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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Koulut alkoivat 
– Hirsikampuksella 

neljäs toimintavuosi s. 4

Vapaaehtoistoiminnalle 
tukea Osuuspankista s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 15.8.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Eero Riihijärvi p. 040 822 4983

Kantojen jyrsintää 
Pudasjärvellä edullisesti

Tarjous voimassa syyskuun loppuun. 
Kauppatie 4, p. 08 821 595. Tervetuloa!

KAIPAAKO IHOSI ELVYTYSTÄ 
KESÄN JÄLJILTÄ?
Ihoa kiinteyttävä ja 

kirkastava TEHOKASVOHOITO 
60€ (norm. 75€)

VARAA AIKA OSOITTEESTA SILMÄASEMA.FI  
TAI SOITA 010 190 200 (mpm/pvm) 
                                                                                             

ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS SILMÄLASIEN OSTAJALLE0€

Tarjous koskee uusia silmälasi- tai aurinkolasitilauksia, eikä sitä voi yhdistää 
muihin etuihin. Mikäli linssit halutaan omiin jo käytössä olleisiin kehyksiin, 
peritään lisäksi hiontamaksu 50 €. Silmälasien ostajalle toiset silmälasit  
-50 %, sisältää kehykset ja linssit. Tarjous voimassa 1.9.2019 asti.

PUOLITIMME  
LINSSIEN

-50 %
Kaikki  linssit

Lisäetuna
TOISET SILMÄLASIT-50 %

VARAA AIKA OSOITTEESTA SILMÄASEMA.FI  
TAI SOITA 010 190 200 (mpm/pvm) 
                                                                                             

ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS SILMÄLASIEN OSTAJALLE0€

Tarjous koskee uusia silmälasi- tai aurinkolasitilauksia, eikä sitä voi yhdistää 
muihin etuihin. Mikäli linssit halutaan omiin jo käytössä olleisiin kehyksiin, 
peritään lisäksi hiontamaksu 50 €. Silmälasien ostajalle toiset silmälasit  
-50 %, sisältää kehykset ja linssit. Tarjous voimassa 1.9.2019 asti.

PUOLITIMME  
LINSSIEN

-50 %
Kaikki  linssit

Lisäetuna
TOISET SILMÄLASIT-50 %

VARAA AIKA SILMÄLÄÄKÄRILLE TAI OPTIKOLLE  
OSOITTEESTA www.SILMÄASEMA.FI TAI SOITA 
08-822 416 (mpm/pvm) TORITIE1 PUDASJÄRVI            

ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS SILMÄLASIEN OSTAJALLE0€

Tarjous koskee uusia silmälasi- tai aurinkolasitilauksia, eikä sitä voi yhdistää muihin 
etuihin. Mikäli linssit halutaan omiin jo käytössä olleisiin kehyksiin, peritään lisäksi 
hiontamaksu 50 €. Silmälasien ostajalle toiset silmälasit -50 %, sisältää kehykset ja 
linssit. Tarjous voimassa 1.9.2019 asti.

VARAA AIKA OSOITTEESTA SILMÄASEMA.FI  
TAI SOITA 010 190 200 (mpm/pvm) 
                                                                                             

ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS SILMÄLASIEN OSTAJALLE0€

Tarjous koskee uusia silmälasi- tai aurinkolasitilauksia, eikä sitä voi yhdistää 
muihin etuihin. Mikäli linssit halutaan omiin jo käytössä olleisiin kehyksiin, 
peritään lisäksi hiontamaksu 50 €. Silmälasien ostajalle toiset silmälasit  
-50 %, sisältää kehykset ja linssit. Tarjous voimassa 1.9.2019 asti.

PUOLITIMME  
LINSSIEN

-50 %
Kaikki  linssit

Lisäetuna
TOISET SILMÄLASIT-50 %

p. 0400 848 780
Käytössäsi myös nettiajanvaraus osoitteessa: 

www.timma.fi/hiusteekki
Jänispalontie 2, Taivalkoski

Avattu Taivalkoskella

Isot, 
kestävät, 
satoikäiset  
KIRSIKKA-

PUUT 
29,-!!

Koristepuut, 
Havut ja 

Monivuotiset 
Kukat 

-30%

Koriste- ja 
Marja-
pensaat!

Syys-
lannoitteet!

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335   

AvoinnA:
 mA-pe 9-17, 

lA 10-14
www.pudasjarvenpuutarha.fi

Tervetuloa!

Olemme facebookissa!

PARASTA ISTUTUSAIKAA!

Vielä on kesää jäljellä......
Grilli on yhtä kuuma satoi tai paistoi!

Välipalaherkkuja kätevästi 
leikkelemakkaroistamme

marja- ja sienimetsälle tai vaikka 
koulun jälkeen

mm. Savujuustoinen porobalkan,
Kyröläinen, Balkan

Lappimeetwursti 450g 
4,99 pkt 11,09 kg

grilliin tai uuniin Kylmäsen
pintamaustettua Grillikylkeä ja 

Grilliribsiä
sekä

herkullinen mureutettu Kylmäsen
pintamaustettu Ulkofi leepihvi

Tarjoukset voimassa 15.8.-21.8.2019

Sompio Poronkäristys 450g
3 pss 25,00 18,52 kg

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
to 5.9., to 19.9. ja ke 25.9. 

Sarakylän 
Vattumarkkinoitten 

30-VuotiSjuhla
Sarakylän koululla, Sarakyläntie 

5426, la 17. ja Su 18.8.2019

Sarakylän alueen kyläseura

HUOM! 
Walkers-auto ei ole sunnuntaina paikalla!

Kampanja on voimassa 21. lokakuuta 2019 asti. 1000 euron alennus suositushinnasta (sis. ALV:n, ei sisällä kuljetuskustannuksia) ostaessasi jonkin 
seuraavista mallivuoden 2019 malleista: Can-Am Outlander 450 STD T,  Outlander 450 DPS T,Outlander 570 DPS T, Outlander MAX 450 DPS T, 
Outlander MAX 570 DPS T, Outlander MAX 570 XT T. Tätä tarjousta ei voida yhdistää muihin BRP:n tarjouksiin. Tarjous on voimassa kampanjaan 
osallistuvilla paikallisilla jälleenmyyjillä. ©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ®, ™ ja BRP-logo ovat BRP:n 
tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kuva otettu EU:n ulkopuolella, yksityisessä ja luvallisessa maastossa. Kunnioita ympäristöä ja aja 
vain siihen sallituilla alueilla.

DEALER

ALENNUS
VUODEN 2019 OUTLANDER 450-570 STD, DPS JA XT-MALLEISTA

1000€

KAUDEN ALOITUSTARJOUS 

 

Kampanja on voimassa 21. lokakuuta 2019 asti. 1000 euron alennus suositushinnasta (sis. ALV:n, ei sisällä kuljetuskustannuksia) ostaessasi jonkin 
seuraavista mallivuoden 2019 malleista: Can-Am Outlander 450 STD T,  Outlander 450 DPS T,Outlander 570 DPS T, Outlander MAX 450 DPS T, 
Outlander MAX 570 DPS T, Outlander MAX 570 XT T. Tätä tarjousta ei voida yhdistää muihin BRP:n tarjouksiin. Tarjous on voimassa kampanjaan 
osallistuvilla paikallisilla jälleenmyyjillä. ©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ®, ™ ja BRP-logo ovat BRP:n 
tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kuva otettu EU:n ulkopuolella, yksityisessä ja luvallisessa maastossa. Kunnioita ympäristöä ja aja 
vain siihen sallituilla alueilla.

DEALER

ALENNUS
VUODEN 2019 OUTLANDER 450-570 STD, DPS JA XT-MALLEISTA

1000€

KAUDEN ALOITUSTARJOUS 

 

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi 
Puh. (08) 822 007 

www.pienkonehuolto.fi
Jari Keskiaho 040 516 0430

Sami Kaivorinne 040 560 5993
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 18.8. kello 10, Rolf Heikki-
nen, Erkki Piri, Jukka Jaakkola. Messu on katsottavissa suo-
rana lähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. 

Sanajumalanpalvelus Sarakylän koululla su 18.8. kello 10, 
Timo Liikanen, Elina Jylhänlehto.

Viikkomessu seurakuntakodissa su 18.8. kello 18, Timo 
Liikanen, Pekka Tölli, Jukka Jaakkola.

Urkukonsertti kirkossa ti 20.8. kello 18, János Gyülvészi, 
urut. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.

Kirkkoherranvirasto ja toimistot avoinna ke 21.8. kel-
lo 9-12.
Siioninvirsiseurat Marita Laakkosella, Hevoskankaantie 
241, pe 16.8. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Seurakuntapäivät Kurenalan ry:llä la 
17.8. klo 17 ja su 18.8. klo 13 (Pekka Tölli, Mika Mutanen)

Haudattu: Matti Harju 87 v, Jorma Antero Nyman 80 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:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 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

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Koulunsa aloittavat oppilaat  
siunauksen kanssa koulutielle 
Pudasjärven seurakunta jär-
jesti keskiviikkona 7.8. perin-
teiseen tapaan esikoululais-
ten ja eka luokalla koulunsa 
aloittavien oppilaiden siu-
naustilaisuuden seurakun-
tatalolla. Lastenohjaajat lei-
kittivät ja laulattivat lapsia 
sekä kanttori Jukka Jaakko-
la säesti tilaisuuden laulut ja 
musiikin. Hiuksissa vielä ke-
sätuulta ja päivettynein kas-

voin lapset kuuntelivat tar-
kasti, kun seurakuntapastori 
Eva-Maria Mustonen kertoi 
mitä siellä koulurepussa oli-
si hyvä olla mukana. Lapset 
siunattiin alttarilla yksitel-
len heidän nimensä lausu-
malla ja vanhemmat saivat 
seurata toimitusta vierestä. 
Tilaisuus oli juuri sopivana 
ajankohtana, kun seuraava-
na aamuna koulut sitten al-

koivatkin ja jännitystä oli 
ilmassa. Mustonen koros-
ti lapsille puheissaan suo-
jelusenkeleistä, jotka autta-
vat kaikissa tilanteissa sekä 
myös liikenteessä liikkumi-
sesta. Lopuksi lapsille jaet-
tiin tulevaa syksyä varten 
heijastimet. Kirkollisen toi-
mituksen jälkeen oli jäätelö- 
ja kahvitarjoilu. A-MK

Lapset siunattiin alttarilla yksitellen heidän nimensä lausumalla ja vanhemmat saivat seu-
rata toimitusta vierestä.

Ei ole kyllä ennen ihan näin paljoa Raa-
matun teksti haastanut hartauskirjoitusta 
tehdessä kuin nyt. 

Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen: 
”Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hä-
nelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhla-
si hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän 
luokseen ja sanoi: ’Mitä minä sinusta kuu-
len! Tee tili toimistasi, minun talouttani sinä 
et enää hoida.’ Mies mietti: ’Mitä minä nyt 
teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoi-
tajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjätä en 
kehtaa. –Nytpä tiedän! Järjestän niin, että 
toiset ottavat minut taloonsa, kun joudun 
lähtemään työpaikastani.’ Hän kutsui isän-
tänsä velalliset vuoron perään luokseen. ’Pal-
jonko olet velkaa isännälleni?’ hän kysyi en-
simmäiseltä. ’Sata astiaa öljyä’, tämä vastasi. 
Taloudenhoitaja sanoi: ’Tässä on velkakirjasi, 
istu ja merkitse äkkiä viisikymmentä.’ Sitten 
hän kysyi toiselta: ’Entä sinä, paljonko sinä 
olet velkaa?’ Tämä vastasi: ’Sata tynnyriä 
vehnää.’ Taloudenhoitaja sanoi: ’Tässä on vel-
kakirjasi, merkitse kahdeksankymmentä.’ ” 

Ja Herra kehui epärehellisen talouden-
hoitajan viisautta. Hän sanoi: ”Tämän maa-
ilman lapset menettelevät toisiaan kohtaan 
viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin 
teille: hankkikaa väärällä rikkaudella ystä-
viä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun 

tuota rikkautta ei enää ole.” (Luuk.16:1-9)
Selityskirjojenkin selitykset alkavat 

lauseilla ”Tätä vertausta ei ole helppo ym-
märtää” tai ”Vertaus on koko Uuden testa-
mentin vaikeimmin selitettäviä kohtia”. 

