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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 22.8.2019

Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Veteraanikeräys 
PudasjärVellä

ti 27.8. klo 16-20.
Kerääjinä Kainuun prikaatin varusmiehiä. 

Keräystuotto käytetään 
sotaveteraanien ja puolisoiden 
kotona asumisen tukemiseksi. 

Pudasjärven 
Sotaveteraanit ry

Eero Ahonen keräysvastaava
puh. 040 530 2536

Toivomme keräykseen 
myönteistä suhtautumista!

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

Apteekin viestit tehokkaasti jokaiseen kotiin 
- onnittelemme 10-vuotiasta kaupunkilehteä! 

www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 PudAsjärvi, 
Puh. (08) 821 185

PALvELEMME: Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Tervetuloa!

(norm. 15,33 €/120 tabl.)

11,50 €
/120 tabl.

(norm. 10,69 €/
14 poretabl.)

8,00 €
/14 poretabl.

Tehokkaampi kuin pelkkä magnesium

Tarjous on voimassa 
31.8.2019 asti. 
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Pohjois-Suomen 
Kattoasennus
Puh. 044 975 0606

Katto- ja 
korjausrakentamispalvelu

Asiakkaamme 

suosittelee!

PUDASJÄRVI -lehti
on ilmestynyt

10-vuotta joka viikko 
Pudasjärvellä

VietäMMe aVOiMien OVien PäiVää
perjantaina 23.8. klo 10-15 

Pudasjärvi-lehden toimitiloissa Korpitie 6 
(Honkasenkangas, Pudasjärvi)

Lettukahvitarjoilua, leipäjuustoa 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

Jo vuosikymmenet 
sitten Lapin 

kullankaivajat veivät 
valtauksilleen 

säilykkeitä, joista 
tekivät ruokaa rankan 
työpäivän lomassa. 

Me olemme 
tuoneet takaisin 

valikoimiimme yhden 
kestosuosikeistamme!

Vanhanajan sian- ja 
naudanlihasäilyke 400 g 

4,90 prk 12,25 kg 

Uutuusherkku 
Raakapakastettu 

Hirvipyörykkä 1 kg  
5,90 pss

 Nyt on metsästysaika!
Metsäkaverille 

energiaa laadukkaasta 
eläinruokavalikoimastamme!

VETDOG ENERGY 20 KG
Energiapitoinen täysravinto

Proteiinia 30%, Rasvaa 
20%(ei sisällä vehnää)

39,90 pss (norm. 47,90)

Huom! Seurat ja yhdistykset 
pyytäkää tarjous!

Menetpä sitten linnustamaan 
tai marjastamaan

ERÄ Pororyynäri 400 g 
0,99 pkt 2,48 kg

Tarjoukset voimassa 
22.8.-28.8.2019

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 25.8. kello 10, Timo Liika-
nen, Eva-Maria Mustonen, Jukka Jaakkola, Keijo Piirainen. 
Messu on katsottavissa suorana lähetyksenä seurakunnan 
kotisivujen kautta. Messun jälkeen kirkkokahvit, syksyn 
kirkkoväärtivuorojen jako sekä koulutustilaisuus kirkko-
väärteille ja muille jumalanpalveluksessa palveleville. 

Rantakirkko Puhoksella Tyyne ja Väinö Lybeckin mökillä 
osoitteessa Lahdenperäntie 804 A ke 28.8. kello 18, Timo 
Liikanen, Jukka Jaakkola. Ajo-ohje: Puhoksen kaupalta 
Haukijärventietä n. 3 km ja sen jälkeen kääntyy Lahdenpe-
räntie oikealle, jota ajetaan 8 km. 

Perhekerho iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 26.8. 
kello 17, perhekerho seurakuntakodissa ke 28.8. kello 10. 
Perhekerhoon voivat osallistua kaikenikäiset lapset yhdes-
sä vanhempiensa tai muun aikuisen kanssa. Perhekerho on 
maksuton, eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. 

Kesäkahvila Kanttorilassa ke 28.8. kello 12.

Kirkkokuoro seurakuntakodissa to 29.8. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä su 25.8. kello 
16 (Samuli Leppänen, Timo Liikanen)

Kastettu: Eino Aukusti Poijula, Reino Aleksanteri Puhakka.

Haudattu: Jorma Ojala 88 v, Helli Katariina Raiskio 83 v, 
Liisa Marjatta Heikkilä 81 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@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Kesäisenä iltana
nuoripari soutelemassa
tyynellä järvellä 

Katseet ovat ihailevia
ja ajatukset varmasti 
rakastavia.

Onkohan tällä parilla 
jo lapsia,
jotka nukkuvat mökillä 
sopuisasti?
Mitä nämä vanhemmat 
suunnittelevat?

Onko verkkoja laskettu
ja saalis savustettu?

Ritva ja Asta

Pudasjärvi-
lehti julkaisee 

Ystävänkammarissa 
kirjoitettuja runoja:

Soutajat

Kirkkovuodessa 9. ja 10. sunnuntai hel-
luntaista käsittelevät melko samantapai-
sia aiheita: totuutta ja harhaa sekä uskol-
lisuutta Jumalan lahjojen hoitamisessa. 
Molemmissa joudutaan pohtimaan sitä, 
mitä tarkoittaa eläminen kristittynä. Mitä 
Jumala meiltä toivoo ja miten meidän pi-
täisi elää?

Olen joskus kuullut ihmisiä, jotka van-
novat seuraavansa Jumalaa. Kuitenkin 
heidän tekonsa ja puheensa kiinnittyvät 
maallisiin aiheisiin ja ne ovat täynnä vi-
haa. He lietsovat ihmisiä toisiaan vastaan, 
puhuvat totuutta kiertäen ja keräävät ra-
haa omaan taskuunsa. He voivat olla kau-
niita katsella, mutta sisin on jotakin aivan 
muuta.  ”Ei hyvä puu voi tehdä kelvotto-
mia eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jo-
kainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, 
kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä 
te siis tunnette heidät.” Huonot hedelmät 
maistuvat karvaalle, eikä niitä kantanut 
puu kestä. Näin sanoo Jeesus vuorisaar-
nassaan. 

Paavali kuvailee Galatalaiskirjeessä, 

millaisia ovat hyvät ja huonot hedelmät:
”Lihan aikaansaannokset ovat selvästi 

nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastai-
suus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noi-
tuus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, 
juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, 
juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Va-
roitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoitta-
nut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa 
omakseen Jumalan valtakuntaa.

Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, 
rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, us-
kollisuus, lempeys ja itsehillintä.”

Aika vakuuttava lista siitä, mistä tun-
nistaa hyvän ja seuraamisen arvoisen. 
Näihin meidän kuuluisi siis pyrkiä: hyvyy-
teen, rauhaan ja itsehillintään. Jeesuksen 
seuraajina meidän ei tule kannattaa rii-
taa, kiukkua ja ahneutta. Meidän tulisi elää 
sovussa ja toisiamme kunnioittaen. Se on 
joskus helpommin sanottu kuin tehty, 
mutta Paavalin mukaan tähän tulee pyr-
kiä, että perisimme Jumalan valtakunnan.

Matteuksen evankeliumin kohta, joka 
varoittaa vääristä profeetoista (Matt. 7: 

15-23), nojaa vahvasti juutalaiseen perin-
teeseen. Sille on selvää, että ihminen voi 
tehdä joko hyvää tai huonoa hedelmää. 
Usein esitetään myös, että todellinen 
usko on kuollut, jos se ei johda tekoihin – 
siis niihin hyviin tekoihin. Luterilaisuuden 
valossa on kuitenkin muistettava, että ih-
minen ei pelastu omilla teoillaan. Jeesus 
on tullut toteuttamaan lain ja profeetat, ja 
hän oli kutsumuksessaan kuuliainen lop-
puun asti. Siksi me Jeesuksen seuraajat 
voimme ainakin pyrkiä toteuttamaan tai-
vaallisen Isämme tahtoa ja tuottaa siten 
hyvää hedelmää. Jokaisella on lahjoja, joil-
la palvella toisia ja Jumalaa. Vaikka olem-
me syntisiä, meillä on mahdollisuus pelas-
tukseen, kun elämme uskossa Jeesukseen 
Kristukseen.

vt. seurakuntapastori 
Eva-Maria Mustonen, 
Pudasjärven 
seurakunta

Hedelmäpeliä?

Rakkaamme

Matti
HARJU

s. 6.10.1931
k. 18.7.2019

Kaivaten
Reeta, Esa perh. Raimo

Esa, Kari ja Heikki perh.
Helena

sukulaiset ja ystävät

Takana elämän tuulet
edessä rauha – iäisyys.

Siunaus on toimitettu 
läheisten läsnäollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.

Raparperipaistos
Murotaikina:
100 g voita tai margariinia
3 dl vehnäjauhoja
0,5 dl sokeria
pieni muna

Täyte: 
noin 5 dl pilkottuja 
raparperikuutioita
2 munaa
0,5 dl kermamaitoa
1,5 dl sokeria
1-2 tl vaniljasokeria

Murotaikina sekoitetaan nopeasti, 
ettei se sitkisty. Taikinalla vuorataan 
vuoka niin, että taikina nousee hie-
man ylös vuoan reunoja. Raparep-
rikuutiot ripotellaan taikinan päälle. 
Täyteaineet sekoitetaan keskenään 
ja kaadetaan raparperien päälle. 
Paistetaan 200 asteen lämmössä, 
kunnes paistos on kauniin ruskea ja 
munaseos täysin hyytynyt. 
   Paistoksen voi tehdä myös tuo-
reista luumuista, mutta vaniljaso-
kerin tilalle  raastetaan sitruunan 
kuorta. Luumut voi halkaista tai 
pilkkoa kuutioiksi. Siemen poiste-
taan.

Nuku yö ulkona -toteutuu 
myös Pudasjärvellä

Nuku yö ulkona toteutetaan Pudasjärven rannassa, jossa on tällaiseen tapahtumaan hy-
vät ja sopivat puitteet.

Suomen Latu haastaa nel-
jännen kerran koko Suomen 
nukkumaan yönsä ulkona 
Suomen luonnon päivänä, 
lauantaina 31.8. Tapahtuman 
pääteemana on nauttia luon-
nosta ja jokamiehenoikeuksi-
en suomasta mahdollisuudes-
ta yöpyä ulkona. Yönsä voi 
viettää metsähotellissa, kan-
sallispuistossa, retkeilyalueil-
la tai vaikka takapihalla. Ma-
joitteena voi olla teltta, tarppi, 
laavu tai vaikka kuusen alus.

Tänä vuonna päätapah-
tumat, kaksi metsähotel-
lia, nousevat Lappiin ja pää-
kaupunkiseudulle. Muutoin 
Nuku yö ulkona- tapahtu-
ma rakentuu Suomen Ladun 
jäsenyhdistysten järjestämi-
en pienempien tapahtumien 
ympärille.

