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Kauppatie 4, p. 08 821 595. 
Tervetuloa!

ELO- JA SYYSKUUN 
TARJOUKSET!

Kasvohoito 59€

Jalkahoito 
hieronnalla 45€

Jalkahoito 35€

Osuma
Pudasjärvellä 20.9.-13.12.2021

"Ei se ollutkaan pelkkä kurssi, vaan sillä pää-
seekin eteenpäin", totesi eräs OSUMA-koulu-
tukseen osallistunut henkilö palautteessaan. 
Totta, OSUMA-koulutuksessa edetään hen-
kilökohtaisen suunnitelman kautta kohti työ-
elämää tai uusia opintoja.

Tule koulutuksen Info-tilaisuuteen
18.8.2021 klo 14 

kaupungintalolle, 
kokoustila Otavaan.

Koulutuksesta kertomassa kouluttaja 
Katriina Kemppainen Edukailta. Paikalla on 
mahdollisesti myös henkilö TE-toimistosta. 

Kahvitarjoilu!

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman käsirahaa ja kaskopakkoa. Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

Honda CR-V 4x4 2,0-vtec bens. MAASTU-
RI, vm. 2007, aj. 259 100 km, ilmastointi, 
kahdet renkaat aluvanteilla, vetokoukku, 
kats. 07/2021.  7800 €

Toyota Avensis Verso 1,8 bens. vm. 2007 aj. 
260 700 km, kahdet renkaat, tutkat, ilmastointi, 
kats. 02/2021.  4650 €

Toyota Avensis 1,8 bensiini viistoperä 
vm. 2008. aj. 241 000 km. Hyvät varusteet, 
kahdet renkaat, vetokoukku, ilmastointi, 
kats. 01/2021.  5950 €

Renault Clio 1,2 bensa vm. 2011, aj. 184 
800 km, kahdet renkaat, ilmastointi, kats. 
08/2021.  3900 €

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

1-.

Solar Cello 
led-liekkiSoihtu 

58 Cm 2 kpl

pihavalaiSin 
airam Solar alan 

45 Cm harmaa 
4000k

5990

2295

led-lamppuSarja 
Cello ediSon ip44

valoa pimeneviin iltoihin!

1695

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, 
jotka ovat mielenterveydellisistä 
syistä työelämän ulkopuolella, 
esim. eläkkeellä, kuntoutustuella 
tai pitkäaikaistyöttömiä. Kurssilla 
mietimme, miten löytäisit itsesi 
jälleen sairauden takaa.

Etsimme yhdessä keinoja siihen, 
miten kaivella esiin kadoksissa 
olevia voimia ja kuinka pilkkoa 
möhkäleiltä tuntuvia asioita 
pienemmiksi. Mietitään yhdessä, 
miten päivät tuntuisivat parem-
milta ja arki sujuisi. Ja miten toivo
pikku hiljaa herää. Mukana 
vertaisohjaaja, jolla kokemusta 
mielenterveyden ongelmien 
kanssa elämisestä.

Toivon työpaja

Maksuton 
kurssi

Pudasjärvellä

Pudasjärvi
Aika ja paikka:  
31.8. - 2.9. ja  30.9.  
klo 10 – 14 Hotelli-
Ravintola Kuren koskessa, 
os. Kauppatie 7.

Hakeutuminen 16.8. 
mennessä 
Osallistuminen on 
maksutonta ja sisältää 
kahvit ja lounaan.

Lue lisää ja täytä 
hakulomake: 
www.mtkl.fi/
tapahtumakalenteri  
(Hae: kurssin nimellä)

Lisätietoja: 
kuntoutussuunnittelija 
Sanna Hyry 
Mielenterveyden 
keskusliitto 
+358 40 827 2665 
sanna.hyry@mtkl.fi

T&T 
Metsäpalvelu Oy
Myrskytuho ja 
muut leimikot
- puukaupat
- oma korjuu kalusto
- vakuutukset 
  kunnossa

Ota yhteyttä
Timo: 040 526 1065
Toni: 050 559 8900

PUOLITIMME

–50 %Kaikki            LINSSIT
TAI KEHYKSET

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin tai pakettihinnoiteltuihin tuotteisiin. Tarjous ei koske lääkinnällisiä hoitotuotteita. 50 %:n alennus myönnetään asiakkaan valinnan mukaan joko kehyksistä tai 
linsseistä. Mikäli linssit halutaan omiin kehyksiin, peritään lisäksi hiontamaksu 50 €. Silmälasien ostajalle toiset silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla –50 %, alennus edullisemmasta parista. Tarjous on voimassa 26.9.2021 asti.

0€ ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS SILMÄLASIEN OSTA JALLE
VARAA AIKA SILMÄASEMA.FI TAI 020 760 8649

TOISET LASIT

 –50 %
ITSELLE TAI KAVERILLE

Lisäksi

PUDASJÄRVI Toritie 1 

Aamulla leivotut, lisäaineettomat:
-  Juureen leivotut ruistuotteet, 
 hiivaton, vehnätön

p. 0500 169 112 

Pudasjärven torilla
pe 13.8. klo 9 alkaen

- Wanhan ajan hiivaleivät
-  Lämpimät, aidot ohrarieskat

-  Tuoreet munkit
- 100% kauraleivät ym.

-  Perunalimput
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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 syis-
tä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palautta-
miseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.Painopaikka:  

Kaleva365 Oy, 
Oulu

Julkaisija: 
Kaleva365 OyPudasjärvi-lehti jaetaan 

viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Jakelu:  
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Ilmoitusmyynti 
1.1.2021 lähtien 
KalevaMedia 
Kimmo Patosalmi 
0400 266 556  
kimmo.patosalmi@kalevamedia.fi

Päätoimittaja
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy/
Katariina Niemitalo 
050 382 6585
ilmoitukset@vkkmedia.fi

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 15.8. kello 10. Toimittaa 
Timo Liikanen, avustaa Eva-Maria Mustonen, kanttorina 
Keijo Piirainen. Striimaus YouTuben välityksellä. 
Päiväkerhot alkavat viikolla 32 ryhmäjakojen mukaisesti: 
Tiistaina 10.8. kello 9.00-11.30 ja kello 12.30-15.00 
Torstaina 12.8. kello 9.00-11.30. Vapaita päiväkerhopaik-
koja voi tiedustella puhelimitse lastenohjaajilta: Rauni 040 
586 1217, Tanja 040 868 4730. 
“Tavataan torilla” - Yhteisvastuutapahtuma ma 16.8. 
kello 11-14 torilla. Tapahtuma alkaa hartaushetkellä. Oh-
jelmassa kaikenikäisille ja –kuntoisille Yhteisvastuu – kep-
pijumppa. Ota oma jumppakeppi mukaan tai osta Yhteis-
vastuun jumppakeppi torilta (10€). Musiikkia torilla soittaa 
Vauhko Varsa. Torilla on pari leikkimielistä kisailua, joihin 
osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja. Torilla myy-
dään kahvia ja pullaa sekä makkaraa Yhteisvastuun hyväksi. 
Tervetuloa nauttimaan mukavasta yhdessäolosta ja samalla 
tukemaan Yhteisvastuukeräyksen teeman mukaisesti talou-
dellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä!
Lapsiparkki pe 13.8. kello 9.30–12 seurakuntakodil-
la. Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin.  
Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille: Rauni 040 586 
1217, Tanja 040 868 4730. Laitathan lapsellesi pienen vä-
lipalan ja juoman mukaan.
Perhekerho ke 18.8. kello 10-12.30 seurakuntakodilla. 
Tervetuloa kaikenikäiset lapset yhdessä vanhempien tai 
muun aikuisen kanssa. Kahvi- ja mehutarjoilu.    
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597. 
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: 
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to kello 12–16. p. 08 882 3100. 
Rauhanyhdistykset: Seurakuntapäivät ry:llä la 14.8. kel-
lo 17 ja su 15.8. kello 13, messu seurakuntakodilla su 15.8. 
kello 10.
Kastettu: Isla Evelia Pesälä
Haudattu: Pertti Juhani Ruottinen 67 v, Aune Valpuri Käl-
käjä 80 v.

Etsikkoaikoja
Etsikkoaika on aika, jolloin Jumala kat-
soo kansansa puoleen (Luuk. 1:68, 
19:44) ja kutsuu ihmisiä. Etsikkoajal-
la voidaan viitata sekä yksityisen ihmi-
sen elämänkaaren vaiheeseen että seu-
rakunnan tilanteeseen, jolloin koetaan 
Jumalan erityisesti puhuttelevan. Kirk-
kovuodessa 11.sunnuntaina helluntaista 
etsikkoaika on erityisesti esillä.

Jumalan oman kansan historia ja Raa-
mattu osoittavat, että elämässä on aiko-
ja, jolloin ihminen ja ihmisyhteisöt eri-
tyisesti joutuvat ratkaisujen ja valintojen 
eteen. Omiin kykyihin, ihmisviisauteen ja 
omaan erikoisasemaan luottaminen es-
tävät usein näissä tilanteissa kuulemasta 
Jumalan ääntä ja noudattamasta hänen 
kutsuaan. Etsikkoaikaan pätee sana: ”Jos 
te tänä päivänä kuulette hänen äänen-
sä, älkää paaduttako sydäntänne” (Hepr. 
3:15). Etsikkoaikana koemme Jumalan 
puhuttelevan ja kutsuvan meitä yhtey-
teensä. Jumala ilmoittaa itsestään ja pu-
huu meille erityisesti Raamatun ja Jee-
suksen opetusten kautta. 

Jumala kutsuu meitä jokaista turvaa-
maan häneen. Hyvyydessään Jumala an-
taa ihmisen elämään erityisiä aikoja, jol-
loin hänet voidaan löytää. Aloite tulee 
aina Jumalalta, sillä syntinen ihminen pa-
kenee ja väistelee häntä ja on taipuvai-
nen kapinoimaan Luojaansa vastaan. Ju-
mala on pitkämielinen ja kutsuu ihmistä 
useitakin kertoja elämän aikana.

Jumala kutsuu luokseen antamal-
la meidän kokea moninaista hyvää. Hän 
antaa ajallisia siunauksia ja elämänlahjo-
ja ihmiselle, hän johdattaa, varjelee ja on 
lähellä. Hän nuhtelee synnistä, jotta ih-
minen ymmärtäisi todellisen tilansa. Ju-
mala voi kutsua ihmistä myös moninais-
ten koettelemusten kautta. Hän antaa 
vastoinkäymisiä ja ahdistuksia niin yk-
silöille kuin kansoillekin, jotta nämä he-
räisivät kääntymykseen. Useimmiten me 
kyllä otamme siunaukset vastaan, mut-
ta emme käänny Jumalan puoleen. Siksi 
Jumala sallii meidän kokea itsekkyyden 
ja synnin karut seuraukset sekä kohdata 
ihmisen rajallisuus, jotta etsisimme tur-

vaa Jumalasta, joka on hyvä ja armolli-
nen.

Jumala etsii ja kutsuu meitä kuten en-
simmäisiä ihmisiä turmeltuneessa para-
tiisissa. Hän lähestyy ja kysyy missä olet, 
miten sinulla menee, mitä teet synnin ja 
kuoleman suhteen, minne olet matkal-
la, mikä elämässäsi on tärkeää, kelpaisi-
ko Jumalan armo ja johdatus elämääsi?

Mitä vastaat?
Iankaikkinen Jumala. 
Me rukoilemme sinua:
Johdata meitä Hengelläsi niin,
että ymmärrämme, 
missä on turvamme,
emmekä hukkaa sinun 
antamiasi etsikkoaikoja.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

Kyllikki Syrjäpalo

Seppo Johannes Kukka me-
nehtyi vaikeaan sairauteen 
73-vuotiaana 4.5.2021. 

Hän oli syntynyt 
27.6.1947.

Seppo valmistui metsä-
työnjohtajaksi Savonlinnan 
metsätyönjohtajakoulusta 
vuonna 1974.  Veitsiluoto 
Oy tarjosi jo samana vuon-
na nuorelle metsäammatti-
laiselle vakituisen työpai-
kan hankintaesimiehenä. 
Työsuhde jatkui aina Sepon 
eläkkeelle jäämiseen saak-
ka vuoteen 2007. Ostoaluee-
seen kuuluivat Pudasjärven 
lisäksi Puolanka ja Muhos. 
Yhteistyö metsänomistajien 
kanssa sujui alusta alkaen 
mallikkaasti. Hän naut-
ti työstään ja koki olevansa 
unelma-ammatissa.  

Seppo omaksui jo nuore-
na liikunnallisen elämänta-
van. Hiihdosta muodostui 
läpi elämän jatkunut har-
rastus. Jo 1980-luvulla hän 
oli järjestämässä paikallisia 
piiritason hirvenhiihto ja –
juoksukisoja. Itse hän kil-
paili molemmissa lajeissa 
eri ikäluokissa erinomaisel-
la menestyksellä saavuttaen 
useita mestaruuksia sekä 
Pohjois-Suomen että piirin-
mestaruuskisoissa. Palkin-
topokaalien määrä on val-
tava. Oulun Tervahiihtoon 
Seppo osallistui lukematto-
mia kertoja vuodesta 1977 

alkaen.
Tunnettuna ja arvostet-

tuna urheilumiehenä Seppo 
valittiin mukaan Pudasjär-
ven Urheilijoiden toimin-
taan. Hän kuului 1980- ja 
1990- luvuilla sekä johto-
kunnan järjestövaliokun-
taan että hiihtojaostoon ja 
toimi merkittävissä tehtä-
vissä seuran järjestämis-
sä Jukolan viestissä vuonna 
1988, SM-hiihdoissa vuon-
na 1990 sekä lukuisissa kv- 
ja pm-kisoissa.

Seppo kutsuttiin Lions 
Club Pudasjärven jäsenek-
si vuonna 1995. Hän toimi 
esimerkillisesti lohkon pu-
heenjohtajana, johti presi-
denttinä mallikkaasti klubia 
kaksi kautta, toimi vastuul-
lisesti talkoopäällikkönä 
sekä kaikissa muissa klubin 
tärkeissä tehtävissä. Hänel-
le myönnettiin Melvin Jo-
nes- jäsenyys vuonna 1995 
ja Lionsritarin arvo vuonna 
2021.

