 43 
ja soittajia on Oulusta, Ou-
lunsalosta, Kempelees-
tä, Oulaisista, Tyrnävältä, 
Muhokselta ja Utajärvel-
tä ja myös Pudasjärveltä. 
Soittajisto koostuu koulu-
tuksen saaneista ammatti-
laisista uraansa musiikis-
ta suunnitteleviin nuoriin. 
Tällä hetkellä soittokun-
nan riveistä löytyy kaksi 
pudasjärveläistä, Kati Poi-
jula, joka on vuonna 1986 
syntynyt paljasjalkainen 
pudasjärveläinen laula-
va artisti. Hän on toiminut 
esiintyvänä artistina vuo-
desta 2011 saakka, sekä 
Reijo Kossi, joka sulautuu 
rooliin kuin rooliin tar-
vittaessa. Yleisö on pääs-
syt kuulemaan esimerkiksi 
pianon soittoa, saksofonia 

ja klarinettia Reijon soitta-
mana. Tarvittaessa Reijolta 
on löytynyt myös äänen-
toistolaitteet keikkapaikal-
le pienelläkin varoajalla.

Musiikillisesti maan-
puolustussoittokuntien 
toimintaa johtaa ja ohjaa 
MPK:n keskustoimiston 
organisaatioon sijoitet-
tu ylikapellimestari Elias 
Seppälä. MPK soittokun-
tia on perustettu vuoteen 
2020 mennessä seitsemään 
maanpuolustuspiiriin, 
Etelä-Suomeen, Hämee-
seen, Kaakkois-Suomeen, 
Lounais-Suomeen, Poh-
janmaalle ja Pohjois-Suo-
meen. MPK Pohjois-
Suomen soittokunnan 
pääasialliset soittotoimin-
ta-alueet ovat Pohjois-Poh-
janmaan ja Kainuun maa-

kunnat.
MPK Pohjois-Suomen 

soittokunta esiintyy vete-
raani-, maanpuolustus- ja 
reserviläisjärjestöjen eri ti-
laisuuksissa. Se myös an-
taa tarvittaessa virka-apua 
Puolustusvoimille, jos esi-
merkiksi Lapin Sotilassoit-
tokunta on estynyt soitto-
tilausta toteuttamaan. Yksi 
toiminnan lähtökohta on-
kin puhallinmusiikin jat-
kuvuuden turvaaminen. 
Tärkeä tehtävä toiminnas-
sa on koulutuksessa. Esi-
merkkinä tällaisesta toi-
minnasta oli 10.-11.10. 
Muhoksella ja Oulussa yh-
dessä Olli Heikkilän joh-
taman reserviläiskuoron 
kanssa järjestetyt konser-
tit. Soittokunnan kapel-
limestarina toimii Petri 

Aho. Sovittuja esiintymi-
siä on yli vuosi eteenpäin. 
Pudasjärvellä soittokun-
ta esiintyy ainakin maan-
puolustuskurssin aikana 
alkuvuodesta 2021. Soit-
tokunnan voi tilata esiin-
tymään monenlaisiin tilai-
suuksiin, nuotistosta kun 
löytyy marssien lisäksi ke-
vyempääkin musiikinlajia.

Tea Korkala
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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

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

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

*  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

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
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi 
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat) ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut 
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat: 
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai 
www.kiertokaari.fi > pudasjärvi

Jäteneuvonta:  p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16 ja www.jateopas.fi.

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kööri kuorolle uudet esiintymisasut
Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distyksen syyskokous pidet-
tiin tiistaina 10.11. Suojalin-
nalla. Paikalla oli 35 jäsentä. 
Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Jorma Alatalo. Yhdis-
tyksen puheenjohtajana jat-
kaa Heleena Talala sekä sih-
teerinä ja rahastonhoitajana 
Kyllikki Tolkkinen. Halli-
tukseen valittiin erovuo-
roisten tilalle uutena Seppo 
Haikonen, Sirkka Alatalo ja 
Taimi Pekkala, joka vastaa 
myös jäsenasioista. Hallituk-
sessa jatkaa Kalevi Kela, Rei-
jo Pikkuaho, Raimo Tervo-
nen, Reijo Pekkala, Kyllikki 
Tolkkinen, Kirsti Puhakka ja 
Sinikka Luokkanen. 

