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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Avoimuus, arvostus, 
ammatillisuus

Seurakuntatyötä kolmen 
A:n periaatteella s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 14.8.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai iltana

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

MENITPÄ SORSAJAHTIIN 
TAI OPPIMAAN UUTTA, 

TERVETULOA 
KESPORTIN KAUTTA!

Yksittäin: 
Reppu 29,50. Lenkarit 29,50

SORSAJAHTIIN! PATRUUNA-
VALIKOIMA

PARHAIMMILAAN!
* WINCHESTER
* VIHTAVUORI

* LAPUA * SAKO
* ROTTWEIL * RC3

PETZL-
OTSALAMPUT

19,95alk.

Fat Pipe 
SÄHLYMAILA

24,90
KOULUTIELLE!
Catmandoo 
LENKKARIT 28-38 
+ REPPU

229,-
Viking Hunter Pro
GORE-TEX KENGÄT

SÄHLYPELEIHIN!

49,-

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

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

P. 040 821 1819

Kauppatie 5, 
93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

Lääkäriajat: 
ke 19.8., ke 9.9., ke 16.9., ke 23.9. 

Yhdessä hyvä tulee.

HIPPO - YLEISURHEILUN
MESTARUUSKISAT

keskiviikkona 26.8. klo 18.00 Suojalinnan kentällä

Ilmoittautumiset 24.8. mennessä
numeroon 0400 346 097
/ Heino Ruuskanen tai
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi
Ei jälki-ilmoittautumisia.

Sarjat tytöille ja pojille:
2010 ja myöh. synt. 40 m, pallo
2008 - 2009 synt. 40 m, pallo
2006 - 2007 synt. 40 m, pallo
2004 - 2005 synt. 60 m, kuula, pituus
2002 - 2003 synt. 60 m, kuula, pituus

Kisat järjestää OP Pudasjärvi yhteistyössä
Pudasjärven Urheilijoiden kanssa.

HUOM! Kisapäivä muuttunut 

kentän kunnossapitotöiden 

viivästymisen vuoksi.

Lue koko lehti netistä
www.pudasjarvi-

lehti.fi 
jo torstai iltana

www.silmaasema.fi

AJANVARAUS silmälääkärille tai optikolle 08 822 416
PUDASJÄRVI 
Toritie 1
08 822 416, 
palvelemme 
ma-pe 9.30-17

Linssien valinta on hyvin yksilöllinen asia, jossa 
kannattaa luottaa asiantuntijan apuun. Markkinoi- 
den monipuolisimmasta valikoimasta löydämme 
sinulle taatusti laadukkaat, viimeisimmän teknolo-
gian mukaiset linssit sekä upeat kehykset syksyn 
mallistosta.

10 kk
Kulutonta & 
korotonta  
maksuaikaa jopa* 0€

Optikon 
näöntarkastus
silmälasien ostajalle
Etu koskee optikon tekemää 
näöntarkastusta (norm. 35 €). 
Ei koske piilolinssinäöntarkas-
tusta.

KAIKKI  
LINSSIT 50 %–

Katso elämää laadukkaiden  
linssien läpi.

optikko | silmälääkäri | silmäsairaala

Etu koskee uusia tilauksia ja normaalihintaisia silmälaseja eikä siihen voi 
yhdistää muita etuja. Kampanja-aika 1.–31.8.2015.

*Lue lisää rahoitusratkaisusta 
www.silmaasema.fi tai kysy lisää 
henkilökunnaltamme.

Tervetuloa!      Kauppatie 4, p. (08) 821 595

SYYSTARJOUKSET!

Olemme Facebookissa!

RIPSIEN JA KULMIEN VÄRJÄYS 
SEKÄ KULMIEN MUOTOILU 20€

RIPSIPERMANENTIN 
YHTEYDESSÄ KULMIEN MUOTOILU 

JA VÄRJÄYS VELOITUKSETTA
Tarjoukset voimassa syyskuun loppuun
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

MESSU seurakuntakodissa su 16.8. kello 10, Leo Väyry-
nen, Jukka Jaakkola.
SANAJUMALANPALVELUS Sarakylän koululla su 16.8. 
kello 10, Jaakko Sääskilahti, Jaakko Jurmu.
ILTAKIRKKO seurakuntakodissa su 16.8. kello 18, Leo 
Väyrynen, Jaakko Sääskilahti, Jukka Jaakkola.
KUOROT Vox Margarita ke 19.8. kello 18.
DIAKONIATYÖ vastaanotto torstaisin kello 9.15–11.00.
KESÄKAHVILA Kanttorilassa kirpputorin tilassa keski-
viikkoisin kello 12–14. Tarjolla kahvia, mehua, pullaa (va-
paaehtoinen kahvimaksu). Kaikenikäiset tervetuloa!
Lähimmäisten ilta ke 26.8. kello. 17 Liepeen väentu-
vassa.
LAPSITYÖ: Päiväkerhot, perhekerhot ja lapsiparkit aloit-
tavat toimintansa maanantaina 17.8.2015 alkavalla vii-
kolla. Lisätietoa lapsityön toiminnasta saa Sinikalta p 040 
571 4629. Toiminnastamme ilmoitamme jatkossa paikal-
lislehtien kirkollisissa ja Facebookissa. Tervetuloa uudet 
ja entiset kerholaiset.
PÄIVÄKERHOTYÖ: 
Seurakuntakodin päiväkerhoryhmät: maanantaisin 
kello 9–11.30 ja 12.30–15, tiistaisin kello 9–11.30 ja kello 
13–15.30. Palleroiden (vuonna 2012 syntyneiden) oma 
ryhmä kokoontuu tiistaisin kello 9.00–11.30.
Hirvaskosken koululla pidettävä päiväkerho kokoontuu 
tiistaisin kello 13.30–15.30.
Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla keskiviikkoisin 
kaksi kertaa kuukaudessa kello 14–16 ja joka perjantai 
kello 9.30–12. Lapsiparkki on tarkoitettu 1–5 vuotiaille. 
Kotoa laitetaan välipala mukaan. Keskiviikkoisin parkkiin 
otetaan kerrallaan 15 lasta ja perjantain parkkiin 20 las-
ta. Ennakkoon ilmoittautuneita otetaan 10/15, ja loput vii-
si paikkaa jätetään akuutti tarvetta varten. Ilmoittautumi-
set kirkkoherranvirastoon p. (08) 882 3100. Keskiviikon 
lapsiparkki kokoontuu syyskuussa 2.9. ja 9.9. Perjantain 
lapsiparkki kokoontuu ensimmäisen kerran 21.8.  
PERHEKERHOTYÖ: 
Seurakuntakodin perhekerhot kokoontuvat keskiviikkoi-
sin ja torstaisin kello 10–13. Elokuun kokoontumiskerrat 
19.8., 20.8., 26.8. ja 27.8.
Korpisen perhekerho kokoontuu keskiviikkoisin kello 
10–13 kaksi kertaa kuukaudessa. Elokuun kokoontumis-
kerrat ovat 19.8 ja 26.8.
RIPPIKOULUUN ilmoittautuminen alkaa. Kaikille vuon-
na 2001 syntyneille oman seurakunnan jäsenille on tul-
lut rippikoulun kutsukirje ja ilmoittautumislomake ko-
tiin viimeistään viikolla 33. Jos et saa kirjettä viikon 34 
alkuun mennessä ja haluat osallistua rippikouluun, 
ole yhteydessä Väyrysen Markoon (040 752 4387 tai  
marko.vayrynen@evl.fi). Rippikoulu alkaa su 6.9. kello 
12.00 rippikoulun aloitusjumalanpalveluksella Pudasjär-
ven kirkossa, johon ovat tervetulleita rippikoululaisten li-
säksi vanhemmat, isovanhemmat ja kummit.
Isoskoulutus alkaa Hilturannassa 5.–6.9. Isoskoulutuk-
seen voivat ilmoittautua kaikki tänä vuonna rippikoulun 
käyneet nuoret. Ilmoittautumiset marko.vayrynen@evl.fi 
tai 040 752 4387/Marko ma 31.8. mennessä.
Siionin virsiseurat 21.8. kello 18 Korpisen kylätalolla.
Rauhanyhdistykset: Nuotioilta ja hartaus Yli-Livolla  
Kerttu ja Jouni Luokkasella pe 14.8. kello 19. Seurakun-
tapäivät Kurenalan ry:llä su 16.8. kello 13,  Ilpo Sauk-
konen, Leo Väyrynen. Iltakirkko seurakuntakodissa su 
16.8. kello 18, Leo Väyrynen, Ilpo Saukkonen.
Kastettu: Eemi Aslak Vengasaho, Leo Eemeli Tervonen.
Avioliittoon vihitty: Mika Juhani Kouva ja Heli Maa-
rit Leinonen, Jani Johannes Kotilainen ja Tanja Susan-
na Heikkinen, Ari Juhani Flygare ja Ritva Kaarina Riekki.
Haudattu: Erkki Suvanto 92 v.

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Syntisäkin heitto, 100 metrin uskoontulo
Yleisurheilun MM-kisat ovat parin viikon 
päästä Pekingissä. Urheilijat ovat hiomas-
sa kuntoaan huippuunsa, jotta omassa lajis-
sa tulisi menestystä. Mutta miltä näyttäisi-
vät uskomisen MM-kisat? Tässä ovat omat 
ehdotukseni lajeiksi:

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 
-hypyssä loikataan kolmesti samalla tavoin 
kuin kolmiloikassa. IPPH-hypyssä joka loi-
kalla karjaistaan ääneen yksi Jumalan per-
soona tyyliin: ”Isä! Poika! Pyhä Henki!”. 
Hypyn pituuden mittaamisen lisäksi lajis-
sa lasketaan yhteen kolmen huudahduksen 
desibelit. Mitä kovemmin kolmiyhteisyyden 
ääneen huutaa sitä suuremman lisäkertoi-
men saa. Lyhyeksi jääneen hypyn loikannut 
voi kovan lisäkertoimen avulla parantaa si-
joitustaan huomattavasti. 

3000 metrin uskonesteet onkin kova ja 
raskas laji. Kilparata kierretään seitsemän 
kertaa, eikä seitsemännellä kierroksella 
vietetä lepopäivää. Päätunnelma lajissa on 
suorittamisen pakonomaisuus. Jokaisella 
kierroksella on ylitettävänä viisi uskones-
tettä: ”Kiire”, ”Mitä se naapurikin sanoo”, 
”Raamatun uskomattomat ihmeet”, ”Ylös-
nouseminen” ja ”Pietarin vesieste”. 

Syntisäkin heitto on lajeista suosituin, 

koska lähes kaikki kilpailijat kokevat pe-
rehtyneensä lajiin elämänsä aikana ”ihan 
kivasti”. Lajissa kierähdetään moukarin-
heiton tyyliin ja yritetään heittää syntisäk-
kiä mahdollisimman kauas. Lajia aktiivisesti 
harrastavat ovat todenneet, ettei syntisäk-
ki tahdo kauas lentää, vaan pysyy itsepin-
taisen sitkeästi tuntumaetäisyydellä.

100 metrin uskoontulo on herätys-
henkinen laji kiireisille ja hätäisille pika-
kristityille. Tässä pikalajissa ei laahata hi-
dastempoisten virsien tai monotoonisten 
puheiden rytmissä. Kisailijan täytyy tulla 
uskoon sadan metrin juoksun aikana. Ki-
sailijan maaliin tullessa katsotaan hidastus-
kuvista, missä kohden matkaa pikataivalta-
ja sai näkyvän uskoontulon. Uskoontulo 
voi ilmetä riemukkaalla käsien ylös nostol-
la, silmien ja kasvojen ilmeiden erityisellä 
kirkastumisella tai epämääräisillä riemun 
kiljahduksilla. Mitä aikaisemmin uskoontu-
lo on tapahtunut sitä parempi kisassa me-
nestymisen kannalta. 100 metrin uskoon-
tulo on herättänyt varsin laajaa körttiläistä 
kriittisyyttä.

Uskomisen MM-kisojen kuninkuuslaji 
on elämän kestävä maraton. Tämän matkan 
aikana kisailija kokee ruumiillista, henkistä 

sekä hengellistä janoa ja nälkää. Kisailun 
tekee haastavaksi se, että maratonin maali 
on näkymättömissä ja jokaiselta kisailijalta 
salassa. Monelta lyhytpinnaisella on tämän 
vuoksi kiusaus jättää matkan teko kesken. 
Määränpäässä on kuitenkin odotettavissa 
jotain ennen kokematonta ja näkemätöntä, 
mikä saa useimmat taivaltamaan sisukkaas-
ti tällä maratonmatkalla. Elämän mittainen 
maraton tarjoaa ainakin kerran viikossa 
mahdollisuuden viivähtää armon pysäkil-
lä. Tällä armon pysäkillä jokainen maratoo-
nari voi levätä, kerätä voimia, tavata toisia 
samalla matkalla olevia ja nauttia yhteistä 
ateriaa janoonsa ja nälkäänsä.