Seppo oli nuorena mie-
henä vuonna 1971 perusta-
massa Sotkajärven Metsäs-
tysseuraa, jonka sihteerinä 
hän toimi kolmekymmen-
tä vuotta. Seppo oli todella 
vihkiytynyt erämies ja met-
sästäjä. Hän rikastutti seu-
ran toimintaa tuomalla sii-
hen mukaan perinteisen 
metsästyksen lisäksi am-
muntaa, hirvenhiihtoa ja –

juoksua. 
Isänmaallisena miehenä 

Seppo oli mukana myös re-
serviläistoiminnassa.

Usein hänet nähtiinkin 
itsenäisyyspäivänä kunni-
avartiossa Sankaripatsaalla.

Hän arvosti sotiemme 
veteraaneja ja osallistui ak-
tiivisesti Sotiemme Veteraa-
nit-keräyksiin sekä hirviar-
pojen myyntiin sotiemme 
veteraanien hyväksi. Seppo 
oli sotilasarvoltaan reservin 
kersantti.

Perhon sidonnasta muo-
dostui hänelle erityisen mie-
luisa harrastus. Hänen kä-
sissään valmistuivat niin 
lohi- kuin harriperhotkin. 
Hänestä kehittyi neljän vuo-
sikymmenen aikana niin 
kuuluisa ja taitava perho-
mies, että tilauksia tuli ym-
päri Suomea.

Lohen pyyntireissut Te-
nolle olivat vuosittaisia ko-
hokohtia. Ne alkoivat jo 
vuonna 1975 ja jatkuivat lä-
hes poikkeuksetta läpi vuo-
sikymmenten. Parhaimmil-
laan kotiin tuomisina oli yli 
25 kiloinen lohen vonkale. 

Seppo oli myös innokas 
lukija. Erityisesti sotakirjal-
lisuus oli mieluista ja kiin-
nostavaa luettavaa.

Tasavallan presidentin 
myöntämän Suomen Val-
koisen Ruusun Ritarikun-
nan ensimmäisen luokan 

Seppo Kukka in memoriam

mitalin kultaristein Seppo 
sai vuonna 2006 sekä vas-
taanotti Reserviläisliiton 
pronssisen mitalin vuonna 
2003. 

Seppo Kukka oli sanojen-
sa mittainen mies. Mitä hän 
lupasi, sen hän myös tin-
kimättä teki. Vastuullisena 
toimijana hän johti omalla 
esimerkillään. Hän oli hyvin 
pidetty ja arvostettu hen-
kilö niin metsämiesten, yh-
teistyökumppaneiden kuin 
laajan ystäväjoukonkin kes-
kuudessa.

Seppoa jäivät kaipaa-
maan perheen ja sukulais-
ten lisäksi lukuisa ystävien 
joukko.

Arvostamme Sepon elä-
mäntyötä ja kunnioitamme 
hänen muistoaan.

Antti Pesälä, 
Vesa Holmström

Pudasjärven Kokoomuksen 
edustajat osallistuivat tors-
taina 5.8. järjestettyyn perä-
kärrykirppikselle Pudasjär-
ven torilla. Puheenjohtaja 
Pekka Kinnunen korosti, että 
jäsenten tulee olla tavattavis-
sa muulloinkin kuin vaalien 
aikaan. Osallistujat halusivat 
osoittaa tukensa Kurenalan 
kyläyhdistyksen ponniste-
luille elävöittää torin toimin-
taa. Torin vilkkaus kesätors-
taisin on ollut ilahduttavaa. 
Samoin yhdistysten vastuun 
ottaminen viikoittain kioskin 
toiminnasta on ollut hyvä 
idea. Esiintyjät, laulattajat 
ym. ovat saaneet kuntalaiset 
viihtymään torilla. Erityis-

kiitoksen ansaitsee Suopun-
ki-yhtye, muita unohtamat-
ta, ja tietysti toriemäntä ja 
-isäntä.

Päiväsaikaan pidetty to-
ritapahtuma karsi pois jo lo-
malta töihin lähteneet, mut-
ta monenlaista juttuseuraa 
ja vähän kaupankäyntiäkin 
saatiin aikaan Kinnusen mu-
kaan. Kokoomuslaisilla on 
tarkoituksena järjestää avoi-
mia porinatuokioita sään-
nöllisesti, jotta kuntalaisten 
ajatukset tulevat kuulluiksi. 
Samalla on tilaisuus kertoa, 
miten asioihin on vaikutettu 
tai aiotaan vaikuttaa.

Katri Virtanen

Pekka Kinnusella ja muilla Kokoomuksen edustajilla oli 
torilla juttuseuraa ja kaupankäyntiäkin saatiin aikaiseksi.

Kokoomuslaisia 
tavattavissa peräkärry-

kirppiksellä
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Superhelpot 

ARKIRUOAT

Tavallista parempi ruokakauppa
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 10-21PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

HERKKUTORILTA

Voimassa TO-LA 12.-14.8.

1.- kpl

SUOMI

K-ruokamestarin 
KUUmAT gRILLATUT 
KAnAnKOIVeT 
Raakapaino n. 330 g, Suomi

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 12.-15.8. ELLEI TOISIN MAINITA

KeSäpeRUnA
2 kg (0,50/kg)  
Suomi 

 099
ps

SUOMI

 499
ps

nAUdAn  
jAUheLIhA
600 g (8,32/kg)

Monster Mix
mAKeISSeKOITUS
1 kg

399
ps

eRä

Ilman plussa-korttia 2,99 pkt

Pingviini

LAKTOOSITTOmAT  
mAUSTeTUT  
KeRmAjääTeLöT
1 l, ei vanilja

2.-pkt 1.-pkt

Ilman plussa-korttia 1,85 pkt

Pingviini
mAUSTeTUT  
KeRmAjääTeLöT
1 l, ei laktoosittomat, 
ei vanilja 
Rajoitus 3 pkt/talous

-45%
Plussa-kortilla

-33%
Plussa-kortilla

Mr. Panini 
pAnInIT 
235 g (14,18/kg)
Myös gluteeniton

 699
kg

TUORe SUpeRIOR
KIRjOLOhI
Kasvattaja Nordic Trout, Ruotsi
Rajoitus 2 kalaa/talous

 599
kg

HK 
VILjApORSAAn 
mAUSTAmATOn 
ULKOFILee
n. 1,5 kg

Voimassa TO-LA 12.-14.8.

eRä

jääSALAATTI
100 g (7,90/kg)
Suomi

079
ps

SUOMI
AURIngOn- 
KUKKA- 
KImppU
3 kpl, Hollanti

599
kImppu

10.- 
Ilman plussa-korttia 3,95-5,49 kpl (16,81-23,36/kg)

3 KpL

-15-39%
Plussa-kortilla

eRä! 
ISOT 
VIheRKASVIT
Lajikkeet:  
isopeikonlehti,  
jättityrakki ja kolibrikukka

1990
kpl

Kauppatie 3
Kirjakaupan entinen tila

PUDASJÄRVI 16.-17.8.
Livojoen kunnostusurakka alkaa
Livojoen alajuoksulla Pu-
dasjärvellä aloitetaan 160 
000 euron kunnostusurakka. 
Viiteen koskeen rakenne-
taan lohikaloille kutusoraik-
koja ja pienpoikaskivikkoja. 
Livojoen kunnostukset ovat 
osa Metsähallituksen val-
takunnallista 1,4 miljoonan 
euron hanketta, jolla kun-
nostetaan vaelluskalavesiä.

Livojoella kustannuksista 
vastaavat Iijoki-sopimuksen 
mukaisesti myös ELY-kes-
kus, PVO-vesivoima, Oulun 
kaupunki, Iin kunta, Pudas-
järven kaupunki ja Taival-
kosken kunta. Osakaskun-
nille ei tule kustannuksia.

Nyt kunnostettavat 
kosket ovat Ruuhenkos-
ki Sarakylän osakaskun-
nan vesialueella, Hillinkos-
ki Posonojan osakaskunnan 
vesialueella sekä Peurakos-
ki, Pistellinkoski ja Hanhi-
koski Livon osakaskunnan 
vesialueella.

Kunnostuskohteet in-
ventoitiin sukeltaen etukä-
teen raakkujen esiintymisen 
varalta, mutta esiintymiä 
ei löytynyt kunnostetta-
vilta alueilta tai niiden vä-
littömästä läheisyydestä. 
Raakkuinventoinneista vas-
tasi Alleco Oy. Kunnostus-

toimenpiteillä parannetaan 
myös raakkukantojen elpy-
misen edellytyksiä Livojoen 
alaosalla.

Syyskuussa urakka 
etenee yläjuoksulle
Raakkuinventoinnin jälkeen 
kunnostettavat alueet on 
koekalastettu ja kuvattu ku-
luvan viikon aikana. Sähkö-
koekalastuksen avulla Met-
sähallitus selvittää kalaston 

ja kalanpoikastiheydet.
Varsinainen kunnostus 

alkaa elokuun alkupuolel-
la ja kestää noin kuukau-
den. Kutusoraikot ja poi-
kasalueet rakentaa Heavy 
Rakenne Oy, ja sora- ja kivi-
materiaalit toimittaa Kulje-
tuspudas Oy. Työnjohdosta 
vastaa Metsähallitus.

Alaosan kunnostusten 
jälkeen alkavat Livojoen 
yläjuoksun kunnostustyöt 

syyskuussa.
Tavoitteena on saada lo-

hikaloille hyvät lisäänty-
misolosuhteet Livojokeen. 
Joki on aikoinaan perattu 
puutavaran uittoja varten, 
mutta kosket on kivetty uu-
delleen 1990-luvulla. Nyt 
toteutettavat kunnostukset 
täydentävät tuolloin aloitet-
tua ennallistamista.

Metsähallitus / tiedotus

Peurakoskeen ajetaan kutusoraa sekä lisäksi alueelle rakennetaan kivikkoa poikasille ja 
parannetaan valuma-aluetta. Kuva Matti Suanto / Metsähallitus.

Tällä viikolla pidetään kesän 
viimeiset peräkärrykirppikset 
eli torstaina 12.8 kello 10–15, 
jolloin ei ole vetäjää eikä oh-
jelmaa, mutta myymään ja os-
tamaan kannattaa torille tulla.

Lauantaina 14.8 kello 10–
16 on kesän viimeinen pe-
räkärrykirppis, jolloin oh-
jelmassa on tikanheittokisa, 
jossa parhaat palkitaan ja 
esiintymässä on Marko Väy-
rynen kello 11 alkaen. Lauan-
tain peräkärrykirppikselle voi 
ilmoittautua Henna Ryhäsel-
le pe 13.8. mennessä 040 419 
5310.

Tervetuloa torille sankoin 
joukoin! Kirppikseltä voi teh-
dä todella hyviä löytöjä edul-
lisesti. Sateen sattuessa tapah-
tuma peruuntuu. 

Torin tietopisteen kahvila-
toiminta on tälle kesälle lop-
punut, mutta haluamme suu-
resti kiittää eri yhdistyksiä 
avusta ja tuesta, jolla kahvila-
toiminta saatiin kesän aikana 
pyörimään. 

Yhteistyöterveisin 
Kerttu ja Aini Kurenalan 
Kyläyhdistys ry:n 
puolesta Y

Kurenalan Kyläyhdistys 
tiedottaa ja kiittää
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Oulun ortodoksisen seu-
rakunnan ja Pohjois-Viena 
-seuran yhteistä pruasniek-
kaa eli juhlaa vietettiin Van-
husten palvelukeskuksessa 
ja Rajamaan rannassa lauan-
taina 31.7. Kirkolliseen osuu-
teen kuuluneen liturgian ja 
vedenpyhityksen toimitti-
vat kirkkoherra Marko Pat-
ronen, kanttori Juhani Matsi 
sekä diakoni Kari Paakkola. 
Isä Markon opetuspuheen 
aiheena oli nöyryys.

Pruasniekkatarjoilujen 
jälkeen esiintyi Arhippaisen 
perhe. Liinun ja Nitan ”Au-
rinko ja kuu”-esityksen ko-
reografia oli heidän itsen-
sä suunnittelema. Perheen 
pappa Seppo, äiti Leena sekä 
tytöt Liinu ja Nita esittivät 
yhdessä potpurin vienankar-
jalaksi. Leena oli muokan-
nut ohjelman kolmesta lau-
luleikistä: Ukko, ukko, mistä 
kivistäy, Täti Monika sekä 
Oma armas kaunis on. 

Näytteille asetetuista kir-
joista Kerttu Nurmela esitteli 
muutamia erikseen. Karjalan 
Sivistysseuran julkaisemas-
sa ”Armahimmat varšišoma-
set”-kirjassa on kerrottu pa-
kolaisina Suomeen tulleiden 
vienalaisten naisten  kansan-
puvuista sekä niiden valmis-
tamisesta ohjeineen ja kaa-
voineen. Lisäksi kirjassa on 
kunkin  vienalaisnaisen elä-
mäntarina. 

Toinen pakolaisiin liitty-
vä kirja ”Itä-Karjalan pako-
laiset, tie kotiin” on Karjalan 
Sivistysseuran ja Karjalan ta-

Vienan Karjala esillä
savallan kansallisarkiston 
yhdessä julkaisema. Venäjän 
vallankumouksen jälkimai-
ningeissa vuosina 1918-1922 
saapuneista pakolaisista osa 
alkoi palata kotiin. Venä-
jä  nimittäin julisti 30.4.1923 
Suomessa oleville Karjalan 
pakolaisille amnestian eli ar-
mahduksen ja oikeuden pa-
lata kotimaahansa. Kirja ker-
too palanneiden kohtaloista 
Neuvostoliitossa, heidän 
taustoistaan, lähdön syistä ja 
kotiinpaluun motiiveista ja 
siitä, miten palaajiin suhtau-
duttiin. 

”Otavaisen kruunu”-sar-
jakuvasanakirja sisältyy kar-
jalan kielen elvytyshankkee-
seen. Tätä kirjaa on julkaistu 
kolmella elvytyksen kohtee-
na olevalla karjalan kielen 
murteella eli vienaksi, livvik-
si ja eteläkarjalaksi. Karjalan 
kielen elvytyshanketta koor-
dinoi Joensuun yliopisto. 

Vienan Karjalan historias-
ta kiinnostuneille oli näyt-
teillä Pekka Vaaran teokset 
”Viena 1918, kun maailman-
sota tuli Karjalaan” ja ”Viena 
1919-1922, kun neuvostoval-
ta tuli Karjalaan”. 