Luin tekstin ja ajattelin, että ’Mitä ih-
mettä?’ Yleensä Raamatun kertomien Jee-
suksen vertauksien viestit ovat olleet 
melko helposti ymmärrettäviä. Siksi siis 
ensin tuli epäusko. Oikeastiko tässä kehu-
taan epärehellisyyttä viisaudeksi? 

Tätä Raamatun kohtaa ja selitystekste-
jä sai lueskella useamman kerran läpi en-
nen kuin tuli tunne, että pääsin tekstistä 
jyvälle. Tekstin kirjoitusasusta voisi päätel-
lä, että Herralla tarkoitetaan Jeesusta. Eli 
taloudenhoitajan tekemisiä kehui siis Jee-
sus. Jotenkin tuntuu vaikealta uskoa, että 
Jeesus tässä kehuisi taloudenhoitajaa hä-
nen epärehellisen toiminnan vuoksi, sil-
lä sitähän se oli. Taloudenhoitaja 

 isäntänsä omaisuutta. Jeesuksen ke-
hut tulevat taloudenhoitajan viisaasta ja 
nokkelasta toiminnasta. Vertauksen talo-
udenhoitaja käytti isäntänsä omaisuut-
ta hankkiakseen sillä ystäviä itselleen ja 
turvaten näin tulevaisuutensa työpaikan 
menetyksen jälkeen. Samalla hän helpot-
ti velallisten velkataakkaa ja tuli myös kiil-
lottaneeksi isäntänä mainetta rehtinä ja 

reiluna velallisiaan kohtaan. 
En ole ihan varma, miten Jeesus halusi 

opetuslasten, ja meidän tämän vertauksen 
ymmärtävän. Uskon Jeesuksen tarkoitta-
van vertauksen taloudenhoitajalla meitä 
ihmisiä. Samalla tavallahan mekin joudum-
me välillä valintatilanteisiin. Kerrytämme-
kö varallisuuttamme vain entisestään vai 
käytämmekö sitä myös niin, että se pal-
velee omia ja toisten ihmisten tarpeita ja 
tuo vielä samalla kunnia Jumalalle. 

Vaikka tekstissä puhutaan rikkaudes-
ta materiaalisena omaisuutena, uskon 
Jeesuksen tarkoittaneen omaisuudella 
kaikkea, mitä meillä on: varallisuutta, osaa-
mista, tietoa, aikaa... En usko tarkoituksen 
olevan, että meidän tulisi luovuttaa muille 
avokätisesti kaikki mitä meillä on. Uskon 
vertauksen viestin olevan se, että omai-
suus (ja nyt ei puhuta siis vain taloudel-
lisesta omaisuudesta) joka meille jokai-
selle on annettu, kuuluu käyttää viisaasti 
itsemme ja kaikkien lähimmäistemme hy-
väksi. Sillä tavalla toimien me palvelemme 
myös Jumalaa.

Tiina Inkeroinen
Nuorisotyönohjaaja

Epärehellinen taloudenhoitaja

PUDASJÄRVI -lehti
on ilmestynyt

10-vuotta joka viikko Pudasjärvellä
10-v. juhlanumero ilmestyy to 22.8.2019.

Ilmoitukset ja tervehdykset toivotaan
ma 19.8.2019 mennessä.

VIETÄMME AVOIMIEN 
OVIEN PÄIVÄÄ

perjantaina 23.8. klo 10-15 
Pudasjärvi-lehden toimitiloissa 

Korpitie 6 
(Honkasenkangas, Pudasjärvi)

Lettukahvitarjoilua, leipääjuustoa tarjolla
Niemitalon teltassa sisäpihalla.

Pudasjärvi-lehden lukijat, ilmoittajat, 
avustajat, yhteistyökumppanit ym. 

Tervetuloa!
Kaleva365 Oy ja VKK-Media Oy, Pudasjärvi-lehden tekijä

Samalla juhlimme yrityksemme 
VKK-Media Oy:n 20-vuotistoimintaa!

Heimo Turunen ja Eila Lahtinen

Tyttöjen ja poikien Ruotsi-
Suomi maaotteluun lähde-
tään vahvoilla joukkueilla. 
Tilastojen valossa tytöt ovat 
maaottelussa suosikkeja. 
Poikien ottelussa tilanne on 
haastavampi. 

-Uskon, että molemmissa 
joukkueissa jokainen urheili-
ja taistelee ahnaasti jokaises-
ta pisteestä, sanoo joukku-
eenjohtaja Pauliina Savijoki. 
Tyttöjen kuulassa on muka-
na Pudasjärven Urheilijoi-
den tuore Suomen mestari 
Annukka Saalismaa. MK 

Suomi 
vahvoilla

joukkueilla 
nuorten 
Ruotsi-
otteluun

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:

www.vkkmedia.fi

Ensi viikon lehti on Pudasjär-
vi-lehden 10-vuotisjuhlanu-
mero. Otamme siihen vastaan 
ilmoittajilta, avustajilta, yh-
teistyökumppaneilta ja luki-
joilta lyhyitä tervehdyksiä (ei 
maksua). 

Onnitteluilmoituksiakin 
voi laittaa. Hinnat yrityksille 
ja yhteisöille: 1 palsta x 50 mm 
40 €, 2x40 60 €, 2x70 100 €, oma 
koko 0,70 € palstamm. Alv li-
sätään. Yksityishenkilöille 22 
e sis.alv. 

Aineistot toivotaan vii-
meistään ma 19.8. Ilmoitukset 
ehtivät vielä tiistaina aamu-
päivällä. 

Tervetuloa käymään let-
tukahvilla Korpitie 6 avoimi-
en ovien päivänä pe 23.8. kel-

lo 10-15!

Tämän viikon lehdestä siirtyi 
juhlalehteen seuraavat jutut:
- Korkokenkäkukkamekkosuo-

hiihdot
-  Hippo lasten yu-kisat
-  PopedaPudiksella
-  Pudasjärven urheilijoiden voi-

mistelujaostolta kaksi juttua
-  Puikkarin remontti jatkuu syk-

syllä, uimaan päästään vasta 
ensi vuoden alussa.

-  Hyvän Olon Keskuksen esit-
telyä – valmistuu v. 2021

- Syötteeltä huoneistohotel-
li Kide avautuu marraskuussa, 
uusi johtaja aloittanut työt. 

Heimo Turunen

Pudasjärvi-lehden 
10-vuotisjuhlanumero



2 3nro 33PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti15.8.2019 15.8.2019nro 33

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Virtaa välipalasta

Jyväbroilerin  
fileepihvit
350-390 g (8,95-9,97/kg)

349

   
kokonainen  
vesimeloni
espanja

079
kgrs

TArJoUKSeT voiMASSA to-sU 15.-18.8. 
ellei ToiSin MAiniTA

-30%
Plussa-kortilla

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  tommi.niskanen@k-supermarket.fi

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

169
kg

   
lepoTicA
lUUmU
pUola

129
kg

995

häTälä     
tUore lohifilee
a-leikattU, vakUUmi, norja
rajoitUs: 2 filettä/taloUs

kg

Voimassa TO-LA 15.-17.8. 099

     
minilUUmU- 
tomaatti
250 g (3,96/kg)  
espanja/marokko/hollanti

rs

   
tUore  
perattU  
mUikkU
sUomi
säävaraUs

895
kg

Voimassa TO-LA 15.-17.8.

   
krysanteemi- 
kimppU
hollanti

850
kimppU

3
kpl

FAzer 
herkUttelU- 
jäätelöt
480 ml (6,94/l)

10.-
Ilman korttia 4,79 kpl (9,98/l)

erä

ArlA lopUTon   
kerma- 
jUUstot
1,1 kg (4,54/kg)

499
kpl

   
persikka
italia

sUomi

erä

eräTUli hiilloS 
jUUsto-
leipä
100 g (10,00 kg)

kpl1.-

ATriA  
kUnnon arki laatikot
maksa, lihamakaroni ja  
lihaperUnasose
350-400 g (2,50-2,86/kg)
rajoitUs: 3 ras/taloUs

ras1.-

1995
laatikko

erä 
vadelmaa

1,6 kg (8x200 g) (12,47/kg)

Kesäkuusta lähtien Eva-Maria 
Mustonen on hoitanut Pudas-
järven seurakunnan vt. seura-
kuntapastorin virkaa ja hoitaa 
näillä näkymin aina ensi vuo-
den marraskuuhun saakka. 
Hänen vastuualueenaan on 
kasvatus- ja nuorisotyö, mit-
kä hän kokee uudeksi, mut-
ta hyvin tärkeiksi. Eva-Maria 
toivoo saavansa yhteydenot-
toja ja haluavansa nähdä ja ta-
vata kaikenikäisiä pudasjärve-
läisiä. 

Papin työssä keskeistä on 
seurakunnan jumalanpalve-
luselämän tehtävät sekä ih-
misten kohtaaminen ja sie-
lunhoito. Eva-Mariankin 
työviikkoihin on kuulunut 
muun muassa jumalanpal-
veluksia, hartauksia, kastei-
ta, hautaan siunaamisia, avio-
liittoon vihkimisiä ja erilaisia 
seurakunnan tilaisuuksia. 

Diakonia ei kuulu työalaa-
ni, mutta toki papin työhön 
kuuluu myös diakonista aut-
tamista. Sairaalapastorin vir-
kaa ei Pudasjärvellä ole, mutta 
papit tekevät sielunhoitotyö-
tä terveyskeskuksissa ja lai-
toksissa.

Eva-Maria on syntynyt Ou-
lussa, varttunut Muhoksella ja 
opiskeli Oulun yliopistossa 
pääaineenaan historiaa ja si-
vuaineenaan teologiaa saaden 

Eva-Maria Mustonen haluaa tavata kaikenikäisiä seurakuntalaisia
maisterin arvon 2014. Hän ha-
keutui jatkamaan teologian 
opiskelua Itä-Suomen yliopis-
toon Joensuuhun ja valmistui 
sieltä 2018. Pappisvihkimyk-
sen hän sai viime helluntaina. 

Pudasjärvi ei ollut aivan 
outo paikka Eva-Marialle, sil-
lä hän sai ensi kosketuksen 
seurakuntaan käymällä Pu-
dasjärvellä järjestetyn ratsas-
tusrippikoulun 2004. Syöt-
teen alueeseen hän sen sijaan 
on tutustunut nuoruudestaan 
lähtien muun muassa käymäl-
lä laskettelemassa vanhempi-
ensa mökiltä pitäen. 

Perhekerhot,  
koulutyö ja diakonia 
Seurakunta on ottanut lapsi-
perheet hyvin huomioon. Eva-
Marian mukaan Pudasjärvellä 
on paljon lapsia. Seurakunnan 
maanantai-iltoina kokoontuva 
päiväkerho on 3-5 vuotiaille 
tarkoitettua ryhmätoimintaa. 
Keskiviikkoisin kokoontuva 
perhekerho on enemmänkin 
lasten ja aikuisten kohtaamis-
paikka, johon voivat osallistua 
kaikenikäiset lapset yhdessä 
vanhempiensa tai muun ai-
kuisen kanssa. 

-En pääse aina itse mukaan 
perhekerhoihin muiden työ-
tehtävien takia. Perheitä toki 

mielelläni tapaan. Tällä het-
kellä meillä ei ole perheker-
hoja sivukylillä. Päiväkerhoa 
voisi mahdollisesti järjestää, 
jos osallistujia on, seurakunta-
pastori mainitsi ja kertoi per-
hetyön suunnitelmista.

- Meillä seurakunnassa on 
nyt suunnitteilla, että lasten-
ohjaajat kävisivät lapsiper-
heissä olemassa sen aikaa, että 
vanhemmat ehtisivät käydä 
toimittamassa asioitaan. Py-
rimme jatkossakin kehittä-
mään toimintojamme muun 
muassa tukemalla lapsiper-
heitä, joissa on paljon ja pie-
niä lapsia tai jotain ongelmaa. 

Seurakunnan työntekijä voi-
si käydä auttamassa pyydet-
täessä.