Kokouksen alussa pi-

dettiin hiljainen hetki jäse-
nistöstä poisnukkuneiden 
muistolle. Lopuksi kuoro-
laiset esittivät lauluja Väinö 
Lybeckin hanurin säestyk-
sellä. Kööri eli kuoro esitte-
li uudet kuoropukimet, jot-
ka oli hankittu Osuuspankin 
Sadasta toiselle juhlarahas-
ton avustuksella.  

Puheenjohtaja Talala to-
tesi toimintaa jatkettavan 
ensi vuonna saman sisältöi-
senä kuin ennen koronaa eli 
normaaliaikana. Matkojakin 
voidaan järjestää, kun koro-
narajoitukset ne sallivat. 

HT, kuvat Heimo Turunen 
ja Kyllikki Tolkkinen

Puheenjohtaja Heleena Talala esitti kokouksen alussa toi-
minnasta tilannekatsauksen. 

Kööri kuoro lauloi yllään uudet esiintymisasut.

Eläkeliiton Pudasjärven yhdistyksen syyskokous pidettiin tiistaina 10.11. Suojalinnalla. Paikalla oli 35 jäsentä. 
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PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
ALASI  AMMATTILAINEN, 

ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

Sydänyhdistyksen toiminta lähtenyt vireästi liikkeelle
Pudasjärven alueen Sydän-
yhdistyksen syyskokouk-
sessa seurakuntatalossa 
maanantaina 2.11. valittiin 
puheenjohtajana jatkamaan 
Heimo Turunen. Hallituksen 
erovuoroiset jäsenien tilalle 
valittiin uutena Maire Lou-
kusa ja Tapio Pohjanvesi sekä 
Maija-Liisa Piri valittiin jatka-
maan. Varajäseneksi uutena 
tuli Pekka Niemitalo ja Eeva 
Piri jatkaa. Muut hallituksen 
jäsenet ovat Aino Asikkala, 
Tarmo Karvonen, Leena Ran-
tala ja Irma Virkkunen. 

Toimintasuunnitelmas-
sa päätettiin jatkaa kerhoko-
koontumisia kuukauden en-
simmäisenä maanantaina. 
Joka kerran kutsutaan vierai-

lija ja järjestetään muutakin 
mielenkiintoista ohjelmaa. 
Yhdistykselle on painettu 
muun muassa omat laulu-
vihkot, joista tälläkin kerral-
la laulettiin Kalevi Vattulan 
säestyksellä. Yhdistys edis-
tää pudasjärveläisten sydän-
terveyttä ja toimii sydän- ja 
verisuonitauteja sairastavien 
hoidon, kuntoutuksen ja sosi-
aalisen huollon kehittämisek-
si. Työtä tehdään terveiden 
elintapojen puolesta ihmisen 
koko elinkaaren ajan. Neuvo-
taan ja annetaan tietoa sekä 
ollaan sairastuneen ja hänen 
läheistensä tukena. Toiminta 
on lähtenyt vireästi liikkeel-
le viime helmikuussa perus-
tetussa yhdistyksessä. Jäseniä 

on reilut 130 ja uusia jäseniä 
näyttää olevan edelleen tu-
lossa. 

Pikkujoulu järjestetään 
maanantaina 7.12. seurakun-
tatalossa. Sinne on luvassa 
perinteisen jouluaterian lisäk-
si seurakunnasta vierailija, 
musiikki- ja lauluohjelmaa, 
runonlausuntaa ja lahjankin 
saa, joka on sen tuo. 

Liikkuminen  
ehkäisee sairauksia
Syyskokouksen yhteydes-
sä oli kerhokokoontuminen, 
jossa vierailevana puhujana 
oli Pudasjärven terveysase-
man eläkkeellä oleva johta-

va lääkäri Seppo Leppänen. 
Hänellä oli tärkeää asiaa ve-
risuonisairauksista ja niiden 
ehkäisykeinoista. Hän ke-
hotti, kuin Kekkonen aika-
naan, liikkumaan vähintään 
2,5 tuntia viikossa eli viite-
nä päivänä puolituntia. Toki 
mieluummin enemmänkin 
ja vielä raittiissa ilmassa. Kä-
vely on yksi parhaista liikun-
tamuodoista. Liikkuminen 
ulkona vähentää myös muis-
tisairauden mahdollisuutta. 