Pudasjärvellä haastee-
seen tarttui Iijoen Erämelo-
jat ry, joka järjestää kyseisen 
tapahtuman viikonloppuna 
31.8-1.9. Pudasjärven rannal-
la, uimapaikan ja lintutornin 
maastossa. Varsinaisen pe-
rusteeman lisäksi yhdistys 
päätti lisätä tarjontaan oman 
lajinsa, kajakkimelonnan. Jär-
jestäjien mielestä on tärkeää, 
että ihmiset pääsevät helpos-
ti ja turvallisesti luonnonlä-

heisten, mahtavien harrastus-
ten pariin.

Tapahtuma on suunnattu 
kaikelle kansalle, vaatimuk-
sena on ainoastaan, että jo-
kaisessa lapsiperheessä on 
oltava täysi-ikäinen vastuu-
henkilö, tai niin, että yöpy-
jällä on riittävästi kokemusta 
itsenäiseen metsässä yöpymi-
seen. Yöpyminen tapahtuu 
omatoimisesti, omissa majoit-
teissa, mukana on oltava sään 
mukainen vaatetus, ruuat ja 
juomavedet, sekä ruuanlait-

tovälineet ja esim. retkikei-
tin, myös rannan nuotiogrilli 
on käytettävissä. Mukaan on 
otettava myös kumikengät ja 
pelastusliivit.

Järjestäjä osoittaa ran-
nalta telttapaikat ja autojen 
parkkipaikat. Kurenalan ky-
läyhdistyksen kunnostamal-
la rannalla on käytössämme 
grillikatos, lintutorni, inva-
wc, roska-astiat, käsien- ja as-
tioidenpesupaikka.

Lauantaipäivän ohjelmas-
sa on melontaopastusta kaja-

keilla ja muutakin liikuntaa. 
Illalla teemme pimeässä mm. 
otsalamppuretken, paistam-
me lättyjä ja kalaa.

Sunnuntain ohjelmassa on 
pikasuunnistusta ja kasvien 
tunnistusta. Lopuksi kerääm-
me alueelta polttopuuta ja ri-
suja, samalla kun siivoamme 
jälkemme. Lisätietoja valta-
kunnallisesta tapahtumasta 
löytyy Suomen ladun nettisi-
vustolta.

Eila Puurunen 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Makuseikkailu suomeen

 
ulko- 
krysanteemi
14 cm , Hollanti

8.- 2
kpl

Yksittäin 4,60 kpl

039 1995
Kariniemen Kananpojan  
marinoitu  
rintaleike
n. 1 kg

 
suomalainen  
pekoni
150 g (12,67/kg)

   
jääsalaatti
100 g (6,90/kg) suomi

069

499
kg

ps

Tamminen     
takuumurea kalvoton 
naudan ulkofilee
palana

kg kg

TarjoUKSeT VoimaSSa to-su 22.-25.8. eLLei ToiSin mainiTa

380 2
pkt

Yksittäin 1,99 pkt (13,27/kg)

 
kesäperuna
suomi

suomi suomi

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

699

    
tuore kokonainen 
kirjoloHi
kasvatettu, aHvenanmaa, suomi 
rajoitus: 2 kalaa/talous

kg

Voimassa TO-LA 22.-24.8.

K-rUoKameSTarin 
porsaan
etuselkä

349
kg

suomi

suomi erä

SnaCK 
patongit
160 g (6,19/kg)

099
kpl

   
porkkananippu
suomi

129
nippu

suomi

uunituore

erä

500
pUffeT 
lakritsi jäätelö
62 g, laktoositon

10
kpl

Hoiva Pudas Oy:sta saa nyt myös 
kotisairaanhoidon palveluita
Aiemmin sosiaalipuolen 
palveluita tuottava Hoi-
va Pudas Oy on laajentanut 
toimintaansa myös terveys-
palveluiden puolelle. Ter-
veyspalveluiden luvat alue-
hallintovirastolta yritys sai 
19.8.2019. 

Aiemmin kotihoidon tu-
kipalveluita, henkilökoh-
taista avustamista ja lapsi-
perheiden tukipalveluita 
tuottava yritys saa lupien 
myötä tuottaa myös kotisai-
raanhoidon palveluita. Koti-
sairaanhoidon palvelut kat-
tavat nyt laajemmin koko 
kotihoidon skaalaa, mm. laa-
jemmat lääkemahdollisuu-
det, haavahoidot ja labora-
toriokokeet voidaan ottaa 
asiakkailta kotona.

Terveyspalveluista vas-
taavaksi johtajaksi Hoi-
va Pudas Oy:n yrittäjä Lau-
ra Väisänen sai houkuteltua 
paikallisen lääkäriasema 
Medipudas Oy:n toimitus-
johtajan, sairaanhoitaja Ve-
sa-Matti Ritolan. Väisä-
nen kiittää Vesa-Mattia 
pestin vastaanottamisesta. 
Töitä varmaankin riittäisi yl-

lin kyllin pelkästään omassa 
yrityksessäkin.  Hoiva Pudas 
Oy ja Medipudas Oy tekevät 
yhteistyötä jatkossa mm. ve-
rikokeiden ja lääkärikonsul-
taatioiden osalta. Vastuu sai-
raanhoitajan tehtävää hoitaa 
Sini-Tuulia Pahkala. 

-Meillä on äärettömän 
mahtava työporukka kasas-
sa kaikin puolin. Yrityksessä 
toimii lähihoitajia, sairaan-
hoitaja ja henkilökohtaisia 
avustajia. Minulle on tär-
keää työntekijöideni hyvin-
vointi ja että työilmapiiri säi-
lyy hyvänä. Haluan myös 
kiittää ennen kaikkea mah-
tavia työntekijöitäni, jotka 
ovat mahdollistaneet asiak-
kaidemme hyvän hoidon, 
mainitsee Hoiva Pudas Oy:n 
yrittäjä Laura Väisänen. 

-Viimeiset puoli vuotta 
ovat olleet minulle hyppy 
tuntemattomaan. Laajennus 
tuo nyt myös uusia haastei-
ta, joihin tartutaan luottavai-
sesti. Oulunkaaren kanssa 
yhteistyö on sujunut loista-
vasti ja sieltä on neuvoja ja 
apuja annettu asiassa kuin 
asiassa. Kiitos Oulunkaarel-

le ja erityisesti Jaana Kolvan-
gille kaikesta tähän astises-
ta. Lähipiiristä löytyy myös 
tuttuja yrittäjiä, joiden puo-
leen olen aina kääntynyt ky-
symysteni parissa.  Asiakas-
määrä on kasvussa edelleen 
ja pyrimme tuottamaan asi-
akkaillemme parhaan ma-

Hoiva Pudas Oy Laura Väisänen ja Medipudas Oy Vesa-
Matti Ritola tekevät yhteistyötä, kun  Hoiva Pudas Oy on 
laajentanut myös terveyspalveluiden puolelle.  

dollisen hoidon jatkossakin. 
Kun työt hoitaa kunnolla ei 
hoitoalalta tule työt loppu-
maan, Väisänen katsoo tule-
vaisuuteen avoimin ja luot-
tavaisin mielin. Tästä on 
hyvä jatkaa eteenpäin. 

Heimo Turunen

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste

 tieturva 1*  ma 26.8. klo 8.00
ennakoiva ajo*  ti 27.8.  klo 8.00
työturva*  to 29.8.  klo 8.00

*) direktiivipäivä

tied. OV-laatu Oy, 045 677 5875
kuljetuspudas Oy, Pudasjärvi

Käy kukkaruukusta
nurmikkoon! 

Toimitettu jo yli 20-v!

P. 0400 926 405

MyytäVänä tutkittua, 
seulOttua ruOkaMultaa 
tOiMitettuna/haettuna.

Myös 
kaivinkonetyöt, 

esim. 
imeytyskentät!Soita ja tilaa!
www.kokkopeat.fi
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On suuri ilo onnitella Pudasjärvi-lehteä, joka on ilmestynyt 
säännöllisesti kymmenen vuotta, ja samalla sen nykyistä tekijää 
VKK-Mediaa, joka täyttää 20 vuotta.

Paikallinen lehti on tärkeä osa elinvoimaisen pitäjän palve-
lurakennetta. Se kertoo uutisia ja puheenaiheita, tarjoaa mah-
dollisuuden keskustella ja esittelee paikkakunnan palveluita ja 
yrittäjyyttä. Olennainen tehtävä on pitää paikkakunnan ja sen 
asukkaiden puolta.

Pudasjärvi-lehti on pudasjärvisten puolella. Paikallislehti on 
tärkeä. Se on kuin luotettu kaveri, ja siksi paikallislehdet ovat 
kestäneet pääosin hyvin jopa digitaalisen ajan haasteita. Henki-
lökohtaisesti erityisen mieluisaa on onnitella Pudasjärvi-lehteä, 
joka ilmestyy pitäjässä, jossa minunkin lapsillani on juuria ja jo-
hon liittyy monia muistoja.

Kun olen Pudasjärveä kiertänyt, olen monesti miettinyt, mi-
ten paljon hienoa paikkakunnan monipuolinen luonto- ja kult-
tuuriperintö kantaa. Sille on hyvä rakentaa myös lehtityötä.

Perintöä vahvistaa pudasjärvinen vahva yrittäjyys, johon 
myös vaimoni suvun historia liittyy: esi-isä Anders Wikström 
saapui Ruotsista Hirvaskoskelle noin 170 vuotta sitten vasa-
raseppämestariksi. Siitä lähtien suvun jäseniä on yrittänyt näil-
lä seuduilla.

Yrittäjät ovat tehneet paljon Pudasjärven ja sen asukkaiden 
hyvinvoinnin eteen – tarjoamalla työtä ja leipää sekä palveluita. 
Jokainen voi miettiä, miltä näyttäisi kylänraitti ilman oman paik-
kakunnan yrityksiä. Olisi tyhjääkin tyhjempää.

Kun katsomme muuttuvaa maailmaa, yrittäjien ja yrittäjyy-
den merkitys korostuu. Muuttoliike imee monia nuoria ja van-
hempiakin isoihin kaupunkeihin, monia myös muihin maihin. Jos 
kotipaikkakunnalla ei ole toimivia yrityksiä ja hyviä palveluita, 
ympäröivän maailman imu on vielä suurempi. Siksi paikkakun-
nan hyvinvointi on riippuvainen yritysten ja yrittäjien halusta ja 
kyvystä ottaa riskiä ja työllistää.

Toivotan Pudasjärvi-lehdelle, sen tekijöille ja kustantajalle 
onnea ja menestystä! Kiitän myös lehteä ja sen tekijää työstä 
yrittäjyyden hyväksi.

Mikael Pentikäinen
Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja

Pudasjärvisten 
puolella

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen 
oli toissa vuonna puhujana Pudasjärven markkinoilla. 
Kuvassa hän on keskustelemassa Eero Oinas-Panu-
man ja Kaarina Daavittilan kanssa.

Pudasjärven 
Yrittäjät onnittelee

Paljon onnea Pudasjärvi leh-
delle ja VKK-medialle pyörei-
den vuosien tiimoilta.

Kiitos paljon paikallisel-
le toimijalle hyvästä yhteis-
työstä.

Kiitos myös työstä, mitä 
lehden yrittäjät ovat tehneet 
paikkakunnan elinvoimaisuu-
den edistämiseksi.