Marko Väyrynen
PS. Uskomisen MM-kisojen yleisölle on ki-
sojen oheisohjelmassa tarjolla leppoista 
kirkonpenkissä istumista ja virsien 62 ja 
270 laulamista ikivanhan polkuharmoonin 
tahtiin. Kisojen yleisömagneetteina ovat 
kepeät luennot aiheista ”Luterilainen mes-
su” ja ”Raamatun historia hebreankielellä”.

Lämmin kiitos
muistamisesta
merkkipäivänäni

Jenni Puurunen

Rakas sisaremme ja tätimme

Ella Sinikka 
NURMELA
s. 4.2.1939 Pudasjärvellä
sai kutsun taivaan kotiin
8.8.2015 Pudasjärvellä

Rakkaudella muistaen
Vuokko ja Heikki
Tuula
Harri
Ulla-Maija ja Heikki
Kaarina
Merja
Lahja
Sisarusten lapset perheineen

Soi kaipuun kyyneleessä nyt kiitos hiljainen.
Hän lähti tyveneessä siivillä enkelten
                 (A.Vatanen)

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme siunataan
Pudasjärven kirkossa 22.8. klo 12.00,
jonka jälkeen muistotilaisuus Pudasjärven seurakuntatalolla.

Pudasjärven seurakunnan 
nuorisotyössä aloitti maa-
nantaina 10.8. harjoittelija-
na pudasjärveläinen Hanne 
Romakkaniemi. Työ jatkuu 
joulukuuhun 2015 saakka. 
Hanne opiskelee Nuoriso- ja 
vapaa-ajan ohjaajaksi Haapa-
veden opistolla näyttöperus-
teisessa aikuiskoulutuksessa. 
Koulutukseen kuuluu viisi 
näyttöä, joista kolme on taka-
na. Seuraava näyttö on syk-
syllä ja viimeisen näyttö tulee 
suorittaa keväällä 2016, jon-
ka jälkeen on suunnitelmis-
sa valmistuminen ammattiin 
toukokuussa.

-Harjoittelun aikana työn-
kuvaani kuuluu ohjaajuut-
ta, leirillä olemista, koulu-
vierailuja, suunnittelua ja 
toteutusta sekä kaiken nä-
köistä nuorisotyöhön kuulu-
vaa hommaa. Aiemmin suo-
ritin harjoittelua Pudasjärven 
kaupungin nuorisotoimella 
ja nyt vaihdoin kesän jälkeen 
seurakunnan nuorisotyöl-
le, koska haluan saada uusia 
näkemyksiä ja kokemuksia 
erilaisista nuorisotyönmuo-
doista. Koen että saan niin 
paljon enemmän tietoa kun 
saan olla monessa eripaikas-
sa harjoittelussa. Olenkin kii-
tollinen, että kaupungin nuo-

Monipuolista 
nuorisotyötä

risotoimi ja seurakunnan 
nuorisotyö on mahdollista-
nut minulle nämä harjoit-
telujaksot.  Odotan innolla 
mitä syksy tuo tullessaan ja 
olen varmasti monta koke-
musta rikkaampi, koska täs-
sä työssä mikään päivä ei ole 
samanlainen, tuumaili Han-
ne nykyisen harjoittelujakson 
toisena työpäivänä.

Heimo Turunen

Hanne Romakkaniemi aloitti 
seurakunnan nuorisotyös-
sä tämän syksyn kestävän 
harjoittelujakson. 

Kainuun Prikaatin varusmie-
het suorittavat jälleen Sotiem-
me Veteraanit keräyksen, joka 
toteutetaan keskiviikkona 
26.8. kello 16 jälkeen paikallis-
ten maanpuolustusjärjestöjen 
ja Lions klubien tukemana. 
Keräys suoritetaan perintei-
sesti lipaskeräyksenä asun-
toalueilla sekä kauppojen ja 

huoltoasemien edustoilla. Ke-
rätyt varat käytetään koko-
naisuudessaan Pudasjärven 
sotaveteraanien, invalidien, 
heidän puolisoiden ja leskien 
kotona asumisen tukitoimiin.

Kalle Tihinen, 
keräysvastaava

Keräys Sotiemme 
veteraanien hyväksi
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

(kiiveten) Kantojen jyrsintä ym. metsurin työt
Ei kilometritaksoja, käy kotitalousvähennykseen,

hinnat sop. mukaan.

Puh. 040 737 7186 Hannun Puukanto
www.puunkaataja.net

PIHA- JA TONTTIPUIDEN KAATOJA

RAKENNAN JA REMONTOIN
omakotitalot, kesämökit ja huoneistot

ammattitaidolla myös piharakennusten tekoa.
    Kotitalousvähennys mahdollista.

SOITA ja kysy tarjousta p. 0400 215780 

    RT-Remontit Oy

Kauppatie 2, 93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 0400 384 118

www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

ERÄKESKUS ANON ASE JA TUKKU 

ERÄKESKUS

TIKKA T3 -paketteja  
muutama 6,5x55 lite S/S 

ja CTR 308 edullisesti!
Beretta A300 CAMO 
puoliautom. 899,-
Beretta A400 lite synt. 
puoliautom.  1390,-
Yildiz pääll.piippuinen 
520,-
KEVYTHAULIKKO 12/76  5 VS
Kyyhkypaukuksi Nobel  
36 g nopea lyijy 
14,-/25 kpl  
Koot: 2,7-3,3mm

Kyyhkyn- ja sorsan  
houkutuskuvat
alk. 4,-/kpl 

UV-maalit,  
vanhoihin kuviin  
houkutustehoa!
Sasta GORETEX-PUVUT  
alk. 320,- 
Haix tapio  
GORETEX-KENGÄT 
280,-
Camokuvioiset  
FLEECE-PUVUT 40,-
Garmin ja  
UP GPS- 
KOIRATUTKAT

KOIRIEN RUUAT:  
18 eri laatua.

Fitdog PALAUTUS- ja 
TANKKAUSJUOMAT

Vuoden 2015 Kylinäärin 
kiertopalkinto tavoiteltavana

Pudasjärven tori täyttyy elä-
mästä ja tuoksuista reilun 
viikon päästä lauantaina 
22.8, jolloin on jo toisen ker-
ran järjestetty vuosittainen 
Kylä Kokkaamaan-tapahtu-
ma! Koollekutsujana ja kil-
pailuareenan järjestäjänä toi-
mii Pudasjärven kaupunki, 
jonka työntekijöistä koostu-
va joukkue haastaa koko pi-
täjän kaikki kokkailevat ih-
miset, kyläseurat, porukat, 
mökkeilijät yhteiseen tapah-
tumaan kisaamaan Vuoden 
2015 Kylinäärin kiertopal-
kinnosta! 

Homma kulkee niin, että 
joukkueet valmistavat ha-
luamaansa ruokaa tai ruo-
kia ja myyvät pieniä maisti-
aisia pikkurahalla (suositus 
alle 5e/annos, annoskoon 
voi päättää itse) ja maisteltu-
aan asiakkaat valitsevat mie-
lestään parhaan joukkueen. 
Kaupungin puolesta järjeste-
tään joukkueille telttapaikat 
ja kokkauspiste, ruuan voi 
tuoda myös mukana esival-
mistettuna. 

Tavataan torilla siis rei-
lun viikon päästä hyvässä 
säässä ja loistavassa tunnel-

massa. Viime marraskuinen 
kisa käytiin hyytävässä vii-
massa, joten nyt säiden suo-
taisiin olevan vähän parem-
mat, tokihan alueelta löytyy 
katettu ruokailupiste. Mar-
raskuussa torilla vieraili yli 
700 herkuttelijaa. 

Joukkueita on ilmoittau-
tunut mukavasti, silti mu-
kaan mahtuu vielä! Eli kuka 
tahansa voi koota mieluisen 

Kylä Kokkaamaan tapahtumassa oli viime vuonna torilla runsaasti väkeä koleasta ilmas-
ta huolimatta. Nyt tapahtuma järjestetään aikaisemmin ja järjestäjät toivovat sään suosi-
van tapahtumaa.

kokoisen joukkueen kisaan 
mukaan. Ilmoittautua eh-
tii vielä maanantaihin 17.8. 
kello 15. mennessä sinikka.
mosorin@pudasjarvi.fi tai 
soittamalla 040 5043861. Oh-
jeistusta löytyy myös kau-
pungin nettisivuilta. 

Viime vuoden voittaja-
joukkueen luotsina toimi 
Antti Holmström Hirvas-
koskelta. Hän tuumii, että tä-

män tyylistä yhteistä menoa 
meille tänne juuri kaivataan-
kin ja onhan se oman kylän 
(ja muun maailman) ruoka 
todella hyvää. Holmströmiä 
kiinnostaisi haastaa naapu-
rikylän Ervastin porukkaa 
mukaan kisaan. 

Yhteistyöterveisin  
Pudasjärven kaupungin 
kehittämistoimi

Koulut alkoivat 
historiallisissa tunnelmissa

Tänä syksynä Pudasjärven 
keskustaajaman koululai-
set aloittivat lukuvuoden 
viimeistä kertaa vanhois-
sa tiloissa. Vuoden päästä 
koululaiset siirtyvät opis-
kelemaan uuteen yhtei-
seen Hirsikampukseen. 
Teeman tiimoilta histori-
an havinaa oli kuultavissa 
myös keskiviikkona 12.8. 
koulujen alkamistapahtu-
massa seurakuntatalolla. 

- Viimeinen ikäluok-
ka abiturientteja kirjoit-
taa Rimmiltä, ja viimei-
set yhdeksäsluokkalaiset 
päättävät peruskoulunsa 
Rimminkankaan koululla, 
Eeva Harju kertoo. 

Rimminkankaan kou-
lun vs. rehtori Markku Ra-
jala kertoo, että koulussa 
aloitti 98 uutta oppilasta. 
Opettajavalinnat on teh-
ty tyytyväisin tuloksin, ja 
vielä yksi kouluavustajan 
paikka on täytettävänä. 

- Uusina väistötiloi-
na tänä syksynä meillä 
on kuusi luokkahuoneis-
toa Kauppatiellä. Li-
säksi syksymmällä val-
mistuu Inno-luokkatila, 
johon tulee esimerkik-
si kosketusnäyttökoneet 

oppilaille, mutta tästä tar-
kempia suunnitelmia esitte-
lemme syksymmällä. Suo-
sittuja tulevat varmasti 
olemaan myös pelikoodaus-
kurssit ja yläkoululaisten pe-
likoodauskerho, Rajala ker-
too. 

Enää vuosi  
väistötiloissa 
Kurenalan koulun syyslu-
kukausi lähti totutulla ru-
tiinilla liikenteeseen, rehtori 
Juha Pätsi kertoo. Opetta-
jat ovat valmistelleet syksyä 
jo heinä-elokuun vaihtees-
ta, jotta arki päästään jäl-
leen aloittamaan jouhevasti. 
Tänä syksynä uusia esikou-
lulaisia aloittaa 30 ja eka-
luokkalaisia 40 oppilasta. 

- Toimimme jo kolmat-
ta vuotta hajautetusti eri ti-
loissa: eskarit Kauppatien 
tiloissa, 1-2 -luokkalaiset 
kirjaston ja liikuntahallin 
tiloissa ja 3-6 -luokkalai-
set pääkoululla muutaman 
pienryhmän kanssa. Pari 
pienryhmää on Pietarilassa, 
Pätsi kertoo ja jatkaa: 

- Ensi syksynä on on-
neksi uusi tilanne, ja kat-
seet suuntaavat sinne. Uusi 

Hirsikampus on tietenkin 
merkittävä ja auttaa koko 
koulun yhteisöllisyyttä ja 
yhtenäisyyttä. Mielenkiin-
nolla odotetaan, mitä mah-
dollisuuksia moderni oppi-
misympäristö antaa koko 
kampuksen väelle, Pätsi 
kertoo. 

Uutta  
toimintakulttuuria 
Hirsikampukselle 
Lukion ja Rimminkankaan 
koulun rehtori Eeva Har-
ju on sivussa virastaan, jota 
hoitaa väliaikaisesti apu-
laisrehtori Markku Rajala. 
Harjun tehtävänä on toimia 
toistaiseksi uuden Hirsikam-
puksen toimintakulttuu-
rin kehittämistyön vetäjänä. 
Työllä halutaan jo etukäteen 
luoda toimintamallit, joihin 
koko kampuksen väki sitou-
tuu, jotta toiminta voi käyn-
nistyä jouhevasti. 

- Sovimme yhdessä käy-
tännön seikat, jotta arki 
saadaan sujuvaksi. Tähän 
kuuluu muun muassa jär-
jestyssäännöt, ruokailujen ja 
taukojen porrastukset sekä 
kymmenet muut ratkaisut. 