Karjalan tasavallassa on 
tämä vuosi nimetty karjalais-
ten runojen vuodeksi. Kerttu 
Nurmela esitteli Petroskois-
sa valmistetun kalenterin 
”Runola ta sen kummalliset 
eläjät”. Kalenterissa on joka 
kuukaudelle valittu muinai-
seen mytologiaan kuuluva 
haltia ja siihen liittyvä runo 
Suomen kansan vanhois-

ta runoista. Runojen vuo-
den kunniaksi on pidetty 
ohjelmaltaan monipuolinen 
juhla Petroskoissa. Vienan 
Karjalan Haikolaan ja Soh-
janankoskelle on pystytetty 
muistomerkit karjalaisille ru-
nonlaulajille. 

Runoteema jatkui ja Hel-
vi Alaviitala luki Kiestingin 
Niskankylästä olevan Ser-
gei Jakovlevin runon ”Hoi-
tomatoin kylä”. Anja Suvan-

to luki uhtualaisen Valentina 
Saburovan runot, jotka käsit-
telivät karjalan kielen uhan-
alaisuutta ja toisen ihmisen 
kunnioittamista. 

Yhteislauluina laulettiin 
”Karjalaisten laulu” sekä Va-
lentina Saburovan ”Kotita-
loni” vienaksi. Isä Markon 
päätössanojen jälkeen lau-
lettiin ”Kymmenen virran 
maa” ja pidettiin arpajaiset. 

Korona-aika vaikutti osal-

Vedenpyhitys tapahtui Rajamaan rannassa.

Arhippaisen perheen laulu-
leikkiä vienankarjalaksi.

Lahja Nurmelan esittele-
män Runola-kalenterin kan-
silehti. 

Tilaisuudessa oli esillä Vienan Karjalaan liittyvää kirjalli-
suutta.

listujien määrään, mutta sii-
tä huolimatta meillä oli hyvä 
pruasniekka parinkymme-
nen ihmisen voimin. Oli oi-
kein mukavaa kokoontua 
kahden vuoden tauon jäl-

keen. 

Kerttu Nurmela, kuvat 
Helvi Alaviitala ja Kerttu 
Nurmela

Jokaisella on oikeus omaan 
kotiin. YK:n vammaisia ih-
misiä koskevassa ihmis-
oikeussopimuksessa sekä 
Suomen perustuslaissa tur-
vataan tämä oikeus. Jokai-
sella on oikeus asua tur-
vallisesti, terveellisesti ja 
yksilölliset tarpeet huomioi-
den. Olemme Pudasjärven 
kehitysvammaisten tukiyh-
distyksenä huolissamme tä-
mänhetkisestä kehitysvam-
maisten asumistilanteesta 
nimenomaan autetun asu-
misen kohdalla. Autetus-
sa asumisessa asukkaat saa-
vat tarvitsemaansa ohjausta 
ja tukea vuorokauden jokai-
sena hetkenä tarpeen mu-

kaan. Ohjatussa asumises-
sa yövalvontaa ei ole, vaan 
asukkaat saavat apua ja tu-
kea päivittäin. 

Oulunkaaren kuntayh-
tymä järjestää asumispalve-
luita Rimmin palvelukodilla 
ja tarkoitus oli, että palvelu-
kodin asukkaat pääsisivät 
muuttamaan mahdollisim-
man pian uusiin ja käytän-
nöllisiin sekä terveellisiin ti-
loihin. Näin ei kuitenkaan 
käynyt nimenomaan aute-
tun asumisen asukkaille. 
Kehitysvammaisten palve-
lukodin rakentamisesta to-
rin viereen tehtiin valitus 
Kiinteistö Oy Kurenalan lii-
kekeskuksen toimesta, ja va-

litus on jo ollut vuoden ver-
ran hallinto-oikeudessa eikä 
päätöksen ajankohdasta ole 
tarkempaa tietoa.  Näin ol-
len kehitysvammaisten ja 
palvelukodin työntekijöi-
den pääsy terveellisiin ti-
loihin on viivästynyt koh-
tuuttomasti. Samoin uuden 
rakentaminen ei ole päässyt 
edes alkamaan.

Lisäksi osa meistä van-
hemmista hoitaa kehitys-
vammaista perheenjäsen-
tään kotona ja heillä on 
mahdollisuus saada per-
heenjäsen aina sovituksi 
ajaksi Rimmin palveluko-
dille. Rimmin palvelukodin 
tilat eivät vastaa enää tämän 

nykypäivän tarpeisiin eikä 
rakennuksen huonon si-
säilman vuoksi kaikki pys-
ty käymään vuorohoidossa, 
vaikka perheellä olisi todel-
linen tarve. Lähin korvaava 
paikka on Iissä asti.

Tilanne tällä hetkellä on 
se, että ohjatun tuen pii-
rissä olevat pääsevät lähi-
aikoina muuttamaan Pu-
dasjärven keskustan uusiin 
kerrostaloihin, mutta enem-
män apua ja tukea sekä hoi-
toa tarvitsevat, autetun 
asumisen asukkaat jäävät 
edelleen asumaan Rimmin 
palvelukodille epäterveel-
lisiin tiloihin. Olemme saa-
neet yhteydenottoja, joissa 

vanhemmat kertovat, että 
esimerkiksi vuorohoitoon ei 
voi enää lasta/aikuista ke-
hitysvammaista viedä, kos-
ka tukea tarvitseva oireilee 
sisäilmaoireista niin pahas-
ti, että henki ei enää kulje, 
ja tarvitsee vuorohoidon jäl-
keen sairaalahoitoa. 

Näin ei voi enää jat-
kua, lisäksi osa asukkais-
ta ja henkilöstöstä oireilee 
Rimmin palvelukodilla. Ve-
toammekin nyt Teihin hal-
linto-oikeuteen valituksen 
laatineet henkilöt, vetäkää 
valituksenne pois. Miten se 
palvelukodin rakentami-
nen vaikuttaisi sen enem-
pää kiinteistön arvoon kuin 

tien toisella puolella olevat 
uudet hirsiset kerrostalot tai 
päiväkotien rakennukset? 
On aivan järkyttävää, että 
tästä kärsivät eniten ne, jot-
ka eivät pysty puoliaan pi-
tämään ja valitsemaan asu-
mispaikkaansa! Meillä on 
kyllä tullut sellainen ajatus 
mieleen, että onko niin, et-
tei kehitysvammaisia haluta 
keskustaan, näkyvälle pai-
kalle ja edelleen heidän ha-
luttaisiin olevan jossain si-
vussa tästä yhteiskunnasta 
ja kunnasta! 

Pudasjärven kehitysvam-
maisten tuki ry.
Johtokunta 

Huoli kehitysvammaisten asumisesta Pudasjärvellä

Vanhemman/omaishoitajan kannanotto: Kuinka Rimmin palvelukoti sairastuttaa!
Lapseni, nuori aikuinen aloitti vuorohoidot Rimmin palvelukodil-
la vuoden alusta. Hän on ollut hoidossa kerran kuukaudessa pi-
dennetyn viikonlopun, perjantaista maanantaihin ja kaksi pidem-
pää viikon jaksoa. 

Alkukesästä hän alkoi oireilla siellä vakavammin, jolloin hä-
nellä oli sairaalahoitoa vaativa korkea kuume ja hengitysvaikeu-
det. Viimeisen pidennetyn viikonloppujakson hän oli heinäkuussa. 
Kolmantena hoitopäivänä sain puhelun hoitajalta, että lapseni on 
itkuinen, lämpö taas nousussa ja hengittäminen istualtaan vaikeaa. 
Hän oli saanut hengitystä avaavat lääkkeet ohjeiden mukaan, ei vai-
kutusta. 

Lähdin tilannetta katsomaan ja kun hänet nostettiin istumaan, 
sain todeta kuinka vaikeaa ja raskasta hengittäminen oli. Ei ollut 
muuta vaihtoehtoa kuin keskeyttää omaishoidon vapaat ja viedä 
lapsi kotiin. Mitä hyödyn omaishoidon lakisääteisistä vapaista, kun 
saan aina sairaan lapsen kotiin?

Kerron tämän siksi näin julkisesti, jotta ymmärrettäisiin, kuin-
ka vakavasta asiasta on kysymys. Se että lapseni saa jo kolmante-
na päivänä vakavia oireita, miten voivat asukkaat, jotka asuvat siel-
lä vakituiseen, työntekijät? Lapseni ei ole ainoa, joka siellä oireilee.

Nyt tiedetään, kuinka vakavasti Rimmillä sairastutaan. Kysyn-
kin, kenen on vastuu lapseni sairastumisesta, jos ja kun lapseni sin-
ne vielä vien?

Aluehallintovirasto on antanut huomautuksen Rimmin palvelu-
kodin soveltuvuudesta sen asukkaille. Milloin? Yritin selvittää asiaa, 
kuinka monta vuotta tästä on jo kulunut, en vielä saanut vastausta. 
Eiköhän olisi heti pitänyt alkaa etsiä sopivia väistötiloja. Oulunkaa-
ren kuntayhtymä ja kaupunki, huolen jakaminen Rimmin palvelu-
kodin kunnosta ei auta siellä asuvia ja työssä käyviä yhtään mi-
tenkään. Tarvitaan tekoja ja nyt ei voida jäädä enää odottelemaan. 
Kuinka paljon asia kiinnostaa kaupungin terveystarkastajaa? 

Onhan esimerkiksi Pärjänsuon koulu laitettu välittömästi käyt-

tökieltoon, kun siellä olleet ovat saaneet hengitystieoireita. Niin 
pitäisi tehdä Rimmin palvelutalollekin. Rimmin palvelukotihan oli 
aikanaan myös käyttökiellossa, kun siellä asui vanhuksia ja he sai-
vat sitten uudet tilat. Tämän jälkeen kehitysvammaisille osoitettiin 
tämä Rimmin rakennus.

Kiinteistö Oy Kurenalan liikekeskus, valituksen allekirjoitta-
neet, vetoan teihin, vetäkää valituksenne hallinto-oikeudesta pois. 
Olkaa inhimillisiä Rimmin palvelutalossa asuvia kehitysvammaisia 
kohtaan. Jokainen meistä on erilainen, mutta erityinen. 

Onko rakennusmateriaalilla, värillä, autopaikkojen määrällä, ra-
kennuksen sijoittelulla niin paljon merkitystä, että jokainen saisi 
omassa asuinpaikassaan hengittää puhtaasti ja normaalisti.

On sydämetöntä sanoa, odotellaan rauhassa.

Sari Pernu
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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

PERJANTAI-LAUANTAI 
13.-14.8.
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MA-TI 16.-17.8.  KE-To 18.-19.8.

PE-To 13.-19.8.

Espanja
vEsI-

MELoNI
kokonainen

Valio
vIoLA

TUoRE-
JUUsToT

200 g

PE 13.8.       LA 14.8.

Flora
MARgARIINIT

400 g

Noris
PIKANUUdELI

50 g
kanan tai 

lihan maku

Eldorado
KETsUPPI
980 g

Herkkumaa
vIIPALE-
KURKKU
360/670 g

Elgorriga
foURRE-
KEKsIT 
240 g

Olvi
vIchy
12x0,33 l
sis. pantin

Stocmos
sEKAMEhU-
TIIvIsTE
2,5 l

Saarioinen
JäLKIRUoKA

KIIssELIT 
175 g

Pingviini
sUKLAA- tai 
LAKRITsI-

TUUTTI
6 kpl

sAToJA TARJoUKsIA 

JoKA PäIvä!

2 kpl

300

HK Camping
gRILLIMAKKARA

400 g 
original

RAUTAosAsToLTATEKsTIILIosAsToLTA

Pfanner 
vITAMINoIdUT 
MEhUJUoMAT 
sekä JääTEE
2 l

Bergen
cooKIEs
KEKsIT
150 g

2 pkt

Kinnusen 
Myllyn 
vEhNä-
JAUho
2 kg

Wasa Sport
NäKKILEIPä
550 g

HK
sININEN 
LENKKI
580 g

HK Kabanossi
gRILLI-
MAKKARA
360-400 g

Vaasan 
KAURA-, 
MoNIvILJA-  
tai MAALAIs-
vIIPALE 500 g

Atria
IRTo
sAvU-
KyLKI

Valio 
voI 500 g
normaali-
suolainen

MAALAIs-
LIhA-
hyy-
TELö

Kariniemen
Kananpojan 
PANERoIdUT 
NUggETIT
200 g

Tuore 
RUodoToN
NoRJAN
LohIfILEE
rajoitettu erä

IRTo-
KARKIT

bANAANIT
Oululainen
Tosi Ohut

REIssUMIEs
5 kpl/200 g

tumma

Tuore irto
PoRsAAN 
ULKofILEE
puhdistettu

Kariniemen
bRoILERIN 
MINUUTTI-
PIhvIT
290-350 g

Snellman
KoTLETTI
6 kpl/300 g

Hyvä
NAUTA  
JAUhELIhA
rasvaa 
max 10 %

JAUhELIhA
sIKA-NAUTA
2 kg/talous

Tuore
PoRsAAN 
KyLKI
3 kg/talous

Kananpojan
fILEEsUIKALE
650 g hunajama-
rinoitu

Old El Paso
ToRTILLA
8 kpl/326 g

2 pss/talous

Kungs 
AUToNPEsU- 
hARJA
teleskooppivarrella 

1595

695

Wurth 
TERAssIRUUvI
ruskea 55 mm
250 kpl

MELA puu

1995
AlkaenAIRoT 240 cm

3895

Black&Decker 
AKKUPoRAKoNE 
sARJA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

9990

Aicon
KoMPREssoRI  
24L 3HP 2-syl. Teho 3.0hp/2.2kW  

259,-

- Suoravetoinen  
- 2-sylinterinen V-lohko  
- Käyttöjännite: 230V~ 50Hz
- Vapaatuotto 413 l/min, paineen alainen  
  tuotto noin 330 l/min
- Max. työpaine 8 bar
- 1 kpl pikaliitin  
   ulosottoa
- 2 mittaria
- 5” umpikumi- 
  renkaat
- Paino: 37 kg 

KoTTIKäRRyN
UMPIRENgAs
4x6

1990

2 pkt

6990

Maxell
PARIsToT
AA ja AAA
24 kpl

1000

Sievin 
KUMIsAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla

HK
hERKKU-
MAKsA-
MAKKARA
150 g

LAPsILLE!