Eva-Maria työhön kuu-
luva nuorisotyö on haasteel-
lista, miten tukea ja miten 
saada nuoret mukaan seura-
kuntaan. Hän käy kouluis-
sa pitämässä aamuhartauksia 
ja koulukirkkoa. Myös retket 
ja leirit ovat osa nuorten pa-
rissa tehtävää työtä. Nuoril-
le on tulossa viikonloppuleiri 

ja perjantai-iltaisin nuorilla on 
mahdollisuus käydä iltakah-
vila Rönössä. 

Pudasjärvellä kaikkien 
pappien työhön kuuluu syn-
tymäpäiväkäyntejä iäkkäiden 
luona. Lisäksi toki pidämme 
silmät ja korvat auki sille, mis-
sä tukea mahdollisesti tarvi-
taan. Diakoniatyön vastuuala 
kuuluu varsinaisesti seura-
kuntapastori Rolf Heikkiselle.
Ihmismieltä voivat järkyttää 

monenlaiset yllättävät asiat, ja 
Eva-Mariaa voi pyytää vierai-
lemaan kodeissa, sairaaloissa 
ja laitoksissa. 

- Otamme mielellämme 
vastaan seurakuntalaisten toi-
veita, jotta saamme tietää min-
kälaista toimintaa seurakunta-
laiset haluavat seurakunnan 
järjestävän.

Rauni Räisänen, 
kuvat Heimo Turunen

Oulussa syntynyt, Muhok-
sella varttunut Eva-Maria 
Mustonen kertoi käyneen-
sä ratsastusrippikoulun Pu-
dasjärvellä. 

Eva Maria Mustonen toimitti ensimmäisen messun Pudasjärven kirkossa sunnuntaina 
30.6. Messussa saarnasi seurakuntapastori Rolf Heikkinen, kanttorina toimi Eero Mikko-
nen ja suntiona Miia Törmänen. 
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Koulut alkoivat – Hirsikampuksella neljäs toimintavuosi
Koulut alkoivat Pudasjärvellä torstaina 8. elokuuta. 

Hirsikampuksella uusien aloittavien eskari- kuin 
1-luokan suuri joukko oppilaiden vanhempia 

saattoi lapsensa sisäpihalle opettajien ja koko 
koulun oppilaiden ääreen. Rehtori Mikko Lumme 

piti avaus- ja tervetulopuheen, jonka jälkeen 
siirryttiin jonoissa koulun sisälle. Lukion oppilaat 

kokoontuivat liikuntasaliin yhteiseen info- ja 
tervetulotilaisuuteen opettajiensa kanssa. 

Pyysimme Pudasjärvi-lehdelle rehtori Mikko 
Lumpeelta katsauksen Hirsikampukselta, joka 

tässä julkaistaan. 

Hirsikampuksella koulu-
jen alkaminen on aina ainut-
kertainen ja rehtorin näkö-
kulmasta myös vaikuttava 
hetki. Koulu voi onnistua 
tehtävässään vain hyväs-
sä yhteistyössä kotien kans-
sa. Luottamuksen rakenta-
minen on tärkeää avoimella 
yhteydenpidolla opettajien 
ja koulun henkilökunnan 
kanssa. Nykyisestä tilantees-
ta on hyvä jatkaa ja osallis-
tuminen vanhempainvart-
teihin, -iltoihin sekä muu 
yhteydenpito on ollut toimi-
vaa. 

Myös vanhempaintoimi-
kunta on merkittävä kana-
va tuoda kehitysideoita ja 
toteuttaa yhteistyötä koulun 
kanssa. Syksylle on suunnit-
teilla yhteisesti organisoitu 
vanhempainilta, josta toivo-
taan osallistujamäärältään 
suurinta Hirsikampuksella 
pidettyä vanhempainiltaa.

Koulutie jatkuu Hirsi-
kampuksella myös eri puo-
lilta Pudasjärveä tuleville 
7-luokkien oppilaille. Hei-
dän ryhmäytyminen ja uu-
sien kavereiden saaminen 
on tärkeä asia, jota osaltaan 
Hirsikampuksen tukioppi-
laat toteuttavat yhdessä hen-
kilökunnan kanssa. 

Yhtenäiskoulu  
kehittyy
Hirsikampuksella neljäs toi-
mintavuosi mahdollistaa ai-

kaisempaa suurempaa pe-
dagogista kehittämistä 
Pudasjärven yhtenäiskoulun 
osalta. Opettajien yhteistyö 
ja pedagogiset kokeilut niin 
luokkien kuin aineen ope-
tuksessa ovat osa mahdolli-
suuksia, jossa voidaan kokea 
oppimisen ja kasvun polun 
saumattomuus ala- ja ylä-
luokkien välillä. 

Osa luokanopettajis-
ta opettaa yksittäisiä tunte-
ja myös yläluokilla ja joita-
kin aineenopettajia opettaa 
alaluokkien oppilaita. Yh-
tenäiskoulussa ei ole kahta 
erilaista, toisistaan eri taval-
la toimivaa alakoulua eikä 
yläkoulua, vaan luokat es-
karista ysiin ovat yhteisten 
arvojen, tavoitteiden ja peli-
sääntöjen mukaisesti toimi-
via joukkueita. 

Toisen vuoden ajan osa 
yhtenäiskoulun opettajista 
tekee yhteistyötä luokkata-
sotiimeissä, joista 5-7 luokki-
en opettajien tiimi on erittäin 
tärkeä ajatellen saumatonta 
oppimisen ja kasvun polkua 
luokanopettajien vetämis-
tä alaluokista aineenopetta-
ja -vetoisiin opetusjärjeste-
lyihin. 

Kukaan ei jää yksin
Koulutien alkaessa Hirsi-
kampuksella niin yhtenäis-
koulussa kuin lukiossa kiin-
nitetään huomiota siihen, 
että kukaan ei jää yksin, ke-

tään ei kiusata ja toisiin suh-
taudutaan myönteisesti. Op-
pilaiden ja opiskelijoiden 
kohtaamista yksilöinä ja ke-
hittyvinä ihmisinä halutaan 
lisätä, jolloin osaltaan hyvin-
vointi, kouluviihtyvyys ja 
motivaatio paranee. Tällöin 
voidaan toivoa myös oppi-
mistuloksien kehittymistä, 
kun työnteko (oppiminen) 
koetaan mielekkäänä. 

Laadukas yleislukio
Pudasjärven lukiota kehite-
tään laadukkaana yleislukio-
na, jossa opiskelee yhteensä 
123 opiskelijaa. (1. luokal-
la 38 opiskelijaa, 2. luokalla 
51 ja 3.luokalla 34) Lukiossa 
on onnistuttu erinomaises-
ti digitaalisten YO- ja kurs-
sikokeiden toteuttamisessa 
sekä oppisen tuen ja ohja-
uksen käytänteiden kehittä-
misessä. Tänä vuonna nämä 
suunnitelmat ja käytännöt 
tulevat näkymään opiskeli-
joiden arjessa mm. ryhmän-
ohjaustuokioissa, opinto-
ohjauksen käytännöissä ja 
kannustuksessa vähintään 
yhden e-lukiokurssin suo-
rittamiseen. Yhteistyötä tul-
laan kehittämään OSAO.n 
kanssa esimerkiksi opiske-
lijoille mahdollistettavilla 
kerran kuukaudessa toteu-
tettavilla matkoilla Ouluun 
koulupäivän jälkeen. 

Arkkitehtuurilinja 
ainoana Suomessa
Lukiossa alkaa Oulun yli-
opiston kanssa toteutetta-
va ainulaatuinen mahdolli-
suus arkkitehtuuriopintojen 
suorittamiseen. Toiminnan 
alkaessa 5 lukion opiskeli-
jaa pääsee halukkuuden ja 
soveltuvuuden perusteel-
la tähän opintolinjaan. Ta-
voitteena on kehittää kol-
mevuotinen erikoislinja, 
jollainen toimiessaan oli-
si Suomessa vain Pudasjär-
vellä. Toinen erikoislinja jat-
kaa kehittymistään, jolloin 
kolmatta vuotta toimival-
la ilmailulinjalla opiskelee 
25 opiskelijaa. (10 opiskeli-
jaa 1.lk, 9 opiskelijaa 2.lk ja 
6 opiskelijaa 3.lk) Näiden 
erikoislinjojen mahdollista-
malla taloudellisten lisäre-
surssien kasvulla (ulkopaik-
kakuntalaisten nuorten 
tuomat valtionosuudet) voi-
daan toteuttaa muita koko 
lukiota hyödyttäviä asioi-
ta kuten suurempi määrä 
opinto-ohjaukseen sekä ai-
neen opiskeluun liittyviä 
opintomatkoja Ouluun tai 
Rovaniemelle. Haluamme 
toivottaa uudet opiskelijat 
tervetulleiksi Pudasjärvelle 
vähintään kolmeksi vuodek-
si. Viekää hyvää viestiä eri 
puolille Suomea paikkakun-
nalta #vainhyviäsyitä! 

Pesäpallo mukava 
joukkuepeli
Lukiolaisten toivotaan ole-
van aktiivisia ja ottamaan 
yhteyttä koulun henkilökun-
taan missä tahansa mieltä 
askarruttavassa ja kuormit-
tavassa asiassa. Kehitäm-
me uuden lukiolain hen-
gessä entisestään lukion 
erityisopetusta keskiviikko-
iltapäivin järjestettävässä lu-
kiolaisten opiskelupajassa. 
Siellä on mahdollisuus va-
paasti vaihtaa ajatuksia kou-
lun henkilökunnan kanssa, 
saada apua läksyihin, saada 
oppimiseen kertausta ja lisä-
tukea. Korkeakoulujen va-
lintaprosessi muuttuu siten, 
että entistä suurempi mää-
rä korkeakoulupaikoista jae-
taan YO-kokeissa menesty-

LähiTapiolan valtakunnallinen Turvallinen suojatie -tempaus 
käänsi koulujen alkaessa katseet suojateille, jossa yhtiön elä-
mänturvaajat ohjasivat koululaisia turvalliseen tien ylitykseen. 

Turvallinen suojatie -tempaus jatkaa alkuvuonna käynnisty-
nyttä suojatie-kampanjaa, joka ajoittuu koulujen alkuun 8.-15.8. 
Valtakunnallisessa tempauksessa myös LähiTapiola Pohjoisen 
henkilökunta jalkautuu koulujen lähistöllä oleville suojateille 
ja vaarallisille risteysalueille ohjaamaan pieniä koululaisia ylittä-
mään tien turvallisesti. 

- Turvallinen koulutie kuuluu kaikille koululaisille. Autoili-
joiden ja muiden tiellä liikkujien on tärkeää kiinnittää erityistä 

LähiTapiolassa Turvallinen suojatie -kampanja

Pudasjärven LähiTapiolasta Leena Kipinä ja
 Sari Pähtilä olivat Elämänturvaajan huomioliivit päällä 

auttamassa koululaisia turvallisessa suojatien ylityksessä 
ensimmäisenä kouluaamuna. 

huomiota koululaisiin, jotta koulumatka sujuisi hyvin. Elämäntur-
vayhtiönä haluamme osaltamme olla varmistamassa, että koulu-
laiset pääsevät kouluun turvallisesti, LähiTapiola Pohjoisen toimi-
tusjohtaja Veli Rajakangas kommentoi kampanjaa.

misen perusteella. Tällöin on 
erittäin tärkeää opiskella pit-
käjänteisesti jo lukion 1. vuo-
den alusta alkaen. Koulun 
jälkeen on syytä käyttää huo-
mattavasti enemmän aikaa 
koulutöihin kuin peruskou-
lussa on totuttu. ”Terve sie-
lu terveessä ruumiissa.” Pu-
dasjärvellä lentopallo, hiihto 
ja retkeily on tärkeää, mut-
ta lukion pesäpallokursseil-
le kannattaa silti osallistua. 
Pesäpallo on joukkuepelinä, 
fyysistä kuntoa ja suoritus-
kykyä lisäävä monipuolinen 
ja mukava joukkuepeli. Siinä 
yhdistyy osaltaan Suomalai-
nen kansanluonne sekä his-
toriallinen traditio!

Mikko Lumme
rehtori

Oppilaat tervehtivät rehtori Mikko Lummetta ylävitosillakin 
ensimmäisenä koulupäivänä. 

Hirsikampuksella koulu aloitettiin yhteisellä kokoontumisella koulun pihalla, josta siirryttiin omiin luokkiin opettajien johdolla. 