Lisäksi suunnittelua vaatii 
yhteisten resurssien hyö-
dyntäminen. Luokkatiloja, 
yhteisiä opetusvälineitä ja 
henkilökuntaa voi saman 
katon alla hyödyntää kes-
kinäisesti, Harju kertoo ja 
jatkaa: 

- Toimintakulttuu-
riin liittyy olennaises-
ti myös Hirsikampukseen 
yhtenäiskoulun periaat-
teella suunniteltavan pe-
ruskoulun pedagoginen 
yhteneväisyys , ja tämä työ 
osuu hyvään saumaan, sil-
lä meneillään on jo viime 
vuonna aloitettu laajempi 
opetussuunnitelman kehi-
tystyö. 

Toimintakulttuurin 
ja OPS:n paikallisten pe-
rusteiden kehittämistyön 
eri vaiheissa on koulu-
jen oman väen ja oppilai-
den lisäksi mukana kirjava 
joukko sidosryhmiä: muun 
muassa kaupungin eri hal-
linnonalojen ja hankkei-
den työntekijät, kolman-
nen sektorin toimijoita 
sekä tietenkin oppilaiden 
vanhemmat.

Jenny Kärki

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto Ma-Pe 10-17

LAHJAPULMIA?
Tuliaispulmia? Puuhapulmia?

Meiltä löydät jokaiselle jotakin! Tule tekemään löytöjä!
...ja nyt, kun ostoksesi ylittää 15€,

saat kivan YLLÄTYKSEN KAUPAN PÄÄLLE!
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Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsä- ja puunkorjuun suunnittelut sekä toteutukset 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  
●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com, www.metsapalvelukerala.fi

Pe-la 14.-15.8. Rovaniemen torilla
Ti 18.8. Pudasjärven torilla

Ke 19.8. Kajaanin torilla

Tiedustelut 0400 847 780ww
w.

ol
jy

la
m

pp
u.

ne
t

ÖLJYLAMPPUJEN VARAOSIA:
laseja, sukkia, suuttimia, sydämiä, kuuppia, ym. 

Lämmittimien sydämiä Aladdin, Pod, Valor

23. ELOMARKKINAT
28.-29.8.2015
Perjantaina klo 9-18
Lauantaina klo 9-15

PAIKKAVARAUKSET
Puh. 040 720 7322
Jarmo Tyni

 SKOOTTERI-, 
VENE-

PAKETTI- JA 
KYLPYTYN-
NYRIARVAT

myynnissä 
paikkakunnan 
eri liikkeissä

Sarakylän Vattumarkkinoille viikonloppuna
Sarakylän jo perinteeksi 
muodostuneet Vattumarkki-
nat järjestetään tulevana vii-
konloppuna 15.-16.8. jo 26. 
kerran. Sarakylän alueen ky-
läseuran järjestämä kaksi-
päiväinen tapahtuma Sara-
kylän koululla ja pihapiirissä 
on monelle yksi vuoden ko-
hokohdista. Järjestäjien mu-
kaan kesän poikkeuksellis-
ten sääolosuhteiden vuoksi 
tänä vuonna vatut eivät to-
dennäköisesti ehdi kypsyä 
markkinoille myytäväksi. 
Marjoja kannattaakin tiedus-

Sarakylän Vattumarkkinat on suosittu kylän tapahtuma. Paula Piipposen ottama kuva viime vuoden markkinoilta.

Kansanedustaja Ulla Parvi-
ainen vierailee sunnuntai-
na ja pitää puheen päiväjuh-
lassa.

tella myöhemmin paikalli-
silta. 

Markkinoiden ohjelmaan 
kuuluu lauantaina markki-
natorin ohella Metsätaito-
kilpailut ja kaupunginjohta-
ja Tomi Timosen avauspuhe. 
Sunnuntaina on jumalan-
palvelus ja sen jälkeen päi-
väjuhla, jossa puhuu muun 
muassa kansanedustaja Ulla 
Parviainen ja Sarakylän kou-
lulaisilla on musiikkiesityk-
siä. 

Markkinoilla on tarjol-
la monenmoista nähtävää 

ja ostettavaa unohtamat-
ta emäntien keittämää kui-
valihavelliä ja muuta suu-
hun pantavaa. Metsästys on 
tänä vuonna markkinanäyt-
telyn erikoisaiheena. Tapah-
tumassa on huomioitu myös 
lapsiperheet ja lapsille onkin 
luvassa monipuolista ohjat-
tua toimintaa. 

Sarapirtillä on lauantai-il-
tana Vattumarkkinatanssit, 
jossa esiintyy Sari Turpeinen 
ja Hannu Viitalan yhtye. PK

Kattoremontissa 
kannattaa satsata laatuun

Katonuusimisurakan omakotitaloonsa tilannut Markus Pohjolainen seuraa takana, kun 
Kattokolmio Oy:n ammattimiehet, Esa ja Juha-Pekka Pulkkanen asentavat aitoa konesau-
makattoa.

Pudasjärven taajamassa on 
tämän kevään ja kesän ku-
luessa tehty useita omakoti-
talojen kattoremontteja. Pää-
töksen remontista teki myös 
Honkatien varressa asuva 
Markus Pohjolainen, joka 
halusi uusia vuonna 1982 
rakennetun omakotitalonsa 
katon. Koska vanha mine-
riittikatto sisälsi haitallisek-
si todettua ainetta, asbestia, 
näki Markus remontin ajan-
kohtaiseksi. Päätöstä vauh-
ditti myös tieto tulevista 
korjausrakentamiseen ja as-
bestiin liittyvistä lakimuu-
toksista. Tutkittuaan useita 
eri kattovaihtoehtoja Mar-
kus päätti ryhtyä tuumasta 
toimeen yhteistyössä aiem-
min jo tuttujen Kattokolmik-
ko Oy:n ammattimiesten 
kanssa.  

Markus halusi panos-
taa laatuun ja saada taloon-
sa pitkäikäisen uuden katon. 
Näillä valintakriteereillä kat-
toratkaisuksi valittiin aito 
konesaumakatto, jonka Mar-
kus sai tietää olevan varmas-
ti myös vesitiivis.

 -Vesitiiviys perustuu 
muun muassa siihen, että 
kattopelteihin ei tehdä ainut-
takaan reikää. Lisäksi sau-
mat tiivistetään saumaöljyl-
lä ja ajetaan kiinni koneella. 
Näin tehty katto kestää talon 
iän ja lopputulos on varmas-
ti hyvä. Aito konesauma-
katto ei tarvitse myöskään 
aluskatetta, joten se helpot-
taa työn tekemistä, muistut-

ti Markus.
Omakotitalon katon ko-

konaispinta-ala oli 250 ne-
liömetriä ja katon uusimis-
urakan kokonaiskestoksi oli 
arvioitu yhteensä 3-4 päivää. 
Yritys toi työmaalle kaiken 
tarvittavan ja vei ylimääräi-
sen tavaran pois. Lopputu-
loksena on uusi katto ja siisti 
pihapiiri, totesi Markus tyy-
tyväisenä.

Uuden katon huolto-oh-
jeina Markusta neuvottiin 
käymään katolla vähintään 
kerran vuodessa tarkista-
massa, että esimerkiksi läpi-
vientien (piiput, ilmastointi-
hormit) taustat ja vesikourut 
ovat puhtaat. Hyvä tarkis-

tusajankohta on kevät, tote-
sivat katon rakentajat.

Kattotyömaalla paikalla 
olleet veljekset, Esa ja Juha-
Pekka Pulkkanen kertoivat, 
että Kattokolmikko Oy on 
kahden peltisepänliikkeen 
yhteenliittymä, joka on pe-
rustettu keväällä 2015.

-Kattokolmikko Oy on 
erikoistunut aitoihin kone-
saumakattoihin ja rakennus-
peltitöihin. Meillä on kak-
si verstasta, Kiimingissä ja 
Pudasjärvellä Jatkon kyläs-
sä Oulu-Kuusamon-tien var-
ressa. Myymme myös ovia 
ja ikkunoita ja meiltä hoituu 
myös niiden asennustyöt. 
Kun miehistössä on muka-

na vielä kolmas velipoika 
Matti, saadaan veljesten alan 
työkokemuksen yhteissum-
maksi yli 55 vuotta, laskes-
keli Esa Pulkkanen.

-Toimimme ympäri Suo-
mea ja esimerkiksi kattotyö-
maita meillä on takana jo 
useita satoja. Kattoremon-
tit voidaan tehdä asiakkaal-
le ”avaimet käteen” periaat-
teella. Koska kesä on usein 
kiireisintä aikaa, katon ra-
kennuttamista suunnittele-
villa on hyvä muistaa myös 
kevään olevan remontille 
otollinen ajankohta, muis-
tutti Juha-Pekka Pulkkanen

 
Pertti Kuusisto

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, 
KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com, www.msarkela.com

Pesuhuone- ja saunaremontit 
sertifikaatilla!

PYYDÄ
TARJOUS!

Tuoretta muikkua   
KOKO KESÄN AJAN 

perjantaina klo 8-10
Pudasjärven torilla 
7 €/kg, 15 €/3 kg



4 5nro 33PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti14.8.2015 14.8.2015nro 33

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 14.-15.8. ALKUVIIKKO MA 17.8.

Tiistaina 18.8.

100

995
kg

Rautaosastolta

149
pssEldorado

PYTTIPANNU
500 g

Kariniemen
BROILERIN
PAISTISUIKALEET
maustamaton tai 
marinoitu

Atria
KAALI-
KÄÄRYLEET

Tekstiiliosastolta

119
KANANMUNAT
10 kpl, 
2 pkt/tal.

Arla
KALINKA
KERROSJOGURTTI
150 g

200

199
rss

Antell
TUHTISÄMPYLÄT
410 g, 6 kpl/pss 149

5 kpl

pss

Poutun
KEITTOKINKKU tai 
PALVIKINKKU
150 g

pkt

UUSI
KÄSITYÖ-

LEHTI
SUKAT

pkt

10,-

Brightsolat 
LED TYÖVALO
15 w/1100 LM

kpl

Stanley
CUBIX RISTILASER

kpl

NESTEKAASU
11 kg teräspullo
vaihto

kpl

Delphi 5w-40
TÄYSSYNTEETTINEN
MOOTTORIÖLJY
5 l

kpl

Metabo 32-os
KÄRKISARJA

kpl

kpl

Nordic
TUULILASINPESU 5 l

6990

1950

1995

1990

199

Naisten
NAHKA-
SORMIKAS

790
Miesten
NAHKA-
SORMIKAS

890

Tekstiiliosastolta

2-TÄKKIÄ
2-TYYNYÄ
SETTI

2490

kg

pss

Perjantaina 14.8.

499
kg

100

kg
MAALAIS-
LIHAHYYTELÖ

595

795

prk

pkt

599
kg

NEKTARIINI
rasia, 1 kg

10 kpl

139

pkt

pss

pkt199

139

199

kpl

895
Tuoreet
PORSAAN
KYLJYKSET

Lauantaina 15.8.
Kotimainen 
tuore
KIRJOLOHI
2 kalaa/tal.

695
kg Naudan

PAISTI-
JAUHE-
LIHA

kg

159
kpl

Kultakatriina 
KAHVI
500 g 1000

Atria
HIILLOSMAKKARA
4 kpl/400 g 149

pkt

Valio
MARJA-
KEITOT
1 kg

Korpela
PORSAAN
FILEPIHVI
1 kg, grillimarinoitu

249

Atria 
GRILLISALAATIT
350 g

179
rss 495

HK
BURGERIT
100 g

JAUHELIHA
nauta-sika
2 kg/tal.

Pouttu
JAHTI-GOUTER
tai  LAUANTAIMAKKARA
250 g

Naudan
MAKSA
palana tai jauhettuna

Kotimainen 
TUOREKURKKU

199
kg

Wilhelm
GRILLIPIHVIT
4 kpl/320 g

179
Atria
BROILERIN-
KOIPIREISI
3 kpl/rss

kg
Vaasan  
KAURA- tai 
OHRATYYNYT
6 kpl/360 g

3 pkt

Antell
RUIS RUIS LEIPÄ
9 kpl/450 g

SOKERI-
MUNKKI
20 kpl/tal.

029
kpl

Porsaan
GRILLI-
KYLKI
talon omalla 
mausteella

599
kg

rss

179

Saarioinen
KERMAPERUNAT
320 g, valkosipuli tai 
vuohenjuusto

Skila
Lassie
LASTEN
ERILAISIA
TUULITAKKEJA
alkaen

49,-

Lasten NEULESORMIKAS
kuviollinen

Lasten
LIPPALAKKI 
alkaen

1190

Aikuisten
NEULESORMIKAS
yksivärinen

450 3 paria/pkt

 raj. erä

100

Pingviini SYDÄN
KERMAJÄÄTELÖ-
TUUTTI
190 ml

Porsaan
GRILLI-
KYLJYKSET
naturel tai
marinoitu 595

kg

350 2 paria/pkt
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Pudasjärven Osuuspankissa 
oli keskiviikkona 12.8. paikal-
lislehdille lehdistötilaisuus, 
jossa toimitusjohtaja Teuvo 
Perätalo julkisti Pudasjärven 
Osuuspankin ja koko Osuus-
pankkiryhmän alkuvuoden 
toimintaa ja tuloskuntoa. 