Onnea ja menestystä!

Tommi Niskanen 
Pudasjärven yrittäjät ry 
puheenjohtaja
K-Supermarket 
Pudasjärvi kauppias 

Tommi Niskanen käyttä-
mässä kuluneen kesän 
Pudasjärven markkinoilla 
Pudasjärven yrittäjien ter-
vetulopuhetta. Kuva Hei-
mo Turunen

Seurakunnan tervehdys

Kirkkoherra Timo Liikanen viime vuonna seurakunnan 
Kaiken kansan joulupuuro -tapahtumassa. Kuva Heimo 
Turunen.

Pudasjärven seurakunnan 
puolesta minulla on ilo onni-
tella 10-vuotiasta Pudasjärvi-
lehteä ja 20-vuotiasta VKK-
Media Oy:tä! 

Seurakunnan strategias-
sa on valittu yhdeksi suunta-
viivaksi viestintä: sen kautta 
luomme yhteyttä ja luotta-
musta. Seurakunnan viestin-
nässä yhteistyö paikallisleh-
tien kanssa on keskeisessä 
roolissa. Kirkolliset ilmoituk-
set julkaistaan viikoittain. Pu-
dasjärvi-lehteen on vakiin-
tunut hartauskirjoitusten 
käytäntö, jossa työntekijät ja 
vapaaehtoiset vuorollaan kä-
sittelevät tulevan sunnuntain 
raamatuntekstejä ja kirkko-
vuoden aihetta. Seurakun-
nan päätöksenteon uutisoin-
ti ja kokousviestintä lehdessä 

on myös yksi tärkeä näkökulma 
lehtiyhteistyöhön. Ajankohtais-
haastattelut ja jutut seurakun-
nan tapahtumista näkyvät sään-
nöllisesti lehden palstoilla. Näin 
saamme välitettyä seurakunnan 
viestiä yhdessä laajalle lukija-
kunnalle. 

VKK-median kanssa Pudas-
järven seurakunta on useana 
vuonna toteuttanut perinteisen 
joululehden painattamisen. 

Kiitämme Pudasjärvi-leh-
teä ja VKK Media Oy:tä 
hyvästä yhteistyöstä, on-
nittelemme merkkipaalu-
jen saavuttamisesta sekä 

toivotamme menestystä ja 
siunausta tuleviin vuosiin!

Timo Liikanen, 
kirkkoherra

Lämpimät onnittelut 10-vuotiaalle 
Pudasjärvi-lehdelle ja tervehdys Kajaanista!

Kymmenen vuotta sitten Pu-
dasjärvi-lehti synnytettiin tar-
peeseen. Silloisena Pudasjärven 
Osuuspankin toimitusjohtajana 
koin hyväksi, että Pudasjärvelle 
saatiin toinen paikallislehti. Uusi 
ilmoituskanava ja uutis- ja juttu-
väline otettiin ilolla vastaan. Pu-
dasjärvi-lehden kanssa oli myös 
helppoa ja mutkatonta tehdä 
yhteistyötä. Lehden tähänasti-
nen taival on myös osoittanut, 
että lehti tuli tarpeeseen. Pää-
asiassa muualla asuvana seuraan 

Teuvo Perätalo johtamassa Pudasjärven Yrittäjien syys-
kokousta vuonna 2009. Kuva Heimo Turunen.

Pudasjärven kuulumisia edel-
leen viikoittain Pudasjärvi-
lehden välityksellä.

Kiitokset lehden 
perustajille ja 

tekijöille sekä onnen ja 
menestyksen 
toivotukset 

tulevaisuuteen!

Teuvo Perätalo
toimitusjohtaja, 
OP Kainuu, Kajaani

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät onnittelee!
Paikallislehdet ovat tärkeä 
elinvoiman tuoja ja paikalli-
sen toiminnan näkyväksi te-
kijä. Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät onnittelee 10 
vuotta täyttävää Pudasjär-
vi-lehteä ja sen perustajan 
VKK-Media Oy:n 20 -vuo-
tistaivalta. Yrittäjäjärjestöl-
le paikallislehdet ovat erit-
täin merkittävä sidostaho 
ja kumppani. VKK-Media 
Oy:n yrittäjäpariskunta on-
kin varsin tunnettu Poh-
jois-Pohjanmaalla yrittäjien 
keskuudessa. Monet paikal-
lisyhdistysten omat yrittäjä-
lehdet on tehty yhteistyös-
sä VKK-Media Oy:n kanssa. 
Nykyisin Pudasjärvi-lehden-
kin omistaja Kaleva365Oy 
on merkittävä toimija paikal-
lislehtien kustantajana alu-
eellamme. Yhtiö onkin Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien 
pääyhteistyökumppani ja 
tarjoaa myös paikallislehtiin 
yrityksille merkittävän alen-
nuksen sinne laitettavista 

mainoksista. Tätä jäsenetua kan-
nattaa Pudasjärvelläkin jäsen-
yrittäjiemme hyödyntää. Paik-
kakuntien vetovoima syntyy 
yrittäjyydestä ja hyvästä yritys-
toiminnasta. Hyvät yritysuutiset 
löytävät helpommin paikallis-

lehteen kuin valtakunnan me-
diaan. Pudasjärvi-Lehti on tästä 
työstä hyvä esimerkki.

Toivotamme lehdelle ja 
sen tuottajille menestystä 

jatkossakin!

Marjo Kolehmainen
toimitusjohtaja 
Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

Marjo Kolehmainen (kolmas vas.) Pudasjärven kaupungin ja Pudasjärven Yrittäjien vie-
raana muutama vuosi sitten. Keskellä emeritus kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä, joka 
myös lähetti lehdelle onnitteluviestin Kiimingistä. Kuva Heimo Turunen
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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
23.-24.8.

mAANANTAi-ToRsTAi
26.-29.8.

279

100

369 695

499
pkt

500 199489

225

199

100

199

199

100

795
kg

299

raj. erä

1195
kg

Atria XS
PoRsAAN TExAs 
gRilliPihvi
360 g

Naudan
PAlAPAisTi

595
kg

595
kg299

pkt

Tuore porsaan
ETusElkä 
tai  lAPA

495100
kg

099
pss

2 kalaa/talous

100

249
pkt

JAuhElihA
sikA-NAuTA

kpl

129

2 kg/
talous

pkt

pss

395

pkt

pss

pkt

895

pkt

kg kg

100
raspkt

pkt

795

Hyvä
NAuTA 
JAuhElihA

595
kpl

250

199
pkt

pkt

pkt

kg

150
pkt

2 pkt/talous

pkt

2290

695

1990

1590

1490

1995

1690

pss

3 kg/
talous

mA-Ti 26.-27.8.  kE-To 28.-29.8.

Vaasan
RuisPAlAT
6 kpl/330 g

RAuTAosAsTolTA

Tuore
kotimainen
kiRJolohi

Kananpojan
filEE-

suikAlEET
450 g

hunaja

PE-To 22.-29.8.

HK
mETRilENkki

500 g

4 pkt

Pingviini
vANilJAkERmA-
JääTElö
1 l

HK kultapaahdetut
kiNkku, bRoilERi
tai häRkä 
150-180 g

Kuuma 
gRillATTu
bRoilERi 
kokonainen

Old El Paso
ToRTillA

8 kpl/326 g

Atria
mETsäsTäJäN-
mAkkARA
palana

pkt

Atria Wilhelm
gRilli-
mAkkARAT
320-400 g

McVites 
digEsTivE
oRigiNAl
400 g

Snellman
TosimuREA-
kiNkuT
200 g

PE 23.8.                  lA 24.8.

Porsaan gRilli-
kylJyksET naturell 
tai 
mari-
noitu

HK
PikkuPRiNssi 
NAkiT
300 g

Vaasan 
RANskAN-
lEiPä 
350 g

149
pkt

Snellman
mAATiAisPossuN 

lihAsuikAlEET
400 g

Suomalainen 
PARsAkAAli
300 g

HK
siNiNEN 
lENkki 
580 g

Kananpojan
miNuuTTi-

PihviT
290-360 g

Suomalainen
Jää-

sAlAATTi
100 g

PAPRikA
mix
300 g

Espanja

3 kpl

kg

Apetit
dENNis
PizzAT
400 g

Leksands
NäkkilEiPä
1040 g

Mummon
RANskAN-
PERuNAT
450 g

100
Siemenetön
vEsimEloNi
koko pallo

Tuoreet 
PoRsAAN 
kylJyksET

pkt

TEksTiiliosAsTolTA

KultaRypsi
mARgARiiNi

400 g

Valio
voi 500 g
normaali-
suolainen

Kymppi 
NAuTA-
JAuhElihA 
hERNEklEiTTo
435 g

Eldorado
coRN flAkEs
375 g

Atria
PiNAATTi- tai 

vERiohukAisET
400 g

2 prk

pkt

Lasten
TEddy-
huPPARi
Koot: 130-170 cm

Lasten Pritex
soRmikAs

Lasten
huPPARi
vaaleanharmaa
Koot: 130-170 cm

Lasten
collEgE-
housu
Koot: 130-170 cm
vetuketjutaskut

Lyhytvartinen
kumi-
sAAPAs
Koot: 37-45

Kauppareissulle
vETolAukku
rattailla

scholl 

PohJAllisET 

mEilTä!

kANAvATyöT

PoisTohiNTAAN!

Alkaen

Pikkupoikien
collEgE-
housu
maastokuosi
Koot: 90-130 cm

995,-

1395,- 790,-

souTuvENE
450 vihreä

3895
pari

TAsAPERävENE 
410

AiRoT 
240 cm

iso kANooTTi

NAAmiovERkko
3*1,5m

1290
Savotta
AsEPussi/
PiENi REPPu

8750

Savotta
mETsäsTäJäN 
Puukko

690
Savotta
RETkisAhA 995

kuivAPussiT
(2,4,8L)

799
Airam
TERmoksET
Alkaen

1295
Safari
kAhluuhousuT

3900
Sorsa
houkuTusliNTu

1000



6 7nro 34PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti22.8.2019 22.8.2019nro 34

Pudasjärven 
Invalidit ry

Lämpimät Onnittelut 10-vuotiaalle, 
paikkakunnan asioista uutisoivalle 

Pudasjärvi-lehdelle.
Yhteistyöstä kiittäen

Paljon Onnea ja 
menestystä 10-vuotiaalle 

Pudasjärvi-lehdelle!  

Rytingin Kauppa Oy

PudasjärVen 
hautaustOiMistO ja 
kukka ky, Pihlaja 

Lämmin onnentoivotus ja 
menestyksen toivotus 

uusille vuosikymmenille.

Lämpimät 
Onnittelut!

Pudasjärven 
sos.dem.
työväenyhdistys 

PärjänsuOn 
Metsästysseura ry

Taivalkosken näyttämö 
onnittelee Pudasjärvi-lehteä. 

PudasjärVen taksiaseMa
0100 84 250

Paljon onnea 10-vuotiaalle 
Pudasjärvi-lehdelle!