Lukion oppilaat ja opettajat kokoontuivat pihatilaisuuden jälkeen vielä yhdessä liikuntasaliin. 

Hirsikampuksen ensimmäisenä kouluaamuna opettajat oli-
vat seuraamassa ja opastamassa niin koulun pihalla kuin 
läheisillä kevyenliikenteen väylillä liikennettä. 
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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) 

PERJANTAi-lAuANTAi
16.-17.8.

mAANANTAi-ToRsTAi
19.-22.8.

299

200

695 100

199
pkt

599 200369

300

099

199

100

279

169

1195
kg

100

raj. erä

1195
kg

Snellman 
mAATiAisPossuN 
lEhTi-
Pihvi
2 kpl/240 g

Naudan
PAlAPAisTi

695
kg

595
kg

399
pkt

Syöntikypsä 
AvokAdo
2 kpl/360 g

299

695

249

pkt

099
pss

2 fielttä/talous

500

1195
kg

JAuhElihA
sikA-NAuTA

kg

099

2 kg/
talous

kg

pss

295

kpl

kg

pkt

795

ras

5 prk

kg kpl

079
kplpkt

pkt

079

Apetit
PERuNA-siPuli
sEkoiTus
500 g

249
pss

prk

179

165
pss

ras

pkt

ltk

pss

595
rll

448
kerä

3790

51902350

2 pkt/talous

1195
kg

2 pkt/talous

mA-Ti 19.-20.8.  kE-To 21.-22.8.

Vaasan
RuisPAlAT
12 kpl/660 g

RAuTAosAsTolTA

Tuore Norjan
lohifilEE

HK
siNisET lENkiT

500-580 g

PE-To 16.-22.8.

Marabou
suklAA-

PATukAT
37-60 g

2 kpl

Weetos
suklAAmuRoT
375 g

Taffel 
midi PussiT 
120-150 g

2 pss

Mummon mAkkARA-
PERuNAT 500 g tai 

kEbAbRANskA-
lAisET 450 g

Atria perhetilan
kANAN

filEElEikE
450 g, grillimaustettu 

tai merisuola-chili

Dolmio
kAsTikkEET

470-500 g

Saarioinen
lAuANTAi-
mAkkARA
200 g

prk

Pingviini
vANilJAkERmA-
JääTElö
1 l

Norm. hinta 2,99 pkt

Old El Paso 
ToRTillA
8 kpl/326 g

mAAlAis-
lihA-
hyyTElö

PE 16.8.                  lA 17.8.

Porsaan 
kAsslER-
PihviT

Wipu
sEkAJuomA
1 l

Arla viili, 
kEvyTviili tai 
1% viili 
200 g

299
pkt

Saarioinen
PizzAT

200 g

Atria kEvyT 9.5% 
JAuhElihA 400 g tai 
kANANJAuhElihA 
400 g

Valio
voi 500 g
normaali-
suolainen

mETsäsTys- JA 

ERäTARvikkEET 

mEilTä!

Valio
PolAR-

JuusTo-
viiPAlEET

270-300 g

Suomalainen
Jää-

sAlAATTi
100 g

Siemenetön
vEsimEloNi

Espanja

pkt

Atria
mETsäsTäJäN 
mAkkARA
palana

Atria
kANAN 
filEEsuikAlEET 
250-300 g

Porsaan 
gRillikylki
talon mausteella 199

Kabanossi
gRilli-
mAkkARA
360-400 g

Hyvä
NAuTA 
JAuhElihA

pkt

TEksTiiliosAsTolTA

Snellman
mAksA-

mAkkARA
150 g

Panda
PARhAAT
RAkEET mix
600 g

Atria 
colEslAw
300 g

Fazer
kANEli-
PuusTiT
11 kpl/240 g

695

Wurth
TERAssiRuuvi
ruskea, 55 mm
250 kpl Esim.

40 lbs

Markki
lAudERuNko
saranoitu

sähköPERä-
mooTToRiT

AvAimENTEko- JA 
lukkoTARvikkEET!

129.-

159,-

125,-

Lalizas
PElAsTus-
liiviT

ERä!

2990
kpl

Markki
TAiTTuvA
mATToTEliNE

65,-

Sievin 
kumi-
sAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

Kehrä
PuNos-
lANkA
valkoinen, musta, 
harmaa, tumman- 
harmaa

Novita
7-vElJEsTä
lANkA
yksiväriset
150 g

Polaari miesten
NEulETAkki
softshell vahvikkeella

Polaari
flANElli-
PAiTA

sovElTuu hyviN 

myös mAcRAmE-

TöihiN!

Naisten
flANElli-
PAiTA

Atria
sAvu-
kylki

4 pkt

399

sPRAy- 
mAAliT 
perusvärit
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Aittojärven kesäretken matkaajat nauttimassa kesän läm-
möstä Kallioniemessä Taivalkosken Jokijärvellä.

Kuuntelin linja-auton taka-
penkillä, kuinka auton täyt-
ti iloinen puheensorina. Noin 
kolmekymmentä entistä ja 
nykyistä Aittojärven asu-
kasta tai mökkiläistä mat-
kasi heinäkuun 20. päivänä 
pilvipoutaisessa säässä koh-
ti kesäretkensä ensimmäis-
tä määränpäätä. Matkaan oli 
lähtenyt niin nuorta kuin hie-
man varttuneempaakin vä-
keä, nuorimmat olivat alle 
kouluikäisiä ja iäkkäimmät jo 
hyvinkin eläkevuosiinsa eh-
tineitä.

Pitkältä tuntunut istumi-
nen ja odotus palkittiin lo-
pulta, kun linja-auto kaarsi 
ensimmäisen matkakohteen 
pihaan ja matkalaiset pur-
kautuivat autosta Taival-
kosken Jokijärvellä Kalle 
Päätalon syntymäkodin, Kal-
lioniemen, pihalle. Kun ret-
keläiset olivat katsoneet ja 
tutkineet Kallioniemen ra-
kennukset niin sisältä kuin 
ulkoakin, asettuivat he ryh-
mäkuvaan päärakennuksen 
edustalle.

Kaikki kapusivat pian ta-
kaisin linja-autoon, ja yhden 
jos toisen mielessä pyörivät 
jo ajatukset matkan seuraa-
vasta kohteesta. Linja-auto 
taivalsi matkaansa läpi kau-
niiden vaara- ja järvimaise-
mien. Heinäkuinen aurin-

kokin ilahdutti matkalaisia 
näyttäytyen silloin tällöin 
pilvien lomasta. Saavuimme 
retken toiseen kohteeseen, 
Kuusamon Suurpetokeskuk-
seen, hieman etuajassa.

Aikanaan oppaamme saa-
pui, ja pääsimme katsele-
maan karhuja, kettua, ilves-
tä ja susia. Matkalaiset saivat 
seurata aivan vierestä, kun 
karhut näyttivät meille mu-
kavat temppunsa pienen 
hunajaisen palkkion saatu-
aan. Susienkin kanssa saim-
me tehdä melko läheistä tut-
tavuutta, mutta kettua ja 
ilvestä tuskin näimmekään, 
ne kun olivat kai päättäneet 
nauttia lämpimästä päivästä 
puun varjossa loikoillen.

Suurpetokeskuksessa 

Aittojärviset kesäretkellä

Matkaajat saivat katsella karhuja ja niiden temppuja aivan lähietäisyydeltä.

kierrettyämme suuntasim-
me Kuusamon keskustaan, 
sillä melko monen matkaa-
jan vatsa taisi jo ilmoitella 
tarpeesta saada jotain täytet-
tä. Kuusamoon päästyämme 
nautimme maittavan lou-
naan. Paluumatkalla jatkui 
linja-autossa samanlainen 

iloinen puheensorina kuin 
aamuisella tulomatkalla, 
mikä kertonee siitä, että mat-
kaajat olivat päivän tapahtu-
miin tyytyväisiä.

teksti ja kuvat 
Tapio Rokala 

Kipinän kyläseura pyrkii aktiivisesti kehittämään palveluita kyläl-
lä, jotta Kipinässä olisi mukava asua. Tälläkin hetkellä kyläseuralla 
on meneillään monta projektia. Kipinän koulun jalkapallokentäs-
tä on neuvottelut käyty kaupungin kanssa jo viime vuoden puo-
lella ja kyläseura toivookin, että kenttä saadaan vielä tälle syk-
sylle pelikuntoon. Hiihtolatujen kunnostus -ja levennys on työn 
alla, ilmoitustaulujen kunnostus myös, talkoista ilmoitetaan kylä-
läisille erikseen.

Mökkiläisten ja kyläläisten toiveesta on aloitettu neuvotte-
lut Kiertokaaren kanssa aluekierrätyspisteen perustamiseksi. 
Jotta saamme kylällemme aluekierrätyspisteen, siihen tarvitaan 
myös liittyjiä. Toivomme siis, että he, jotka haluavat liittyä Kipi-
nän pisteeseen, ilmoittaisivat asiasta Kiertokaarelle mahdollisim-
man pian. Mikäli liittyjiä ei ole tarpeeksi, aluekierrätyspistettä ei 
voida perustaa. 

Kyläseura toivoo myös, että kun kylällä järjestetään tapah-
tumia ja talkoita, ottaisivat kyläläiset näihin tapahtumiin aktiivi-
sesti osaa.

Myyntiin tulevista tonteista tai omakotitaloista tai vaikka 
vuokralle tulevista asunnoista, jotka sijaitsevat Kipinän kylällä, voi 
myös ilmoittaa kyläseuralle. Kylälle olisi tulijoita, mikäli meillä oli-
si tarjota uusille tulijoille paikkoja missä asua. 

Yhteistyöllä voimme tehdä 
kylästämme viihtyisämmän!

Sanna Parkkila

Kipinän kyläseura 
haluaa kehittää 
kylän palveluita

Pudasjärvi-tuotekisa on ollut käynnissä jo muutaman kuukauden 
ja tuotteiden luovutuspäivä alkaa olla jo lähellä. Tuotteet on toi-
mitettava Pudasjärven Kehityksen toimistolle 22.8. mennessä ja 
erityisesti syötävät tuotteet tarkalleen tuona päivänä aamun ai-
kana, jotta ne voidaan arvostella kisan tuomariston toimesta. 

-Tarkat ohjeet kannattaa tarkistaa nettisivuiltamme. On kuu-
lunut huhuja, että kisahaaste on otettu hyvin vastaan ja odotam-
me suurella mielenkiinnolla, miten hienoja tuotteita tulemme 
saamaan, toteaa yritysneuvoja Auvo Turpeinen Pudasjärven Ke-
hityksestä. 

Julkistus Meidän Pudasjärvi –päivänä 
Voittajan julkistaminen tapahtuu Meidän Pudasjärvi -päivänä 

29.8. Päivän tarkoitus on vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyt-
tä, sillä kaikki voivat halutessaan järjestää päivän mittaan omia ta-
pahtumia. 

- Päivän ohjelma koostuu useista eri tapahtumista, joista ku-
kin voi poimia itseään eniten kiinnostavat palat, sanoo Pudasjär-
ven Kehityksen toimitusjohtaja Sari Turtiainen. 

Päivän järjestelyjä on koordinoinut kaupungin tapahtuma-
tuottaja Marjut Järvinen ja tapahtumista on koostettu kartta, jos-
ta saa tietoa eri tapahtumista ja tapahtumapaikoista. - Tapahtuma-
kartta tulee osaksi ensi viikon Pudasjärvi-lehteä, joten se jaetaan 
kaikkiin kotitalouksiin Pudasjärvellä. Kartan voi repäistä irti leh-
destä ja suunnistaa sen kanssa kaupungilla. Lisäksi julkaisemme 
kartasta nettiversion. Kartan palauttaneiden kesken arvotaan 
150 euron arvoinen lahjakortti voittajan itse valitsemaan pudas-
järviseen liikkeeseen, kertoo Marjut Järvinen.

Pudasjärvi-tuotekisan voittajan julkistus tapahtuu kaupungin-
talolla ja samassa yhteydessä voi muun muassa tutustua kisas-
sa mukana olleisiin tuotteisiin. Tilaisuudesta ja aikatauluista tulee 
tarkempaa tietoa vielä myös kaupungin kotisivuille. Tuotekisan 
voittajan julkistuksen jälkeen illan kiteyttää huumorin voimin 
Oulusta saapuva stand up -koomikko Matti Patronen. 