Perätalo kertoi OP Ryh-
män olevan kahdeksannek-
si vahvin pankki maailmassa 
ja vahvin Euroopassa. Arvos-
tetun uutistoimisto Bloom-
bergin vertailun mukaan OP 
Ryhmä on eurooppalaisis-
ta pankeista ainoa kymme-
nen parhaimman joukossa. 
Bloomberg vertaili maailman-
laajuisesti 114:ää pankkia, joi-
den tase oli yli 100 miljardia 
dollaria ja tulos voitollinen. 
Mittareina olivat muun muas-
sa vakavaraisuus, luottotap-
piovaraukset, rahoitusraken-
ne ja tehokkuus vuonna 2014.

-OP Ryhmään kuuluva Pu-
dasjärven Osuuspankki vah-

Pudasjärven Osuuspankki osana Euroopan vahvinta pankkia
visti edelleen vakavaraisuut-
taan. Kesäkuun lopussa 2015 
vakavaraisuus oli 80,1 pro-
senttia, kun koko ryhmän 
vakavaraisuus oli 18,1 pro-
senttia. Vakavaraisuutta vah-
vistavat vahva tulos sekä 
tuotto-osuuksien myynti. Pu-
dasjärven Osuuspankki kuu-
luu OP Ryhmän parhaimmis-
toon niin vakavaraisuuden, 
kannattavuuden kuin tehok-
kuudenkin suhteen, iloitsi Pe-
rätalo.

Pudasjärven Osuuspan-
kille kertyi liikevoittoa al-
kuvuosipuoliskolla runsaat 
kaksi miljoonaa euroa. Kor-
kokate supistui hieman edel-
lisvuoden vastaavasta, kun 
taas palkkiotuotot kasvoivat 
vahvasti. Liikevoittoon sisäl-
tyy eräiden OP Ryhmän yhti-
öiden osakkeiden myynnistä 
tulleita kertaluonteisia tuotto-
ja 790 000 euroa. Hallintoku-
lut kasvoivat, mutta luottojen 

arvonalentumiset jäivät edel-
lisvuotta selvästi alhaisem-
miksi.

Pankkitoiminta kehittyi 
Perätalon mukaan yleiseen 
talouden tilaan nähden koh-
tuullisesti. Rahasto- ja va-
kuutus-säästäminen houkut-
telivat uutta rahaa yli neljä 
miljoonaa euroa, ja näissä kas-
vua oli alkuvuoden aikana pe-
räti 22 prosenttia. Talletukset 
ja luottokanta supistuivat al-
kuvuoden aikana hieman. Pu-
dasjärven Osuuspankissa oli 
talletuksia kesäkuun lopussa 
125,8 miljoonaa euroa ja luot-
toja 133,4 miljoonaa euroa. 

Perätalon mukaan on ilah-
duttavaa, että Pudasjärven vä-
kimäärän laskusta huolimatta 
Osuuspankin asiakas- ja omis-
taja-asiakasmäärä kasvoivat 
edelleen. 

Toimitusjohtaja Perätalo 
kannustaa niin henkilöasiak-
kaita kuin yrityksiäkin hyö-

Pudasjärven Osuuspankin alkuvuoden tulos vahvisti edelleen pankin vakavaraisuutta, 
kertoi toimitusjohtaja Teuvo Perätalo. 

dyntämään rohkeasti alhaista 
korkotasoa. 

-Näkyvissä olevat inves-
tointitarpeet kannattaa tyy-
dyttää nyt: Osuuspankilla 
on hyvin luotonantokykyä ja 

luottojen korot ovat alhaalla. 
Osuuspankissa löytyy myös 
riskinkantokykyä. Perätalo 
kertoo maksukyvyn olevan 
ratkaisevassa roolissa luo-
tonannossa. 

-Kun luotonhoitokyky on 
hyvässä mallissa, voimme ot-
taa vakuuksien suhteen ris-
kiäkin, hän totesi.  

Heimo Turunen

Avoimuus, arvostus, ammatillisuus
Seurakuntatyötä kolmen A:n periaatteella

Filosofian tohtori, teologi-
an maisteri Pekka Asikai-
nen aloitti elokuun alussa 
Pudasjärven seurakunnan 
vs. kirkkoherrana. Viransi-
jaisuus tuli ajankohtaiseksi, 
kun kirkkoherra Juha Rau-
hala valittiin Haaparannan 
kirkkoherraksi. Viransijai-
suus on sovittu tällä haavaa 
puoleksi vuodeksi, mut-
ta Asikainen on ilmoittanut 
halustaan myös jatkaa tehtä-
vässä tarvittaessa.

- Pudasjärvellä nautin ja 
iloitsen, että saan olla juu-
revien ja ystävällisten paik-
kakuntalaisten kanssa te-
kemisissä. Seurakunnan 
perustehtävää hoitaessani 
tulen hyödyntämään ver-
kostoja ja yhteyksiä pudas-
järvisten hyväksi, Asikainen 
kertoo.

Ensimmäisenä työpäivä-
nä lauantaina 1.8. hän tapa-
si puheenjohtajiston; kirk-
kovaltuuston puheenjohtaja 
Arvo Niskasaaren, varapu-
heenjohtaja Terttu Puurusen 
ja kirkkoneuvoston varapu-
heenjohtaja Tuulikki Tihi-
sen sekä läheisen työtoverin 
talouspäällikkö Maire Pu-
hakan. Luottamuksellisissa 

ja todella hyvissä keskuste-
luissa hän sai kuulla heidän 
näkemyksiään Pudasjärven 
seurakunnan työstä. 

- Ensimmäisten joukos-
sa työtehtävänäni oli myös 
perehtymistä työhuoneessa 
oleviin asiakirjoihin, ja sii-
hen, mitkä ovat kirkkoher-
ran vastuualueet työssäni. 
Seurakunnan työntekijöille 
lähettämässäni tervehdys-
viestissä kerroin, että teen 
työtäni kolmen A:n periaat-
teella; Avoimuus, Arvostus 
ja Ammatillisuus. Pudasjär-
ven seurakunnan nykyisellä 
työntekijäporukalla on hy-
vät edellytykset tätä toteut-
taa!

Näkyvään seurakunta-
työhön Asikainen pääsi kä-
siksi sunnuntain messussa, 
jossa hän toimi avustavana 
pappina yhdessä seurakun-
tapastori Jaakko Sääskilah-
den kanssa. Sen jälkeen on 
ollut jo kasteita, syntymä-
päiväkäyntejä, seurakunta-
talon kattoremonttiin pereh-
tymistä sekä maanantaina 
kirkkoneuvoston kokous.

- Olen myös ehtinyt tava-
ta Pudasjärven kaupungin 
johtoa ja pyrkinyt olemaan 

sellaisissa tilanteissa muka-
na, missä pääsee tapamaan 
eri toimijoita. Tulen jatka-
maan samalla linjalla ja py-
rin verkostoitumaan eri pu-
dasjärvisten järjestöjen ja 
yhdistysten kanssa, Asikai-
nen kertoo.

Monipuolinen  
työhistoria
Oulussa 43 vuotta sitten 
syntynyt Asikainen on opis-
kellut teologiaa Helsingissä, 
josta hän valmistui kirkol-
liselle puolelle. Hänellä on 
myös uskonnon ja psykolo-
gian opettajan pätevyys.

Työuran alussa nuo-
ri mies toimi kaksi ja puo-
li vuotta uskonnon opetta-
jana, josta hän siirtyi Oulun 
hiippakunnan tuomioka-
pituliin notaarin tehtäviin 
vuonna 1999. Tämän jälkeen 
hän pääsi nykyisen piispan 
Samuel Salmen aikaan hiip-
pakuntasihteeriksi. Vastuu-
alue oli lähellä Asikaisen 
sydäntä: kasvatus, nuoret, 
lapset ja perheet. 

Vuoden 2013 alusta Asi-
kainen on toiminut Kirk-
kohallituksen kasvatus- 
ja perheasiain yksikön 
apulaisjohtajana. Viran hoi-
don ohella Asikaista pyy-
dettiin Tukikummit -säätiön 
asiamieheksi, jossa tehtäväs-
sä toimii edelleen. Puheen-
johtajana säätiössä toimii 
presidentti Sauli Niinistö ja 
perustajajäsenenä on muun 
muassa liikemies Hjallis 
Harkimo. Työhön kuuluu 
monenlaisia lapsiin, nuoriin 
ja perheisiin liittyviä luotta-
mustehtäviä.

Asikainen on työssään 
Tukikummit-säätiössä lait-
tanut alulle UFFin ja Tuki-
kummit-säätiön yhteishank-
keen, jonka tarkoituksena 

on lahjoittaa luistimia Pu-
dasjärveläisille vähävarai-
sille perheille. Lahjoitus 
hyödyntää toimijatahojen 
kierrätysverkostoa ja käy-
tännön työstä vastaavat dia-
konia- ja nuorisotoimi.

Hirvikirkko  
Pudasjärvellekin?
- Aikanaan eräällä paikka-
kunnalla järjestin piispan 
kanssa kymmenen vuoden 
ajan hirvikirkon, jonne ko-
koontui metsästyskauden 
alussa kuudelta aamulla 
hirviporukoista kymmeniä 
miehiä. Lyhyen hirvikirkon 
päätteeksi juotiin nuotio-
kahvit. Yhteisöllinen ja mu-
kava tapahtuma muodostui 
pian perinteeksi. Haluaisin 
samankaltaista tapahtumaa 
Pudasjärvellä, heitän pallon 
ilmaan ja toivoisin yhtey-
denottoja. Tapahtuma voi-
si olla myös metsäkirkon ni-
mellä. Tapahtuman jälkeen 
olen valmis lähtemään jon-
kin hirviporukan ajomie-
heksi, Asikainen vihjaa.

Kirkkoherran taskusta 
löytyy metsästyskortti, mut-
ta hirvimerkkiä ei ole vielä 
ehtinyt ampumaan haaveis-
ta huolimatta.

- Lintuja ja pienriistaa 
metsästän mahdollisuuksi-
en mukaan. Muista harras-
tuksista mainittakoon lenk-
keily ja joukkuepelit, jotka 
tosin ovat jääneet vähem-
mälle. Sulkapalloa pelaan, 
kun on mahdollista. Raken-
taminen eri muodoissa on 
ollut kuvioissa viimeisen 15 
vuoden ajan. Tällä hetkel-
lä on meneillään saunamök-
ki-projekti vanhoissa suvun 
maisemissa Oulujärven ran-
nalla, Asikainen kertoo.

Lisäksi tutkimustyö on 
säilynyt harrastuksena siitä 
lähtien, kun hän teki tohto-

rin väitöskirjan 2010 Lapin 
yliopistossa, kirkollisen joh-
tamisen teemasta. Siihen liit-
tyvät jatkoteemat ovat olleet 
vireillä satunnaisesti, sekä 
kirjoittaminen eri julkaisui-
hin. 

Asikaisen perhe on asu-
nut vuodesta 2000 Kiimin-
gissä. Vaimo Lea toimii 
rehtorina Oulun kaupun-

gissa. Lean isä Vesa Iso-
aho on syntyisin Pudasjär-
veltä ja anopin suvussa on 
myös pudasjärveläistaus-
taisia henkilöitä. Vanhin ty-
tär aloitti opinnot Oulussa 
ja muutti näin pois kotoa. 
Nuorempi tytär käy lukiota 
Kiimingissä.

Heimo Turunen

Vs. kirkkoherralla ensimmäisiin työpäiviin sisältyi myös pe-
rehtyminen elokuun alussa alkaneeseen seurakuntatalon 
kattoremonttiin, josta juttua enemmän ensi viikon lehdes-
sä. Asikaisen ja seurakunnan talouspäällikkö Maire Puha-
kan kanssa rakennussuunnitelmiin tutustumassa rakennus-
hankkeen suunnittelija ja valvoja Antti J. Karjalainen WSP 
Finland Oy:stä. 

Vs. kirkkoherra Pekka Asikaisen paikallislehdessä vierai-
lun yhteydessä paikalle piipahti myös monissa yhdistyk-
sissä toimiva Antti Pesälä (oikealla) ja ensi kertaa miesten 
tavatessa juttua riitti.
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Uutena yrittäjänä alku-
kesästä Pudasjärvellä aloit-
tanut Sambody Fysiotest 
Oy tarjoaa erilaisia liikun-
ta-, kuntoilu- ja hyvinvoin-
tipalveluja. Yrittäjä Sampo 
Laakkonen päätti aloittaa 
oman yrityksen, auttamaan 
ihmisiä pääsemään hyvään 
kuntoon sekä parantamaan 
päivittäistä jaksamista. Lii-
kunta-ala on Laakkoselle 
tuttua työskenneltyään pit-
kään Pudasjärven kaupun-
gin vapaa-ajan ohjaajana 
ennen yrittämistä ryhtymis-
tään.