Pudasjärven Urheilijat ry onnittelee!
On hienoa, että meillä on 
paikallislehti, mikä jaetaan jo-
kaiseen talouteen ilmaiseksi. 
Vaikka viestintää ja mainon-
taa tehdään nykyisin paljon 
sähköisesti mm. sosiaalisessa 
mediassa ja näköislehdissä, 
on painetulla paperilehdellä 
edelleen arvokas paikkansa 
yhteiskunnassa. 

Koko Pudasjärvi-lehden 
olemassaolo ajan, on Pudas-
järven Urheilijat käyttäneet 
lehteä mainonnassa ja tie-
dottamisessa. Myös seuran 
eri jaostot ovat tehneet itse 
juttuja omasta toiminnastaan 
ja tapahtumistaan. Aina kun 
vaan on ollut mahdollista, on 
Heimo ollut urheiluseuram-
me tapahtumissa ja kilpailuis-

sa paikalla, ottanut tuhansia va-
lokuvia ja antanut kuvat myös 
seuralle omaan käyttöön. Toi-
mitukseen Korpitielle olemme 
olleet aina tervetulleita, juttu-
ja tehdessä olemme samalla ko-
toisasti kahvia juoneet. 

Lämpimät onnittelut 10-v 
Pudasjärvi-lehdelle! 

Kiitos yhteistyövuosista ja 
menestystä edelleen 

tuleviin vuosiin! 

Hyvin sujunut yhteistyö jat-
kukoon. Kahvitellaan taas per-
jantaina Korpitiellä. 

Pudasjärven Urheilijat ry 
Kirsi Hanhela, 
puheenjohtaja 

Kirsi Hanhela vetämässä viime syksynä Kuntourheiluja-
oston painonhallintaryhmän alkujumppaa Jyrkkäkoskel-
la. Kuva Heimo Turunen.

Emerita kaupunginjohtaja 
Kaarina Daavittila onnittelee

Lämpimät onnittelut Pudas-
järvi-lehden 10-vuotis- ja 
VKK-Media Oy:n 20 –vuotis-
juhlan johdosta! Pudasjärvi-
lehti on koko ilmestymisen-
sä ajan pystynyt kiitettävästi 
vastaamaan kuntalaisten tie-
dontarpeisiin. Valoisalla ja ih-
misiä lähellä olevalla tyylillään 
lehti on kertonut sekä yrittä-
jien, kunnan että asukkaiden 
elämästä ja ollut mukana mo-
nenlaisissa iloissa ja suruissa.
Vuoden 2008 syksystä alka-
en lehti on toiminut tärkeä-
nä tietokanavana, kun sekä 
kunnan että yritysten toimin-
nan muutokset, syyt ja seura-
ukset ovat ihmisiä askarrut-
taneet.  Pudasjärven lehden 
kautta monet paikkakunnan 
uutiset ja tapahtumat ovat 

Kaarina Daavittila on ollut vuosittain vakiokävijä Pu-
dasjärven kotiseutujuhlissa. Kuva Heimo Turunen.

löytäneet lukijansa. Samalla leh-
ti on toiminnallaan pystynyt ma-
daltamaan yleisemminkin tie-
dottamisen kynnystä.
VKK-Media on tarjonnut asian-
tuntevaa palvelua julkaisemalla 
laadukkaita markkinointilehtiä, 
-julkaisuja ja muuta mainosma-
teriaalia, aina kulloisenkin tar-
peen mukaan. 
Molemmat yritykset ovat työl-
listäneet Pudasjärvellä useita 
henkilöitä ympärivuotisesti ja 
osoittaneet toiminnallaan, että 
pieneltäkin paikkakunnalta kä-
sin voidaan toimia ja laajentaa 
markkinoita, kun työn laadus-
ta ja toimintavarmuudesta pide-
tään huolta. 

Lämmin kiitos 
vuosikymmeniä 

jatkuneesta yhteistyöstä 
yrittäjien Heimo Turunen 
ja Eila Lahtinen kanssa!  

Toivotan edelleen 
positiivista otetta ja 
valoisia hetkiä sekä 

juhliville yhteisöille että 
yrittäjäpariskunnalle!

Lämpimästi 
Kaarina Daavittila, 
emerita kaupunginjohtaja

Onnea 
10-vuotiaalle 

Pudasjärvi-lehdelle!

niemitalon juustola Oy

Onnea 
10-vuotiaalle 

paikkakunnan 
tiedottajalle!

Pudasjärven 
Nuorisoseura ja

Pudasjärven Näyttämö

Paikallinen lehti lisää yhteisöllisyyttä ja 
yhteenkuuluvuutta

Pohjois-Suomen aluehallinto-
viraston puolesta onnittelen 
lämpimästi tänään 10-vuotis-
juhlanumeronsa julkaisevaa 
Pudasjärvi-lehteä. Toivotan 
mitä parhainta menestystä 
kaikille lehden taustayhtei-
söille, pitkän päivätyön teh-
neelle yrittäjäperheelle sekä 
muille lehdentekijöille. On 
myönteistä, että lehden luki-
jat ja ilmoittajat ovat ilmais-
seet tahtonsa pitää lehti voi-
missaan tänään niin monien 
haasteiden kanssa taistelevi-
en mediamarkkinoiden myl-
lerryksessä.

Paikallisen tiedonvälityk-
sen merkitys on suuri oman 
jakelualueensa ihmisten yh-
teisöllisyyden ja yhteenkuu-
luvuuden lisääjänä. Pudas-
järvi-lehden vaiheet ovat 
osoitus siitä, että kaupunki-

lehti voi säilyttää asemansa pait-
si suuren jakelumääränsä, myös 
eri vaikuttajaryhmistä mahdol-
lisimman riippumattoman jopa 
puolueettoman linjansa ansios-
ta.

Kaleva365 Oy:n kustantama 
Pudasjärvi-lehti on kotipaikka-
kuntansa Pudasjärven kaupun-
gin asukkaiden ja samalla koko 
Pohjois-Suomen elinmahdolli-
suuksien vankkumaton puolus-
taja.

Paperinen lehti on konk-
reettinen käsin kosketeltava 
mediatuote. Sisällön käsin kos-
keteltavuus ja uutisten läheisyys 
ja paikallisuus ovat käsitykseni 
mukaan paikallisen median voi-
ma myös tulevaisuudessa, vaik-
ka jonain päivänä sähköinen ja-
kelukanava ottaisi ylivallan. 

Pudasjärvi-lehti on ennak-
koluulottomasti tarttunut myös 

koko Pohjois-Suomen näkö-
kulmasta tärkeisiin uutisai-
heisiin. Aluehallintoviraston 
näkökulmasta tarvitsemme pai-
kallisia mediatoimijoita paitsi 
oman työmme tekemisessä nä-
kyväksi, myös paikallisten ihmis-

Ylijohtaja Terttu Savolainen.

ten näkemysten ja mielipitei-
den välittämistä.

Terttu Savolainen
Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston 
ylijohtaja

Onnittelut 
10-vuotiaalle lehdelle!
Lehden kanssa asiointi 

on toiminut hyvin.
Hilkka ja Paavo 

Tihinen

10 

vuotta!

JU
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P
U
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LH
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2009-2019



6 7nro 34PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti22.8.2019 22.8.2019nro 34

Emeritusmaaherran tervehdys
Kunnioitettu juhlivan lehden 
toimitus, arvoisat lukijat! Sain 
lehden toimitukselta kohte-
liaan pyynnön tervehtiä juh-
livan lehden lukijoita. Synty-
mäjuuriltani pudasjärvisenä 
ja Livon kesäpaikan ahkerana 
käyttäjänä mielihyvin terveh-
din toimitusta ja lukijoita. En-
tisenä tiedemiehenä, poliitik-
kona ja maaherrana seuraan 
tarkasti syntymäpitäjän, Suo-
men ja maailmankin kehitystä. 
Yhdessä mainitut tasot muo-
dostavat kokonaisuuden, joka 
askarruttaa jatkuvasti mieltä. 

Takanani on yli seitsemänkym-
mentä elinvuotta sodan aika-
kaudesta nykypäivään. Aikajakso 
on ollut kaikilla tasoilla vahvaa 
kehityskautta Suomessa ja sen 
alueilla.

Elinympäristön varhainen 
kehityskuva Livon kotiportail-
ta koettuna oli niukkaa sekä ai-
neellisesti että henkisesti. Isän 
menetys sodassa aiheutti per-
heellemme jatkuvaa työtä ja 
ponnistelua elinolojen kehittä-
miseksi. Syvän maaseudun maa-
talous- ja metsätyöt sekä uitot 
piti kokea lapsuudesta lähtien. 
Se antoi pohjan arvostaa kou-
lutusta ja innosti pyrkimään 
eteenpäin. Sodanjälkeinen Pu-
dasjärvi oli asutustoiminnan, 
pienviljelyn, savotoiden ja vä-
estönkasvun pitäjä. Suomi tar-
vitsi kodit kasvavalle väestölle, 
työvoiman savotoille ja palve-
lut kansakunnan kehittämiseen. 
Nyt uusissa oloissa Pudasjär-
venkin on vielä nykyistä tehok-
kaammin etsittävä ratkaisuja tu-
levaan menestymiseen.

Työllä ja osaamisella Suomi 
on kehitetty hyvinvoinnin ja on-
nellisuuden kärkimaiden jouk-
koon. Keskimäärin asiat ovat 
hyvin, mutta alueiden ja väes-
töryhmien väliset hyvinvointie-

rot kasvavat kiihtyvästi. Erityi-
sesti syrjäseutujen asukkaiden 
elämä on entistä vaikeampaa. 
Kehitystä heikentävät väestö-
kato, työttömyys, palvelujen lo-
pettaminen ja alhainen tulotaso. 
Kansallinen politiikkakin kuvit-
telee sähköisten etäpalvelujen 
korvaavan koulujen, kauppojen, 
postienliikenteen ja viimeisim-
min taksien katoavat palvelut. 
Yleisen kehityksen ohella päät-
täjilläkin on hiipunut elinolojen 
tuntemus ja päätösten seuraa-
musten vastuullisuus. Puheet ja 
teot aluepolitiikasta ja tasoitta-
vista toimista ovat unohtuneet.

Suomen kansallinen päätän-
tä on etääntynyt ihmisten ar-
jesta. Vaaleista on tullut pää-
ministerikilpa puolueiden ja 
henkilöiden välillä. Kansakun-
nan pitkäjänteisen kehittämisen 
visio on hukassa. Suuret kan-
salliset tehtävät, kuten väestö-
politiikka, elinkeinot, työllisyys, 
koulutus, terveydenhuolto, so-
siaalitoimi ja kulttuuri ovat ly-
hytnäköisen politiikan näperte-
lyssä. Kansainvälisen taantuman 
ja kauppasotien heijasteiden 
alla tarvitaan nyt eri toiminto-
jen kansallisia strategioita höt-
töisen puoluepolitiikan tilalle. 
Hyvinvointi- ja onnellisuusval-

tion elinolojen turvaaminen 
edellyttää osaamista ja selkei-
tä päätöksiä kaikilla toimin-
nan tasoilla. 