Naisten
PUsERo
2/3 hiha
Koot: S-XXL, 
95% viskoosi, 
5% elastaani

Naisten
PUsERo
Koot: 38-48,
92% viskoosi,
8% elastaani

Naisten
hoUsUT
punainen, harmaa,
musta
Koot: S-3XL

Naisten
PUsERo
neljä eri sävyä.
Koot: M/L, L/XL
95% viskoosi, 
5% elastaani

Miss Anna naisten
KAPEAT 
JoUsTAvAT 
hoUsUT

Fiini Fröökynä
naisten
hoUsUT

M.X.O miesten
NEULos-
PUsERo
Koot: S-3XL
100% puuvillaa

M.X.O miesten
TAKKI
selkä ja hihat 
paksua collegea.
Koot: S-XXL

Miesten
ohUT
TRIKooPAITA
80% puuvillaa
20% viskoosi
Koot: S-XXL

Tyttöjen
TRIKoo-
PUsERo
Koot: 130-160 cm

Tyttöjen
coLLEgE-
hoUsUT
Koot: 130-160 cm

Poikien
hUPPARI
Koot: 130-160 cm
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Uusi kiertoliittymä otetaan pian käyttöön
Valtatien 20 sekä maantei-
den 18775 ja 18777 kiertoliit-
tymä oli suunnitelmissa ot-
taa käyttöön elokuun toisella 
viikolla, mutta runsaat sa-
teet ovat viivästyttäneet vii-
meisten päällystetöiden te-
kemistä.

- Viimeisimpien säätie-
dotteiden mukaan koko vii-
kon tulee vettä, joten voi olla, 
että viimeisiä päällysteitä ei 
todennäköisesti päästä vielä 
tällä viikolla vetämään, mut-

ta tilannetta seurataan koko 
ajan. Kiertoliittymän valmis-
tumisen jälkeen alamme teh-
dä uutta Varsitietä ja Koillis-
väylää, eli vanhaa Varsitietä, 
kertoo Harri Hoppula pää-
urakoitsija Maanrakennus J. 
Päkkilä Oy:stä.

Pudasjärven kaupungin 
julkaisemassa tiedotteessa 
kerrotaan, että kiertoliitty-
män valmistuessa alueella 
säilyy työmaanaikaiset no-
peusrajoitukset ja liikenne-

merkit, lisättynä kiertoliitty-
män uudet viitoitukset.

Kesän aikana tietyömaal-
la on tehty siltojen pinnoi-
tustöitä, maanrakennustöi-
tä, kiveystöitä, valaisintöitä, 
päällystystöitä ja viimeis-
telytöitä. Työmaa-aikaisen 
kiertotien purkaminen alkaa 
välittömästi, kun kiertoliit-
tymäalue saadaan päällys-
tettyä, jonka jälkeen liikenne 
siirtyy kiertoliittymään. 

Uusi kiertoliittymä kuu-

luu hankkeeseen, jonka ta-
voitteena on kevyen lii-
kenteen olosuhteiden ja 
turvallisuuden parantami-
nen. Kiertoliittymällä pa-
rannetaan taajaman uuden 
sisääntulotien liittymän lii-
kenneturvallisuutta, liiken-
nemäärän kasvusta huoli-
matta.

Pudasjärven kaupunki/JK

Ilmakuvaa Valtatien 20 uudesta kiertoliittymästä heinäkuun lopulta. Kuva: Pudasjärven kaupunki/Juha Nyman.

- Opasteiden seuraaminen, väistämisvelvollisuuden noudattami-
nen ja vilkun oikeaoppinen käyttö vievät turvallisesti ja sujuvas-
ti perille. 
- Jos itselle vieraassa liikenneympyrässä ajaminen mietityttää, voi 
reitin ja kaistavalinnan harjoitella jo etukäteen karttapalvelusta, 
esimerkiksi Google Mapsista”, Heiskanen vinkkaa.
- Kunnon turvaväli ja oikea tilannenopeus ehkäisevät vaaratilan-
teita niin ympyrään tultaessa, siellä ajettaessa kuin sieltä poistut-
taessakin.
- Suuntavilkun oikea käyttö liikenneympyrästä poistuttaessa on 
erityisen tärkeää, sillä se omalta osaltaan varmistaa liikenteen tur-
vallisuuden ja sujuvuuden.
- Poistuttaessa ympyrästä laitetaan vilkku oikealle heti edellisen 
liittymän jälkeen tai ensimmäisestä liittymästä käännyttäessä jo 

ympyrään ajettaessa. Tällöin muut liikkujat voivat ennakoida teke-
misiäsi hyvissä ajoin. Ei siis vilkkua vasemmalle.

Viime vuonna valmistuneessa keskustan kiertoliit-
tymässä on hyvä muistaa myös kevyen liikenteen 
väyliä käyttävien väistäminen:
- Ympyrään mentäessä on väistettävä suojatietä tai pyörätien jat-
ketta ylittäviä kävelijöitä, pyöräilijöitä ja mopoja sekä ympyrässä 
jo olevaa liikennettä – liikenneympyrät ovat varustettu lähesty-
vistä suunnista väistämisvelvollisuudesta kertovalla kärkikolmiolla.
- Ympyrästä poistuttaessa on vielä väistettävä suojatiellä tai pyörä-
tien jatkeella kulkevia normaalin väistämissäännön mukaan, aivan 
kuten kääntyisi tavanomaisessa risteyksessä.
     Liikenneturva

Muista väistämissäännöt sekä vilkku

Onko sinulla ollut pitkään 
haasteita mielenterveyden 
kanssa; masennus, skitsof-
renia, kaksisuuntainen mie-
lialahäiriö tai muu psyykki-
nen sairaus. Oletko paljon 
kotona, yksin, mutta toi-
voen muiden seuraa. Mietit 
mistä saisi toivoa elämään? 
Epäröit, mistä voisit läh-
teä liikkeelle, missä tapaisit 
samassa tilanteessa olevia 
ja voisit keskustella luotta-
muksella omasta toipumi-
sesta ja kuulla muiden ko-
kemuksia? Pudasjärvellä 
järjestetään maksuton kurs-
si juuri sinulle!

”Kiitos kurssista. Aluk-
si tuntui, että ehkä kurs-

si ei ole minua varten, mut-
ta tutustuttuani ihmisiin ja 
tarinoihin, koin, että saan 
ryhmäläisiltä paljon uu-
sia ajatuksia ja mietittävää. 
Huomasin myös, että itsel-
lä on moni asia ihan hyvin, 
niille oli vain sokeutunut. 
Kurssi siis avasi silmiäni. 
Meininki on ollut sopivan 
rento ja minäkin jopa olen 
avautunut” – Toivon työpa-
jan kurssin osallistuja.

Mielenterveyden keskus-
liitto on 50 vuotta tukenut 
mielenterveyden ongelmia 
kokevia henkilöitä ja hei-
dän läheisiään Suomessa. 
Yksi tuen muoto ovat kurs-
sit, joissa käsitellään omaa 

toipumista luottamukselli-
sesti yhdessä muiden kans-
sa, asiantuntijoiden ohjaa-
mana. Keskusliitto järjestää 
maksuttoman ”Toivon työ-
paja” – kurssin Pudasjärvel-
lä elokuun lopussa. Kurssil-
la on mahdollisuus kohdata 
muita samankaltaisessa ti-
lanteessa olevia, keskustella 
luottamuksella omasta toi-
pumisesta nimenomaan 
toivon näkökulmasta sekä 
saada tietoa ja kuulla ver-
taisohjaajan kokemuksia 
omasta toipumisestaan ja 
arjestaan mielenterveyden 
ongelmien kanssa.

Kurssille voi tulla, vaik-
ka vähän epäilisikin omia 

voimavarojaan: voit tulla 
kokeilemaan, miltä muiden 
seurassa oleminen tuntuu, 
kertoa itsestäsi vain sen ver-
ran kuin sinulle sopivalta 
tuntuu. Kurssilla keskustel-
laan luottamuksella, pohdi-
taan pienryhmissä toivoon 
ja toipumiseen liittyviä 
asioita ja kuullaan lyhyitä 
alustuksia johdattelemaan 
omaa ja yhteistä pohdintaa.

Lisätietoa kurssista on 
perjantaina 13.8. kello 12 - 
13 Osviitassa. 

Sanna Hyry 
Kuntoutussuunnittelija, 
Mielenterveyden 
keskusliitto

Toivoa mielenterveyden haasteista 
toipumiseen - tukea ja tietoa kurssilta

Pudasjärven kansalaisopis-
ton opinto-ohjelma on jul-
kaistu verkossa osoittees-
sa www.opistopalvelut.fi/
pudasjarvi, ja painettu opin-
to-opas jaetaan kaikkiin pu-
dasjärvisiin talouksiin tors-
taina 12.8. Ilmoittautuminen 
alkaa maanantaina 30.8., jol-
loin netti-ilmoittautumisen 
avautuu ja ilmoittautumisia 
aletaan ottaa vastaan myös 
puhelimitse.

Kurssitarjonta  
uudistuu
Tulevalle lukuvuodelle 
olemme saaneet useita uu-
sia tuntiopettajia. Myös uu-
sia kursseja on ohjelmassa, 
niin uusien kuin vanhojen-
kin tuntiopettajien ohjaami-
na. Maailman hirsipääkau-
pungin kansalaisopistolla ei 
aiemmin ole järjestetty hirsi-
rakentamisen kursseja, mut-
ta nyt tämäkin puute on 
korjattu: taide- ja taitoainei-
den päätoiminen opettajam-
me Vuokko Nyman sai yli-
puhuttua OSAO:n teknisen 
työn opettaja Hannu Kin-
nusen pitämään hirsiraken-
tamisen kursseja OSAO:n 
tiloissa. Samalla Hannu lu-
pautui opettamaan myös 
muita opiston teknisen työn 
kursseja. Vuokko on tuulet-
tanut taide- ja taitoaineiden 
kurssitarjontaa muutoin-
kin, joten harrastamaan ja 
sivistymään voit päästä to-
della monipuolisesti. Vaik-
ka opiston kurssitarjonta on 
uudistunut myös muilla ai-
nealueilla, löydät opinto-oh-
jelmasta edelleen kattavasti 
myös tuttuja kursseja. 

Koillisopistot  
yhteistyössä
Pudasjärven, Taivalkosken, 
Kuusamon, Posion ja Ra-
nuan eli Koillisopistojen yh-
teistyö on jatkunut jo puoli 
vuosikymmentä ja kehittyy 
edelleen. Syyskuussa vii-
kolla 38 järjestämme kestä-
vän elämäntavan teemavii-
kon osana Euroopan yhteistä 
kestävän kehityksen tapah-
tumaa. Teemaviikolla pääset 
osallistumaan maksuttomil-
le etäluennoille, jonne olem-
me saaneet luennoitsijaksi 
myös tietokirjailija, meteoro-
logi ja kolumnisti Kerttu Ko-
takorven. Kestävän elämän-
tavan teemaviikko nivoutuu 
Koillisopistojen yhteiseen 

KEKO-Kestävän elämän-
tavan Koillisopistot –hank-
keeseen, jolla tavoittelem-
me sosiaalisen, kulttuurisen, 
ekologisen ja taloudellisen 
kestävyyden vahvistamis-
ta kansalaisopistotoiminnas-
sa. KEKO-hankkeen toinen 
tavoite on osaamisperus-
teisuus eli kansalaisopiston 
kursseilla opittujen asioiden 
tunnistaminen ja tunnusta-
minen. Pyrimme tällä siihen, 
että voisit jatkossa osoittaa 
kansalaisopiston kursseil-
la oppimasi tiedot ja taidot 
esimerkiksi opintojasi var-
ten, työelämässä tai hakies-
sasi työpaikkaa. Tietenkin 
toivotamme kaikki kiinnos-
tuneet osallistumaan kansa-
laisopiston kursseille pait-
si oppimaan ja sivistymään, 
myös harrastamaan ilman 
sen kummempia tavoitteita.

Koillisopistojen yhteis-
työnä olemme voineet lisätä 
kurssitarjontaamme esimer-
kiksi kielissä. Tämä näkyy 
siten, että joillekin opin-
to-oppaassamme mainituil-
le kursseille ilmoittaudutaan 
suoraan toiseen Koillisopis-
toon ja vastaavasti muis-
ta Koillisopistoista ohjataan 
kurssilaisia Pudasjärven 
kansalaisopiston kursseille.

Kurssi-ideat  
tervetulleita
Tutustu kurssitarjontaamme 
joko internetissä tai paine-
tusta opinto-oppaasta. Mikä-
li et löydä itsellesi mieluis-
ta kurssia tai sinulla on idea 
uudesta kurssista, ota toki 
yhteyttä. Voimme käynnis-
tää uusia kursseja myös kes-
ken toimintavuoden, mikäli 
opettaja ja tilat järjestyvät ja 
kurssilaisia on tarpeeksi. Ja 
tietysti, jos meillä on resurs-
seja uusien kurssien aloitta-
miseen. Kurssi-ideoita voit 
lähettää sähköpostitse osoit-
teeseen: kansalaisopisto@
pudasjarvi.fi tai soittamalla 
koulutussuunnittelija, apu-
laisrehtori Pasi Kemppaisel-
le, 050 4366 206. Toistaiseksi 
pyydämme, ettet asioi kan-
salaisopiston toimistolla ko-
ronatilanteen vuoksi. Loka-
kuun alusta opiston toimisto 
muuttaa uuteen Hyvän olon 
keskus Pirttiin, jossa asiointi 
tarvittaessa on mahdollista, 
kunhan rokotukset etenevät 
ja koronaepidemia hellittää.

Pasi Kemppainen

Kansalaisopiston 
toiminta monipuolistuu

Koillisopistot julkistivat viiden kansalaisopiston tulevan 
lukuvuoden opinto-ohjelmat Kuusamo-opistolla tiistai-
na 10.8. Pudasjärveltä osallistui Pasi Kemppainen (vas), 
Posiolta Hannele Heinonen, Kuusamosta Eila Pulkkinen, 
Taivalkoskelta Virve Seiteri ja Aira Tauriainen, sekä Hen-
ri Piirainen Koillisopistojen yhteisestä KEKO-hankkees-
ta. Ranualta Juha Siitonen, Anitta Jaakola ja Sirpa Pyykkö 
osallistuivat etäyhteydellä.
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Uusi kaupunginvaltuusto ensimmäistä kertaa koolla 
– valinnat yksimielisesti
Viime kesäkuussa olleiden 
kuntavaaleissa valitut kau-
punginvaltuutetut aloittivat 
valtuustotyöskentelyn kes-
kiviikkona 4.8. Hirsikam-
puksella kokoontuneessa 
kaupunginvaltuuston ko-
kouksessa. 