Sambody Fysiotest Oy 
tarjoaa palveluissaan muun 
muassa liikunnanohjauksia, 
luentoja liikunnasta ja ke-
honkoostumusmittauksia. 
Kesän alussa alkoikin kesän 
kuntostartti ja juoksukoulu 
ryhmät, joihin kaikki haluk-
kaat ovat voineet osallistua. 
Ryhmät sisältävät täydelli-
set ohjeet kuntoiluun muun 
muassa kehonkoostumus-
mittauksen, perustiedot ra-
vinnosta, perusteelliset oh-
jeet ja henkilökohtaisen 
liikuntaneuvonnan sisältä-
en sähköpostitse toimivan 
tuet ja neuvot. 

Laakkonen pitää myös 
huolta omasta kunnostaan 
säännöllisellä lenkkeilyllä 

Apua kunnon hoitamiseen ja 
hyvinvoinnin edistämisessä

Sampo Laakkonen jalkautuu mielellään yrityksiin ja työpai-
koille kunnon testausvälineidensä kanssa. Kuvassa hän 
on testaamassa VKK-Media Oy:n henkilökunnan kuntoa, 
testausvuorossa Katariina Niemitalo. Testauksen tuloksis-
ta Laakkonen antaa henkilökohtaisen palautteen ja kuntoi-
luopastusta. 

Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.

RATSASTAMAAN!

www.hirvaskoski.fi

* Idyllinen maalaisympäristö
* Turvalliset opetushevoset
* Tehokas opetus ja pienet ryhmät
* Rentouttavat maastoretket

Ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

Syksyn  
alkeiskurssit ja 
vakiotunnit on 
varattavissa!

Olemme
SRL:n hyväksymä 

RATSASTUSKOULU.

Tervetuloa!

sekä osallistumalla muun 
muassa hirvenjuoksu- ja –
hiihtokilpailuihin. 

JR, 
kuva Heimo Turunen

Hyvän mielen paikka -hanke 
liikahti eteenpäin kaupun-
ginhallituksen kokouksessa 
tiistaina 11.8., kun kaupun-
ki päätti sitoutua kuntaraha-
osuuteen 13 000 euroa vuo-
dessa 2016-2018. Hankkeen 
ohjausryhmään nimettiin 
kaupunginhallituksen edus-
tajaksi Kari Tykkyläinen ja 
lisäksi kaupunki sitoutuu 
palkkaamaan hankkeen ajal-
le hyvinvointikoordinaatto-
rin.

Hankkeen tavoitteena on 
luoda kuntaan Hyvän mie-
len paikka, joka edistää so-
siaalista osallisuutta, ehkäi-
see syrjäytymistä, edistää 
kohderyhmän työllistymistä 
ja työelämävalmiuksia. Tar-
koitus on yhdessä kaupun-
gin kanssa etsiä toiminnalle 
sopiva tila. Oulussa toimi-
va Hyvän mielen talon toi-
mintamalli on tämän hank-
keen suunnittelun taustalla 
ja Pudasjärven hanke toteu-
tetaan yhteistyössä Pyhäjoen 
ja Tyrnävän kanssa.

Hankkeen pääasiallinen 
kohderyhmä on työmark-
kinoiden ulkopuolella ole-

Hyvän mielen paikka 
Pudasjärvelle

vat henkilöt, erityisesti nuo-
ret ja maahanmuuttajat sekä 
syrjäytymisuhan alla olevat 
henkilöt. Yhteisellä kohtaa-
misella varmistetaan Hyvän 
mielen paikan avoimuus ja 
estetään paikan leimautumi-
nen erityisryhmien paikaksi.

Rahaa Pintamojärven 
kunnostukseen
Pintamon yhteisen kalave-
den osakaskunnalle myön-
nettiin puskurirahaa (lai-
naa nollakorolla) yhteensä 
13 000 euroa maksettavaksi 
kolmessa erässä tämän syk-
syn aikana. Raha on tarkoi-
tettu Pintamojärven kun-
nostushankkeeseen, joka on 
jatkoa kesällä 2014 ja talvella 
2015 toteutetulle tutkimus-, 
hoitokalastus- ja kunnostus-
hankkeelle. Jatkohankkeen 
kokonaiskustannusarvio on 
26 000 euroa, josta puolet 
voidaan suurelta osin suorit-
taa talkootyönä.

Hankkeelle myönnettä-
vä puskuriraha tulee osa-
kaskunnan maksaa takaisin 
Pudasjärven kaupungille yh-
dessä tai useammassa erässä 

saatuaan valtionavustuseriä, 
velkakirjaan kirjattavin eh-
doin. Hankkeen ohjausryh-
mään kaupungin edustajak-
si nimettiin Alpo Turpeinen.

Valitukset  
valinnoista hylättiin
Kaupunginhallitus oli vas-
taanottanut Raimo Maunun 
jättämät oikaisuvaatimuk-
set, joka koskivat valinta-
päätöstä Pudasjärven Rim-
minkankaan yläkoulun ja 
Pudasjärven lukion opin-
to-ohjaajan viransijaisuut-
ta sekä Rimminkankaan 
yläkoulun ja Pudasjärven lu-
kion psykologian ja filosofi-
an päätoimisen tuntiopetta-
jan valintaa.

Maunu vaati päätöksien 
kumoamista perustuslain, 
hallintolain ja tasa-arvolain 
vastaisena, mutta molem-
mat valitukset hylättiin pe-
rusteettomina. Oikaisuvaa-
timuksien jättäjä oli yksi 
tehtäviä hakeneista, eikä hän 
perustellut tai yksilöinyt oi-
kaisuvaatimuksiaan millään 
tavalla. JK

Kuusamosta kotoisin oleva, 
nykyään Prahassa asuva tieto-
kirjailija Timo Laine (s. 1968) 
vierailee Pudasjärven kirjas-
tossa torstaina 20.8. kello 17. 
alkaen. Laine kertoo henkilö-
kohtaisesti kokemastaan lähi-
historiasta sekä viime vuonna 
ilmestyneestä kirjastaan Tora-
koita ja panssarivaunuja. 

Laine työskentelee Kaar-
len yliopistossa suomen kie-
len ja suomalaisen kulttuurin 
lehtorina. Hän on perehtynyt 
erityisesti Itä-Euroopan ja en-
tisen Neuvostoliiton poliitti-
seen historiaan. 

3D-infot alkavat
Syksyn ensimmäiset kolmi-
ulotteisen tulostamisen infot 
käynnistyvät kirjastossa tors-
taina 20.8. kello 14-17 sekä 
maanantaina 24.8. kello 16-

Lähihistoriaa elävästi

19. Infoissa on tiukka tieto-
paketti 3D-tulostuksen ideas-
ta sekä tietysti mahdollisuus 
kokeilla pikku esineiden, ku-
ten korujen ja kirjanmerkkien, 
tulostamista. Tulostusmateri-

Timo Laineen kirja Torakoita ja panssarivaunuja on saanut 
erinomaiset arvostelut. Laine oli mukana myös Suomen 
edustajana Frankfurtin kirjamessuilla, josta kuva.

aali on myrkytöntä biohajoa-
vaa muovia. 

Kaikkiin tilaisuuksiin on 
vapaa pääsy.

Eija-Liisa Kasessniemi

Pudasjärven Sotaveteraa-
nien hallitus kokoontui 
kuluneella viikolla tiistai-
na 11.8. seurakuntatalos-
sa suunnittelemaan syk-
syn toimintaa. Kokousväen 
myönteiseksi yllätykseksi 
vs. kirkkoherra Pekka Asi-
kainen vieraili kokouksen 
alussa ja pidettiin tutustu-
mistuokio ja hartaushetki. 

Sotaveteraaneissa 
käynnistettiin syystoiminta

Veteraanien rosvopaistita-
pahtumaan keskiviikkona 
12.8. tiedettiin olevan läh-
dössä linja-autoretkelle yli 
30 henkeä. Mukaan oli il-
moittautunut sodat käynei-
tä veteraaneja ja yhdistyk-
sen tukijäseniä. Seuraava 
retki on sunnuntaina 13.9. 
Haukiputaalle Veteraani-
en seutukunnalliseen kirk-

kopyhään. Puheenjohtaja 
Paavo Pikkuahon johdolla 
käsiteltiin myös juoksevia 
asioita ja lopuksi siirryttiin 
sankarihaudalle ryhmäku-
vaan, joka oli päätetty to-
teuttaa tämän kokouksen 
yhteydessä. 

Heimo Turunen

Kuvassa Yrjö Kaarre, Kalle Leinonen, Teuvo Törmänen, Raija Niemelä, Paavo Pikkuaho, 
Helmi Tervo, Henrik Hämäläinen, Esko Törmänen ja Lauri Hepola. 
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

PIENKONEHUOLTO
huollon numero: 040 742 8345

/Antti nivakoski 

TYnnYrISAunA
pieni

525,- 89,-1
kpl

2990,-
TYnnYrISAunA
iso

3790,-

1490,-1
kpl

vArASTo wc

lII -leIKKImÖKKI

vArrASleIpä 
375 g

1,99
pss

2,89
kpl

puTAAn pullAn
voI-vAnIljApITKo 370 g

1,39
rss

coleSlAw-SAlAATTI
 300 g

2,29
pkt

lIhApIIrAKKA
 400 g

3,79
pkt

vIljAporSAAn 
KASSlerpIhvI marinoitu 500 g

1,99
pkt

pIngvIInI TuuTTI 
monIpAKKAuS

 päärynämaito tai mangomaito 6 kpl

+ huovat

1
kpl

1
kpl

399,-

SAmurAI croSSI
70 cc

1190,-

KeewAY
monKeY

925,-

KeewAY
mÖnKIjä
110 cc

749,-

comAnche
mÖnKIjä
90 cc

890,-

comAnche
mÖnKIjä
110 cc

890,-

gxT mÖnKIjä
110 cc

1298,-

KeewAY
r46 SKooTTerI

hox! 
huIpppu-

TArjouS!

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

49,50

lehTIKompoSTorI
300 l

339,-

bIolAn 
pIKAKompoSTorI
220 eco

99,-

lIuKumäKI
2,5 metriä

149,-

lIuKumäKI
2 metriä

199,-

lIuKumäKI
3 metriä + tikkaat

249,-

TrAmpolIInI
4,3 metriä + suojaverkko

179,-

TrAmpolIInI
4,3  metriä

79,-

lASTen
polKuAuTo

49,-

puISTonpenKKI
Kaarina

75,-

puuTArhAKeInu
+ pehmusteet

149,-

puInen pÖYTä
+ 2 penKKIä 2 metriä

99,-

pArIS KAluSTeSeTTI
pöytä + kaksi tuolia

139,-

KAluSTeSArjA
pöytä + 4 tuolia + varjo

299,-

roTTInKI 
KAluSTerYhmä
pöytä + 2 tuolia + sohva

hox! 
huIpppu-

TArjouS!

hox! 
huIpppu-

TArjouS!

hox! 
huIpppu-

TArjouS!

hox! 
leIpäKuormA 

SAApuu 
klo 10!

meIlTä nYT puuTAvArAT
lAnKuT normaali ja mitallistetut
lAudAT
pAneelIT sisä- ja ulkopaneelit
SAunAnlAudepuuT
lISTAT hox!

verhoKAppA
45x220 cm

19,95
KorISTeTYYnYn
päällInen

8,30

päIuäpeITTo
240x240 cm

69,-
fleece huovAT
alkaen

9,90
TorKKupeIToT
alkaen

14,95

TuolInpehmuSTe
sään kestävä 9,95 kpl

-50%
puuTArhApATSAAT

-30%
Ale 

jATKuu

-50%-30%

Ale Ale Ale Ale Ale Ale
KeSäleluT

KeSä-
vAATTeISSA

SYKSYn uuTTA

neulelAngAT 
SAApuneeT

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

MATTOPESULA PESE-ITTE
(08) 311 7204, www.peseitte.fi

KAIKKI MATTOPESUT -15%Tarjous voimassa elokuun loppuun.
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Irja Vuorma 90 v: 
Elämä on mennyt hetkessä 

Sukulaisia ja muutamia ystä-
viä kokoontui lauantaina 8.8. 
Pudasjärvelle Petäjäkankaal-
le vanhan Ristolan hämyi-
sään ja tunnelmalliseen pirt-
tiin juhlimaan 90-vuotiaan 
Irja Vuorman syntymäpäi-
vää. Tämän Antti Hinkulan 
perheen entisen kotitalon 
historia on pitkä ja vaihei-
kas, sisältäen niin suurta 
onnea, kuin syvää murhet-
takin. Vanhan talon tarina 
alkaa Irjan syntymän ajoilta, 
ja Irjalla onkin ollut tärkeä 
rooli ja suuri vaikutus mo-
nen ihmisen elämään siel-
lä. Irjan syntyessä elinkeino 
Ristolaan tuli maataloudes-
ta sekä isän ja vanhaisän te-
kemistä sepän töistä. Talossa 
oli viidestä kuuteen lehmää 
ja omilta pelloilta saatiin lei-
pää pöytään. 