-Syö kaksi kertaa kalaa vii-
kossa ja runsaasti kasviksia, 
erityisesti värikkäitä vihan-
neksia, hedelmiä, juureksia. 
Siitä tulee suojaa sydämen 
ja aivojen verisuonille ja eh-

käisee dementiaa. Tasapai-
notaitoa kannattaa kehittää 
ja esimerkiksi harjaamalla 
hampaita yhdellä jalalla sei-
soen ja vaihtaa jalkaa, kun 
siirtyy alahampaiden harjaa-
miseen. Hyvä tasapaino eh-
käisee kaatumisloukkaantu-
misia, opasti Leppänen. 

Tervan hän kehotti laitta-
maan suksiin, eikä keuhkoi-
hin. Suositteli kotimaisia ryp-
si- ja rapsiöljyjen käyttämistä 
ruoanlaittamisessa. 

-Hoida ystävyyssuhteita, 
nuku tarpeeksi, vältä huoleh-
timista ja aktivoi aivoja. 

Leppänen kertoi itse hiih-
täneensä viime talvena 2800 
km. HT

Sydänyhdistyksen kokoontumiset ovat vapaamuotoisia, joissa osallistujien on mahdolli-
suus vaihtaa kuulumisia.

Seppo Leppäsellä oli puheensa päätyttyä aikaa vielä keskustella syyskokoukseen ja ker-
hoon osallistujien kanssa. Ajatuksia vaihtamassa hänen kanssaan Anneli Korhonen ja 
Seppo Parkkila. 
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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

Työpetari Ry
sääntömääräinen 

syysKoKous 
keskiviikkona 25.11.2020 klo 17.00 

yhdistyksen kahviossa, Teollisuustie 10.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Hallitus kokoontuu klo 16.15. 

HallitusTervetuloa!

SYKSY ON
Taas kurkiaura lentää
kohti etelää.
Kun pohjatuuli huokaa
västäräkki katoaa.
Ruska-aika heleänä hohtaa,
vettä sataa,

SYYSTALKOOT
Syksyn tullen kyläläiset
talkoihin innolla nyt kokoontuu. 
Riihen puinnit, potun nostot
miehissä nyt onnistuu.
Laulut raikuu – kiitos kaikuu
sydämistä kaikkien.

tuuli huokaa kun syksy on.
Punatulkut ja tilhet,
pihassa riemuitsee.

Aino

Mielin auttavaisin saamme 
jakaa ystävyyden iloiten.

Hilkka L. 

Ystävänkammarin runoja:
Pudasjärven 
eläKeläiset ry

   syysKoKous  
 ti 17.11.2020 klo 14.30 

Palvelukeskuksessa, Kauppatie 25.
Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 7 §:ssä mainitut asiat.

Tervetuloa!

Koskenhovilla su 15.11.2020 klo 18.00.
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

syysKoKous
Pudasjärven uimahallin 

kokoustilassa 8.12.2020 klo 17.30.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

Pam 
Pudasjärven os. 208 

PiKKujoulut
Jouluruokailu Pikku-Syötteellä 

la 12.12.2020.
Hinta: osaston jäsen 25€ ja avec 35€ (sis. kuljetus) 

mukaan mahtuu 50 ensimmäistä. 

Pam Pudasjärven 
os. 208 

Kyyditys lähtee klo 17.45 S-marketilta.
 Sitovat ilmoittautumiset sekä allergiat 
pe 4.12. mennessä Paula 040 586 0572.

MYYDÄÄN

PUDASTORI

Myydään Peugeot 407 SW far-
mari, 1,6 l turbo diesel. Kats. 
3.8.2021 asti, 2-renkaat, veto-
koukku. Kaikki varusteet ym. 
Kulutus 4,3 l/100 km. Aj. vain 
209 tkm. Upea/hieno auto. Hp. 
3400€/vaihto käy. Soita p. 046 
951 3059.

tiistaina 24.11.2020 
Ravintola Meritassa klo 17.30.

 Kokouksen jälkeen ruokailu.
Ilmottaudu Reijalle tekstiviestillä p. 040 729 8183, 

pe 20.11. mennessä.
Muista ilmoittaa erityisruokavaliosi.

Jäsenet tervetuloa!