- Tiedossa on tuotekisan voittajan julistuksen ja muun ohjel-
man lisäksi siis myös stand uppia, sanoo Auvo Turpeinen.

Sari Turtiainen muistuttaa, että tuotekisan voittajaa voidaan 
jatkossa sparrata jatkotuotteistuksessa. 

- Yksilöllinen sparrauspäivä räätälöidään, kunhan voittajatuo-
te ja voittajan omat kehittämistoiveet ovat kilpailun jälkeen sel-
villä, kertoo Turtiainen. 

- Mikäli tuotteiden joukosta löytyy myös hyviä ratkaisuja esi-
merkiksi kaupungin liikelahjoiksi, niitä voidaan mahdollisesti ot-
taa käyttöön jatkossa, toteavat Turpeinen ja Turtiainen.

Kaupunki tiedotus 

Pudasjärvi-tuotekisan 
loppukiri on käynnissä

Vapaaehtoistoiminnalle tukea Osuuspankista

Pudasjärven Osuuspan-
kin 100-vuotisjuhlarahaston 
- Sadasta toiselle - varoista 
jaettiin tänä kesänä yhteensä 
9910 euroa. Lahjoitukset jul-
kistettiin tiistaina 13.8. pan-
kin kokoushuoneessa. 

Pudasjärven Osuuspan-
kin toimitusjohtaja Pertti 
Purola kertoi, että Sadasta 
toiselle – pankin 100-vuotis-
juhlarahaston varoilla tue-
taan ja edistetään monipuo-
lista henkistä ja taloudellista 
hyvinvointia ja menestys-
tä pankin toimialueella vuo-
sittain enintään 10 000 eu-
rolla. Varojen jakamisessa 
huomioidaan erityisesti va-
paaehtoista toimintaa teke-
vät yhdistykset, kulttuuri ja 
liikunta sekä lapset ja nuoret 
ovat tärkeässä asemassa. 

Lahjoituksien saajat
Pudasjärven Eläkeläiset ry 
teltan hankintakustannuk-
siin, Kalevi Vattula keik-
kailuun vanhuksien, mie-
lenterveyskuntoutujien ja 
kehitysvammaisten luo-
na, Suomi-Venäjä-seura 
Pudasjärven osasto lasten 
lorupiirustuskilpailun jär-
jestämiseen, Panumajärvi ry 
ulko-WC kylätapahtumiin, 
LC/ Pudasjärvi/ Hilimat 
Hyvän Olon Messujen esiin-
tymispalkkioihin, Anna-
mari Kouva omakustantei-
sen kirjan painatuskuluihin, 
Hirsikampuksen vanhem-
pain toimikunta lasten hoi-
topalkkioihin Jari Sinkkosen 
1.10. luennon ajaksi, Pudas-
järven näyttämö Koskenho-

Lahjoituksia ottivat vastaan tällä kertaa Pudasjärven Urheilijat Marko Koivula, Kalevi Vattula, Suomi Venäjä Seura Mark-
ku Kemppainen ja Marja-Leena Tykkyläinen, LC Pudasjärvi Hilimat Aila Helve, Pudasjärven Näyttämö Senja Latvala, Hir-
sikampuksen Vanhempain yhdistys Kaisa Liikanen ja Jesse Pyykkönen sekä Annamari Kouva kirjan ilmestymiseen. Lah-
joitukset luovutti toimitusjohtaja Pertti Purola. 

vin kesäteatterin katsomon 
korjaukseen ja Pudasjärven 
Urheilijat defibrilaattorin 
hankintaan. 

Monipuolista  
toimintaa
Tilaisuuden keskustelus-
sa Pudasjärven Urheilijoi-
den toiminnanjohtaja Marko 
Koivula kertoi Defibrilaatto-
rin sijoituspaikkana olevan 
Tuurintupa, josta laite on lai-
nattavissa muun muassa eri 
tapahtumiin.

Pudasjärven Näyttämön 
puheenjohtaja Senja Latva-
la kertoi kesäteatterin kat-
somon penkkien olevan jo 
uusittuna. Uuden katsomon 
rakentamistyöt saatetaan 
loppuun syksyn kuluessa. 

Katettu katsomokin on toi-
veen lähivuosien aikana. 

Annamari Kouva kertoi 
tämän syksyn aikana val-
mistuvaa kirjaa kirjoitta-
neensa seitsemän vuotta.

Suomi-Venäjä seuran Pu-
dasjärven osaston varapu-
heenjohtaja Marja-Leena 
Tykkyläinen kertoi päivä-
koti-ikäisten ja esikoululais-
ten piirustuskilpailun aihee-
na olevan suomalaiset lorut. 
Samaan aikaan Pudasjärven 
ystävyyspaikkakunnan Ko-
min Syktyvdinskin piirin 
Vyl’gortin kylän lapset teke-
vät siellä omista loruistaan 
vastaavasti piirustuksia. Kil-
pailutöistä järjestetään näyt-
tely kummallakin paikka-
kunnalla. HT
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

PALVELEMME JOKA PÄIVÄ: MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

UUSI ISO PERHEMARKET AVATTU!

TERVETULOA!

Anna tädin  
sitruunA- jA 
kuningAtArvohvelit 
325 g

oral B 
hAmmAstAhnA 75 ml

syoss 
shAmpoo jA hoitoAine
500 ml

monster mix 
kArkkisekoitus 1 kg

Ariel 
pyykinpesuAine 1,6 kg

nord Clean 
wC-rAikAstin

1,99

5,95

5,00

2,00
3,95

1,99

pss

pss

kpl

pkt

2 plo

3 kpl

MEILTÄ NYT 

HONDAN MÖNKIJÄT!

yki 
venootti

yki 470 
soutuvene

kAAsujääkAAppi

Apollo 
sähköpyörä
ovh. 990,-

AurinkokennovAlojA
laaja valikoima

teho 
led vAlot

teho led vAlot
liiketunnistimella

mustang 
vAlmistAkkA

nunna uuni tAkkA
Cha Ceramic Blanco
sis. rahti + asennus

honda 
perämoottorit

890,-

999,-

399,-

199,-
AlkAen

849,-
NYT

199,-

2,50
AlkAen

8,90
AlkAen

14,90
AlkAen

599,-

4380,-

799,-
AlkAen

RUOHONLEIKKURIT

SYYSHINTAAN!

kotikokki 
pAkAsteArkut

klApisirkkeli
2200 w, valmiiksi koottuna
Xw112
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PALVELUA YKSITYISTEILLE
 • Tiekokoukset
 • Yksiköinnit, taloushallinto
 • Perusparannussuunnitelmat

Peskin Palvelut Oy, 
Pohjois-Suomen Tieisännöinti 

040 570 7664, 
markku.koistinen@windowslive.com 

TIEPALVELUT, TIEISÄNNÖINTI

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

HAUTAUSTOIMISTO JA  KUKKAKAUPPA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13 
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

Ota yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat
Roininen Suvi 010 257 1905
Illikainen Katri 010 257 1949

Rahoitus
Luukkonen Tuija 010 257 1933
Tyni Anna-Riikka 010 257 1925
Graber Soile 010 257 1939
Semin Tiina 010 257 1910

Yritysrahoitus
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus
Löppönen Seppo 050 560 2581
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

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

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

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

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

MONIPUOLISET FYSIOTERAPIAPALVELUT 
AMMATTITAIDOLLA!

CORONARIA.FI

VARAA AIKA 

040 684 7299 Riitta 
040 684 1258 Jarno

ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- 
JA TERAPIAPALVELUT 

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi  

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

ERIKOIS-
HAMMASTEKNIKKO

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. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

P. 0400 150 715
sanna.kehusmaa@siivouspalveluskcleanhome.fi

Siivouspalvelu SK CleanHome Ky
www.siivouspalveluskcleanhome.fi

Ylläpito- ja perussiivous, rakennussiivous, ikkunoiden ja 
saunan pesut ym. Mukana siivousaineet ja välineet. 

Siivouspalvelua ammattitaidolla

SIIVOUSPALVELUT
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MYYDÄÄN

OSTETAAN

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Puhdasta koivuhalkoa 1500 
ltr suursäkeissä, pit. 30 cm, 40 
cm ja 50 cm. Varaa ensi talven 
puut edullisesti. Tarvittaessa 
kuljetus ilmaiseksi kuorma-au-
tolla n. 100 km:n säteellä Pu-
dasjärveltä. Myös koivurankaa. 
Yhteydenotot Timo Kokko, P. 
0400 384 485.

Uudet lapetikkaat, pituus 5 m. 
Hinta 50 €. P. 040 569 5892.

Candy-merkkinen pöytätiski-
kone 80 €. Takuulla eli toimii 
tai saat rahat takaisin. Corsair 
power Gold 750  30 €. Tieto-
konepöytä ilmaiseksi. P. 045 
103 7677. Mikäli en vastaa, lai-
ta viestiä ja soitan takaisin.

Miesten leveärenkainen, 
21-vaihteinen Tunturi-pyörä, 
miesten 3-vaihteinen, jalkajar-
rullinen Tunturi-pyörä sekä 
mummopyöriä ja tavallisia jal-
kajarrullisia tyttöjen / naisten 
pyöriä. P. 040 504 2814.

Asuntovaunun etuteltta kor-
keus 210, pituus 430 ja leveys 
200 cm, vesitiivis,  170 €. P. 
040 570 8718.

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana 3 h + k 73 
m², sekä 1 h + k 35 m². 

P. 0400 512 997.

Minulta usein kysytään, 
mitä se TPO (taiteen perus-
opetus) oikein tarkoittaa? 
Kerron teille nyt lyhyesti 
syksyllä 2019 alkavista uu-
sista TPO:n opetusaineista 
Pudasjärven kansalaisopis-
tossa. Ne ovat kuvataide, 
käsityö ja teatteri. Musiikis-
sa taiteen perusopetus jat-
kuu vakaana ja runsaana. 
Se on monivuotista, tasolta 
toiselle etenevää opiskelua 
eikä opiskelujen aloituksel-
le ole ikärajaa, joten myös 
alle 7-vuotiaat voivat osal-
listua (ensisijaisesti 7-16v 
ja myös lapset ja aikuiset). 
Musiikin TPO:sta vastaa 

Outi Vitikka.

Katri Kemppanen.

Kaarina Nevanperä.

Vuokko Nyman.

Kansalaisopisto tiedottaa

Mikä ihmeen taiteen perusopetus (TPO)?
Reijo Kossi. 

Taiteen perusopetuksen 
toteutus perustuu lakiin ja 
asetukseen taiteen perus-
opetuksesta, Opetushalli-
tuksen määräykseen taiteen 
perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteista, 
tavoitteista ja keskeisistä si-
sällöistä, arvioinnista ja to-
distukseen merkittävistä 
tiedoista sekä koulutuksen 
järjestäjän laatimaan ja hy-
väksymään opetussuunni-
telmaan. 

Uudet valtakunnalli-
set opetussuunnitelman 
perusteet on vahvistet-
tu ja ne otettiin käyttöön 

1.8.2018. Valtakunnallisen 
opetussuunnitelman poh-
jalta Meri-Pohjolan opis-
topiiri, johon Pudasjärven 
kansalaisopistokin kuu-
luu, työsti oman yhteisen 
opetussuunnitelman tai-
teen perusopetukseen. Yh-
teinen opetussuunnitelma 
on pohjana jokaiselle Me-
ri-Pohjolan opistopiiriin 
kuuluvalle opistolle laadit-
taessa opistokohtainen ope-
tussuunnitelma käytännön 
työskentelyyn taiteen pe-
rusopetuksen eri osa-alueil-
le, joita ovat arkkitehtuuri, 
kuvataide, käsityö, media-
taide, musiikki, sanataide, 

sirkustaide, tanssi ja teatte-
ritaide. 

Taiteen harrastamista 
koko eliniän
Taiteen perusopetus tarjoaa 
mahdollisuuksia opiskella 
taidetta päämäärätietoises-
ti, pitkäjänteisesti ja omi-
en kiinnostuksen kohteiden 
suuntaisesti. Opetuksella 
edistetään taidesuhteen ke-
hittymistä ja elinikäistä tai-
teen harrastamista, kehite-
tään taiteenalalle ominaista 
osaamista ja valmiuksia ha-
keutua taiteenalan amma-
tilliseen ja korkea-asteen 
koulutukseen sekä antaa 

valmiudet jatko-opiskeluun. 
Taiteen perusopetuksessa 
yleisessä oppimäärässä ko-
rostuu myös vahvasti taitei-
den välisyys, joka tukee eri 
kulttuurien ymmärryksen 
kehittymistä. 