Medialla on keskeinen 
vastuu tulevaisuuden raken-
tamisessa. Paikallislehdillä on 
läheisin kosketuspinta kan-
salaisiin. Tämä on havaitta-
vissa myös Pudasjärvi –leh-
den sisällössä. Mediatalojen 
viimeaikainen lehtien yhdis-
täminen on laimentanut pai-
kallisuutta, mikä kasvattaa ti-
laa paikallislehdille. Palvelujen 
kadotessa ja politiikan etään-
tyessä kylien väestöt pyrkivät 
nyt vahvistamaan yhteisölli-
syyttään ja paikallista identi-
teettiä. Tässä myös nyt juhli-
valla Pudasjärvi –lehdellä on 
merkittävän vaikuttajan roo-
li. Syrjäkylienkin väestön pyr-
kimyksiä on arvokasta tukea 
ja rohkaista.

Toivotan lehdelle, toi-
mitukselle ja lukijoil-

le suotuisaa aikaa tehdä 
menestyvää Pudasjär-

ven ja koko Koillismaan 
tulevaisuutta!

Eino Siuruainen  

Eino Siuruainen pitä-
mässä huhtikuussa juh-
lapuheen Pudasjärven 
seurakunnan 380-vuotis-
juhlassa. Kuva Heimo Tu-
runen.

Onnea
Pudasjärvi 

-lehti!

Uutisnälkään tosi vahva paukku
Pudasjärven pitäjässä tieto hyvin kulkee,
postipoika torstaina kun Pudasjärvi-lehden tuopi. 
Siitä saadaan uutisnälkään tosi vahva paukku, 
samalla myös postin tuojan tyhjentyy näin laukku.

Ei se ollut ennen vanhaan tällaista tää homma. 
Posti tuli lehti tuli, Pudasjärvi puuttui.
Miten sitä kotipuolen uutisnälkää poistais.
Toivottiin ja ja ooteltiin et joku keksis keinon.

Sitten tuli kuvioihin Savon poika Heimo.
Ryhtyi kohta poistamaan sen uutisnälän meiltä. 
Juhlavuosi kymmenen on tänään täyttä totta.
Pudasjärvi lehti meitä tiedonjanoon auttaa.
Saakoon onnentoivotukset lehden koko poppoo!

Iivari Jurmu
Lehden lukija Sarakylästä

Iivari Jurmu viime vuoden Sarakylän vattumarkkinoilla. 
Kuva Heimo Turunen.

MTK Pudasjärvi onnittelee
MTK-Pudasjärven johtokun-
ta toivottaa Hyvää syntymä-
päivää VKK-Medialle ja Pu-
dasjärvi-lehdelle!
MTK ja Pudasjärvi-lehti ovat 
tehneet hedelmällistä yhteis-
työtä koko vuosikymmen-
ten ajan. Pudasjärvi-lehti on 
ollut yhdistyksen äänitorvi 
kokousasioissa sekä tapah-
tumailmoittelun merkeissä. 
Kannanotot, uutiset ja mie-
lipidekirjoitukset maatalou-
den, metsätalouden ja maa-
seutuelinkeinojen puolesta 
ovat olleet aina tuttu näky 
lehden sivuilla. Lisäksi MTK-
Pudasjärvi on saanut vuosit-
tain tehdä maaseutuliitteen 
paikallislehteen. Tuottajayh-

distyksen johtokunta kiittää 
toimituksen väkeä kuluneista 
vuosista ja uskoo monipuolisen 
yhteistyön jatkuvan menestyk-
sellisesti jatkossakin.

Pekka Törmänen 
puheenjohtaja

Eero Hyttinen 
sihteeri 

Pekka Törmänen ja
 Eero Hyttinen viime kevää-
nä MTK Pudasjärven kevät-

kokouksen avauksessa. 
Kuva Heimo Turunen. 

Pudasjärven kaupunki 
onnittelee 10 –vuotiasta 

Pudasjärvi -lehteä ja kiittää 
hyvästä yhteistyöstä sekä 

positiivisen Pudasjärvi-viestin 
välittämisestä lukijoilleen.

LÄMPIMÄT
ONNITTELUT

Hyvästä yhteistyöstä kiittäen 
toivotamme onnea ja menestystä 
yli 20-vuotta toimineelle 
VKK-Media Oy:lle ja 
10-vuotiaalle Pudasjärvi-lehdelle!

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan VIRKISTYSMATKAlle 
soittamalla Kertulle 040 730 9481.

Kurenalan kyläyhdistys ry.

Sydämellisesti Onnea ja siunausta 
10-vuotiaalle Pudasjärvi-lehdelle

Yhteistyömme jatkukoon.

PudasjärVen eläkeläiset ry

Olemme tehneet ilmoituksia ja
 juttuja koko 10 vuoden ajan. 

Onnittelut 10-vuotiaalle Pudasjärvi-lehdelle!

Yhteistyömme on ollut 
miellyttävää ja saumatonta.

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Parhaimmat Onnittelut 
10-vuotiaalle Pudasjärvi-lehdelle!
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Sanomalehti on suomalaisille tärkeä 
– onnittelut kymmenvuotiaalle

Suomalaiset ovat perintei-
sesti olleet lukevaa kansaa. 
Osasyy tähän on varmasti 
suomalainen laadukas sano-
malehtitarjonta. Kuulumiset 
läheltä ja kaukaa on mones-
sa kodissa totuttu selaamaan 
aamukahvin äärellä. Nykyään 
moni saattaa katsoa aamun 
uusimmat kuulumiset älylait-
teen ruudulta. Tavasta viis, uu-
tiset ovat yhä osa monen ko-
din aamurutiinia.

Kuten lukuisat suomalai-
set, minäkin olen kasvanut 
kodissa, jossa aamu ei alkanut 
ilman sanomalehden lukemis-
ta. Jo alakoululaisena kiinnos-
tuin päivän sanomalehdes-
tä niin paljon, että tapanani 
oli vielä lehti isän käsistä aa-
mupalapöydässä. Isä oli kau-
kaa viisas ja antoi tyttärensä 
lukea lehden ensin kannesta 
kanteen.

Eduskunnan lehtisali on 
minulle yksi rakennuksen tär-
keimmistä paikoista. Sinne tu-
levat lähes kaikki Suomes-
sa julkaistavat sanomalehdet. 
Käyn salissa säännöllisesti lu-
kemassa kotialueeni lehtiä ja 
tuon sinne myös aina edus-
kunnassa käyvät vieraani. On 
ihana nähdä se riemastus, 
joka ihmisen kasvoilla loistaa 
hänen löytäessään lehtihyllyil-
tä oman kotipaikkakuntansa 
julkaisut. 

Vapaa ja riippumaton me-

Tytti Tuppurainen vieraili viime kevättalvella Pudasjärvellä vaalitilaisuudessa S-marke-
tin edustalla. Kuva Heimo Turunen.

dia on se kuuluisa neljäs valtio-
mahti, jonka tehtävä on tarjota 
kansalaisille ajantasaista tietoa 
yhteiskunnasta, sen ilmiöistä, ta-
pahtumista ja päätöksenteosta. 
Valemedian ja sinne tänne räis-
kivän nettipuheen aikana luotet-
tavan, hyvin jäsennellyn ja pun-
nitun kirjoitetun sanan merkitys 
korostuu entisestään.

Rinteen hallitusohjelman 
mukaan hallitus tukee sanan-
vapautta ja demokratian toimi-
vuutta vahvistamalla vastuulli-
sen median toimintaedellytyksiä 
ja kilpailukykyä sekä kansalais-
ten tasavertaisia mahdollisuuk-
sia saada luotettavaa tietoa ja 
sivistää itseään. Valeuutisoin-

nin leviämistä ehkäistään edis-
tämällä medialukutaitoa esimer-
kiksi opettajankoulutuksessa, 
kouluissa ja nuorisotyössä. En-
simmäisellä luokalla opittu luku-
taito oli minulle portti uuteen 
maailmaan ja rajattomaan tie-
donlähteeseen. Lukutaito onkin 
yksi osallisuuden väline, samoin 
taito ymmärtää lukemaansa.

Demokratian puolustami-
sen ja tiedon levittämisen lisäk-
si aluelehdillä on oma erityinen 
tehtävänsä. Paikallislehtien eko-
lokero on lähellä ihmistä. Ne 
ovat arjen suola ja ilo. Missään 
muussa mediassa ei pystytä vä-
littämään uutisia niin läheltä ih-
mistä. Joka kerta päästessäni 

paikallislehden haastatelta-
vaksi huomaan, miten tark-
kaan uutiset luetaan. Jo vuo-
sien ajan aina käydessäni 
Pudasjärvellä, on paikallisleh-
ti ollut kuvaamassa ja rapor-
toimassa vierailujani. En voi 
sanoin kuvailla, miten tärkeää 
se minulle on.

On kunnia-asia saada on-
nitella Pudasjärvi-lehteä vuo-
sikymmenen mittaisesta 
taipaleesta ja toivottaa me-
nestyksekästä tulevaisuutta.

Tytti Tuppurainen
Kirjoittaja on oululai-
nen kansanedustaja ja 
ministeri

ISO kiitos Vattumarkkinoiden 
talkooväelle ja kaikille mukana olleille!  

Sarakylän alueen kyläseura ry

Tämän ansiosta Vattumarkkinoiden järjestelyt 
onnistuivat erinomaisesti. 30 vuotta on pitkä aika 

eteenpäin katsottuna, mutta kulunut 30 v on 
mennyt hyvin nopeasti.

Kuvan Pudasjärvi-lehden 30v onnittelukukat 
olivat kunniapaikalla Vattumarkkinoilla. 

Kiitämme myös hyvästä ja 
pitkäaikaisesta yhteistyöstä 

Pudasjärvi-lehteä ja toivotamma 
10-vuotismerkkipäivänä 

Onnea ja menestystä!

Pudasjärven kaupungin 
tervehdys ja onnittelut 

Minulla on ilo ja kunnia on-
nitella Pudasjärvi-lehteä 
10-vuotisesta taipaleesta! Sa-
malla onnittelut emoyrityk-
selle VKK-Medialle jo kaksi 
kertaa pidemmästä toimin-
nasta. Pudasjärven kaupungin 
ja Pudasjärvi-lehden välinen 
yhteistyö on ollut antoisaa ja 
mutkatonta. Yrittäjäpariskun-
taa ja muuta henkilökuntaa 
on ollut aina helppo lähestyä 
kaupungin asioilla. He ovat 
myös itse olleet aktiivisia ke-
hittämään vuorovaikutusta 
eri toimijoiden välillä. Joka ta-
louteen jaettavana ilmaisja-
kelulehtenä Pudasjärvi-leh-
ti täyttää hienosti tehtävänsä 
niin kaupunkilaisten tiedon-
janon, yrityksien mainostar-
peiden kuin ajankohtaisten 
tapahtumienkin tiedonvälit-
täjänä. Lehden sisällössä nä-
kyy tekijöidensä kädenjälki ja 
mielestäni resursseihin näh-
den se on erinomaista. Mo-
nesti pitää ihmetellä, miten 
Heimo ja kumppanit ehtivät-
kin niin moneen paikkaan vii-
kon aikana. Tavallisen palkka-
työläisen eläkeiän on lehden 
Heimo ja Eila ovat ohitta-

neet, mutta yrittäjälläpä ei näy-
tä eläkkeelle olevan niin kiirettä 
tai mahdollisuutta. Toivottavasti 
kuitenkin joskus myös rauhoit-
tumiselle ja työtaakan keventä-
miselle on paikkansa. 