Vanhimpana valtuutet-
tuna Erkki Honkanen toimi 
kokouksen avaajana ja pu-
heenjohtajana siihen saakka, 
kunnes Pudasjärven kau-
pungin toisena valtuuston 
naispuheenjohtajaksi valittu 
Olga Oinas-Panuma jatkoi 
kokouksen johtamista. Oi-
nas-Panuma kiitteli, että Pu-
dasjärvellä oltiin ainutlaa-
tuisen rohkeita valitsemaan 
nuori nainen valtuuston pu-
heenjohtajaksi.

-Meillä luotetaan tule-
vaisuuteen. Pudasjärvi on 
maailman paras paikka, jos-
sa asiat ovat hyvin ja johon 
haluan rakentaa lisää hy-
vän päälle. Uskon Pudasjär-
ven elinvoimaan ja uuteen 
nousuun. Pienet paikkakun-
nat eivät ole vain jäänteitä 
menneisyydestä, vaan tule-
vaisuuden ratkaisuja. Mo-
nipaikkaisuus, oma rauha 
ja luonto puhuttelevat juuri 
nyt ihmisiä. Tulevaisuuteen 
katsova politiikka tarkoittaa 
vastuunkantoa taloudesta, 
vastuuta lapsista-, nuorista 
ja ikäihmisistä. Valtuuston 
työskentelyssä yhteistyöky-
ky on äärimmäisen tärkeää. 
Valtuutettujen keskinäisen 
keskustelukulttuurin toivon 

olevan kannustavaa ja en-
nen kaikkea kunnioittavaa, 
totesi Oinas-Panuma.

Kokouksen asialistal-
la oli luottamushenkilöiden 
valinta-asiat, jotka sujuivat 
nopeasti etukäteen pidetty-
jen neuvottelujen tulokse-
na. Vaikka valintoja oli pal-
jon, kokous kesti vain 45 
minuuttia. Kokouksen alus-
sa Keskustan valtuustoryh-
män puheenjohtaja Marja 
Lantto ilmoitti teknillisestä 
vaaliliitosta Keskustan, Ko-
koomuksen, SDP:n ja Va-
semmistoliiton kanssa. 

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin 
Keskustan Vesa Riekki, joka 
oli toiminut vastaavassa teh-
tävässä kaksi neljän vuoden 
jaksoa sekä edellisen val-
tuustokauden ensimmäi-
senä varapuheenjohtajana. 
Riekki kertoi toimineen-
sa myös yhden kauden val-
tuuston puheenjohtajana. 
Hän on toiminut luottamus-
henkilönä vuodesta 1992 
lähtien, jolloin hän tuli vaa-
leissa ensimmäiseksi vara-
valtuutetuksi. 

Kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtajiston pu-
heenjohtajistoon valittiin 
Oinas-Panuman kaveriksi 
Jorma Kouva ja Mirka Väy-
rynen, jotka toimivat myös 
kahden valiokunnan pu-
heenjohtajina. 

Kaupunginhallitus: Pj 
Vesa Riekki (Kauko Seppä-
nen), 1. varapj Anni-Inke-

ri Törmänen (Sointu Veivo), 
2. varapj Ilona Ritola (Jou-
ko Lohilahti). Jäsenet Mar-
ja Lantto (Anne Niskasaari), 
Marko Koivula (Reijo Tala-
la), Juhani Jurmu (Kaisa Ni-
vala), Mari Kälkäjä (Henna 
Tolonen), Pentti Perttunen 
(Christa van der Vegt),Erkki 
Honkanen (Antti Tihinen). 

Valtuuston vaalilauta-
kunta: Puheenjohtaja An-
ni-Inkeri Törmänen (Olga 
Oinas-Panuma), varapu-
heenjohtaja Marko Koivula 
(Vesa Riekki), Pentti Perttu-
nen (Paula Soronen). 

Tarkastuslautakun-
ta: Pj Juha Heikkilä (Paa-
vo Kortetjärvi), varapj Jou-
ni Vengasaho (Anna-Mari 
Luokkanen), Tuula Kuukas-
järvi (Päivi Pohjanvesi), Kat-
ri Virtanen (Pekka Kinnu-
nen), Heikki Erkkilä (Paula 
Soronen), Sirkka Pankinaho 
(Ismo Riepula). 

Keskusvaalilautakun-
ta: Pj Taina Niemellä, varapj 
Jukka Kuha, Seppo Huitsi. 
Varajäseninä Vesa Salmela, 
Timo Vähäkuopus, Martti 
Räisänen, Aila Helve ja Tee-
mu Ojala. 

Viranomaislautakunta: 
Pj Reijo Talala, (Jouni Ven-
gasaho), varapj Kauko Sep-
pänen (Esa Rytinki), Heik-
ki Putula (Eero Hyttinen), 
Onerva Ronkainen (Tai-
na Vainio), Henna Tolonen 
(Kaisa Nivala), Tiina Hon-
kanen (Tuula Kuukasjär-
vi), Hilkka Parkkisennie-

mi (Pekka Kinnunen), Juho 
Kellolampi (Henna Kosa-
mo), Paula Soronen (Ve-
sa-Matti Ritola). 

Oulunkaaren Ympäris-
tölautakunta: Pj Juha Heik-
kilä (Janne Majava), varapj 
Henna Tolonen (Taina Vai-
nio), Tanja Vikström-Va-
likainen (Kai Pinoniemi), 
Heino Tapio (Minna Huuh-
tanen), Sauli Kuha (Seija Su-
miloff), Outi Koukkari (Ville 
Koukkari), Eero Alaraasak-
ka (Minna Mika Jutila), Aini 
Autio (Johanna Konttila). 

Hyvinvointivaliokunta: 
Pj Mirka Väyrynen (Heik-
ki Erkkilä), varapj Katri Vir-
tanen (Pekka Kinnunen), 
Anne Niskasaari (Onerva 
Ronkainen), Janne Majava 
(Esa Rytinki), Paavo Kortet-
järvi (Heikki Putula), Outi 
Lehtimäki (Sahira Abdulhu-

sen), Ari-Pekka Nieminen 
(Sirkka Pankinaho). 

Yhteisövaliokunta: Pj 
Jorma Kouva (Henna Tolo-
nen), varapj Sointu Veivo 
(Anna-Mari Luokkanen),-
Kauko Seppänen (Eero Hyt-
tinen), Jouni Vengasaho 
(Jouni Koivukangas), Han-
nu Nissi (Henna Kosamo), 
Crista van der Vegt (Ant-
ti Niemitalo), Eija Ikonen 
(Teemu Ojala). 

Käräjäoikeuden lauta-
miehet: Jouni Koivukangas, 
Taina Vainio.

Kiinteistötoimitusten 
uskotut miehet: Taina Vai-
nio, Heikki Putula, Erja Ko-
mulainen, Hannu Ihme, 
Eero Hyttinen, Urpo Puo-
lakanaho, Juho Kellolampi, 
Paula Soronen, Antti Nie-
mitalo. 

Poliisin neuvottelukun-

ta: Elvi Räisänen (Taina Nie-
melä).

Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän edustajain ko-
kous: Olga Oinas-Panuma 
(Jorma Kouva), Mirka Väy-
rynen (Juho Kellolampi). 

Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän valtuusto: Eija 
Ikonen (Antti Tihinen), Päi-
vi Pohjanvesi (Susanna Ni-
vakoski). 

Oulunkaaren yhtymä-
valtuusto: Kaisa Nivala 
(Onerva Ronkainen), Reijo 
Talala (Jouni Koivukangas), 
Olga Oinas-Panuma (Soin-
tu Veivo), Jouni Vengasaho 
(Paavo Kortetjärvi), Antti 
Tihinen (Eija Ikonen), Urpo 
Paavola (Mirka Väyrynen), 
Henna Kosamo (Jouko Lo-
hilahti).  HT

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto Ilona Ritola, Anni-Inkeri Törmä-
nen, Vesa Riekki, Olga Oinas-Panuma, Jorma Kouva ja Mirka Väyrynen.

Kesäkuun kuntavaaleissa valittu kaupunginvaltuusto piti elokuun alussa ensimmäisen kokouksensa Hirsikampuksella. 

Valtuuston puheenjohtajana aluksi toiminut Erkki Honka-
nen onnittelee Olga Oinas-Panumaa puheenjohtajan valin-
nasta ja toivottaa menestystä tehtävään.

Mikä saa ihmisen ryhty-
mään vanhuspuolelle hoita-
jaksi? Ehkäpä jollekin työ-
polku vanhusalalle on ollut 
sattumankauppaa, ehkä-
pä joku toinen on aina tien-
nyt haluavansa työskennellä 
ikäihmisten kanssa. Ikäih-
misten parissa työskentely 
antaa paljon, mutta on myös 
välillä haasteellista. 

Mitäkö työ vaatii hoitajal-
ta? Lämmintä sydäntä, ky-
kyä asettua toisen ihmisen 
asemaan. Taitoa tunnistaa 
jokaisen ikäihmisen tarpeet, 
mutta myös huomioida kun-
toutuksellinen näkökulma 
päivittäisissä toiminnoissa. 
Hoitajan täytyy myös muis-
taa oma hyvinvointi, itsestä 
ja omasta jaksamisesta huo-
lehtiminen. Oma hyvinvoin-

ti on myös panostusta kaik-
kien työhyvinvointiin. 

Nykypäivänä hoitajat tar-
vitsevat myös monenlaisia 
kädentaitoja, esimerkiksi ko-
tihoidossa työnkuva saattaa 
vaihdella päivän aikana au-
ton renkaan paikkaamises-
ta aina vaativaan lääkehoi-
toon saakka. Koskaan ei ole 
kahta samanlaista päivää. 
Myös muut vanhustenalalla 
työskentelevät hoitajat ovat 
melkoisia moniosaajia. Vaik-
ka lähtökoulutus olisi sama, 
niin työnkuva vanhuspuo-
lella voi olla hyvin eri. Tar-
vitsemme jokaista hoitajaa, 
jokainen voi olla omalla ta-
vallaan hyvä hoitaja. Luo-
vat ratkaisut ovat arkipäivää 
monessa paikassa. 

Useissa vanhuspuolen 

työpaikoissa on huumori 
vahvasti läsnä, ja myös huu-
morista voi saada voimia ar-
keen. Myös monilla ikäihmi-
sillä on kertynyt monenlaisia 
sanontoja varastoon, ja useat 
ikäihmiset huomaavatkin 
yllättäviäkin asioita! Hyvä 
työyhteisö on voimavara, ja 
avunanto työkavereille pitäi-
si olla itsestäänselvyys. Ys-
tävälliset sanat niin työka-
vereille kuin asiakkaillekin 
tuovat hyvää mieltä ympä-
rilleen. 

Hoitajista ja sijaisista on 
tällä hetkellä valtakunnalli-
sesti pulaa. Mistä saisimme 
lisää tulevia työkavereita? 
Muistammeko puhua työs-
tämme arvostaen sitä itse? 
Millaisen vanhuuden itse 
haluaisimme? Miten haluai-

simme juuri meidän mum-
mollemme tai papallemme 
puhuttavan ja häntä kohdel-
tavan? Kaiken arkisen kii-
reen keskellä on hyvä poh-
tia, miksi teemme juuri tätä 
työtä ja ketä varten olemme 
töissä. 

Koulutuksia on nykyään 
paljon tarjolla, ja ne antavat 
uutta näkökulmaa asioihin 
ja auttavat useita työssäjak-
samisessa. Jotkut asiat muut-
tuvat, tulee tutkittua tietoa, 
ja tehokkaampia käytäntöjä, 
mutta pohjimmiltaan hoito-
työssä on siltikin kyse koh-
taamisesta. 

Kannustaminen ja työ-
hyvinvoinnin ylläpito ovat 
myös esimiesten tehtäviä. 
On tärkeää tullu kuulluksi 
niin työntekijänä kuin myös 

asiakkaana. Ikäihmisten 
omaiset voivat joskus kokea, 
etteivät ehkä tule aina kuul-
luksi. Me hoitajat kyllä yri-
tämme kuunnella. Muistelen 
itse vuosien takaa lämmöllä 
erästä omaista, joka tuli mei-
dän vanhusyksikköömme 
aina kirjan kanssa iltaisin ja 
luki koko yksikön väelle ta-
rinoita. 

Kun hoitoalan opiskeli-
ja tulee harjoitteluun van-
huspuolelle, muistammehan 
rohkaista opiskelijaa koh-
taamaan ikäihmisen aidos-
ti arvostaen. Ne kädentaidot 
tulevat kyllä siinä työn mu-
kana. Meillä on vanhuspuo-
lella eri kulttuureista tulevia 
hoitajia, ja he tuovat myös 
uudenlaista näkökulmaa ja 
osaamista hoitotyöhön. 

Elokuun kolumni Oulunkaarelta Vanhuspalvelujen vetovoima

Vanhuksilta saa paljon 
elämänviisautta myös itsel-
leen, vanhusten kanssa työs-
kentely ei ole luopumista 
vaan elämistä tässä ja nyt. 

Arja Panuma, 
lähihoitaja, ikäihmisten 
päivätoiminta, 
Oulunkaari 
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Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-

OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

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

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

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

JÄTEHUOLTO

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

PudasjäRven 
HauTausTOiMisTO ja 
KuKKa Ky, PiHlaja 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi

P. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

HAUTAUSTOIMISTOJA, 
KUKKAKAUPPOJA

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, rakennusjätteet 
(pienet kuormat) ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

MAANRAKENNUSTA

TAKSI JA TILAUSLIIKENNE

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915 
Mällinen Emilia 010 257 1901

Rahoitus 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus/Rahoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

Ervastin tämän kesän peräkärrykirppikseen saapui yhdeksän myyjää.