Taiteen perusopetuksen 
yleisen oppimäärän lasken-
nallinen laajuus on 500 tun-
tia, josta yhteisten opinto-
jen laskennallinen laajuus on 
300 tuntia ja teemaopintojen

200 tuntia. Laskennallisen 
laajuuden tunti on 45 mi-
nuuttia. Opinnot muodostu-
vat tasolta toiselle etenevistä 
opintokokonaisuuksista, joi-
den mukaan oppilas voi ede-

tä valitsemissaan opinnoissa 
syventäen ja laajentaen osaa-
mistaan. Joustava opintojen 
järjestäminen mahdollistaa 
yhteisten ja teemaopintojen 
yhtäaikaisen toteuttamisen. 
Toimintakausi on 30 viik-
koa/lukuvuosi ja opintojen 
kokonaiskesto on 5-7 vuotta.

Suoritettuaan laskennal-
liset 500 oppituntia, saa op-
pilas taiteen perusopetuksen 
yleisen oppimäärän päättö-
todistuksen. Kaikki oppilaat 
suorittamat opinnot mer-
kitään päättötodistukseen. 
Oppilaalle annetaan pyydet-
täessä todistus suoritetuista 
opintokokonaisuuksista. 

Kuvataide
Kuvataiteen yleisen oppi-
määrän opetuksen tehtävänä 
on tukea oppilaan kasvua, it-
setuntemusta, identiteetin ra-
kentumista ja oman sekä mui-
den kulttuurien tuntemusta 
kuvataiteen keinoin. Opetus 
vahvistaa oppilaan kokemus-
ta itsestään visuaalisen kult-
tuurin aktiivisena toimijana 
sekä luovana ja vastuullisena 
yhteisön jäsenenä.

Ensimmäinen vuosi (7-8 –
vuotiaat) koostuu kahdesta 
jaksosta; Taidemaistiaisista, 
jossa tutustutaan eri taiteen-
aloihin ja etsitään omia luon-
taisia mielenkiinnon kohtei-
ta. Toisessa jaksossa tutkitaan 
yhdessä eri materiaaleja ja 
työvälineitä leikkien ja tutki-
en. Kurssipaikkana on Hirsi-
kampus, opettajana on Outi 
Vitikka.

Käsityö
Käsityön yleisen oppimäärän 
tehtävänä on tarjota oppilail-
le myönteisiä kokemuksia kä-
sityöstä, muotoilusta ja tek-
nologiasta. Opinnot tukevat 
kasvua, itsetuntemusta, omaa 
ilmaisua, ongelmanratkaisua 
ja tekemisen tapaa. Käsityö-
taidot kehittyvät tutkivalla ja 
elämyksellisellä lähestymis-
tavalla. Oppilasta ohjataan 
eri materiaaleihin, tekniikoi-
den ja työkalujen turvalliseen 
käyttöön kokeilun ja tekemi-
sen kautta. 

Ensimmäinen vuosi (7-8 –
vuotiaat) koostuu Työkalu-
pakki –nimisestä opintokoko-
naisuudesta, jossa käsitellään 
käsitöiden perustaidot, tur-
vallisuus, työohjeet ja –me-
netelmät, työvälineet, materi-
aalit ja tekniikat, työskentely 
yhteisissä tiloissa itsenäisesti 

yhdessä toimien. Kurssipaik-
kana on Hirsikampus, opetta-
jana on Katri Kemppanen.

Teatteritaide
Yhteisten opintojen tavoit-
teena on tutustua teatterin 
tekemisen suuntauksiin ja 
käytäntöihin sekä teatteriin 
taidemuotona. 

Ensimmäisenä vuotena 
(7-8 –vuotiaat) tutustutaan te-
atteritaiteen perusteisiin roo-
li- ja teatterileikkien kautta. 
Leikin, kokeilun ja toimin-
nallisuuden avulla opiskelija 
omaksuu teatterin tekemisen 
tapoja ja teatterin sanastoa. 
Häntä rohkaistaan uteliai-
suuteen, luovuuteen ja koko-
naisvaltaiseen itsensä ilmai-
suun. Jakson aikana voidaan 
valmistaa pienimuotoisia esi-
tyksiä. Esitysten lähtökohta-
na ovat sadut, lorut, runot ja 
kertomukset, joita opiskeli-

jat saavat myös tuottaa itse. 
Kurssipaikkana on Suojalin-
na, opettajana Kaarina Ne-
vanperä.

Jos kiinnostuit aloitta-
maan taiteen perusopetuksen 
(TPO) opinnot, jotka jatkuvat 
5-7 –vuotta, niin ilmoittau-
du nettiin www.opistopalve-
lut.fi/pudasjarvi/ tai ota yh-
teyttä taide- ja taitoaineiden 
vastuuopettaja Vuokko Ny-
maniin, niin keskustellaan li-
sää. Aloitusryhmässä on olta-
va vähintään 10 osallistujaa, 
jotta vähimmäismäärä 7 osal-
listujaa säilyisi mahdollisim-
man pitkään mahdollisten 
keskeytysten vuoksi ja opin-
tojen jatkuvuus turvattaisiin.  
Syysterveisin 
Vuokko Nyman, 
TPO-opintojen 
(kuvataide, käsityö ja 
teatteri) koordinoija

Keräilijän Suomi -vanhojen 
rahojen ja postimerkkien lop-
puun myynti on alkanut! Topi-
Torin myyntipöydästä, Kauppa-
tie, Pudasjärvi.

Nuoret saavuttivat Pudasjärvelle 
kolme SM-kultaa
Viime viikonloppuna käy-
tiin nuorten Suomenmesta-
ruuskilpailut 15 ja 17- vuo-
tiaiden sarjoissa. Saalismaan 
sisarukset Anette ja Annuk-
ka toivat mukanaan kolme 
kultaa.

Lauantaina 10.8. Lah-
dessa käydyissä 14-15-vuo-
tiainen SM- kisoissa Pu-
dasjärven Urheilijoiden 
Anette Saalismaa teki oman 
ennätyksensä ja voitti kuu-
lantyönnön tuloksella 15.08. 
Pyörähtämällä työntävä Saa-
lismaa kohensi ennätystään 
54 sentillä ja kauden pa-
rastaan 78 sentillä. Sarjas-
sa työnnetään kolmen kilon 
kuulaa. 

– Olen vasta vähän aikaa 
sitten siirtynyt työnnön lop-
puvaiheessa jalanvaihtoon. 
Uuden tekniikan oppiminen 
vie aikansa, mutta tiesin, että 
pitkä työntö on tulossa. Vah-
vuuteni on räjähtävä työn-
nön loppu, kertoi Oulussa ja 
Turussa harjoitteleva Hannu 

Kaksoismestari Anette Saalismaa kuulan palkintojen ja-
ossa. Vasemmalla hopeamitalisti Turun Urheiluliiton Pinja 
Naula ja oikealla pronssimitalisti Kaustisen Pohjan-Veikko-
jen Salla Koskimäki. Kuva Jyrki Repola.

Heikkilän valmentama Saa-
lismaa. 

Sunnuntaina oli vuoros-
sa kiekonheitto ja siinä Anet-
telle tuli myös mestaruus tu-
loksella 44.76. Lauantaina 
Anette teki voittotuloksen-
sa viimeisellä työnnöllä, kun 
taas sunnuntain kaatosatees-
sa pidetyn kiekon voittotu-
los irtosi ensimmäisellä hei-
tolla.

Lauantaina oli myös iso-
sisko Annukka Kankaan-
päässä 17- vuotiaiden SM-
kisoissa mukana ja hänkin 
voitti kuulantyönnön. An-
nukka työnsi toisella työn-
nöllään 15.01 ja hän oli 
pitkään johdossa, mut-
ta kuudennella kierroksella 
Alajärven Ankkureiden Eu-
cabeth Kivikangas työnsi it-
sensä ykköseksi 15.10. An-
nukka ei luovuttanut vaan 
työnsi viimeisellään vielä 
ohitse ja kultaan tuloksel-
la 15.22. Nämä kaksi nuor-
ta naista kilpailevat Suomen 

väreissä nuorten Ruotsi-ot-
telussa Tukholmassa 24.-25. 
elokuuta. Näin Pudasjär-
ven Urheilijoilla on tänäkin 
vuonna maaotteluedustaja 

naapureiden välisessä maa-
ottelussa. 

Marko Koivula ja  
Jyrki Repola 

VUOKRATAAN 
4h+keittiö 99 m2 

ydinkeskustassa, 
100 m S-markettiin, 

50 m apteekkiin. 
2 kerros. Vuokra 790€/kk.

Heti vapaa. 
P. 040 809 2120.

Halutaan ostaa mustikkaa 10 
ltr. P. 050 433 7663.

Vuokrattavana siisti 1h+kk, la-
sitettu parveke, Naamangan-
tiellä. 420 €/kk. 1 kk takuuvuok-
ra. P. 040 742 9802.
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Koiviston porotilan avajaiset  
ja maalaismarkkinat

La 17.8.2019. klo 11.00 alkaen   
Varaa myyntipaikka ja tule myymään tuotteitasi

Osoite: Autioperäntie 44, 93160 Hetejärvi
Myyntipaikkavaraukset ja muut tiedustelut  

puh. 0440787004  •  s-posti: pirjo.a.niemi@gmail.com
www.koivistonporotilapudasjarvi.fi

Ohjelmassa mm.
• musiikkiesityksiä
• vanhoja työkaluja nähtävänä
• neulontakilpailu 
• myydään poronvasa-arpoja (arvotaan klo.14.00) 
• tutustumista talon vuokrattaviin tiloihin
• lapsille Uutelan tallin poneilla ratsastusta- ja ajelua
• karaoke ym…
TarjOlla myös    
poronlihakeitto, leipä ja juomat yhteishintaan 5,00 €  
Kahvit muurinpohjalettujen tai vohvelin kera 2,00 €

Tervetuloa!

JV4 SNSLippu 12 €, käteismaksu

Sarapirtillä TANSSIT

TANSSITTAA

Tervetuloa!
Tulossa: la 31.8. Martti Timonen Trio

os. Sarakyläntie 4661
la 17.8. klo 21-01

TRIO TUKKIJÄTKÄT

Kouvan Metsästysseura ry:n
KESäKOKOUS

la 17.8.2019 klo 17. Piipposessa
- Käsitellään sääntömääräiset asiat.
- Johtokunta kokoontuu klo 16.
- Hirvenmetsästäjien järjestäytyminen 
  kokouksen jälkeen.

Johtokunta

HUOM! Viime lehdessä oli virheellisesti Piippolassa.

Kosamon Metsästysseura ry:n
KESÄKOKOUS

lauantaina 24.8.2019
klo 12.00 Hirvikämpällä.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Johtokunta kokoontuu klo 11.00.
Kokouksen jälkeen hirviporukan kokoaminen.

Tervetuloa! Sihteeri

Pelttarinseudun metsästysseura Ry:n
SÄÄNTöMÄÄRÄINEN 

KESÄKOKOUS
su 25.8.2019 klo 12 

Metsästysseuran majalla
Johtokunta kokoonotuu klo 11.
Kokouksen jälkeen hirvipalaveri

Sihteeri

OmaisOiva kahvila Pudasjärvi
Hotelli Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126,  
93280 Pudasjärvi

ke 21.8.2019 klo 17.00 – 19.00 Hilla/Karpalo
Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry/ 

OmaisOiva toiminnan esittelyä. 
Kahvilat ovat avoimia kohtaamispaikkoja kaikille omaishoi-

don asioista kiinnostuneille. Tervetuloa keskustelemaan 
alueen omaishoitajien ja läheisten tarpeista!

Kahvitarjoilu!
Ilmoittautuminen kahvittelun vuoksi ennakkoon,  
ma 19.8.2019 saakka Sailalle 044 2301 439,  

ilmoita samalla ruoka-aineallergiat.