Minua lämmittää erityises-
ti Pudasjärvi-lehden tekemi-
sessä vahva yrittäjämäinen ote. 
Hommat hoidetaan nopeasti 
ja tehokkaasti sovitussa ajassa. 
Muutenkin yrittäjyys näkyy yrit-
täjäpariskunnan, Heimon ja Eilan 
tekemisessä. Heimo on toimi-
nut mukana myös yrittäjäjärjes-
tön toiminnassa. Hänellä on nä-
kyvä rooli Pudasjärven yrittäjien 
tiedottamisessa ja ennen kaik-
kea hän on ollut mukana toi-
vottamassa tervetulleeksi lähes 
kaikki viime vuosina Pudasjär-
velle tulleet uudet yrittäjät. Hä-
nen kalenteristaan tälle löytyy 
aina aikaa, mikä kertoo omal-
ta osaltaan Heimon arvomaail-
man tärkeysjärjestyksen kohdal-
laan olosta. Mikäpä voisi olla sen 
tärkeämpää kuin olla kannus-
tamassa uutta pudasjärveläistä 
toimijaa, joka tuo paikkakunnal-
le elinvoimaa ja toimeentuloa. 
Itsensä työllistävä yksinyrittä-
jä on hänelle yhtä tärkeä kuin 

isompikin. Pudasjärvi-lehti ei 
ole Heimon ja Eilan ainoa julkai-
su, vaan heillä on niin sanotusti 
monta rautaa tulessa, tai pitäisi-
kö sanoa monta lehteä painos-
sa. VKK-Median nettisivuilta voi 
käydä tutustumassa valikoimaan, 
joka kertoo aikaansaannoksista 
lahjomatonta kieltään. Siellä on 
pitkä lista niin säännöllisesti kuin 
ajoittainkin ilmestyviä julkaisuja. 

Erityishuomiona kannattaa 
muistaa, että Pudasjärvi-lehti 
on sähköisenä luettavissa mis-
tä päin maailmaa tahansa, joten 
reissussakin pääsee kaupunkim-
me asioita päivittämään. Mo-
net Pudasjärveltä kotoisin ole-
vat nykyisin muualla asuvat ovat 
kiitelleet myös, että on hienoa 
kun löytyy julkaisu, jossa heidän 
syntymäpitäjänsä asioita voi niin 
tarkkaan seurata. Toivottavas-
ti lehden nykyinen omistaja ym-
märtää paikallislehden arvon ja 
on turvaamassa toiminnalle pit-
kää ikää. 

Kiitokset Heimolle, Eilalle 
ja muille Pudasjärvi-lehden te-
kemiseen osallistuneille näistä 
vuosista ja parhaimmat onnen 
toivotukset myös Pudasjärven 
kaupungin puolesta! 

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen alkukesällä Pie-
tarilan lähiliikuntapuiston 
vihkiäisissä. Kuva Heimo 
Turunen.

Paljon onnea 
Pudasjärvi-lehti

10v!

PUDASJÄRVI

Lämpimät Onnittelut ja 
kiitokset antoisasta yhteistyöstä 

Pudasjärvi-lehdelle sekä 
VKK-Media Oy:lle!

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

liikennekOulu
kyytiPOjat

On juhlan aika!
Onnea 10-vuotiaalle Pudasjärvi-lehdelle!
Menestystä tuleville vuosikymmenille.

KAUPPATIE 5. PUH. 0400 537 550

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Onnittelemme 
10-vuotiasta 

Pudasjärvi-lehteä!

Pudasjärven 
luonnonsuojeluyhdistys ry 

onnittelee ja 
toivottaa 

suotuisia tuulia 
tulevaan!

kirPPis Pe 23.8. 
klO 11-15. körkön entisellä 

leipomolla 
lukiontie 1 Tervetuloa!
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Pudasjärven 
sydänyhdistys ry

Sydämelliset Onnittelut 
10-vuotiaalle

 Pudasjärvi-lehdelle!

Vasemmistoliiton Pudasjärven osasto
 kiittää Pudasjärvi-lehteä hyvin 

sujuneesta yhteistyöstä ja onnittelee 
10 vuotta kestäneestä taipaleesta.

Iloiset Onnittelut Pudasjärvi-lehdelle!
Kymmen vuotta sitten Pu-
dasjärvi-lehden päätoimit-
taja Heimo Turunen otti al-
lekirjoittaneeseen yhteyttä 

kertoen uudesta toimintan-
sa aloittavasta paikallislehdestä.  
Antoisa ja hedelmällinen kes-
kustelu käynnisti toimivan ja 

Sointu Veivo kaupungintalon valtuustosalissa viime tal-
vena silloisen eduskunnan varapuhemiehen Mauri Pek-
karisen vierailulla. Kuva Heimo Turunen.

saumattoman yhteistyön. Kulu-
neiden vuosien aikana Pudas-
järvi lehti on julkaissut suuren 
määrän sekä yksityishenkilönä 
että työhöni liittyvien asioiden 
tiimoilta kirjoittamiani juttu-
ja. Nuorten työpajan, Karhupa-
jan, toiminta on Pudasjärvi-leh-
dessä ilmestyneiden kirjoitusten 
ansiosta tullut kiitettävästi kun-
talaistemme tietoisuuteen.

Pudasjärvi-lehti on tullut 
tunnetuksi ihmisläheisestä, asi-
allisesta ja positiivisesta kun-
tamme asioiden tiedottamises-
ta. Tämä tyyli on ollut mieluisaa 
koettavaa ja luettavaa niin pai-
kallisille kuin kuntarajojen ul-
kopuolisillekin lehden lukijoille. 
Lehden tärkeästä merkityksestä 
voin esimerkkinä kertoa erään 
lukijan kokemuksen. Nuori poi-
ka tuli Pudasjärven keskustas-
sa vastaani selaten kävellessään 
vasta ilmestynyttä Pudasjärvi-

lehteä. Eriskummallista luku-
paikkaa ihmetellessäni hän 
kertoi hakeneensa kaupas-
ta lehden, koska jostain syys-
tä menneen kesän aikana hä-
nen kotiinsa postilaatikkoon 
ei ollutkaan tuotu odotet-
tua Pudasjärvi - lehteä. Tämä-
kin vahvistaa sen, että lehti on 
tarpeellisuutensa ja olemas-
saolonsa hienosti osoittanut 
ja ansainnut.

Mainiosta yhteistyös-
tä kiittäen, hienoja toimin-
tavuosia tulevaisuudelle 
toivottaen ja 10-vuotiasta Pu-
dasjärvi-lehteä onnitellen

Sointu Veivo
Lehden lukija ja juttujen 
kirjoittaja

Toivottaa Pudasjärven Eläkeliiton hallitus 
Heleena Talala puheenjohtaja 

Onnittelemme 10 vuotta täyttävää Pudasjärvi-lehteä, 
toimittajia ja muita toimihenkilöitä ansiokkaasta 

paikallisen uutisoinnin tuottamisesta. 
Yhteistyö on ollut avointa ja joustavaa. 

Painettua lehteä luetaan edelleen ja seurataan 
ilmoituksia ainakin ikäihmisten näkökulmasta. 

Onnea ja menestystä! 

Tiivistä yhteistyötä VKK-Median perustamisen 
aikoihin ja aina näihin vuosiin saakka. 

Matti Juntunen, Lohja 
VKK-Media Oy:n yrityksen vähemmistöosakas yli 10 vuoden ajan 

yhdessä Heimon ja Eilan kanssa. 

Suuret Onnittelut yrityksille 
sekä Heimolle ja Eilalle!

Tervehdys Utajärveltä

Parhaat onnittelut jo tässä 
vaiheessa, yritän tulla paikalle

avoimien ovien päivänä.
On ollut hienoa seurata mielenkiintoista persoonaasi ja 

yritystoimintasi monia vaiheita vuosikymmenten varrella. 
Asko Merilä

matkailuyrittäjä, Utajärvi

Onnittelut Ylivieskasta

Onnittelut pitkälle yrittäjäuralle ja pitkään lehtien ja 
painotuotteiden kustannusalalla toimijalle!

Meillä oli hyvää yrittäjälehtien yhteistyötä -90 luvulla ja 
vuosituhannen vaihteen jälkeenkin monien vuosien ajan.
Emme pääse käymään avoimien ovien päivänä, koska 

nykyinen yrityksemme Hotelli-ravintola Käenpesä viettää 
samaan aikaan 40 v juhlaa.

Esa Valli, Ylivieska

Parhaimmat 
Onnittelut 

menestyksekkäästi 
paikkakunnan asioista 

uutisoivalle 
Pudasjärvi-lehdelle ja 

sen vastaavalle 
toimittajalle 

Heimo Turuselle.

Toivottavat nykyiset ja 
entiset piiat ja rengit; 

Katariina, Terttu, Erkki, 
Sirkka-Liisa, Sara

Yhdistysten kanssa hyvää yhteistyötä
Pudasjärvi-lehti on tehnyt 
koko toimintansa ajan tii-
vistä yhteistyötä eri yhdis-
tysten kanssa. Pudasjärven 
Invalidit ry käyttää Pudas-
järvi-lehteä ilmoitus- ja tie-
dotuslehtenään. Yhdistyk-
sen jäsenet huolehtivat myös 
lehden ilmestymisaamuna 
torstaisin lehtinippujen ja-
kamisen Kurenalan kaup-
poihin. 10-vuotistoiminnan 
avoimien ovien päivänä yh-
distyksen aktiivit ovat lu-
pautuneet auttamaan kävi-
jöiden kahvituksessa.

Pudasjärven Invalidit ry:n hallituksen jäseniä vierailemassa lehden toimitiloissa juhlaviikolla Kyllikki Hanhisuanto, Annik-
ki Ylitalo, Esa Viuhkola, Terttu Salmi (myös Pudasjärvi-lehden väkeä) ja Pirjo Stenius. Kuvassa myös Pudasjärvi-lehden 
pitkäaikainen työntekijä Katariina Niemitalo. 

Pudasjärven Maa- ja Kotitalousnaisten kanssa on tehty tiivistä tiedottamisyhteistyötä vuo-
sien ajan. Puheenjohtaja Raija Kälkäjä kävi lehden toimituksessa onnittelukäynnillä jo hie-
man etuajassa. Onnittelukukat otti vastaan lehden tekemisestä vastaava Heimo Turunen. 