Pudasjärven JHL ry os. 330
syysKoKous ja 

Hallitus

”jouluPizza” tarjoilu

Miehet Kakkonen FC Kurenpojat - HauPa 
su 15.11. klo 15 TS-salilla.  
Kasvomaskien käyttöä edellytetään, vapaa pääsy.  Tervetuloa!

FC Kurenpojat

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirp-
putorimyynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja 
tonttikaupat / vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + 
pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan 
laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitet-
tava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoitet-
tuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA 
PUDASTORILLA.

Esikoiskirja ”Laulun matala sävel” 
tarjoaa lauluntekstejä elämästä ja 
valokuvia luonnosta
Monen haave on kirjoittaa ja 
julkaista kirja. Tämä on ol-
lut myös oma haaveeni pit-
kään, mutta sopivaa aihetta 
tai riittävää intoa kirjan kir-
joittamiseen ei ole löytynyt. 
Viime vuoden lopulla pää-
häni pälkähti, että voisin 
tehdä kirjan laulunteksteis-
täni. Olen harrastanut omien 
laulujen tekemistä 30 vuot-
ta, joten minunkin pöytälaa-
tikkoon oli kertynyt nippu 
lauluntekstejä. Tästä oival-
luksesta lähti ”Laulun ma-
tala sävel” -kirjan valmistu-
minen liikkeelle. Kirjassa on 
18 lauluntekstiä, joista suu-
rin osa on parin viime vuo-
den ajalta. Valikoin laulun-
tekemiseni alkuajoilta kaksi 
lauluntekstiä mukaan, kun 
ne tuntuivat kokonaisuu-
teen hyvin sopivan. Kirjassa 
on myös geokätköilyharras-
tuksen ohessa kännykkäka-
meralla räpsimiäni luonto-
valokuvia. 

VKK-Media Oy:n avus-
tuksella kirjan taitto ja 
painotekniset asiat sujui 
mutkattomasti. Painosta lo-
kakuussa saapunut neljä-
kymmensivuinen kirja on it-
selleni pieni ylpeyden aihe. 
Kiitokset VKK-Medialle pai-

Marko Väyrynen toteutti pitkäaikaiseen haaveensa julkai-
semalla omakustanne kirjan. 

no- ja taittoteknisestä avusta 
ja Pudasjärven Osuuspankil-
le avustuksesta kirjapaino-
kustannuksiin. ”Laulun ma-
tala sävel” – kirjaa painettiin 
pieni määrä, joten kirjan voi 

hankkia myös omaksi kysy-
mällä suoraan tekijältä. 

Marko Väyrynen

Voitte osallistua tutkimukseen, jos:
	 •	 Olette	iältänne	18-65	vuotias	
	 •	 Teillä	on	todettu	masennus
	 •	 Ette	ole	saanut	riittävää	hoitovastetta	nykyisellä	 
	 	 masennuslääkkeellänne

Tutkimus	kestää	enintään	13	viikkoa,	ja	siinä	on	7	tutkimuskäyntiä	ja	
yksi	puhelu.

Tutkimuskäynnit	ja	-lääkkeet	ovat	maksuttomia.

Tutkimuksesta	vastaava	henkilö	Suomessa	on	ylilääkäri	Martti	Heikkinen.	

Tutkijoina	työskentelevät	Oulun	alueella	psykiatrian	erikoislääkärit	
Markku	Timonen	(markku.timonen@mentalcare.fi)	ja	
Anu	Liettu	(anu.liettu@mentalcare.fi).

Jos	olette	kiinnostunut	osallistumaan	tähän	tutkimukseen,	
voitte	ottaa	meihin	yhteyttä	soittamalla	numeroon	040	861	3444	
ma-to	klo	12-16	tai	lähettämällä	sähköpostia	
(tutkimukset@mentalcare.fi).

Haemme tutkittavia osallistumaan 
kansainväliseen kliiniseen lääketutkimukseen,
jossa arvioidaan erään tutkimuslääkkeen 
tehokkuutta ja turvallisuutta vertaamalla sitä 
lumelääkkeeseen, kun tutkimuslääkettä annetaan 
nykyisen masennuslääkehoitonne lisäksi.