Järjestäjänä: Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry/OmaisOiva

(Pintamontie 321).

la 17.8. klo 21.00–01.00

KARAOKETAnssiT 
   PinTAmOllA

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

P.S. la 24.8. Marko haapaniemi ja The Steels,  
la 7.9. Merja Juutinen 

TAnssiKuRssi AlKAA
Pintamon Kyläseurantalolla 

keskiviikkoisin 14.8. klo 18-20.

PUDASJÄRVEN PRUASNIEKKA
KURENALLA

Lauantaina 17.8.2019 klo 10.00 alkaen
Vanhusten Palvelukeskus, Kauppatie 25

OHJELMA:
klo 10.00  Liturgia Vanhusten Palvelukeskuksessa 
klo 11.00  Vedenpyhitys Iijoella Rajamaan rannassa, 
 kirkkoherra Marko Patronen ja  
 kanttori Juhani Matsi
klo 11.30   Vanhusten Palvelukeskuksessa  
 Kahvipöydän siunaus, kahvit/teet ja tarjottavat 
 Tervehdyssanat, Kerttu Nurmela 
 Kalevalaa vienankarjalaksi, Leena Arhippainen 
 Yksinlaulua, kanttori Juhani Matsi, säestys haitarilla 
 Runoja, Pirjo Riihiaho     
 ”Vihma”-satunäytelmä vienankarjalaksi, 
 Pohjois-Viena -seuran näytelmäkerho                
 Yhteislauluja, säestys kanttori Juhani Matsi, haitari 
 Arpajaiset
 Yhteislaulu, Kymmenen virran maa 
 Päätössanat ja loppulaulu,  
 kirkkoherra Marko Patronen 
 Näytteillä ja myynnissä on Vienaan liittyvää kirjallisuutta. 

Tervetuloa! Tulkua terveh! Oulun ortodoksinen seurakunta
Pohjois-Viena -seura

Pärjänsuon metsästysseura ry:n
KESÄKOKOUS 

la 24.8.2019 klo 11.00 Hirvihallilla.   
Johtokunta kokoontuu klo 10.00. 

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Kokouksen lopuksi käsitellään hirven 

metsästykseen liittyvät asiat. 
Tervetuloa! Sihteeri

Poijulan Erä ry:n

KESÄKOKOUS
su 25.8.2019 klo 12 Kodalla.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen hirvipalaveri.

Kokouksen jälkeen hirviporukkaan ilmoittautumiset.
Tervetuloa! Sihteeri

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Ma -Ti  klo 14.00-20.00 
Ke klo 14.00-01.00 •  To klo 14.00-20.00 
Pe - La klo 15.00-04.00 • Su 15.00-20.00 

Lauantaina 17.8.Perjantaina 16.8.
KARAOKE  

jA  
WINTTI

lippu 5 € sis. ep.lippu 5 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

KARAOKE  
& WINTTI

Avoinna:

www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/

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

Taksi Piipponen Oy

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:

www.vkkmedia.fi

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelus
Su 18.8. klo 13 Matti Lappalainen.
Su 25.8. klo 13 Jouni Vikström.
Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Kurenalan kyläyhdistyksen
VIRKISTYSMATKA

la 24.8.2019
Taivalkoskelle Kalle Päätalon maisemiin ja 

Jalavan kauppaan. Paluumatka Syötteen kautta.
Omavastuuosuus jäseniltä 35 € ja ei jäseniltä 40 €. 
Hintaan sisältyy kuljetus, pääsymaksut, opaspalvelut, 

ruokailu Saijassa ja matkalla 2 x kahvit.
Ilmoittautumiset 21.8. mennessä Kertulle, 

puh. 040 730 9481.
Lähtö S-marketin pysäkiltä klo 9.00, 
paluu samaan paikkaan klo 17.00.
Matkan varrelta pääsee kyytiin!

Y
Y
Y

TILAUSAJOT
8-52 paikkaisilla busseilla 
Koulutus- ja virkistysreissut, 
luokkaretket, urheiluseurojen 

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

myynti@stpliikenne.fi
puh. 0400 165 866
PYYDÄ TARJOUS!

MA 19.8.

ElOKUVA-
IlTA

Pohjantähdessä

● Klo 17.00 
ANgRY bIRdS 2

-K7/4- 8€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

● Klo 19.00 
lEIJONA- 

KUNINgAS
-K12/9- 8€ 

OULUN KANSAINVÄLISET SUURMARKKINAT  TO-SU 22.-25.8.

Mitä tehdä? Minne mennä?
No speed limit -huippunopeuden mittaus la 17.8. klo 8.00, Pudasjärven Ilmailukes-
kus, Lentäjäntie 49.
Tanssit Sarapirtillä la 17.8.  Trio Tukkijätkät, os. Sarakyläntie 4661.
Jyrkkäkosken tanssit la 17.8. klo 21-01, Armi Tenkula & Afrikan Tähti, Jyrkkäkosken hu-
vialue, Rytilammentie 78. 
Vattumarkkinat la-su 17.8.-18.8. Sarakylä koulu, Sarakyläntie 5426, Pudasjärvi.
Nuorten Venetsialaiset pe 30.8. klo 21-01, Jyrkkäkosken huvialue, Rytilammentie 78. 
Tanssit Sarapirtillä la 31.8.  Martti Timonen trio os. Sarakyläntie 4661.
Venetsialaiset la 31.8. klo 21-02, Tukkijätkät, Jyrkkäkosken huvialue, Rytilammentie 78. 
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

KIRJASTON AUKIOLOAJAT
Pääkirjaston normaalit aukioloajat käytössä 19.8. 
alkaen:

Palveluaika Omatoimiaika
ma, ti, to 10 – 19 8 – 10, 19 – 20
ke, pe 10 – 16 8 – 10, 16 – 20
la, su - 10 – 15 

Kirjastoauton syksyn reittiaikataulu käytössä 12.8. 
alkaen, tarkista pysäkit netistä pudasjarvi.fi/kirjasto 
tai suoraan kirjastosta.

Yhteystietomme
040 826 6434 / pääkirjasto
0400 281 053 / kirjastoauto
kirjasto@pudasjarvi.fi
verkkokirjasto outi.finna.fi 

Pudasjärven 
kaupunginkirjasto

PUDASJARVI.FI

Alueet: Iinattijoki, välillä 
Korentojärvi - Karhulammin suu, sekä 
edelleen Kokkoperä yhdessä Jongun 

Osakaskunnan kanssa. 
Rauhoitus voimassa toistaiseksi.
Korentojärven Kalaveden Osakaskunta

VESIlINNUN 
METSÄSTYKSElTÄ 

RAUhOITETTU

Juha Vuorman Kaapuveikko -näyttely 
Pohjantähdessä
Oululaisen kuvataiteilija Juha 
Vuorman Kaapuveikko sar-
jakuvahahmolla on 27-vuo-
tisjuhlanäyttely elokuun ajan 
Taidehuone Pohjantähdessä. 
Esillä on sarjakuvaoriginaa-
leja, piirroksia ja maalauksia. 

Kaapuveikon ensiesiinty-
minen tapahtui Kemin sarja-
kuvakilpailussa vuonna 1992. 
Nyt jo 27-vuotias sarjakuva-
hahmo on päässyt moniin sa-
nomalehtiin ja kirjoihin sekä 
tauluihin. Underground-tai-
teilija Vuorman luoma hah-
mo Kaapuveikko on yksi pit-
käikäisimpiä säännöllisesti 
ilmestyviä Pohjois-suoma-
laisia sanomalehtisarjakuvia. 
Sarjakuvien hyvin realistinen 
ote tehoaa lukijoihin koska 
hahmo ilmestyy ihmisten ar-
kisiin tilanteisiin, mutta myös 
vahvasti korostaen Pohjois-

Suomalaisia juuriaan. esillä 
sekä mustavalko- sarjakuva-
piirroksia, tauluja sekä myös 
levynkansia, joihin Vuorma 
on kuvittanut kannet. Kan-
simaalauksia julkaisseita yh-
tyeitä ja levy-yhtiöitä löytyy 
yli kahdestakymmenestä eri 
maasta.

Näyttelyssä on esillä laa-

ja valikoima mustavalkotöitä 
ja myös tauluja, joissa on upe-
asti kuvattu värein Pohjoi-
sen luontoa. Totta kai Kaapu-
veikko seikkailee hillasuolla 
ämpäri täynnä hilloja ja värit 
pääsevät hehkumaan tummia 
taustojakin vasten. Tauluihin 
tuo mystisen vivahteen se, 
että kauempaa katsottuna tu-

lee esiin selkeys, mutta lähel-
tä katsottuna katsojalla tulee 
tunne kuin seisoisi taulun si-
sällä. Tämä efekti on mahdol-
lista vain hyvin tiheän tussi- ja 
pensselityöskentelyn tulokse-
na puhumattakaan Vuorman 
omintakeisesta tavasta kuvata 
mm. luontoa ja eläimiä. A-MK

PUDASJARVI.FI

KIRJASTON KESÄAUKIOLOAJAT
Pääkirjaston kesäaukioloajat 17.6.–18.8.:
 palveluaika omatoimiaika
ma 10–19 8–10, 19–20
ti–pe 10–16 8–10, 16–20

la, su – 10–15

Juhannusaatonaattona palveluaika klo 10–15, 
omatoimiaika klo 15–20. Juhannusaattona omatoimi- 
aika klo 10–15.

Kirjastoauto lähtee reitille 17.6. Tarkista reittiaika- 
taulut: pudasjarvi.fi/kirjasto tai soita 040 826 6434 
(pääkirjasto), 0400 281 053 (kirjastoauto).
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Juhannusaatonaattona palveluaika klo 10–15, 
omatoimiaika klo 15–20. Juhannusaattona omatoimi- 
aika klo 10–15.

Kirjastoauto lähtee reitille 17.6. Tarkista reittiaika- 
taulut: pudasjarvi.fi/kirjasto tai soita 040 826 6434 
(pääkirjasto), 0400 281 053 (kirjastoauto).

JÄTEVESI-ILTA
Ke 21.8. klo 18-20
Kahvitarjoilu klo 17.30-18
Pudasjärven kaupungintalo 

Ohjelma:

18-19 Jäteveden käsittelyvaatimukset asuin- ja vapaa-ajan  
 kiinteistöille, ProAgria jätevesineuvontahanke
19-19.15 Kaava-alueiden erityisvaatimukset, kaupungin kaavoitus
19.15-19.30 Viemäriverkostot ja liittymismahdollisuudet,  
 kaupunki/viemärilaitokset
19.30-19.45 Tarvittavat toimenpide- ja rakennusluvat,  
 kaupungin rakennusvalvonta
19.45-20  Vapautusmahdollisuudet, Oulunkaaren ympäristöpalvelut 

Tilaisuus on maksuton eikä siihen tarvitse ilmoittautua. 

Tervetuloa! 

Tilaisuuden järjestää Oulunkaaren ympäristöpalvelut, Pudasjärven kaupunki  
ja ProAgria jätevesineuvontahanke

• Anniskelualue K-18Lippu 15 €
Tulossa: La 31.8. VENETSIALAISET           www.jyrkka.net

Musiikista vastaa
KARAOKE

OSAKILPAILU

Finaali
Venetsialaisissa

Lauantaina 17.8. klo 21–01.30

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

ARMI TENKULA
& AFRIKAN TÄHTI

Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokoontui lomakauden 
jälkeen tiistaina 13.8. 

Kaupunginhallitus 
päätti sulkea ja kunnos-
taa Hetekylän, Puhoksen ja 
Sarakylän lietteiden loppu-
sijoituspaikat. Kaupungin-
valtuustolle esitettiin 40 000 
euron lisämäärärahan myön-
tämistä töiden suorittami-
seksi. Yhdyskuntalietteiden 
loppusijoituspaikkoja on 
käytetty 1990-luvulta lähti-
en. Liete on purettu maahan 
rakennettuun altaaseen, kä-
sitelty suodattimella ja neste 
purettu purkuojaan. Kiinto-
aines on suunniteltu kompos-
toitavan viereisellä kentällä. 
Kaikissa kolmessa paikas-
sa on maaperän pilaantunei-
suutta osoittava PIMA-mer-
kintä. Sulkeminen tapahtui 
teknisen toimen esityksestä, 
joka on pyytänyt kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaisel-
ta ohjeita paikoissa tarvitta-
vista lopputoimenpiteistä. 