Isovanhempien ja van-
hempien turvassa Irja kasvoi 
nuoreksi naiseksi sisarus-
katraan vanhimpana. Erin-
omaisen koulumenestyksen 
ansiosta hän suunnitteli kä-
tilön opintoja kaupungis-
sa, mutta vaikea kevät 1946 
kirjoitti suunnitelmat toi-
siksi.  Saman kevään aikana 
sekä vanhaäiti että yhden-
toista lapsen nuori äiti kuo-
livat, ja vastuun kantajan 
rooli perheessä lohkesi Irjal-
le. Kätilöopinnot saivat jää-
dä haaveeksi, kun Irjasta tuli 
20-vuotiaana äidittömäksi 
jääneen lapsikatraan varaäi-
ti, tuki ja turva. Isä ja Kalle-
setä huolehtivat taloudelli-
sesta toimeentulosta.

Myöhemmin Aarne 
Vuorma tuli Irjan elämään, 

ja avioliitto solmittiin 1950. 
Sitten nuori perhe sai tontin 
Ristolan mailta, jonne oma 
koti valmistui vuonna 1956.  
Rakkaimmaksi paikaksi 
maan päällä muodostuikin 
Iijoen törmällä sijaitseva pu-
nainen tupa, Virtala. 

Virtalassa saivat Irjan 
omat lapset elää lapsuu-
tensa, ja myöhemmin vie-
lä lapsenlapset nauttia ke-
sälomista maalla. Irjan vävy 
Ruotsista muisteli juhla-
puheessaan nuoren per-
heen lomia Virtalassa, jossa 
Irja pyöritti lapsilleen täysi-
hoitolaa lämpimällä, mut-
ta vahvalla otteella ja tarjosi 
ruuhkavuosia elävälle tuk-
holmalaisperheelle koske-
tuksen suomalaisiin juuriin-
sa ja maalaiselämään. Muut 
perheet Tukholmassa suun-

tasivat Kreikkaan ja Espan-
jaan, mutta Irjan jälkeläiset 
lähtivät lomalle mieluum-
min Pudasjärvelle Virtalaan.

Irjan elämää on luonneh-
tinut muista huolehtiminen. 
Ansiotyöhönkin hän on eh-
tinyt perhepäivähoitajana 
aina 63 vuoden eläkeikään 
saakka. Omia lapsia hänel-
lä on ollut viisi, joista toisek-
si vanhin kuoli hinkuyskään 
jo vauvana, ja nuorin aikui-
siällä monien sairauksien 
uuvuttamana. Irja on nähnyt 
suuria muutoksia 90-elin-
vuotensa aikana ja toteaa, 
että haasteita on nykyajassa-
kin. Ne ovat vain kovin eri-
laisia kuin silloin ennen. Irja 
jaksaa edelleen muistaa joka 
päivä kaikkia sisaruksiaan ja 
jälkikasvuaan huolehtien ja 
vahvasti myötäeläen läheis-

tensä elämää.
Oma elämä jatkuu yhdes-

sä pojan kanssa tukipalve-
luiden turvin Pudasjärvellä 
Kurenalla. Ikä alkaa jo pai-
naa, näkö on heikentynyt ja 
liikuntakyky samoin, mutta 
ajatus on edelleen kirkas ja 
yhteiskunnalliset asiat kiin-
nostavat. Irja seuraa Edus-
kunnan kyselytunnit tele-
visiosta, ja toivoo Sipilälle 
menestystä tehtävässään 
saada Suomen talous taas 
nousuun ja ihmisille töitä. 
Irjan nuoruudessa ei työttö-
myyttä tunnettu, jokaisen oli 
vain tehtävä parhaansa. Sii-
tä koostuu täysi elämä surui-
neen ja iloineen. 

Teksti ja kuvat ovat 
päivänsankarin lasten ja 
lastenlasten.

Irja Vuorma ihmettelee; ”tässäkö minä jo olen, 90-vuotiaa-
na”.

Vs. kirkkoherra Pekka Asikainen toi seurakunnan terveh-
dyksen päivänsankarille ja juhlaväelle.

Ristola, suvun kutsumana Ukkila, Irjan juhlien aikaan. Pihassa juoksentelee tyttöjä neljän-
nestä polvesta.

Nuotioiltojen illanvietoissa kaksisataa henkeä
Seurakunnan nuotioiltoja pi-
dettiin heinä-elokuussa eri 
puolilla pitäjää. Tänä vuon-
na makkaranuotiot sytyteltiin 
Hetekylässä, Hilturannassa, 
Siurualla, Siivikossa, Mari-
kaisjärvellä, Kuressa, Met-
sälässä, Sarakylässä, Pauk-
kerinharjulla ja Livolla. 
Nuotioilloissa kävi noin kak-
sisataa henkeä. Jos säät ovat 
olleet kesän aikana vähintään-
kin vaihtelevat, ei nuotioilto-
jen aikana vettä saatu niskaan 
kuin kahdella pitäjämme kol-
kalla. Muutoin saimme yh-
teisiä iltoja viettää hyvien tai 
jopa erinomaisten säiden val-

Kuressa avattiin keskittyneesti riippulukkoja.

litessa. 
Nuotioilloissa laulettiin 

yhteislauluja, kisailtiin leik-
kimielisissä kisailuissa, syö-
tiin makkaraa ja illat päätettiin 
hartaushetkeen.  Nuotioiltojen 
kisailulajeina oli mm. frisbeen 
ja paperilennokin heittoa, tie-
tovisailuja, hernepussin heit-
toa sokkona, riippulukkojen 
avaamista ja tikkarin metsäs-
tystä. Iltojen parasta antia mo-
nelle oli leppoisa ja kiireetön 
yhdessäolo ja jutustelu tois-
ten kyläläisten ja mökkiläisten 
kanssa. 

Marko Väyrynen Marikaisjärvellä pääsi sade yllättämään.

Hetekylässä heiteltiin frisbeetä.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

* Lukkojen sarjamuutokset
  ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
*Myös varmuuslukot asennettuna

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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-21.00
pe 11.00-04.30
la 16.00-04.30
su 16.00-21.00 

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

GRILLITUOTTEET, LOUNAS JA PITOPALVELUITA

Jukolantie 4, 93100 Pudasjärvi, 
p. 044 337 7833, aki@tauonpaikka.fi

Lounas arkisin klo 10-14.
Meiltä myös pizzat, burgerit ja kebabit.

Tervetuloa! Perjantaisin pizza- ja 
kebabbuffet.

Meiltä pitopalvelut niin 
juhliin kuin tilaisuuksiin.

PALVELEMME:
ma-ti 10-14,
ke-pe 10-18

KUNTOSALI,  HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Sorat, 
murskeet, 

maa-ainekse
t

MAANRAKENNUSTA

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITAUudis-

rakentaminen
Korjaus-

rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
tuomo.tuomaala@outlook.com

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

LAKIASIAINTOIMISTO

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vioden ajan 

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443

PITOPALVELUJA

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
mm. seulottua kiveä, seulottua hiekoitushiekkaa.

Rinnesoraa ja hiekkaa.

Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674
m.keskitalo@suomi24.fi

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. 

rakennuspeltityöt, rännit ja kattoturvatuotteet

PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi
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Iltatapahtumat ja huvitPudasjärvellä

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lah-
joittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 20 
€ sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max 
n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä 
veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoit-
teeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi.  Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 20 € sis. 
alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperhelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
098. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

Korennolla paritalosta 2 h + 
k+sauna, heti vapaa. P. 0400 
512 997.

SEKALAISTA

Annetaan lasikuitu soutuvene 
ja airot. P. 040 564 1713.

Löydetty Ikosenniemeltä pieni 
koru. Luovutetaan tuntomerk-
kejä vastaan. P. 040 366 1434.

HALUTAAN 
VUOKRATA

Lukiolaiselle vuokra-asunto 
syyskuun alusta. P. 0400 759 
408.

Sarapir tillä Sari Turpeinen & Hannu Viitalan yhtye
Sarapirtin Vattumarkkinatansseissa tanssittaa 
lauantaina 15.8. Sari Turpeinen ja Hannu Vii-
talan yhtye. Yhtye soittaa tanssittavaa musiik-
kia ja on kotoisin Pihtiputaalta. Laulajana Sari 
Turpeinen sooloartistina ja mukana yhtyeessä 
hanuria ja koskettimia soittaa itse Hannu Vii-

tala, soolokitaristi ja laulaja 
Hannu Paananen, saxofoni 
ja laulu Eero Niemi ja rum-
mut Erkki Paananen. Tarjol-
la on tanssimusiikkia kaikil-
le tanssin ystäville.

Mitsubishi Carisma -97, 1.6 
bensa, aj. 327 tkm, katsastettu 
huhtkuussa, ehjä ja kunnossa, 
Iissä. Hp. 850€. P. 045 852 
7998.

Siisti ja hyvänkuntoinen Toyota 
Corolla vm.94. Aj.360 tkm, 900 
€. P. 0400 193 992.

Perämoottori Suzuki 9.9 vm 
2009. Erittäin siisti. Kaksi ker-
taa muuan tunti ajettu. Potku-
ri virheetön ja hyvä kivisuoja 
paikallaan, 400 €,  P. 040 524 
2541.

Lasikuitusoutuvene airoineen, 
pit. 475, ikä 1 v, 595 € ja 4-tah-
tiperämoottori Sea King, ikä 1 
v, 350 €. Yhdessä tai erikseen. 
Kuljetus tarvittaessa. P. 044 
080 0281.

Kuokkakauha, noin 800 L. 
Ntp 10 kiinnityksellä. Hyvä-
kuntoinen! Hinta 800 €+alv. 
Huhti-toukokuussa syntyneitä 
komeita texel risteytys uuhi- ja 
pässikaritsoita. Hinta 50 €+alv/
kpl. P. 040 540 0169.

Nimi  
oikein
Viime viikon lehdessä Maa-
ilman kylät jutun kuvateks-
tissä mainittu henkilö on 
Teija Sarajärvi, ei Särkelä, 
kuten oli virheellisesti mai-
nittu.

Toimitus

MANSIKKAA 
itsepoimijoille 

Marjomäellä 
Ervastissa, 

Puolangantie 956, 
93270 Sotkajärvi. 
P. 0400 575 010.

OSTETAAN

Ostetaan hillaa ja puhdistettua 
mustikkaa yksityiskäyttöön, 
molempia 5-40 kg. P. 044 080 
0281.

Räppäri Juju Jyrkkäkoskella
Lauantaina 15.8. Jyrkkäkoskelle saadaan rentoa 
räpäytystä ja reggae-rytmejä, kun lavalle nousee 
Nuorten juhlabileiden päätähti Juju. Keikka on 
osa Pudasjärven Urheilijoiden 70-vuotisjuhla-
vuoden tapahtumia. 

Nuorisokanavilla ahkerassa radiosoitossa 
parin viime vuoden aikana ovat olleet Jujun kap-
paleet Hullu ja Onnelliseksi. Hänen aktiivinen 
muusikkouransa on ollut tulilla vuodesta 2000 
lähtien, ja yhteistyötä on takana mm. Pyhimyk-

sen, Asteen, Teflon Brot-
herssien, Opaalin ja Jul-
ma-Henrin kanssa.

Uransa aikana Juju on julkaissut neljä al-
bumia, jotka ovat aihepiiriltään kantaaottavia ja 
yhteiskunnan tilaa pohtivia. Hän on käsitellyt al-
bumillaan myös päihderiippuvuuskierrettään 
sekä arkea päihdeongelman kanssa. Lopulta hän 
on hyvinkin yksityiskohtaisesti ruotinut miten 
selvisi päihdeongelmastaan.

KUN HALUAT  PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI 

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, 
TAI TARVITSET JOTAIN,

 ILMOITA PUDASTORILLA
ILMAISEKSI.

Senioriyrittäjillä kesäinen kokoontuminen
Pudasjärven Yrittäjien Se-
nioriyrittäjät kokoontuivat 
keskiviikkona 5.8. Camping 
Jyrkkäkoskelle. 

Mukana oli 14 henkeä 
nuotion ympärillä avoimessa 
grillikatoksessa. Ilma oli tä-
män kesän parhaimpia. 

Tilaisuus aloitettiin uu-
den yrittäjän Antti Wileni-
uksen kukittamisella Paavo 
Tihisen ja Antero Kokon toi-
mesta. Wilenius kertoi muut-
taneensa äskettäin Pudasjär-
velle, olevansa 32 vuotias. 
Koodiahjo yritys on perus-
tettu maaliskuussa 2015. Toi-
mialana on tietokoneohjelmi-
en suunnittelu ja valmistus. 
Lisäksi hän kertoi sopineen-
sa Pudasjärven kaupungin 
kanssa, että käy vetämässä 
tulevana vuonna lukiossa ja 
yläasteella uusia pelikurssi-
en ryhmiä. ”Pelillistäminen” 
on uusi termi, joka tarkoittaa 
pelikurssien hyödyntämistä 
käytännön elämässä. 