MasennustutkiMus
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Pieni puukirkko hohtavine 
lasipäätyineen on soma kuin 
mikä.  Massiiviset pulleat ja 
kohti kädensijoja rypisty-
viksi veistetyt ovet houkut-
televat sisään. Seinissä oven 
pielissä hirsikertoja on sa-

Sisko Ylimartimo on pudasjärveläislähtöinen 
tietokirjailija. Hän asuu nykyisin Rovaniemellä 

ja harrastaa matkailua. Hän on kirjoittanut 
Pudasjärvi-lehteen vuosittain useita juttuja 

matkoiltaan niin kotimaassa kuin ulkomailtakin. 
Tällä kertaa hän kirjoittaa kuvanveistäjä Eeva 

Ryynäsestä, hänen kotitalonsa pihapiiristä Lieksan 
Vuonislahdelta ja erityisesti samassa pihapiirissä 

sijaitsevasta Paatelan kirkosta.

Taiteilijan temppeli Paaterissa

nanmukaisesti ”viis poikki”, 
koska hirret ovat järeitä. Jyr-
kät kattolappeet vievät aja-
tukset keskiaikaisiin kirk-
koihin.

Tunnen Paaterin kirk-
koa heinäkuussa katselles-
sani, että tässä ”taiteilijan 
temppelissä” pitäisi tunnel-
man vuoksi käydä talvella 
kaamoksen hämärässä, kun 
tähdet kimaltavat tummal-
la iltataivaalla. Ovelle veisi 
kapea hankeen tallattu pol-
ku ja korkeat lumiset män-
nyt vartioisivat vaiti ympä-
rillä. Sisällä olisi valoa, joka 
saisi kirkon näyttämään val-
tavalta lasilyhdyltä. Madon-
na kumartuisi hellästi lap-
sensa puoleen.

Kirkon loi kuvanveistä-
jä Eva Ryynänen (o. s. Åsen-
brygg, 1915–2001) puo-
lisonsa Paavo Ryynäsen 
(1914–2002) kanssa. Eva 
Ryynästä voi pitää vanhan 
kirkkotaideperinteen jatka-
jana, koska hänen materiaa-
linsa oli puu, jonka sielun 
hän sai ihmeellisesti kukki-
maan. Kirkkoa on aiheelli-
sesti sanottu hänen suurim-
maksi teoksekseen.

Opiskeltuaan kuvanveis-
toa Suomen taideakatemian 
koulussa Eva Ryynänen hoi-
ti Paavon kanssa maatilaa 
Lieksan Paaterissa. Kun hän 
veisti jatkuvasti, taide lopul-
ta voitti ja navetasta tehtiin 

hulppea ateljee. Veistoksia 
levisi maailmalle, luetteloi-
tuja teoksia on liki 400. Hän 
veisti mielellään lapsia. Paa-
terin tuvassa on seitsemän 
veljestä kahtenakin versio-
na, ateljeessa muun muassa 
Pessi ja Illusia. 

Taiteilijan käsien jäljiltä 
Paaterin kodistakin tuli näh-
tävyys. Kävin ensimmäisen 
kerran siellä kesällä 1986. Si-
sään pirttiin mennessä piti 
riisua kengät. Betonisel-
le porrastasanteelle oli var-
memmaksi vakuudeksi va-
lettu hevosenkenkiä, mikä 
kiinnosti perheemme nuori-
soa. ”Hevosettii heitti kenkä-
sä”, luki oven pielessä. 

Lieksan kaupunki oli jo 
silloin palkannut kesäop-

paan, ja Eva Ryynänen sai 
itse keskittyä kuvanveis-
toon. Nurmella seisoi val-
koinen marmoripaasi, josta 
Paavo veisti Evan ohjeiden 
mukaan moottorisahalla lii-
koja pois. Opas kertoi, että 
siitä tulee enkeli, hautamuis-
tomerkki. Nyt tämä pelkis-
tetty marmorienkeli kohoaa 
Ryynästen viimeisellä lepo-
sijalla Paaterin pihapiirissä.  

Kirkkoa ei vielä 1980-lu-
vun puolivälissä ollut. Näh-
dessään Ryynästen pihalla 
veistämistä odottavat 300–
500 vuotta vanhat hongat 
eräs vieras oli lausahtanut, 
että niistä tulisi vaikka kirk-
ko. Ideasta tuli totta, ja kirk-
ko valmistui 1991. 

Taiteilija veisti neljätoista 
penkkiä ja Paavo työsti pu-
nahongasta ruusukuvioisen 
puuparketin. Suuri Karjalan 
kuusen juurakko muotoutui 
alttariksi. Ovet ovat kanada-
laista jättiläistuijaa.