Syötteen  
jätevedenpuhdistamo 
Syötteen vuonna 1986 käyt-
töön otettu jätevedenpuhdis-

tamo on päätetty saneerata. 
KVR-urakoitsijaksi valittiin 
T&A Mämmelä Oy 249 400 
euron urakkasummalla ja jä-
tevedenpuhdistamon auto-
maation KVR-urakoinnin 
suorittaa HI-Automation Oy 
28 200 eurolla. Yli 30 vuoden 
ajan Syötteen jätevedenpuh-
distamolla on käsitelty lä-
hes kaikki Iso-Syötteen, Syö-
tekeskuksen, Pytkynharjun, 
Kovalammen ja osaksi Syö-
tekylän alueilta muodostu-
vat jätevedet. Lisäksi puh-
distamolla käsitellään alueen 
loma-asutuksilta tulevat 
sako- ja umpikaivolietteet. Jä-
teveden puhdistamolla ei ole 
suoritettu aikaisemmin sa-
neerausta yksittäisiä laite-
hankintoja lukuun ottamatta.

Vuonna 2016 käynnisty-
neen Pudasjärven kaupun-
gin omistaman Unelmatehas 
Oy:n toiminta on lopetettu. 
Osakeyhtiön selvitysmenet-
tely on saatettu päätökseen ja 
yhtiökokous on 26.6. hyväk-
synyt yhtiön lopputilityksen 
ja tilintarkastuskertomuksen. 
Yhtiön varat 49 845 euroa on 
siirretty Pudasjärven kau-
pungille.

Maakauppoja
Päätettiin ostaa Pirkko Pu-
dakselta määräala Pietarilas-
sa Tähkätieltä 21 000 euron 
kauppahinnasta ja kauppakir-
jassa tarkemmin määritetyin 
ehdoin. 

Myös Pirkko Meren kanssa 
on neuvoteltu kiinteistökau-
pasta, jonka tilukset sijaitse-
vat Lakarin alueella, Puumie-
henkujalla, Uittomiehentiellä 
ja Poromiehentiellä sekä vä-
häiseltä osin Pietarilassa Kuu-
samontien varressa. Puumie-
henkujalla Unhola tilalla on 
asuinpientalojen rakennus-
maata ja muilta osin kaupan 
kohde on puisto- ja katualu-
etta. Tilukset päätettiin ostaa 
26 000 euron kauppahinnasta 
ja kauppakirjassa tarkemmin 
määritetyin ehdoin.

Hyväksyttiin Plaana Oy:n 
lisätyötarjous VT20 liikenne-
järjestelyihin liittyvän tie- ja 
rakennussuunnitelman laati-
miseksi hintaan 69 000 euroa. 

Kaupunginhallitus nime-
si edustajat palvelussuhde-
toimikuntaan ja edustajan-
sa kaupungin lautakuntiin ja 
valiokuntiin toimikaudeksi 
2019-2021. 

Sivukylillä lietteen paikat 
kunnostetaan ja suljetaan

P15 Mestaruussarjan 
ottelu 

FC Kurenpojat 

FC Kurenpojat - FC Raahe 
Suojalinnalla la 17.8. klo 13. 

Tervetuloa!

Sammelvuo olympialaisiin
Pudasjärven Urheilijoiden 
kasvatti ja seuran kunnia-
jäsen on matkalla olympia-
laisiin. Vuonna 1976 seuran 
kasvatti Pentti Kuukasjärvi 
osallistui Montrealin olym-

pialaisiin kolmiloikassa. Sa-
mana vuonna syntyi seuraa-
va olympialaisiin osallistuva 
Pudasjärven Urheilijoiden 
kasvatti Tuomas Sammel-
vuo. Hän osallistuu Venä-

jän lentopallojoukkueen val-
mentajana vuoden 2020 
Tokion olympialaisiin. Ei 
siis niin jokapäiväistä Pu-
dasjärvellä! MK

Kalervo Koivulle SM-pronssia hirvenjuoksussa
Ilomantsissa kisailtiin vii-
konloppuna hirviurheilun 
SM-kilpailut. Sunnuntai-
na juostiin henkilökohtaiset 
sarjat, joissa Pudasjärven 

Ampujien Kalervo Koivu 
sijoittui hienosti pronssille 
sarjassa M80. 

Lauantaina kävelysar-
joissa Pudasjärven Ampuji-

en Sampo Laakkonen ampui 
kovan tuloksen (96) ja sijoit-
tui 160 urheilijan joukossa 
19.:ksi.

Oululaisen kuvataiteilija 
Juha Vuorman Kaapuveik-
ko sarjakuvahahmolla on 
27-vuotisjuhlanäyttely.
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Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Veden, tulen ja valon juhla

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02
La 31.8.2019

Lavalla tahdit takaa tanssiorkesteri 

TUKKIJÄTKÄT

Maksuton bussikuljetus
Kurenalta non stoppina 
alkaen klo 19.45
Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 

Tule! Näe! Koe!K-18

LasTen 
VeneTsIaLaIseT
la 31.8. klo 10-13

Järjestää MLL Pudasjärvi

Ohjelmassa mm. 
disco, poniajelua, 
kasvomaalausta, 

ongintaa... 
Myynnissä vohveleita, 

makkaraa ja MLL-tuotteita  

nUorTen 
VeneTsIaLaIseT

pe 30.8. 
Disco klo 21-02
Järjestää  Pudasjärven Urheilijat

Arvonta pääsylipun 
lunastaneiden kesken! 

Kaikkien pääsylippujen 
ostajien kesken arvotaan 

500 € matkalahjakortti.

Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 Pudasjärvi

Alueella 
ravintolapalvelut!

• Revontuli-disko  
• Karaokea ja  
  karaokekilpailun finaali     
  ulkolavalla
• Kokko syttyy klo 22.45 
• Ilotulitus päättää kesä-  
  kauden klo 23.45

Järjestää: Lions Club Pudasjärvi, yhteistyössä Pudasjärven Urheilijat PUDASJÄRVI -lehti

Rakennustarvike- ja
Konevuokraus 

Rautio Oy
PUDASJÄRVI

ennaKKoLIPPUJen myynTIPIsTeeT:

Ennakkoliput myynnissä pe 23.8. asti hintaan 15€. Portilta 20€.
- Tuuritupa - Perhemarket - aarrearkku

Tervetuloa!

 

 

  

KUUSAMO - TAIVALKOSKI - 
PUDASJÄRVI - OULU  

 

 M – P   M – P  
 

 6:10  Kuusamo, Ervastin aukio         16:45 
 6:12 Kuusamo, l.as.       16:43 
   7:05 Taivalkoski       15:55 
      I Hirsikampus       15:05 
 8:00     Pudasjärvi l.as.      15:00 
 9:15     Oulu, l.as.      13:30 
     T          OYS                 I 
  

 
 
 

HUOM! MUUTTUNUT AAMUAIKATAULU 
  
 
 

 

SYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU 
 

 M – P   M – P  
    I  Hot. Pikku-Syöte    T 
 7:45 Syötekylä  17:00 
 7:50  Luontokeskus        T  
 7:55  Romekievari 16:50 
       I   Hotelli Isosyöte    T  
 8:15  Iinattijärven th. 16:30 
    x  VT20 pysäkki    x 
 9:00  Pudasjärvi l.as. 16:00 
  10:15  Oulu, l.as.  14:40 
    T OYS             I 
 
 

 I  = auto ei käy paikassa 
 x = auto pysähtyy tarvittaessa 
 

NEVAKIVEN LINJAVUOROLLA OULUUN  

Voimassa 8.8.2019 – 29.5.2020 

UOROILLA OULUUN 

 

 
 

puh. 08 822 052 
nevakivi@nevakivi.fi 

www.nevakivi.fi 
 

 

 

 

 

 

Nevakiven tilausajomatkat tarjoavat sinulle 
kaikilla mukavuuksilla varustetun 

turistibussin ja ammattitaitoisen kuljettajan 
pienille ja suurille ryhmille.                          

Ota yhteys meihin ja pyydä tarjous! 

 

kotimaiset, 
kevyet, kestävät:

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

kuivin jaloin 
marjaan ja metsälle

kevytsaappaat 

kevytsaappaat 

mukavuus-
pohjalliset 

75€

65€

65€

sievi kevytsaappaiden ostajalle 
kangaskassi kaupan päälle!

29,90€

● viiltosuojaluokka 2
● teräksinen naulaanastumissuoja
● alumiininen varvassuoja
● hengittävä ja vedenpitävä  

GORETEX kalvo
● nilkkaa tukeva memory foam 

vaimennus
● nauhoissa ”rissapyörä” kiristys

299€

kevytsaapas 
mukavuusvuorilla 

sievi mukavuuspohjalliset 
kenkien ostajalle 

25€

timber turvajalkineet

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta

Kiiltoa ja suojaa 
autollesi

PERUSPESU

25€
alKaeN

● huuhtelu
● vaahdotus
● käsinpesu
● huuhtelu
● puhallin- 

kuivaus

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● ovivälien 

huuhtelu
● kumisten etu-

lattiamattojen 
pesu

● huuhtelu

● puhallin + 
pyyhekuivaus

PLUSSAPESU

35€
alKaeN

TEHOPESU 
+ KOVAVAHA

autoKoHtaisesti 
RÄÄtÄlÖiDYt 

autoNHoitoPalVelut:
KONEELLISET 
KIILLOTUKSET

150€
alKaeN

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

TEHOPESU 
+ VAHA

60€alKaeN

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● vannepesu
● ovivälien 

huuhtelu

● kumisten etu-
lattiamattojen 
pesu

● vaha
● puhallin + 

pyyhekuivaus

● tehopesu
● raudan-ja 

pienpoisto
● Collinite 476s 

- kovavaha

● pitkäkestoinen 
suoja  
maalipinnalle

● helpottaa  
puhtaanapitoa

KESTO-
PINNOITUKSET

200€
alKaeN

● kulutusta kestävä suoja  
maalipinnalle

● helpottaa merkittävästi  
puhtaanapitoa

Nanolex Si3D HD- pinnoite

TUULILASIN 
PINNOITUS

120€
alKaeN 65€

alKaeN

Nanolex Ultra Glass-pinnoite

● vähentää pyyhkijöiden 
tarvetta

● yksi- ja moniasteisina

A.

B.

C.

D.

10. hUIPPUKYMPPI, ISOSYöTE la 28.9.2019  klo 14.00 Syötteellä
Matkat/Sarjat:  10 km: Myl, M40, M45, M50, M55,M60, M65, Mkunto
 10 km: Nyl, N40, N45, N50, Nkunto
 4,4 km: M17, N 17, P15, T15, M/N sauvakävely
 2 km: P13, T13, P11, T11  START klo 14.00
Osanottomaksu: 22 €, 23.9.2019 mennessä, ja sen jälkeen 32 € 2 km:n maksu 10 € 
Osanottomaksu sisältää huollon, kuljetuksen tunturihotellilta pärjänkievarille, mitalin ja sau-
nan. Kilpasarjoissa parhaille pytyt ja tavarapalkinnot. Ensimmäiset tavoiteajan alittajat miehis-
sä ja naisissa palkitaan – 1000 €. Tavoiteajat: Miehet 33 min 30 sek ja Naiset 38 min 50 sek.
Arvontapalkinnot kaikkien osanottajien kesken. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Heino Ruuskanen 0400 346 097. 

ISOSYöTECUP – osakilpailu
PESJANTAI – ILTANA 27.9.2019 KESTäVYYSSEMINAARI klo 18.00 – 21.00.
Pärjänkievarilla – mukana mm. Ari Paunonen – nuorten EM kultamitalisti 1500 metrillä
1970 – luvun lopulla.  SEMINAARI MAKSUTON. 
www.isosyotetrailrun.com, www.huippukymppi.fi  heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi

ISOSYöTE ClASSIC TRAIlRYN – polkujuoksu la 28.9.2019
Käy katso lisää tietoa: www.isosyotetrailrun.com, N ja M 21 km j 42 km.
Osallistujille mitali, arvontapalkinnot, sarjojen parhaille pytyt ja kunniapalkinnot, 
huollot reitin varrella, sauna, päivällinen Ravintola Pärjänkievarilla. 