Kaarlo Illikainen ja Eero 
Ahonen luovuttivat Yrittä-

jäyhdistyksen puolesta kuk-
ka-asetelman Jyrkkäkoski 
Oy:n Hans Saariselle sen joh-
dosta, että yritys oli liittynyt 
Pudasjärven Yrittäjien jäse-
neksi. Saarinen toivotti yrit-
täjät ja paikkakuntalaiset 
vierailemaan ja käyttämään 
Jyrkkäkoski Oy:n palveluja. 
Hän kertoi sadekesästä huo-
limatta olleen vilkkaan kesän. 
Nyt on ajankohtaista ulko-
maalaisten marjanpoimijoi-
den majoittaminen heidän 
kahdessa muussa yritykses-
sään Haapasaaren lomaky-
lässä Ruovedellä ja Lakarin 
leirintäalueella Virroilla. Nyt 
kun marjat alkavat olla poi-
mittavina myös Pudasjär-
ven korkeudella on alkamas-
sa myös Pudasjärvellä vilkas 
poimijoiden majoitustoimin-
ta.

Poliisihallinnossa  
paljon muutoksia
Poliisihallinnossa on tapah-
tunut viime aikoina paljon 

muutoksia niin valtakunnalli-
sesti kuin myös Pudasjärvel-
lä, jossa nimismiespiiri muut-
tui Pudasjärven kihlakunnan 
poliisilaitokseksi, siitä Koil-
lismaan poliisilaitokseksi ja 
nyt viime vuoden alusta Ou-
lun poliisilaitokseksi. Siinä 
lakkautuivat Koillismaan-, 
Oulun-, Kainuun- ja Jokilaak-
sojen poliisilaitokset ja perus-
tettiin em. alueet käsittävä 
Oulun poliisilaitos. Valtakun-
nallisella tasolla 24 poliisi-
laitoksesta muodostettiin 11 
poliisilaitosta. Oulun poliisi-
laitoksessa työskentelee noin 
750 henkilöä, joista poliise-
ja on noin 600. Pudasjärvellä 
on vahvuutena 13 poliisia ja 
lupakansliassa työskentelee 
kolme henkilöä. 

Pudasjärvellä poliisilla on 
vastaanotto keskiviikkoisin, 
lupakanslia on avoinna arki-
sin tiistaita lukuun ottamatta. 
Nykyisin asiointiin toivotaan 
varattavan aika netistä tai pu-
helimella. Sähköinen asioin-
ti tulee lisääntymään muun 

muassa passien toimittami-
sessa. Partanen vastaili myös 
osallistujien kysymyksiin 
alustuksen jälkeen syntynees-
sä vilkkaassa keskustelussa. 

Pudasjärven yrittäjien 
ajankohtaisista kuulumisis-
ta valotti Heimo Turunen. 
Markkinat järjestettiin hei-
näkuun alussa 34. kerran. 
Niistä puhuttaessa emeri-
tus kaupunginjohtaja Paa-
vo Pikkuaho muisteli kau-
pungilla olleen Pudasjärvi 
Talakoot –projekti, jonka 
yhtenä tuloksena oli markki-
noiden alkaminen sekä mo-
nien kyläyhdistysten perus-
taminen. Pekka Niemitalo, 
Kaarlo Illikainen ja Eero Aho-
nen muistelivat markkinoi-
den perustamisen alkuaikoja 
ja kertoivat niiden alkaneen 
toimia hankkeen nimen mu-
kaan Pudasjärvi-Talakoot ni-
misenä. Hanke edisti myös 
muutoin Pudasjärven sillois-
ta yrityselämää, muistelivat 
kaupunginjohtaja ja sen ai-
kaiset yrittäjät. 

Yrittäjien seuraavia tapah-
tumia on mökkiläisillan jär-
jestäminen yhdessä kaupun-
gin kanssa Venetsialaisten 
yhteydessä ja Suomalaisen 
yrittäjän päivänä 5.9. kaupun-
gin kanssa yhteisesti Suomen 
lipun nostaminen salkoon 
kaupungintalon edustalla. 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjil-
lä on illalla suuri yrittäjäjuhla 
Oulussa, jonne toivotaan Pu-
dasjärveltäkin runsasta osal-
listumista. 

Kokoontumiseen kuuluva 
ruokailu tapahtui kenttäruo-
kailuna ja jälkiruokana nau-

tittiin nuotiopannukahvit. 
Seuraava kokoontuminen 

on keskiviikkona 2.9. Jukolan 
Pirtissä. Vierailijaksi on kut-

suttu vs. kirkkoherra Pekka 
Asikainen. 

Heimo Turunen
Ylikomissario Hannu Partanen kertoi poliisihallinnon kuulumisia ja vastaili osallistujien 
kysymyksiin. 

Pudasjärven Yrittäjien uusi jäsen Jyrkkäkoski Oy:n Hans 
Saarinen otti vastaan yrittäjäyhdistyksen kukka-asetelman 
Kaarlo Illikaiselta ja Eero Ahoselta. 

Tänä vuonna yrityksen perustanut Koodiahjo yrittäjä Ant-
ti Wilenius vieraili Senioriyrittäjien tilaisuudessa ja esitteli 
toimintaansa. Yrittäjien kukkia luovuttamassa Paavo Tihi-
nen ja Antero Kokko.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen tapahtumista ja 
osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  Tapahtumista voi myös ilmoittaa 
Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? 
-palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 16.8.2015 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO 

Pääpalkintona 250 euron ostokortti.
Palloraja 54.

Tervetuloa!

Tervetuloa! Sarakylän NS

Sekahaku, lippu 10 €. Kahvio, grillimakkaroita

La 15.8. klo 21.-01.00
os. Sarakyläntie 4661

SARI TURPEINEN &
Hannu Viitalan yhtye

Vattumarkkinatanssit 
Sarapirtillä

Muotokuvia - Paavo Tolosen säätiön kesänäyttely 12.7.-30.8. ma-ke klo 15-20, la-
su klo 14-17, to-pe suljettu. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä su klo 18-19 Jyrkkäkoski Campingin piha, kävellään, juostaan, hol-
kätään yhdessä. 
Sarakylän Vattumarkkinatalkoot Sarakylän koululla pe 14.8. klo 14.
Ikäluokkien maantiepyöräilyn SM-kisat la 15.8. Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126.
Vattumarkkinat la 15.8. su 16.8. Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426.
Koiranäyttely la 15.8. klo 10. Näyttelyssä arvostellaan metsästyspystykorvat ja lappa-
laiset paimenpystykorvat FCI:n ryhmästä 5 ja suuret ja pienet ajokoirat FCI:n ryhmästä 
6 sekä FCI 4. Myös pennut (7kk - alle 9kk). Rimmikankaan koulun kenttä, Rimmintie 15.
Pudasjärven nuorisokisat, Iso-Syöte Cup -osakilpailu tiistai, 18.8. klo 18.  Suojalin-
nan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Tulosta esine - 3D-info to 20.8. klo 14-17. Tulostusmateriaali myrkytöntä biohajoavaa 
muovia. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Kirjaston kirjailijavieraana Timo Laine to 20.8. klo 17-19 Pudasjärven kirjasto, Tuu-
limyllyntie 4.
Jalkapallon F9-tyttöjen JLM-turnaus la 22.8. klo 10 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Kylä kokkaamaan! la 22.8. klo 12-15,  Pudasjärven tori.
Peräkärrykirppis la 22.8. klo 11-14 Pudasjärven tori, Puistotie 2.

(Nuorittantie 76)
pe 14.8. klo 18.45

Bingo Nuorittalla

Päävoittona 200 €:n ostokortti.
Tervetuloa!

Ilmoittautumiset viim. to 20.8.
Helena Kuurolalle p. 040 5647 437

HETEKYLÄLÄISET 
TERVETULOA!

Hetejärven 
Maa- ja Kotitalousseuran

80v. juhlakahveille
su 30.8.2015 klo 12 Hetepirtille

PUDASJÄRVEN  PRUASNIEKKA 
KURENALLA

Aika: sunnuntai 23.8.2015 klo 10.00 alkaen
Paikka: Vanhusten Palvelukeskus, Kauppatie 25

Oulun ortodoksinen seurakunta 
                              Pohjois-Viena-seura

OHJELMA:
klo 10.00   Liturgia Vanhusten Palvelukeskuksessa 
 Vedenpyhitys Iijoella Rajamaan rannassa,  
 kirkkoherra Marko Patronen, 
 pappi Tuukka Rantanen ja 
 kanttorit Juhani Matsi ja Helena Matsi

klo 11.45  Pruasniekkajuhla 
Vanhusten palvelukeskuksessa  
                        Ruokapöydän siunaus ja ruokailu 
 Avaussanat, kirkkoherra Marko Patronen
 Karjalaisia ja suomalaisia yhteislauluja
 Vienankarjalainen äitimme Olga, 
 kertojana Pentti Uusi-Illikainen
 Arpajaiset
 Päätössanat ja loppulaulu, 
     kirkkoherra Marko Patronen

Näytteillä on kirjallisuutta, mm. vienankielinen Kalevala

TERVETULOA!

VIRIKEPÄIVÄ 
Jaalanka, Jaalangan pirtti

 ma 17.8. klo 16.00.   
Aiheena: kylät tutuksi reissu ja syksyn aikataulut. 

Livo, Livonkoulu
ke 19.8. klo 11.00. Aiheena: Tuohitöitä. 

Tervetuloa!          Livokas ry

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

TULOSSA PE 28.8. NUORTEN VENETSIALAISET,
 LA 29.8. VENETSIALAISET ja SEIREENIT

Lauantaina 15.8.2015 klo 21-02

Pudasjärven Urheilijoiden  
70-vuotisjuhlavuoden tapahtumat 

Nuorten  
juhla bileet ja 

JUJU

pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com 

REVON TULI DISKO
LIPPU 15 € / 5 € alle 18 v.

Tule Jyrkkäkosken nostalgiseen tunnelmaan!

70  v.
70 vuotta työtä

Pudasjärven nuorison hyväksi

LC Pudasjärvi 
/ Hilimat Pudasjärven ao 272

HIKIMAJASSA Karaoke
(K-18) 

Ypykkäjärvellä varas kävi 
viemässä maatalon trak-
torin tankista polttoaineet 
21.-23.7. Varkaan polttoai-
netarve oli ollut kova sii-
tä päätellen, että  traktorin 
tankki oli saatu tyhjennettyä 
viimeistä pisaraa myöten. 
Saman talon ulkorakennuk-
sesta oli viety kaksi mootto-
risahaa, joista toinen oli löy-
tynyt lähistöltä tien viereen 
heitettynä. Rosvo oli osan-
nut ottaa mukaan juuri sen 

toimivan ja rikkinäinen oli 
jäänyt matkan varrelle. Sa-
han anastuksen maatalon 
isäntä oli huomannut 27.7.

Mikäli jollakin on havain-
toja tapahtumaan mahdol-
lisesti liittyvästä kulkijasta, 
poliisi toivoo yhteydenottoa 
numeroon 0295 416 641. Vih-
jeen voi jättää poliisille myös 
nimettömänä.

Mikäli kysymistä, lisätie-
toja Antti Hukarilta, numero 
0295 464 328.

Varkaita Ypykkäjärvellä

Kirkkoneuvosto suoritti maa-
nantaina 3.8. kokouksensa 
yhteydessä Riekinkankaan 
hautausmaan katselmuksen, 
ja totesi yleisilmeen olevan 
siisti ja hoidettu. Kirkkopihan 
näkymää järvelle voitaisiin 
avartaa kaatamalla tai karsi-
malla kellotapulin vieressä si-
jaitsevia puita. Tarkoitukse-
na on myös ohjeistaa jatkossa 
tarkemmin haudoista huoleh-
timisesta sekä tiedottaa muu-
ta säännöstöä hautamuisto-
merkkeihin liittyen.

Kirkkoneuvosto nime-
si seurakunnan edustajak-
si 30.11. toimeenpantaviin 
kutsuntoihin vs. kirkkoherra 
Pekka Asikaisen.

Kilpailutuksen perusteel-
la kirkkoneuvosto valitsi laki-
sääteisten tapaturmavakuu-
tuksien yhtiöksi LähiTapiola 
Keskinäinen Vakuutusyhtiön. 

Puita järvinäkymän 
esteenä kirkon 

kellotapulin vieressä
Sakraalirakennusten ja niiden 
irtaimiston sekä vahinkova-
kuutusten osalta kilpailutuk-
set keskeytettiin, sillä osioihin 
ei tullut tarpeeksi vaatimuk-
set täyttäviä tarjouksia.