Eva Ryynänen rakas-
ti joulua. Joulumadonna ja 
lapsi sekä Betlehemin kedon 

lampaat ovat saaneet sijan-
sa korkealta päätyikkunan 
luota. Aukoiksi veistetyt sä-
dekehät taikovat esiin äidin 
ja lapsen herkät profiilit. Sa-
maa lävistekoristeideaa Eva 
Ryynänen oli käyttänyt jo 
muun muassa Tuupovaaran 
seurakuntasalin kookkaassa 
reliefissä Jouluyö (1976). 

Kirkon valmistuttua tai-
teilija huomasi, että sinne oli 
tullut kaksi madonnaa, kun 
hänen veistämänsä äiti ja 
lapsi -aiheen koristama saar-
natuoli oli siirretty paikalle 
Vuonislahden kyläkappelis-
ta. Hän tuumi, että eihän se 
käynyt laatuun, yksi madon-
na riittäisi. Se, joka on korke-
alla alttarin yläpuolella. 

Miten sen toisen madon-
nan kävi? Sekin on tässä kir-
kossa mutta uudessa roolis-
sa.  Eva Ryynänen ratkaisi 
kahden madonnan aiheut-
taman ristiriidan näppärästi. 
Hän muotoili saarnatuolin 
madonnasta hyvän paime-
nen veistämällä lapsen lam-
paaksi. 

Kirjallisuutta: 
Laininen, Margit (toim.): Kar-
jalan kukkiva puu. Eva Ryynä-
nen ja hänen taiteensa. Kirjapa-
ja 1977.
Seppo Simola ym.: Paateri. Eva 
ja Paavo Ryynäsen taiteilijako-
ti. Kirjapaja 2004.

Sisko Ylimartimo

Eva ja Paavo Ryynänen työstämässä marmorilohkaretta kesähelteellä 1986. 

Paaterin kirkko on suosit-
tu turistinähtävyys. Lisäk-
si siellä järjestetään häitä ja 
muita perhejuhlia sekä kon-
sertteja.

Paaterin laveaa tupaa koristaa reliefi seitsemästä veljeksestä.

Näkymä kirkkosalista alttarin suuntaan. 

Joulumadonna ja lapsi.

Saarnatuolin madonna 
muuttui hyväksi paimenek-
si.
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PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta

Metsään ja PihaMaalle

865€

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

ST 5266 P WS 300  
KaKSivaiheinen lumilinKo
● moottori STIGA WS 300
● 302 cc / 6,2 kW
● käsikäynnistys + sähköstartti 

230V
● työleveys  

66 cm
● LED-ajovalot ja lämpökahvat
● EASY TURN ohjaus
● 16” x 4.80-8 Snow Hog pyörät

ST 5266 P TracK WS 300 
KaKSivaiheinen TelalinKo
● moottori STIGA WS 300
● 302 cc / 6,2 kW
● käsikäynnistys + sähköstartti 230V
● työleveys 66 cm
● LED-ajovalot ja lämpökahvat
● 1 liipasinohjaus
● 3-pyöräinen tela / 3 jalalla säädet-

tävää asentoa

1495€ 1795€

ST 5262 P WS 250  
KaKSivaiheinen lumilinKo
● moottori STIGA WS 250
● 252 cc / 5,2 kW
● käsikäynnistys + sähköstartti 230V
● työleveys 62 cm
● LED-ajovalot ja lämpökahvat
● EASY TURN ohjaus
● 14” x 5.00-6 Snow Hog pyörät

ST 4262 P WS 210 
KaKSivaiheinen lumilinKo
● moottori STIGA WS 210
● 212 cc / 4,4 kW
● käsikäynnistys + sähköstartti 

230V
● työleveys  

62 cm
● yhdenkäden ohjaus
● 14” x 5.00-6 Snow Hog pyörät

1295€

ST 227P 
KaKSivaiheinen lumilinKo
● moottori HUSQVARNA
● 254 cc / 5,6 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 

230V
● työleveys  

68 cm
● LED-ajovalot ja lämpökahvat
● ohjaustehostin
● työntöaisan korkeudensäätö

ST 230P 
KaKSivaiheinen lumilinKo
● moottori HUSQVARNA
● 291 cc / 6,3 kW
● käsikäynnistys + sähköstartti 230V
● työleveys 76 cm
● LED-ajovalot ja lämpökahvat
● ohjaustehostin
● työntöaisan korkeudensäätö

1650€ 1850€

550 XP marK ii
● Tehokas am-

mattikone
● 50,1 cc

● 3,0 kW
● paino 5,3 kg

865€
hyvitys 

toiMivasta 
sahasta 

joPa 200€!