Lauantaiaamu 7.8. valkeni 
aurinkoisena ja lämpimä-
nä, oli peräkärrykirppisaa-
mu Ervastissa. Kirpputo-
ri on järjestetty useampana 
kesänä peräkkäin, yleensä 
heinäkuussa. Tämän kesän 
kirpputoria ei ollut tarkoi-
tus järjestää, mutta kaup-
pias Vesa Ervasti kertoi ih-
misten kyselevän, milloin 
kirpputori on. Näin toivet-
ta täytyi kuunnella ja toteut-
taa tapahtuma. Hieman as-
karrutti, saadaanko myyjiä, 
kun Kurenalan toripäivillä 
on ollut joka torstai peräkär-
rykirppis. Ilmoitus oli Pu-
dasjärvilehdessä 22.7. Ilmoi-
tusrintamalla oli hiljaista ja 

pelko, etteikö myyjiä saada. 
Odotus palkittiin ja viimei-
sinä päivinä ennen tapah-
tumaa ilmoittautui yhdek-
sän myyjää, joka oli hyvä 
määrä. Päivä oli lämmin ja 
ihmisiä mukavasti liikkeel-
lä ja Koivikon kesäkahvila-
kin piti ovensa auki päivän 
kunniaksi. Myyjät sai tava-
raa kaupaksi ihan muka-
vasti ja aina ei myynti ole 
tärkein, vaan ihmisten kans-
sa tarinointi ja tuttujen ta-
paaminen varsinkin tämän 
raskaan korona vuoden 
jälkeen. Viime kesänä pi-
dimme koronasta huolimat-
ta kirpputoritapahtuman ja 
sekin onnistui erittäin hy-

vin. Osa myyjistä kertoi, että 
meillä pidettävä tapahtuma 
on mukava, kun ihmiset jää-
vät juttelemaan ja ilmapii-
ri tosi lämminhenkinen, ku-
ten on ilmakin useimmin 
ollut. Ensi kesänä sitten uu-
delleen.

Ervastin kyläyhdis-
tys kiittää niin myyjiä kuin 
kaikkia osallistujia. Toitte 
ilon päivään ja oli mukava 
nähdä teitä kaikkia! 

Aira Ervasti
Kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja 

Peräkärrykirppis Ervastin kyläkaupalla

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

• Seulotut kivet,  
 sepelit, hiekat ym.
• Suursäkeissä  
 myös kaikki lajit.
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– Terve mieheen! Mikäs kivikasa se tänne pöydälle on 
koottu? Make hämmästelee.
– No kas kun se muinaisen Kreikan taitavin puhuja, se 
Demosthenes, oli aikanaan puhevikainen, mutta harjoit-
teli puhumista meren rannalla huutamalla aaltojen pau-
hun yli suu täynnä kiviä. Niinpä kävin eilen tuolla Iijoel-
la kokeilemassa, Kake selittää. – Käyhän se niinkin, Make 
myöntelee. – Monet hyvät puhujat tekevät niin, että he 
pesevät aamulla hampaansa ja sitten teroittavat kielen-
sä – puhumalla!  
– Joo, se puhuminen onkin monelle ongelma. Luin yh-
destä amerikkalaisesta tutkimuksesta, jonka mukaan ih-
misen aivot alkavat toimia syntymähetkellä, mutta ne 
pysähtyvät monesti kun on pidettävä puhe. Tuon tutki-
muksen mukaan 19 % ihmisistä pelkäsi eniten kuolemaa 
tai sairautta ja 23 % köyhyyttä. Ylivoimaisesti eniten eli 
43 % pelkäsi kuitenkin puheen pitämistä. 
– Mutta – mitä varten sinä kävit harjoittelemassa kivet 
suussa? Make naureskelee.  
– Omaa puhettani poikani häissä. Pitäisiköhän jättää pu-
humatta, ettei tule mokausta?
– Eipä tietenkään! Muistathan sinä markkinoinnin rau-
taisen lain: ankat munivat kaikessa hiljaisuudessa, mutta 
kanat kaakattavat jokaisen munan jälkeen. Mikä on seu-
raus: kukaan ei osta ankanmunia! 
 Sinun pitää siis markkinoida sulhasta, ettei morsian 
tule katumapäälle. Tyyliin ”gramma hyvää imagoa on pa-
rempi kuin kilo hyviä suorituksia”! Toisaalta: Hyvä neu-
vo voisi olla, että hääpuheen pitää olla lyhyt kuin mor-
siamen puku: kyllin pitkä kattaakseen kaiken olennaisen, 
mutta toisaalta kyllin lyhyt ollakseen kiinnostava!
– Joo, isäni totesi minun häissäni, että perhe ilman mies-
tä on kuin talo ilman kattoa. Ja että katto on hyvä olla 
olemassa, vaikka se vuotaisikin. Ja että aviomies saattaa 
unohtaa vaimon syntymäpäivän ja hääpäivänkin, mutta 
toisaalta hyvä aviomies unohtaa vaimon rypyt ja har-
maat hiukset. Naapurin Arikin keksikin hyvän selityksen 
kun oli unohtanut vaimonsa syntymäpäivän. Hän näet 
totesi: ”Enhän minä voinut muistaa syntymäpäivääsi kun 
sinä et näytä päivääkään vanhemmalta!” 

Martti Kähkönen
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Mika Lemberg, 52, kävelee 
Kilpisjärveltä Keravalle lu-
kuisista sairauksistaan huo-
limatta. Välttämättömät ta-
varansa mies on pakannut 
kärryyn, jota hän vetää val-
jailla perässään.

Kilpisjärveltä hän start-
tasi 3.6. Matkaa Keravalle 
kertyy noin 1500 kilometriä, 
koska hän käyttää valtatei-
den sijaan myös pienempiä 
teitä. Pudasjärvelle 25.7. saa-
puessaan hänellä oli taka-
naan noin 600 kilometriä ja 
aikaa oli kulunut reilut puo-
litoista kuukautta. Parin le-
popäivän jälkeen hän jatkoi 
matkaa keskiviikkona 28.7. 
ja saapui Puolangalle hei-
nä-elokuun vaihteessa.

Pudasjärvellä hän majoit-
tui Camping Jyrkkäkoskella. 
Paikkakuntaan hän tutustui 
mm. käymällä Kurenalla os-
toksilla ja KesäPilikkiviikon 
tapahtumapaikalla Pudas-
järven Havulan rannassa. 
Muistoksi hän sai MM-Ke-
säpilkit lippiksen, jolle sa-
noi kyllä olevan käyttöä. 
Monet lippikset ovat jo hies-
tä kuluneet matkan varrel-
la. Monet pudasjärviset ovat 
seuranneet Lembergin mat-
kaa facebookissa osoitteessa 
”koko matka”. 

Kävelytempauksesta 
on juttuja valtakunnallisis-
sa lehdissä ja matkan var-
ren paikkakuntien lehdissä 
ja tiedotusvälineissä. Sydän-
lehteen ja .. hän tekee jatku-
vasti päivityksiä.

Kärryn kanssa on ollut 
ahdasta kulkea kapeilla teil-
lä, kun pohjoisessa ei ole 
niin leveät tiet kuin muual-
la Suomessa.

– Mutta olen pukeutunut 
oranssiin ja autoilijat ovat 
väistäneet kiitettävästi.

Matkaa Kilpisjärveltä Ke-
ravalle kertyy noin 1 500 ki-
lometriä. Päivässä hän yrit-
tää kävellä 15 kilometriä, 
joten hän arvioi matkaan ku-
luvan 4–5 kuukautta. Mat-
kaa varten hän harjoitteli 
kävelemistä viimeisen vuo-
den aikana lähes 1000 kilo-
metriä, joka vaikutti omalta 
osaltaan olon paranemiseen, 
joka on nyt parhainta 10–15 
vuoteen.

Vaikeuksien  
kautta voittoon
Mikan sairauksien lista on 

Kävellen Suomen halki Kilpisjärveltä Keravalle

Mika Lemberg lähdössä jatkamaan kävelymatkaansa K-Supermarketin edestä Puolan-
gan suuntaan. Kolmipyöräiseen kärryyn on pakattu hänen välttämättömät tavaransa. Hän 
käyttää myös kävelysauvoja. 

Pudasjärven Urheilijoiden toiminnanjohtaja Marko Koivula kertomassa pitkän matkan kä-
velijälle Mika Lembergille Kesäpilikki MM-kisojen järjestelyistä. 

Pudasjärvi-Puolanka -matkalla oli joka päivä sateista ja 
kosteaa oli teltassa yöpymisessäkin. 

pitkä. Hän on sairastanut 
tyypin 1 diabetesta 38 vuot-
ta. Kymmenen vuotta sitten 
Mika sairastui myös sepel-
valtimotautiin. Hänelle teh-
tiin sepelvaltimoiden ohi-
tusleikkaus. Tämän jälkeen 
todettiin jatkossa sydämen 
vajaatoiminta, jolle altis-
tajana sepelvaltimotaudin 
ohella myös verenpainetau-
ti. Kaiken kukkuraksi mu-
nuaiset alkoivat toimia va-
jaalla teholla ja hermosäryt 
lamaannuttivat miehen. Kä-
velykyky katosi lähes täy-
sin.

Vajaa kymmenen vuot-
ta sitten Mika valmistau-
tui kuolemaan eikä hän sil-
loin osannut edes haaveilla, 
että kävelykyky palaa. Kak-
si vuotta meni niin, ettei hän 
kipujen takia saanut kenkiä 
jalkaan. 

Kaikkien sairauksien kes-
kellä hän on kokenut myös 
työnarkomanian, joka ei ole 
pitkäaikaissairaalle paras 
vaihtoehto. Hän teki 15 tun-
tisia työpäiviä. Suorituspak-
ko ja periksiantamattomuus 
työasioissa ei ollut hyväk-
si. Mika jättäytyi pois työ-
elämästä viideksi vuodeksi. 
Siitä alkoi toipuminen. Tah-
to elää ajoi harjoittelemaan 
kävelyä uudelleen.

– Menin hissillä ylös ja 
kävelin alas viisi kerros-
ta. Puoli tuntia minulla kes-
ti tulla alas, kun jouduin si-
vuttain tulemaan rappu 

kerrallaan alas, Mika kertoo. 
Pyörällä hän pystyi aja-

maan 300 metriä alamäkeä, 
sitten piti taluttaa pyörää 
toiset 300 metriä. Pikkuhil-
jaa matkat pitenivät. 

Mika on kiinnittänyt huo-
miota myös ruokavalioonsa, 
kuten diabeetikon pitääkin. 
Viinit mies jätti monta vuot-
ta sitten ja pari vuotta sitten 
myös saunaoluet.

Omaa aikaa  
kannattaa ottaa
Mukaan vetokärryyn hän 
pakkaa vain välttämättö-
mimmät vaatteet, teltan ja 
pakkasta kestävän makuu-
pussin. Painoa tulee myös 
aurinkopaneelista, joka la-
taa virtaa kärryn takaosaan 

kiinnitettyyn akkuun. Vir-
taa Mika tarvitsee mm. pu-
helimen lataukseen, mut-
ta myös uniapnean hoitoon 
käyttämäänsä CPAP-laitet-
ta varten.

Nykyään Mika kertoo 
ajattelevansa, että hän oli 
turhan jääräpäinen töiden 
suhteen ja sinnitteli eteen-
päin liian kauan. Ehkä ter-
veysongelmat eivät oli-
si päässeet niin pahaksi, jos 
hän olisi keventänyt työ-
taakkaa ajoissa. Myynnin -ja 
markkinoinnin alalla työs-
kennellyt Mika toivoo, että 
häneen esimerkistään on 
hyötyä nuoremmille. Mi-
nuuttiaikataulutettua elä-
mää eläville Mika haluaa 
sanoa yhden asian: Lopet-
takaa!

Stressi ei ole hyväksi ter-
veellekään ihmiselle, mutta 
varsinkin pitkäaikaissairaal-
le Mika suosittelee ehdotto-
masti höllentämään tahtia.

– Aivan turha ottaa suo-
rituspaineita, vaikka kuinka 
omatunto soimaisi yhteis-
kunnan luomista paineista. 
Ottakaa omaa aikaa. Vaik-
ka väkisin. 

Kävelyllä Mika haluaa 
tehdä eron viimeiseen kym-
meneen vuoteen elämäs-
tään. Hän haluaa kiittää 
itseään, lääkäriään ja ystä-
viään.

Heimo Turunen
Jutussa on lainauksia 
Tiina Elorannan Sydän 
lehden artikkelista.

Hyvä hääpuhe 

Siuruan Työväentalo – Kylä-
talolla järjestetään lauantai-
na 14.8. koulupäivä Siuruan 
kansakoulun entisille opetta-
jille ja oppilaille. Tilaisuuteen 
on ilmoittautunut noin 100 
henkeä. 

Koulupäivä alkaa kello 16 
”rehtorin” vastaanotolla, jat-
kuen koululaisten tarinoilla 
ja kuulumisilla. Välillä kajau-
tetaan yhteislaulua ja vapaa-
muotoista ohjelmaa ja -seu-
rustelua sekä yhteisruokailu. 
Yhteisesti valitaan hymytyt-

tö ja -poika. Edesmenneiden 
opettajien ja oppilaiden muis-
toa kunnioitetaan hiljaisella 
hetkellä. 

Ilta jatkuu kello 20 alkaen 
Paten karaoketansseilla, jon-
ne on tervetulleita myös muu 
yleisö viiden euron pääsy-
maksulla. 

Tapahtuman järjestämi-
seen on saatu kaupungin toi-
minta- ja kehittämistukea.

Irma Mertala 

Siuruan kansakoulun 
entiset oppilaat ja 
opettajat koolla
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Lue 
Pudasjärvi-lehti 

netistä: 
www.

pudasjarvilehti.fi

PUDAS-
TORI

MYYDÄÄN

Johtokunta

Kouvan Metsästysseura ry:n
KesäKOKOus

la 21.8.2021 klo 15 Piipposessa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Johtokunta kokoontuu klo 14.
Hirvenmetsästäjien järjestäytyminen  

kokouksen jälkeen.

syötteen erä ry:n 
KesäKOKOus

su 22.8.2021 klo 18.00 
kylätalossa. 

Esillä sääntömääräiset asiat.
Hirviporukkaan tulijat paikalle. 