Pudasjärven kaupunki 
laatii osayleiskaavaa alueille, 
jotka käsittävät Törrönkan-
kaan, Riekinkankaan sekä 
kirkonseutua. Nyt nähtävillä 
olevassa osayleiskaavaehdo-
tuksessa asioita on tarkennet-
tu, tärkeimpänä se, että nä-
kymä kirkkoaukiolta järvelle 
säilyy ja Siuruantie ohikul-
kuliikenne siirtyy Mikahar-
juntielle. Koska kaavanlaa-
tija on kaavaehdotuksessa 
huomioinut luonnosvaihees-
sa esitetyt huomautukset ja 
mielipiteet, ei kirkkoneuvos-
tolla ollut aihetta huomau-
tuksen tekoon, joten ehdotus 
hyväksyttiin. JK

Veden, tulen ja valon juhla

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02

Tervetuloa!
Järjestää: LC Pudasjärvi 
yhteistyössä Pudasjärven Urheilijat

Lavalla tahdit takaa 
tanssiorkesteri 
Seireenit   
• Revontuli-disko  
• Majassa karaoke
• Ulkoalueella rokkia rennolla 
  otteella soittaa Duo M&M

Alueella ulkoravintola ja
3 baaria b-oikeuksin

Maksuton bussikuljetus 
Kurenalta non stoppina 
alkaen klo 19.45

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 
Tule! Näe! Koe!

LASTEN 
VENETSIALAISET
la 29.8. klo 10-13

Järjestää MLL Pudasjärvi

Jyrkkäkoski

Ohjelmassa mm. 
disco, poniajelua, 
kasvomaalausta, 

ongintaa... 
Myynnissä vohveleita, 

makkaraa ja MLL-tuotteita  

Huvikeskuksentie Pudasjärvi

La 29.8.2015

Lippu 15 €
K -18

NUORTEN 
VENETSIALAISET

pe 28.8. 
Disco klo 21-02

Järjestää  Pudasjärven Urheilijat

Myytävänä kala- ja 
liharuokaa viinin kera

ILTA MÖKKILÄISILLE
la 29.8. klo 18.
Pudasjärveltä 

muuttaneille sekä 
muille asiasta 
kiinnostuneille 
Jyrkkäkosken 
huvialueella 

Järjestää Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Yrittäjät

Kahvitarjoilu

Arvonta pääsylipun 
lunastaneiden 

kesken! 
Pääpalkintona 500 € 

matkalahjakortti!

Koskenhovilla 
su 16.8.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Tervetuloa! 
Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Kävelyvaellus

Lähtö klo 17 Puikkarin pihalta.
Syötteellä lähtö klo 18 Syötteen kierros reitin ja 

Hotelli Isosyötteelle menevän tien risteys.
Omia juomia ja eväitä mukaan. Lauttalammen laavulla 

tarjotaan nuotiopannukahvit ja grillimakkarat. 
Vaelluskengät tai kumikengät varmuuden vuoksi.

Yhteiskuljetusta varten ilmoittautumiset:
Tarmo Kokko 040 595 4107 (miel.tekstiviesti tai soitto ilt)

Heimo Turunen 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi
PuU Kuntourheilujaosto

Syötteen kierros kävelyvaellus
pe 28.8. noin 10 km. 
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Niemitalogolf 
perinne jatkui
Perinteinen Niemitalogolf 
järjestettiin melkein aurin-
koisella ilmalla sunnuntai-
na 9.8 Koillis-Golfilla. Golfin 
lisäksi tilaisuuden järjestä-
nyt yritys oli järjestänyt tar-
joilua, jota sai nauttia myös 
paikalle kertyneet kannus-
tusjoukot. JJ

Tulokset (tasoitukset 
otettu huomioon):
1.Joonas Hietava 37 pistettä 
(65 lyöntiä), 2. Joonas Pöykiö 
35 (74), 3. Jari Jussila 34 (65), 

4. Matti Juurikka 34 (63), 5. Ari 
Pohjanvesi 33 (70), 6. Jouni Kok-
ko 33 (86), 7. Aki Niemitalo 32 
(76), 8. Mika Pesonen 31 (75), 
9. Pekka Kinnunen 31 (69), 10. 
Veikko Kokko 29 (76), 11. Sep-
po Goman 28 (74), 12. Olavi 
Leinonen 25 (83), 13. Janne Ii-
nattiniemi 18 (91). 
Naiset: 1.Jaana Iinattiniemi 37 
(73), 2. Lea Törrö 33 (76), 3. 
Maaret Ihme 31 (85). 
Pisin drive Joonas Hietava, lä-
himmäs lippua Janne Iinattinie-
mi. Aki Niemitalo luovuttamassa palkinnon naisten sarjan voit-

taja Jaana Iinattiniemelle. 
Joonas Hietava löi pisimmän driven ja sai Jari Jussilalta 
miesten sarjan ykköspalkinnon.

Maanantaisin on nyt suun-
nannut mielenterveyskun-
toutujien porukka Osvii-
tan päivätoiminnan kanssa 
Rajamaan rantaan ongel-
le. Ohjaajat saavat mielen-
kiintoisen ja haastavan 
työn. Laitetaan mato kouk-
kuun oikeaoppisesti (madot 
on käynyt joku ystävällinen 
sielu kaivamassa aamutui-
maan) sekä saadaan irrotella 
kaloja tasaiseen tahtiin. Tei-
ja-ohjaaja on ripeästi myös 
kaikki kalat perannut sa-
man tien, ei tule stressika-
laa. Iloinen mieli oli kaikil-
la kun 10.8. pidettiin oikein 
kalakisa. Eniten kaloja sai 
Taito Vainio. Toiseksi tuli 
kaksi osallistujaa. Arvan ve-
dossa Veikko Ronkainen ve-
täisi pitemmän korren ja tuli 

Kesäinen onkikisa virkistystapahtumana

toiseksi. Kolmannen palkin-
non pokkasi taitava kala-
mies Mauri Uitto. Samalla 
kun virkistyimme Iijoen var-
rella, teimme tärkeää kalas-
tuksen hoitotyötä. Roska-/ Kuvassa on mukana suuri osa osallistujista.

Virkistyksen lisäksi onkitapahtumalla puhdistettiin jokea 
roskakaloista.

kissankalat vähenivät. Otta-
kaa opiksi, joelle mahtuu ja 
taatusti kalaa nousee.

Onerva Ronkainen, 
kuvat Teija Kuha-Kaarre 

MAANANTAINA 17.8.
Pudasjärvi ABC     klo  07.00 – 11.00
Kuusamo Hotelli   klo  14.00 – 18.00 

VANHAT JA UUDET ASIAKKAAT TERVETULOA!

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI!

ALOITA 
PAINONPUDOTUS NYT!

Paavo p. 0400 198 700

Jokamiesluokan nuorten ja 
naisten Suomen mestaruu-
det ratkaistaan tulevana vii-
konloppuna Puolangalla. 
Puolangan Moottorikerhon 
isännöimät kisat järjestetään 
kolme vuotta sitten valmis-
tuneella Roninkankaan ra-
dalla, jossa nähdään SM-ta-
son jokkista nyt ensimmäistä 
kertaa.

Luvassa on näyttävä kak-
sipäiväinen kisarupeama, 
sillä kaiken kaikkiaan vii-
konloppuna ajetaan viisi eri 
luokkaa. Jokamiesluokan 
naisten ja nuorten Suomen 
mestaruuksien lisäksi Ro-
ninkankaalla ajetaan vii-

Jokamiesluokan nuorten ja naisten SM-kisat Puolangalla

Pääministeri Juha Sipilä tutustui ennen kisoja talkoilla rakennettuun Roninkaan JM-kiso-
jen kilpa-alueeseen, jota luonnehti Suomen kauneimmaksi JM-radaksi. 

meistä kertaa samassa yhte-
ydessä EVK- eli etuveto- ja 
kardaaniluokan naisten ja 
nuorten mestaruudesta. Sil-
loin ratkeaa myös jokamies-
luokan senioriluokan epävi-
rallinen mestaruus. 

Oman lisämausteensa 
SM-kisoihin tuo Roninkan-
kaalla ensimmäistä kertaa 
ajettava Crosskart 125 SM-
osakilpailu. Sarjassa 12 – 16 
-vuotiaat kuskit kisaavat 
125-kuutioisilla, putkirun-
koisilla crosskart-autoilla.

Roninkankaan SM-kiso-
jen suojelijana toimii päämi-
nisteri Juha Sipilä, joka kävi 
kaksi viikkoa sitten tutustu-

massa kisa-alueeseen. Sitä 
on kuluneen kesän aikana 
uudistettu SM-jokkista var-
ten. 

- En voinut olla ihastele-
matta ja ihmettelemättä sitä 
valtavaa työmäärää, jonka 
Puolangan Moottorikerho / 
Urheiluautoilijat ovat teh-
neet rakentaessaan määrä-
tietoisesti ja lähes kokonaan 
talkoilla mahtavan, sanoisin-
pa Suomen kauneimman jo-
kamiesluokan radan enti-
seen kotikuntaani, Sipilä 
toteaa.

Tuomo Seppänen

   SYYSMARKKINOILLE ja Toivotamme 
sinut tervetulleeksi

ammattioppilaitokselle (Jyrkkäkoskentie 18) Lauantaina 5.9.2015 

Tapahtumia 

aamusta iltaan! 

seuraamaan Kenttäratsastusvalmennusta ja 
kenttäratsastusesityksiä

Hox! Markkinamyyjiä toivotaan 
paikalle runsaasti. 

Ilmaiset markkinapaikat, 
varaukset  puh. 0400 688 440  Pudasjärven  yksikkö
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä tarvikkeet ammattitaidolla

ilmalämpöpumput
lämmitys- ja jäähdy-
tys käyttöön

Käyttövesi- ja patteriverkostojen 
saneeraukset Uponor

komposiittijärjestelmällä.
Soita tai tule käymään, niin sovitaan 

tarvittaessa ilmainen arviokäynti. 

Huolettaako putkistojesi kunto, 
paikalliselta järkihinnoin! 

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 
Puh. (08) 821 185

®
www.verman.�/perhe

*Kampanjapakkauksia saatavilla rajoitetun ajan.

Minisunvitamin

minisun_vitamiinit

*Kampanjapakkauksia saatavilla rajoitetun ajan.

Pirteyttä 
päivään!

Kampanjapakkauksessa*

enemmän
®

www.verman.fi/perhe

Minisunvitamin

minisun_vitamiinit www.minisun.fi

Pirteyttä

päivään!
MINISUN® Multivitamin 

JUNIOR tähtimarja 
- tähdenmuotoinen ja lempeän 

marjanmakuinen lasten monivitamiini
250 tabl. 

22€ (norm. 24,23/200 tabl.)

MINISUN® Multivitamin 
Daily 

- Monivitamiinivalmiste  
koko perheelle
250 tabl. 

20€ (norm. 22,39/200 tabl.)

MINISUN® 20 mikrog
- D-vitamiinivalmiste

350 tabl. 
23,50€ (norm. 26,10/300 tabl)

2015
Nuorten ja Naisten  
JM-SM -kilpailut

15.-16.8.2015 klo 10.00 
Roninkangas, puolanka
ajo-ohje: 15 km puolangalta paltamoon päin.

mk/ua
Puolangan

palJakka

liput: pääsylippu 10 €/päivä,  
varikkolippu 20 €/päivä.  
koko viikonlopun paketti 40 €,  
(sis. pääsylipun + varikkolipun)

OP
•Juhan Safari- ja lomamatkat 
•Safari Hotelli Paljakka  
•Kairafix Oy

YHteiStYöSSä:

www.pumkua.net

HELKAMALLA PÄÄSEE

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettu

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

● Energialuokka A+
● Nettotilavuus 102 

litraa
● Pakastusteho 12 kg / 

Vuorokausi

alk. 65€

KUMISAAPAS 

3098 
TORNADO

● LED- 
valot

● Puskuri
● Vetokouk-

ku
● Briggs  
 Stratton moottori
● Vahva teräspalkkirunko
● Sähkömagneettinen leikkuulaitteen 

kytkin
● Pesuliittimet leikkuulaitteessa
● Multiclip laite ym.

1490€

Stiga Traktorien hinnat 
nousivat 10%. Saatavana 
vielä pieni erä vanhaan 
kampanja-
hintaan 

SÄILIÖPAKASTIN

KAUNOTAR 
3-vaihteinen

359€  Ovh. 429€

KULKURI 
3-vaihteinen

359€  Ovh. 429€

ILONA 
7-vaihteinen

399€

S1 NAISTEN 
24-vaihteinen 499€

S1 MIESTEN
24-vaihteinen 499€

ELLA 
3-vaihteinen 
24” 

349€  Ovh. 429€

SCORPION 
3-vaihteinen 
24” 

349€  Ovh. 479€

KEVYT

RSP110A 

249€

A52100HLW0
SÄILIÖPAKASTIN

499€

● Energialuokka A+
● Huurtumista hidastava 
 LowFrost-tekniikka
● Automaattinen pikapakastus
● Sisävalo
● Nettotilavuus 210 litraa
● Pakastusteho 14 kg / 
 vuorokausi

SCORPION 
7-vaihteinen 
26” 

399€  Ovh. 549€

ILONA 
1-vaihteinen       

299€

KOULULAISILLE JA 
AIKUISILLE!

1 kpl