10 

vuotta!
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Pudasjärven kaupunki jär-
jesti lomakauden jälkeen 8.8. 
lehdistölle esittelytilaisuu-
den Hyvän Olon Keskuk-
sen rakentamishankkeesta. 
Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen kertoi Pudasjärven 
kaupungin historian suu-
rimman rakennushankkeen 
hirsisen monitoimikeskuk-
sen toteutuvan kaupungin 
ja YIT:n yhteistyönä. Hy-
vän Olon Keskus toteutetaan 
elinkaarimallilla ja se käsit-
tää tilat terveydenhuollon, 
kuntoutustoiminnan, sosi-
aalitoimen, kulttuuritoimen, 
kirjaston ja nuorisotoimen 
tarpeisiin. Rakennukseen tu-
lee myös 300 hengen audito-
rio, kokoustiloja sekä kolme 
liiketilaa. Hankkeen brutto-
ala on 9300 neliömetriä, ko-
konaisarvon ollessa noin 43 
miljoonaa euroa. Hanke ra-
hoitetaan leasing-rahoituk-
sella Kuntarahoituksen toi-
mesta. Rakennustyöt ovat 
alkaneet elokuussa ja raken-
nus valmistuu syyskuussa 
kahden vuoden kuluttua.  

Yleisesittelyssä rakennus-
kokonaisuuden suunnitteli-
ja arkkitehti Laura Sorri Ark-
kitehtitoimisto Lukkaroinen 
Oy:stä kävi läpi hankkeen si-
säisiä toimintoja, palveluja ja 
arkkitehtuuria. YIT:n alue-
johtaja Marko Palonen kertoi 
rakentamisvaiheista ja aika-
taulusta sekä ylilääkäri Tuu-
la Saukkonen Oulunkaaren 
kuntayhtymästä esitteli ter-
veysaseman ja siihen liitty-
vän perhekeskuksen toimin-
taa.  

Toimivat ja  
terveet tilat
Terveyspalvelujen puolelle 
uuteen Pudasjärven Hyvän 
olon keskukseen tulee hoi-
to- ja kuntoutusosasto, dia-
lyysiosasto, terveysaseman 
lääkäri- ja hoitajavastaan-
otot, päivystys-, rtg- ja la-
boratoriopalvelut, kuntou-
tuspalvelut (2.krs) ja suun 

terveydenhuolto (2.krs). Toi-
sen kerroksen perhekeskuk-
sen yhteyteen sijoittuvat 
terveyspalveluista mielen-
terveyspalvelut.

Erityisen tärkeänä asia-
na pidetään sitä, että sekä 
työntekijöille, että asiakkail-
le saadaan toimivat terveet 
tilat. Uudessa Hyvä olon 
keskus -rakennuksessa to-
teutuvat kaikkien sote-pal-
veluiden integroituminen. 
Hirsirakennus tuo rauhoitta-
vaa ilmapiiriä, uudet tilarat-
kaisut ja monien eri palve-
luiden sijoittuminen uuteen 
rakennukseen tuo palvelut 
monipuolisesti kuntalais-
ten saataville. Samalla mah-
dollistuu eri sote toiminto-
jen aito integroituminen ja 
eri toimijoiden työskentely 
ja yhteistyö helpottuvat.

Tilojen sijoitteluun 
kiinnitetty  
erityishuomio
Rakennuksessa terveyspal-
veluiden tilojen suunnitte-
lussa on kiinnitetty hienosti 
huomiota tilojen sijoitteluun 
niin, että sekä potilaiden, 
että työntekijöiden kannal-
ta erilaiset siirtymämatkat 
olisivat mahdollisimman ly-
hyitä ja näin saadaan palve-
lut toimiviksi.

Hoito- ja kuntoutusosas-
ton puolella huoneratkaisut 
ovat pääsääntöisesti toteu-
tettu yhden hengen potilas-
huoneina, osaan on jätetty 
varaus toiselle potilaspai-
kalle. Näitä huoneita voi-
daan myös hyödyntää tilan-
teissa, joissa omainen haluaa 
jäädä yöpymään läheisen-
sä kanssa esim. saattohoito-
tilanteissa. Kaikkiin potilas-
huoneisiin on suunniteltu 
omat WC- ja suihkutilat, jo-
ten ratkaisulla voidaan hy-
vin ehkäistä infektioiden le-
viämistä ja luodaan potilaille 
intimiteettisuojaa. Myös var-
sinaisia infektiohuoneita on 
suunnitelmassa.

Päivystyksen suunnitte-
lussa on saatu aikaan hyvät 
seurantatilat potilaille, jotka 
sitä tarvitsevat. Päivystyk-
sen suunnittelussa on myös 
huomioitu tilojen toimivuus 
viikonloppupäivystyksessä. 
Tilaratkaisut mahdollistavat 
myös vastaanotolla käytössä 
olevan nykyaikaisen toimin-
tamallin taustatyötiloineen 
ja hiljaisen työn tiloineen.

Myös asiakkaiden odo-
tustilat ovat viihtyisät ja 
mahdollistavat samalla 
myös kirjastopalvelujen käy-
tön. 

Oulunkaaren  
ensimmäinen  
perhekeskus  
Pudasjärvelle
Oulunkaaren kuntayhtymän 
alueella toimii verkostomai-
nen perhekeskus, jossa las-
ten ja perheiden palvelut si-
jaitsevat fyysisesti osittain 
eri toimipisteissä, mutta työ-
tä tehdään perhekeskeisesti 
ja monialaisessa yhteistyös-
sä yli hallintokuntarajojen. 
Perhekeskusverkosto toimii 
niin, että jokainen lapsi ja 
perhe saavat tarvitsemansa 
tuen ja avun oikea-aikaisesti. 

Hyvän Olon Keskus 
Pudasjärven kaupungin historian suurin rakennushanke

Oulunkaaren ensimmäinen 
fyysinen perhekeskus toteu-
tuu Pudasjärvellä, kun Hy-
vän Olon keskus valmistuu 
syyskuussa 2021. 

Pudasjärven Hyvän Olon 
keskuksessa mahdollistuu 
myös lapsiperheiden avoin 
kohtaamispaikkatoiminta. 
Rakennukseen, perhekes-
kusta lähelle tuleva kirjaston 

lastenosasto ja rakennuk-
sen muut kokoontumisti-
lat mahdollistavat avoimen, 
kynnyksettömän toimin-
nan, jossa perheet voivat tul-
la tapaamaan muita samas-
sa elämänvaiheessa olevia 
perheitä, vaihtamaan aja-
tuksia ja kuulumisia sekä 
tapaamaan eri alojen am-
mattilaisia, jotka voivat pi-

tää esimerkiksi alustuksia 
ajankohtaisista lapsiperheitä 
koskettavista aiheista tai esi-
merkiksi perhevalmennusta 
ensimmäistä lastaan odotta-
ville perheille. Perhekeskuk-
sessa toteutetaan myös muu-
ta vanhemmuutta tukevaan 
ryhmätoimintaa.

Heimo Turunen

Hyvän Olon Keskus -hankkeen esittelytilaisuudessa olivat kaupungin edustajina tekninen 
johtaja Eero Talala, palvelukokonaisuuden koordinaattori Auri Haataja, kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anni-Inkeri Törmänen. Arkkitehti Lau-
ra Sorri Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy:stä kävi läpi hankkeen sisäisiä toimintoja, pal-
veluja ja arkkitehtuuria, rakentamisesta kertoi YIT:n aluejohtaja Marko Palonen ja terveys- 
aseman ja perhekeskuksen toimintoja esitteli Oulunkaaren ylilääkäri Tuula Saukkonen.

Hyvän Olon Keskus on näyttävä maamerkki Oulu-Kuusamo -valtatien varrella. 

Suunnittelijan havainnekuva kaiken keskellä olevasta pääaulasta.
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syyssiiVOus!
kerääMMe nurkistanne 
rOMuakut. Myös autO-

rOMut ja talOusrOMut käy.
Hinta sovitaan paikan päällä.

Noudetaan paikan päältä.
Puh. 046 661 5543. Romun kerääjä

Parhaimmat 
Onnittelut 

Pudasjärvi-lehdelle 
10-vuotisesta 
uutisoinnista.

Kipinän 
kyläseura ry.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

Pudasjärvi-lehdellä 
monivaiheinen 10 vuoden historia

Pudasjärvi-lehti on ilmes-
tynyt 10 vuotta joka viikko 
vuoden 2009 elokuun alus-
ta lähtien. Ensimmäinen nu-
mero ilmestyi syyskuussa 
2008, ja sen jälkeen loppu-
vuonna kuusi kertaa. Vuo-
den 2009 heinäkuun lop-
puun saakka lehti ilmestyi 
joka toinen viikko, kunnes 
elokuun alusta muuttui jo-
kaviikkoiseksi. Alkuvuosi-
na ilmestymispäivä oli kes-
kiviikko. Vuosina 2015 -2018 
perjantai ja tämän vuoden 
alusta alkaen ilmestymispäi-
väksi muuttui torstai. 

Laajalla Pudasjärven alu-
eella lehden jakelun on hoi-
tanut Posti, kunnes tämän 
vuoden huhtikuun alusta 
Kurenalan alueella hieman 
laajennettuna, jakelu siir-
tyi Kalevan jakajien aamuja-
keluun. Nyt yli puolet noin 
4300 kappaleen levikistä jae-
taan jo varhain torstaiaamu-
na ja Posti jakaa edelleen ha-
ja-asutusalueen noin 2000 
kappaletta.

Merkittävää on, että Pu-
dasjärvi-lehti näkyy koko-
naan netissä jo keskiviikko-
na kello 16 alkaen. Siitä on 
tullut myönteistä palautet-
ta niin ilmoittajien kuin luki-
joittenkin taholta. Lukijoita 
on ympäri Suomea ja myös 
ulkomailla. 

Lehden omistuksessa 
vaihdoksia
Lehden perustivat Eila Lah-
tinen ja Heimo Turunen. 
Yrittäjyyttä on kummallakin 
pitkän aikaa. Eilalla jo yli 20 
vuotta ja Heimolla vuodesta 
1971 alkaen eli 48 vuotta. 

Huhtikuun alusta 2015 
Joutsen media Oy osti Pu-
dasjärvi-lehden kustannus-
oikeudet Lahtiselta ja Turu-
selta, jotka jatkoivat lehden 
tekemistä heidän perusyri-
tyksensä VKK-Median ni-
missä alihankintana Joutsen 
Medialle. Tässä vaiheessa 
Eila Lahtinen jättäytyi pois 
Pudasjärvi-lehden päivittäi-
sistä toiminnoista keskittyen 
Turusen ja Lahtisen omista-
man, Iissä joka toinen viikko 
ilmestyvän, IiSanoman teke-

miseen. 
Joutsen Media Oy myi 

syksyllä 2018 kustannus-
oikeudet Kaleva365 Oy:lle, 
kun valtaosa Joutsen Medi-
an toiminnoista siirtyi loka-
kuusta 2018 Kalevan omis-
tukseen. VKK-Media Oy on 
edelleen vastannut Pudas-
järvi-lehden tekemisestä ja 
sopimus Kaleva365 Oy:n 
kanssa jatkuu toistaiseksi. 