Tervetuloa! Sihteeri

Myytävänä hyväkuntoiset 
ha-peräkärry (kippilava), 
muuli 600, rekisterissä, 200 € 
ja Honda four 8 hp perämoot-
tori 400 €. P. 040 543 7039.

Hirvaskosken 
vesiosuuskunnan

säänTöMääRäinen 
yleinen KOKOus

pidetään to 19.8.2021 klo 18.00 
Hirvaskosken koululla.

Lättykahvitarjoilu. 
Osakkaat Tervetuloa! Hallitus

Kivarin erä ry:n 
hirviporukan 

yliMääRäinen 
KOKOus

lauantaina 21.8.2021 klo 9.00 
hirviliiterillä, os. Rissasentie 12. 

Asiat: Hirvenmetsästyksen järjestäytyminen ja 
metsästyksen säännöt.

Koskenhovilla sunnuntaisin 
15.8. / 29.8. / 12.9. / 26.9. / 10.10. ja 

24.10.2021 klo 18.00.
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. Tervetuloa! 
Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana asuntoja Ko-
rennolla. P. 0400 512 997.

PeRinTeinen 
MaKKaRanPaisTO-/
KaHviTTeluHeTKi  

Pudasjärven syöpäosaston 

Liepeen nuotiopaikalla sunnuntaina 15.8.
klo 15, sateen sattuessa Liepeen väentuvassa.

OsasTOn KeRHOT pidetään Palvelukeskuksessa 
kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 17.00, 
alkaen 1.9.                                         Tervetuloa!

Kalliosuon 
vesiosuuskunnan
aidanTeKO-

TalKOOT
kaivolla su 22.8. klo 10.00.

ps. akkuporakoneet mukaan.
tv. Johtokunta

aitto-ojan 
metsästysseura ry:n
KesäKOKOus

 Aittojärven kylä- 
kolossa su 22.8.2021 

klo 13.00.
Johtokunta kokoontuu 
klo 12.00. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat

Johtokunta

Bioklapi Oy on Pudasjärvellä toimiva bioenergia-alan 
tuotantolaitos, jossa valmistetaan Kontiotuotteen yli-
jäämäpuusta puubrikettejä (Bioklapeja) kotitalouksille. 
Bioklapit myydään asiakkaille jälleenmyyjien kautta 
sekä yrityksen oman verkkokaupan kautta. Yritys on 
toiminut Pudasjärvellä jo vuodesta 2011 saakka.

Haemme nyt Bioklapille tuotantotyöntekijää valmis-
tamaan puubrikettejä sekä huolehtimaan tuotantoon 
liittyvistä muista töistä mm. tavaroiden vastaanotto 
ja lähettäminen. Tuotantotyöntekijän työtehtävä on 
kausiluontoinen ja tuotantoa tehdään pääsääntöisesti 
elo-huhtikuun aikana. Uuden tuotantotyöntekijän pe-
rehdytämme ja koulutamme tehtävään, jonka vuoksi 
tärkeimpänä ominaisuutena pidämme kiinnostusta ja 
hyvää asennetta fyysiseen ja tekniseen tuotantotyö-
hön. Työ alkaa syyskuun alusta tai sopimuksen mukaan. 
Jos kiinnostuit, ole yhteydessä ja kysy lisää työtehtä-
västä. Työhakemuksen voit lähettää suoraan sähköpos-
tiin rauno.salmela@bioklapi.fi 29.8.2021 mennessä.

Bioklapi Oy
Rauno Salmela
Ranuantie 249, 93100 PUDASJÄRVI
rauno.salmela@bioklapi.fi
044 216 19000       

ETSIMME
TUOTANTOTYÖNTEKIJÄÄ

ala-livon 
Metsästysseuran 

KesäKOKOus
Su 29.8.2021 klo 15 
Esko Törmäsellä.

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa! Puheenjohtaja 

Repomajalla su 22.8.2021 
klo 12.00.

Johtokunta kokoontuu klo 11.
Sääntömääräiset asiat käsittelyssä. 
Sääntöjen muutos ja hyväksyntä.

Lopuksi hirvikokous.

Malisen erä Ry:n
KesäKOKOus 

johtokunta

Tulokset kesän viidensistä 
ikäreistä, jotka järjestettiin 
2.8.2021. Kaikille osallistujil-
le jaettiin mitalit.

Pojat 5 v. 40 metriä: 1. 
Niklas Tuohimaa 8,7, 2. Aaro Rie-
pula 9,5, 3. Arttu Tuovila 9,8, 4. 
Vertti Liikanen 12,0, 5. Antti Yli-
talo 12,1, 6. Martti Liikanen 12,2, 
7. Väinö Nyström 14,2, 8. Veikko 
Lauhikari 18,0, 9. Mauno Lauhikari 
19,2. Tytöt 5 v. 40 metriä: 1. 
Reeta Illikainen 9,5, 2. Emma Kuu-
sijärvi 9,8, 3. Neemi Puominen 
10,7, 4. Elsa Riepula 13,5. Pojat 
7 v. 40 metriä: 1. Daniel Tuo-
himaa 7,6, 2. Niilo Holmström 
7,7, 3. Lenni Pirinen 9,7. Tytöt 
7 v. 40 metriä: 1. Nelli Siek-
kinen 8,3, 2. Venla Riepula 8,4, 3. 
Enni Nyström 8,6, 4. Saana Illikai-
nen 9,2, 5. Tinja Klemetti 9,9, 6. 
Elvi Lauhikari 10,9. Tytöt 9 v. 
40 metriä: 1. Iida Ylitalo 7,8, 1. 
Elsi Holmström 7,8, 3. Eevi Kuja-
la 7,9, 4. Julia Halme 8,0, 5. Sofia 
Aarni 8,4, 5. Viena-Lotta Penttilä 
8,4, 7. Ninni Siekkinen 8,7. Po-
jat 9 v. 40 metriä: 1. Aaron 
Illikainen 7,8, 2. Oliver Tuohimaa 
7,9, 3. Onni Pirinen 9,7. Pojat 11 
v. 60 metriä: 1. Matias Aarni 
10,2. Tytöt 11 v. 60 metriä: 
1. Venla Penttilä 11,4. Tytöt 13 
v. 60 metriä: 1. Amalia Riekki 
9,1, 2. Miila Puominen 10,3. Po-
jat 5 v. pallo: 1. Arttu Tuovila 
9,94, 2. Aaro Riepula 7,66, 2. Väinö 
Nyström 7,37, 4. Niklas Tuohimaa 
5,50, 5. Antti Ylitalo 4,49, 6. Veik-
ko Lauhikari 4,13, 7. Martti Liika-
nen 3,00, 8. Vertti Liikanen 2,33, 
9. Mauno Lauhikari 1,54. Tytöt 
5 v. pallo: 1. Neemi Puominen 
5,38, 2. Reeta Illikainen 4,74, 3. 
Emma Kuusijärvi 4,29, 4. Elsa Rie-
pula 2,92. Pojat 7 v. pallo: 1. 
Niilo Holmström 15,90, 2.Len-

ni Pirinen 10,31, 3. Daniel Tuo-
himaa 9,51. Tytöt 7 v. pal-
lo: 1. Venla Riepula 9,45, 2. Enni 
Nyström 8,95, 3. Tinja Klemet-
ti 6,73, 4. Nelli Siekkinen 6,24, 5. 
Saana Illikainen 4,69, 6. Elvi Lau-
hikari 4,28. Tytöt 9 v. pallo: 
1. Ninni Siekkinen 12,72, 2. Sofia 
Aarni 11,07, 3. Viena-Lotta Pentti-
lä 10,25, 4. Iida Ylitalo 9,95, 5. Julia 
Halme 9,77, 6. Eevi Kujala 9,68, 7. 
Elsi Holmström 9,44. Pojat 9 v. 
pallo: 1. Aaron Illikainen 19,29, 
2. Onni Pirinen 13,48, 3. Oliver 
Tuohimaa 10,69. Pojat 11 v. 
kuula: 1. Matias Aarni 6,10. Ty-
töt 11 v. kuula: 1. Venla Pent-
tilä 5,70. Tytöt 13 v. kuula: 1. 
Amalia Riekki 7,06, 2. Miila Puo-
minen 5,33. Tytöt 7 v. pituus: 
1. Enni Nyström 267, 2. Nel-
li Siekkinen 246, 3. Venla Riepula 
233, 4. Saana Illikainen 227, 5. Tin-
ja Klemetti 186, 6. Elvi Lauhikari 
173. Pojat 5 v. pituus: 1. Nik-
las Tuohimaa 209, 2. Aaro Riepula 
184, 3. Arttu Tuovila 160, 4. Mart-
ti Liikanen 109, 5. Veikko Lauhi-
kari 90, 6. Antti Ylitalo 79, 7. Vert-
ti Liikanen 79, 8. Mauno Lauhikari 
44.Tytöt 5 v. pituus: 1. Reeta 
Illikainen 207, 2. Emma Kuusijär-
vi 157, 3. Neemi Puominen 140, 4. 
Elsa Riepula 89. Pojat 7 v. pi-
tuus: 1. Niilo Homström 256, 2. 
Daniel Tuohimaa 254, 3. Lenni Pi-
rinen 189. Tytöt 13 v. pituus: 
1. Amalia Riekki 382, 2. Milla Puo-
minen 253. Pojat 11 v. pituus: 
1. Matias Aarni 299. Tytöt 11 
v. pituus: 1. Venla Penttilä 243. 
Pojat 9 v. pituus: 1. Aaron Il-
likainen 269, 2. Onni Pirinen 264, 
3. Oliver Tuohimaa 232. Tytöt 
9 v. pituus: 1. Elsi Holmström 
249, 2. Julia Halme 243, 3. Sofia 
Aarni 240, 4. Ninni Siekkinen 237, 
5. Viena-Lotta Penttilä 237, 6. Eevi 
Kujala 222, 7. Iida Ylitalo 216.

Kesän viidennet ikärit

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).

TanssiT PinTamolla

Pintamon kyläseura

la 14.8. klo 20-24

Lippu 15€.  
C-oikeudet (olut, siideri)

naPaKYmPPi
liiTerissä KaraoKe!

 jossa kiertoajelu, useita tutustumiskohteita sekä ruokailu 
Hotelli Iso-Syötteellä. Hinta 15 € sis. kyydin ja ruokailun, 

ei jäseniltä 25 €. Lähtö klo 10 Oikopolun linja-autopysäkiltä. 
Sitovat ilmoittautumiset 31.8. mennessä 050 559 9066/Leena.

Pudasjärven alueen 
Sydänyhdistyksen  

kerhoPäivän retki 
ma 6.9. Syötteelle,

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 
kautta, Pudastorin normaalit kirpputori-
myynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 
12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat 
/ vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset 
ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. 

Kouluissa ja lukiossa 
aloitti yli 1000 oppilasta 
Pudasjärvellä
Koulut alkoivat Pudasjär-
vellä keskiviikkona 11.8. 
Koulun aloitti Pudasjärvellä 
927 koululaista sekä lisäksi 
113 lukion oppilasta. Hirsi-
kampuksen yhtenäiskoulun 
602 oppilaalle oli järjestet-
ty tervetulotoivotus koulun 
sisäpihalla. Apulaisrehto-
ri Juha Pätsi kyseli oppilail-

ta, kuinka kesä on mennyt, 
onko uitu, käyty huvipuis-
tossa jne. Käsi nousi joka 
kysymyksen jälkeen run-
saasti. Viimeiseenkin ky-
symykseen, oliko hauska 
aloittaa koulu, nousi monen 
oppilaan käsi. 

Lisää koululaisjuttua ja 
kuvia ensi viikon lehdessä.

Jaurun perheen, pian 6-vuotias, Jon-Antte Jaurun aloitti 
Hirsikampuksen yhtenäiskoulun esikoulussa. Isä Markus 
oli esikoisensa tukena ensimmäisenä koulupäivänä oppi-
laiden järjestyessä ennen koululuokkaan menoa.
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Pudasjärven Osuuspankin entiset edustajiston, nykyiset hallintoneuvoston jäsenet Auvo Turpeinen ja Hely Forsberg-Moilanen kuulostelevat pankin omistaja-asiakkaiden ajatuksia pankin 
toiminnasta, kuten aukioloajoista tai asuntolaina-asioiden sujumisesta, ja vievät ne mukanaan pankin päätöksentekoon.

suuspankkilainen, haluat-
ko vaikuttaa siihen, millai-
nen edustajisto pankillasi on 
ja kuinka sinun äänesi tulee 

pankin hallinnossa kuuluviin? Voit teh-
dä sen joko äänestämällä marraskuun 
edustajistovaaleissa tai asettumalla 
vaaleissa itse ehdokkaaksi.

Pudasjärven Osuuspankki tarvit-
see edustajistoonsa aktiivisia omis-
taja-asiakkaita, jotka ovat kiinnos-
tuneita yhteisistä asioista ja niiden 
hoitamisesta ja tuovat mukanaan 
oman asiantuntemuksensa.

– Osallistua kokouksiin pari kertaa 
vuodessa, tutustua ennen kokousta 
saatuihin asiakirjoihin ja olla kiinnos-
tunut pankin kuulumisista normaa-
lilla tavalla, neljä vuotta Pudasjärven 
Osuuspankin edustajistoon kuulunut 
43-vuotias luokanopettaja, perheen-
äiti Hely Forsberg-Moilanen listaa 
edustajiston vaatimuksia.

– Edustajiston jäseniltä ei vaadi-
ta erityistä pankkiasioiden osaamis-
ta, vaan kiinnostus, asenne ja roh-
keus tuoda asioita esille ratkaisevat, 
yhtä aikaa Forsberg-Moilasen kanssa 
edustajistoon valittu 47-vuotias per-
heenisä ja yritysneuvoja Auvo Turpei-
nen sanoo.

– Näen rikkautena sen, että edus-

tajia tulee mahdollisimman monesta 
erilaisesta ammatillisesta ja yhteis-
kunnallisesta asemasta.

OP, osa elämää
Edustajakaksikko on kasvanut osuus-
pankkilaisiksi omissa lapsuusper-
heissään. Hely Forsberg-Moilanen on 
ikänsä ollut omistajajäsen, ja hänen 
äitinsä oli osuuspankissa töissä.

– OP on ollut aina osa elämää.
Myös Auvo Turpeinen kertoo peri-

neensä vanhemmiltaan osuuspankin 
pankkikulttuurin.