GT Timber ii- laaTu
● viiltosuojattu
● kovakärki
● naulaanastu-

missuoja
● Gore-Tex

199€

FS 410 c em K 
TäySiverinen 
meTSäraivuri iSoilla 
ominaiSuuKSilla
● 8,4 kg
● 2,0 kW
● 41,6 cm3

● M-Tronic
● Advance 

Xtreem am-
mattivaljaat

FS 460 c em K 
vahva 
raivauSSaha 
vaaTivaan maKuun 
● 8,4 kg
● 2,2 kW / 3,0 hv
● 45,6 cm3

● M-Tronic
● Advance 

Xtreem ammat-
tivaljaat879€ 989€

mS 261 c m  
KuuSiKon Kauhu
● 4,9 kg
● 3,0 kW / 4,1 hv
● 50,2 cm3

● metallirunko
● M-Tronic

699€

mS 201 cm   
KevyT voimanPeSä
● 3,9 kg
● 1,8 kW / 2,4 hv
● 35,2 cm3

● metallirunko
● M-Tronic

699€

STihl mS 241 c m    
meTSien 
moniToimiKone
● 4,5 kg
● 2,3 kW / 3,1 hv
● 42,6 cm3

● metallirunko
● M-Tronic

599€ErgoStart
-kevytkäynnistys malli 769€

mS 231 
TehoKaS yleiSSaha 
● 4,8 kg
● 2,0 kW / 2,7 hv

● 42,6 cm3

399€

mS 194 c-e uuSi 
TehoKKaamPi malli
● 3,6 kg
● 1,4 kW / 1,9 hv
● 31,8 cm3

● ErgoStart

399€

mS 180 c-be 
hyvin varuSTelTu 
möKKiKone
● 4,5 kg
● 1,4 kW / 1,9 hv
● 31,8 cm3

● ErgoStart
● teräketjun 

pikakiristys

299€

mS 170 TaaTTua  
laaTua edulliSeSTi
● 4,1 kg
● 1,2 kW / 1,6 hv

● 30,1 cm3

199€

mSa 220 c-b huiPPu-
luoKan aKKuSaha 
● 5,4 kg akun 

kanssa
● 36V / Ah
● työskentelyaika 

48 min (AP 
300S akulla)

● mukana AP 
300S akku ja AL 
300 pikalaturi

● ketjun pikaki-
ristys

699€
eRä!

Laadukkaat 
kotimaiset 
mönkijän kärryt

KONEKAUPPIAAT

AB Tomas Kjellman Pasi Ahonen
Riuttolehto Oy Esa Ahopelto

SR-tuote Seppo Riihimäki
Hyväkone Tuomo Keskimäki

Solis Traktorit Jussi Lehtonen
BT Agro Tom Hellström

Nordic Oil Jyrki Laulainen

Myyntiedustajat paikalla

Huippulaadukkaat 
voiteluaineet 
syyshintaan!

Nurmiäes/jyräyhdistelmä 6 m

ENNAKKOMYNNISSÄ: 
Jeantil PR 2000 
paalisilppuri

Traktorit 

26–90 hv. 
Takuu 36 kk/ 
2000 tuntia

KONEKIERTUE AIKATAULU:
Ke 25.11. klo 10.00–15.00 

Tampereen Säästö-tex Oy Tornio
To 26.11. klo 10.00–15.00 
IKH Hovimäki Rovaniemi

Pe 27.11. klo 10.00–15.00 
Kuusamo/Kuusamon tropiikki kylpylä

Esittelyssä:
Tapio Sykeharvesteri

24.11.2020 klo 10.00–15.00
Pudasjärvi Pienkonehuolto Keskiaho Oy

p. 050 454 5925

p. 0400 938 719

p. 044 2030 475
www.solis.fi

p. 040 566 9472

p. 0400 446 001

p. 0400 806 165, www.bt-agro.fi