– Siihen olen kasvanut. Olen sekä 
oman elämän että liiketoiminnan 
puolelta kiinnostunut pankkiasioista, 
joten kun minulta kysyttiin kiinnos-
tusta lähteä edustajistoon ehdolle, 
ajattelin, että kokeillaan!

Forsberg-Moilasta pankin edusta-
jistoon pääseminen oli kiinnostunut jo 
pidemmän aikaa, ja ystävät rohkaisi-
vat häntä asettumaan ehdolle.

– Halusin päästä tutustumaan 
pankkimaailmaan, ja yleensäkin talo-
uteen, tarkemmin ja isommassa mit-
takaavassa.

Mitä kaksikko itse ajattelee, miksi 
juuri he tulivat valituiksi edustajistoon 
viime vaaleissa?

Asetu ehdolle Pudasjärven Osuuspankin edustajistoon – 

“Kiinnostus ja asenne ratkaisevat”
Pudasjärven Osuuspankin uusi edustajisto valitaan vaaleilla marraskuussa. Edustajistossa 
viimeisimmän nelivuotiskauden istuneet Hely Forsberg-Moilanen ja Auvo Turpeinen 
kannustavat eri taustoista olevia omistaja-asiakkaita asettumaan ehdolle syksyn vaaleissa.

– En tiedä, Turpeinen nauraa.
– Olen ollut monessa mukana, ja 

minulla on laajat sosiaaliset verkostot, 
joissa on monen ikäistä ihmistä. Us-
kon, että siitä se tuli.

Forsberg-Moilanen ajattelee, että 
hänen valinnassaan “sukupuolella on 
tekemistä, ja iälläkin”.

– Ehkä myös työn kautta tunnetaan 
ja tiedetään.

Urapolku pankin hallinnossa?

Edustajiston kautta Pudasjärven 
Osuuspankin hallintoneuvostoon 
edenneet Forsberg-Moilanen ja Tur-
peinen näkevät pankin luottamus-
tehtävät eräänlaisena urapolkumah-
dollisuutena. He molemmat kokevat 
hallintoneuvostoon pääsyn tapahtu-
neen aktiivisuuden, sitoutuneisuuden 
ja hyvin tehdyn työn kautta.

– Se on luottamuksen osoitus. Että 
jotain on tehty edustajistossa oikein, 
Turpeinen pohtii.

Oman kokemuksensa pohjalta 
Forsberg-Moilanen ja Turpeinen kan-
nustavat asettumaan ehdolle edus-
tajistovaaleissa, mikäli oman pankin 
asiat kiinnostavat ja ovat tärkeitä. Se 
ja halu vaikuttaa yhteisiin asioihin riit-
tävät.

PUDASJÄRVEN OSUUSPANKIN
EDUSTAJISTON VAALIT 

SYKSYLLÄ 2021

• Edustajisto tuo pankin omistaja-asiakkaiden 
 näkökulmaa pankin hallintoon ja päätöksen
 tekoon.
• Ehdolle voivat asettua ne Pudasjärven Osuus
 pankin täysi-ikäiset pankin palveluja käyttä
 vät omistaja-asiakkaat, jotka ovat liittyneet 
 omistaja-asiakkaiksi 31.5.2021 mennessä.
• Ehdokkaaksi voi ilmoittautua joko verkossa 
 osoitteessa www.lyyti.fi/reg/Omistajaasiakas_
 _tule_ehdokkaaksi_OP_Pudasjarvi_1171   
 tai Pudasjärven Osuuspankin konttorissa   
 16.8.–10.9.2021.
• Äänestysaika on 4.–17.11.2021. 
 Äänioikeus on kaikilla omistaja-asiakkailla, 
 jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi   
 viimeistään 31.5.2021.
•  Vaalien tulos julkaistaan 30.11.2021.
•  Lue lisää vaaleista ja edustajiston toiminnasta
 osoitteessa www.op.fi/web/op-pudasjarvi/
 edustajistonvaalit.

O

MAINOS
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THL:n uuden linjauksen mu-
kaan koronarokotteen saavat 
nyt myös kaikki 12-vuotta jo 
täyttäneet. Alle 18-vuotiai-
den ajanvaraukset tulee teh-
dä puhelimitse koronaro-
kotusnumerosta. Nuorten 
rokotusaikoja voi jo varata, ja 
toistaiseksi nuorten rokottei-
ta annetaan normaaleissa ro-
kotuspisteissä kuten aikuis-
ten rokotteitakin. Rokote on 
BioNTech-Pfizerin Comirna-
ty tai Modernan Spikevax. 

Oulunkaari selvittää yh-
dessä koulujen ja oppilaitos-
ten kanssa, voidaanko jat-
kossa nuorten rokotuksia 
hoitaa myös joidenkin kou-
lujen tiloissa. Mahdollisista 
koulujen omista rokotuspäi-
vistä tiedotetaan sekä kou-
lujen että Oulunkaaren toi-
mesta, mm. Oulunkaaren 
Facebook-sivulla ja osoit-
teessa oulunkaari.com. 

Lähtökohtaisesti 15-vuot-
ta täyttänyt voi itse päättää, 

ottaako rokotteen, ja hän ei 
tarvitse siihen vanhempien 
lupaa. Jos 12-14-vuotias va-
raa ajan itse ja tulee roko-
tukselle yksin, hänellä on 
oltava mukana huoltajan al-
lekirjoittama rokotuslupa. 
Yhteishuoltajuudessa lupa 
tulee olla molemmilta van-
hemmilta. Rokotusluvan voi 
tulostaa myöhemmin täl-
lä viikolla Oulunkaaren net-
tisivuilta. Jos vanhempi va-
raa ajan lapsensa puolesta, 

hän voi antaa luvan samal-
la puhelimitse, ellei kyseessä 
ole yhteishuoltajuus, jolloin 
lupa tulee olla molemmilta 
vanhemmilta. Myös rokot-
teen antavalla ammattilaisel-
la on mahdollisuus arvioida 
tapauskohtaisesti, onko lap-
si kykenevä päättämään ro-
kotuksestaan itse. 

Muun muassa lapsiasi-
avaltuutettu ohjeistaa, että 
vanhemmat tekisivät pää-
töksen rokotteen ottamisesta 

yhdessä nuoren kanssa, jotta 
lapsen itsemääräämisoikeus 
tapahtuisi.  

THL:n uusi linjaus tuli 
voimaan maanantaina, ja 
maanantaiaamuna Oulun-
kaaren alueen vanhemmat 
ehtivät varata lapsilleen jo 
kymmenkunta 12-15-vuoti-
aiden rokotusaikaa. 

-Nuorten rokottaminen 
on tärkeää, jotta opetus voi-
si pyöriä mahdollisimman 
normaalisti. Nyt mennään 

jo toista koronatalvea koh-
ti, ja etäopetus ei ole kenen-
kään etu, Oulunkaaren ter-
veyspalvelujohtaja Liisa 
Cajan-Suokas toteaa. 

Pudasjärvellä rokotusnu-
mero on 08 5875 5012, pal-
velee ma-ti kello 8-10, ke-to 
kello 8-9. Rokotuspaikkana 
on Pudasjärven terveysase-
ma/neuvola. 

Oulunkaari tiedotus 

Pintamolla kyläpäivät – tansseissa tanssiorkesteri Kiertotähdet
Pintamon Kyläpäivät järjes-
tettiin lauantaina 31.7. Pin-
tamon kylätalolla. Noin 120 
osallistujaa osti 40 kiloa pais-
tettuja muikkuja sekä let-
tukahvit kävi hyvin kaup-
pansa. Aikuiset ja nuoret 
kilpailivat perinteisesti saap-
paan heitossa ja rimagolfissa 
ja lapsille oli omaa ohjelmaa 
palkintoineen. Ihailtavana 
oli vanhoja ja uusia trakto-
reita ja kävijöitä viihdytettiin 
Topi Partasen hanurimusii-
killa. Paikalla on Senior shop 
sekä Nosh vaate-edustus. 
Buffet ja ravintola palvelivat. 
Taksi Lauri Lanton kimppa-
kyydille saattoi matkustaa 
Pintamolle niin päivällä ky-
läpäiville kuin illalla tanssei-
hin. 

Tansseissa esiintyi tans-
siorkesteri Kiertotähdet ja 
liiterissä oli Jessen karaoke. 

Kokeneista, pitkänlinjan 
tanssimuusikoista koostu-
va Kiertotähdet-yhtye soit-
ti perinteistä, ”vanhan hy-
vän ajan” konstailematonta 
tanssimusiikkia suurella sy-
dämellä ja hyvällä fiiliksellä. 
Alkuvalssina soitettiin Ilta 
Skanssissa ja ilta päättyi Sou-
vareiden Sininen huivi -kap-
paleeseen. 

Orkesterin juuret ulottu-
vat jo 90-luvun alkupuolel-
le yhtyeen perustamiskau-
punkiin Tampereelle, josta 
miehistönvaihdosten jälkeen 
kotipaikka on siirtynyt Poh-
janmaalle. Orkesteri on uu-
siutunut siinä määrin, että 
alkuperäisiä jäseniä ei ole 
enää mukana. Uusin jäsen 
on solisti ja kosketinsoitta-

ja Reijo Laakkonen Jyväsky-
lästä. Hän kertoi, että tam-
mikuusta lähtien on opeteltu 
yhdessä yli 100 biisiä. Koro-
nan vuoksi on jäsenet ovat 
treenanneet kotona ja vasta 
viime aikoina on soitettu ja 
laulettu yhteisesti. Pintamon 
jälkeen seuraava keikka oli 

Pyhäsalmen suurlavalle. 

Tuloksia
Rimagolf naiset 1. Rau-
ni Ronkainen, 2. Maija Keinil, 3. 
Anne Rauma. Miehet: 1. Pent-
ti Kellolampi, 2. Jonne Laakko-
nen, 3. Janne Huitsi. Nuoet Veik-
ka Kosamo, 2. Ville Kosamo, 3. 

Oiva Kokko. 
Saappaanheitto nai-

set: 1. Anne Rauma, 2. Maija 
Keinil, 3. Kaisu Manninen. Mie-
het: 1. Juho Iinatti, 2. Jaakko 
Poijula, 3. Joni Huitsi. Nuoret: 1. 
Ville Kosamo, 2. Petri Kovala, 3. 
Oiva Kokko. HT

Tanssit alkoivat ”Ilta Skanssissa” -valssilla. 

Kyläpäivien illan tansseissa talkoolaisina toimivat muun 
muassa Tatjaana ja Seppo Huitsi, Paavo Holappa, Esa 
Huovinen, Pirkko Holappa ja Pentti Kaijala sekä Terttu Ho-
lappa. 

Liiterissä karaoketansseista vastasivat Joni Hautala, Joni Huitsi ja Jesse Huitsi, joka on 
laulamassa Preussin punainen. 

Kiertotähdet orkesterissa esiintyivät Reijo Laakkonen kosketinsoitin ja laulu, Timo Över-
mark rummut ja Simo Hietala hanuri ja laulu. 

Heinäkuun viimeisellä vii-
kolla nuotioiltoja pidet-
tiin Kuressa, Petäjäkankaal-
la, Kipinässä ja Sarakylässä. 
Kuren vanha koulu nykyi-
nen kylätalo tarjoaa idylli-
sen paikan illanvietolle. Pe-
täjäkankaan nuotioillassa 
aurinko hehkutti tunnelmaa 
entistä lämpimämmäksi. Ki-
pinän kalastuskeskuksen 
laavun äärellä avautuu hie-
no näkymä joelle. Sarakylän 
nuotioillan erityispiirteisiin 
kuuluu kesäkahvila. Tänä 
vuonna Sarakylä oli kesän 

viimeinen nuotioiltapaikka. 
Seurakunta järjesti yhteis-

työssä kylien kanssa nuo-
tioiltoja käytännössä koko 
heinäkuun ajan. Tänä vuon-
na nuotioiltoja pidetiin kol-
mellatoista eri kylällä. Nuo-
tioiltaväkeä kävi paikalla 
yhteensä lähes kolmesa-
taa, mikä on normaalimää-
rä edellisvuosiin verrattu-
na. Nuotioillan ohjelmassa 
oli joka kylällä yhteislauluja, 
leikkimielisiä kisailuita, yh-
dessä oloa, makkaransyöntiä 
ja hartaushetki.

Heinäkuu oli helteinen ja 
vähäsateinen, minkä vuok-
si lähes jokaisessa nuotioil-
lassa makkarat paistettiin 
turvallisuussyistä kaasugril-
lin liekkien hehkussa. Jos il-
mat olivat kuuman helteisiä, 
niin olivat kuulemma myös 
kaasugrillissä paistetut mak-
karat. Niitä jäähdyteltiin to-
vonen ennen kuin makkaraa 
uskalsi suuhun laittaa ilman 
suualueen palovaaraa.

Näillä kylien nuotioillois-
sa on ilo huomata kyläläisten 
yhteistoiminta. Viime aiko-

jen haasteiden puitteissa on 
kylillä pyritty järjestämään 
ohjelmaa ja tekemistä. Täl-
lainen ei onnistu ilman yh-
teistä suunnittelua ja reipas-
ta talkoohenkeä. Tsemppiä 
kaikille kylille ja kyläläisil-
le jatkossakin yhteisen kylä-
viihtyvyyden eteenpäin vie-
miseen.

Kiitos vielä kerran kai-
kille nuotioillassa käyneille. 
Kiitos vieraanvaraisuudesta 
ja lämpimistä vastaanotoista 
eri puolella laajaa pitäjää. Oli 
erittäin mukava käydä pitä-

Seurakunnan ja kylien yhteiset nuotioillat kokosivat lähes 300 henkeä

Sarakylän nuotioillan erityispiirteisiin kuuluu kesäkahvila.Kuren vanha koulu nykyinen kylätalo tarjosi idyllisen pai-
kan illanvietolle.

Petäjäkankaan nuotioillassa aurinko hehkutti tunnelmaa 
entistä lämpimämmäksi.

Kipinän kalastuskeskuksen laavun äärellä avautuu hieno 
näkymä joelle.

Yli 12-vuotiaiden koronarokotukset ovat alkaneet

mässä nuotioiltoja!

Yhteistyöterveisin 
kaasugrillikuskaajat, 

Minna, Johanna, Mikko, 
Eva-Maria, Jari ja Marko 
seurakunnasta