Henkilökunta ja  
avustajat
Pudasjärvi-lehden tekemi-
sestä vastaavat Heimo Turu-
nen toimittajana ja ilmoitus-
myyjänä. Ilmoitusmyyjänä 
on toiminut viime vuoden 
syksystä lähtien Terttu Sal-
mi. Hän ottaa myös valo-
kuvia ja kirjoittelee juttu-
ja. Sivujen taittamisen on 
hoitanut noin kuuden vuo-
den ajan Katariina Niemi-
talo ja hoitaa myös lehden 
ilmoitusten ja tilausten las-
kuttamisen. Lehden päätoi-
mittajan vastuu on Oulussa 
ilmestyvän, Kalevan omis-
taman lehden, Forum24 
päätoimittaja Martti Turu-
sella. Aktiivisena toimitta-
ja-avustajana on toiminut 
muun muassa Rauni Räisä-
nen. Pienestä henkilökun-
nasta huolimatta lehdissä on 

monipuolinen ja koko laa-
jaa Pudasjärveä kattava si-
sältö. Se on mahdollista ak-
tiivisten avustajien toimesta. 
Käytännössä yli puolet leh-
den jutuista ja valokuvis-
ta ovat lehden uskollis-
ten avustajien tekemiä. He 
edustavat eri kyliä, ammat-
tiryhmiä, katsantokantoja, 
monipuolisesti erilaisia har-
rastusryhmiä, eri ikäryhmiä 
ja -sukupuolta. Myös eri yri-
tysten ja yhteisöjen työnteki-
jät ovat kunnostautuneet tie-
dottamisessa ja sieltä kautta 
myös tulee juttuja Pudasjär-
vi-lehteen. Avustajat ovat 
siis lehden kantava voima.

Lehden toiminta-aika-
na on ollut monia ihmisiä 
töissä ja muun muassa pit-
käaikainen työntekijä Sirk-
ka-Liisa Tuomaala siirtyi jo 
muutama vuosi sitten eläke-
päiville.

Heimo Turunen ja Eila 
Lahtinen toimittivat alussa 
lehteä kahden vuoden ajan 
Oulusta käsin, toimisto oli 
keskellä Pudasjärveä Toritie 
2:ssa. Vuonna 2010 yrittäjät 
muuttivat Pudasjärvelle ja 
lokakuusta 2010 lehden toi-
mitilat ovat sijainneet Hon-
kasenkankaalla Korpitie 
6:ssa Turusen ja Lahtisen ti-
lavassa omakotitalossa. 

7.-8.9. ja tarjoamme osallistujille 
palvelujamme puoleen hintaan:

T:mi Hanttihommat 
Pekka Kinnunen 

kannustaa osallistumaan 25-35 km matkoille.
Osallistumismaksu 15 €, sis. tarjoilut ja arvonnat.

SoVen 24 H KäVely-
juoKSuTaPaHTumaan

Kannustamme osallistumaan

Hieronta- ja liikuntapalvelut 
Tomi Illikainen

*  Klassinen hieronta, urheiluhieronta, 
 faskia- eli lihaskalvohieronta, kineesioteippaus

ajanvaraukset 040 148 0553
Kauppatie 5, Pudasjärvi, Hieronta Kari Kären tilat

jalkahoitaja 
Pirjo leino
* Jalkahoidot

ajanvaraukset 040 187 1760
Varastotie 5, Pudasjärvi

molempiin varaukset 
9.-12.9. välisenä aikana.

Onnea Heimolle ja Eilalle 
10-vuotiaasta Pudasjärvi-lehdestä!

Kiitos paikkakunnan uutisoimisen huolehtimisesta sekä 
rakentavasta, yrityksiä lähentävästä yhteistyöstä.

Lopuksi
Pudasjärvi-lehti on saavutta-
nut Pudasjärvellä merkittä-
vän aseman ilmoituksissa ja 
tiedon välittämisessä. Leh-
den omistajana on Kaleva, 
vahva Pohjoissuomalainen 
lehti- ja painotalo sekä jake-
luyhtiö. Lehden tekijänä on 
lehdestä vastuun kantava, 
sitoutunut ja paikkakunnan 
asiat tunteva pudasjärvinen 
yritys VKK-Media Oy, joka 
juhlii yli 20-vuotista toimin-
taa samanaikaisesti Pudas-
järvi-lehden 10-vuotispäivän 
kanssa.

Pudasjärvi-lehden tavoit-
teena on toimia ja palvella 
edelleen merkittävänä kau-
punki-lehtenä kehittää myös 
koko ajan toimintaa. 

Heimo Turunen
Ps. Tervetuloa lettukah-

ville perjantaina 23.8. klo 
10-15 Korpitie 6 Pudasjärvi-
lehden 10v ja VKK-Median 
20v toiminnan merkeissä!

Meillä on myös saatava-
na Venetsialaisten lippuja 
ennakkohintaan 15 €, Jyrk-
käkosken huvikeskuksen 
portilla la 31.8. 20 €.

Myydään 
tilaMaitOa!

Valtaosa karjasta 
lapinlehmiä, 

tila Pärjänsuolla. 
1,50 €/litra, 
itsenoutaen. 

Yhteydenotot
puh. 045 324 9675/ 

Mirka Väyrynen.

Pudasjärvi-lehteä tekevän VKK-Media Oy:n henkilökunta Heimo Turunen, Eila Lahtinen, 
Terttu Salmi ja Katariina Niemitalo. 

Vuonna 2010 Pudasjärvi-lehden ja VKK-Media Oy:n henkilökunta yhteisessä kuvassa: An-
nika Heikkinen ja tytär Veera, Ensio Koivula, Kati Saukko, Heimo Turunen, Eila Lahtinen ja 
Sirkka-Liisa Tuomaala.
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Pudasjärvellä tehdään hartiavoimin töitä kaupungin elinvoiman 
ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi, sekä kuntalaisten hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Tärkeimpänä kantavana voimana kunnan ole-
massaolon ja kasvun kannalta ovat toimivat ja laadukkaat pe-
ruspalvelut sekä puitteet, joissa nämä palvelut tuotetaan. Pu-
dasjärven historian mittavin rakennushanke, Hyvän olon 
keskus, vastaa valmistuessaan moniin kuntalaisten perustar-
peisiin. Samoin toimivat ja turvalliset liikenneyhteydet sekä 
tiestö ovat arjen sujuvuuden sekä ympäristön viihtyisyyden 
kulmakivi. Tästäkin on Pudasjärvellä otettu koppi. Vuokra-asu-
misen suosio kasvaa valtakunnallisesti ja Pudasjärvellä asun-
noista on huutava pula. Tähän on helpotusta jo saatu ja lisää on 
tulossa. Investoinnit ovat suuria, mutta välttämättömiä. Vaik-
ka hintalappu on kova, on näiden hankkeiden myötä olemas-
sa mahdollisuudet kuntastrategian tavoitteiden saavuttamisek-
si. Ilman investointeja ei ole kasvua eikä kehitystä.

Monet asiat etenevät hienosti, mutta kehitettävääkin on. 
Yksi asia nousee kerta toisensa jälkeen mieleen pyörimään, ni-
mittäin ammatillisen koulutuksen tilanne Pudasjärvellä. OSA-
On Pudasjärven yksikön tilanne on puhuttanut jo vuosia ja toi-
mintaa onkin muutettu ja kehitetty. Kaupungin maksamat ns. 
tappiolaskut alkavat olla kestämättömällä tasolla. Vuoden 2018 
osalta kaupunki maksoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymäl-
le tätä alijäämälaskua yli 550 000 euroa. Ammatillisen koulu-
tuksen säilymisen täytyy olla kaupungillemme itseisarvo. Ilman 
mahdollisuutta ammatilliseen koulutukseen peruskoulun jäl-
keen, on päivän selvää, että yhä suurempi määrä nuorisostam-
me muuttaa peruskoulun jälkeen muualle. On harmillista, ettei 
Suomessa tilastoida paluumuuttajien määrää, sillä olisi valtavan 
mielenkiintoista seurata, kuinka moni muualle opiskelemaan 
lähtenyt nuori on myöhemmin palannut kotikuntaansa. 

A-Studiossa 29.7. haastateltavana ollut aluetutkija Timo 
Aro korosti, kuinka muuttotappion kanssa painivien pienten 
kuntien pitovoima on tärkeämpää, kuin vetovoima uusiin kun-
talaisiin. Pitovoimalla Aro tarkoittaa sitä, kuinka tyytyväisiä ny-
kyiset asukkaat ja alueen toimijat ovat palveluihin, kuinka su-
juvaa arki on ja kuinka viihtyisänä paikkakunta koetaan. Aro 
nostaa koulutusmahdollisuudet yhdeksi tärkeimmistä pitovoi-
matekijöistä työpaikkojen ohella. Aron kanssa on helppo olla 
samaa mieltä. Erityisen arvokkaita kunnan kannalta koulutus-
mahdollisuudet ovat silloin, kun voit opiskella alaa, jolta on 
mahdollisuudet työllistyä paikallisesti ja jäädä paikkakunnalle 
asumaan. Meidän tulee tehdä kaikki mahdollinen sen eteen, 
että ammatillinen koulutus paikkakunnallamme säilyy. Keinoja 
on, ne tulee vain selvittää ja ottaa rohkeasti käyttöön.

Loppuun vielä knoppitietona: ammatillinen koulutus hou-
kuttelee nuorisoa, sillä valtakunnallisesti vuonna 2017 lukiossa 
opiskeli 103 753 henkilöä, kun vastaava luku ammatillisen kou-
lutuksen puolella oli 326 952 (lähde: Tilastokeskus). Tarvitsem-
me täällä Pudasjärvellä molempia.

Mirka Väyrynen
kaupunginhallituksen jäsen

Meille kaikille ja 
meitä varten

Virkistysuimala Puikkarin allasosaston korjaustarve on osoit-
tautunut ennakoitua suuremmaksi. Tämän hetkisen arvion mu-
kaan allasosaston korjaus kestää ainakin tämän vuoden lop-
puun. Esimerkiksi koululaisten uimakouluja, kansalaisopiston 
vesijumppia ja muita allasosastolle suunniteltuja toimintoja ei 
voida järjestää syyslukukaudella. 

Kuntosali on toiminnassa ja Puikkarin kassapiste avataan 
maanantaina 2.9. alkaen. Kassa on avoinna arkisin ma, ke ja pe 
kello 8-16 sekä ti ja to kello 10-18. Kassan aukioloaikoina kun-
tosalin kulkulätkiä voi käydä päivittämässä ja kulkea kuntosalil-
la hyvinvointipassilla, kertamaksuilla ym. 

Pahoittelemme tapahtunutta ja toivomme, että Puikkari 
saadaan taas käyttöön kevätlukukauden alusta, entistä ehom-
pana. 

Kaupunki tiedotus 

Puikkarin allasosasto 
suljettuna vuoden 
loppuun saakka

Defibrilaattori yhteisöjen käyttöön
Pudasjärven Urheilijat ry 
on hankkinut Tuurituval-
le defibrilaattorin. Syötteen 
Maansiirto Oy ja Op Pudas-
järvi ovat tukeneet laitteen 
hankintaa täysimääräisesti. 
Tämän lahjoituksen vuoksi 
Pudasjärven Urheilijat luo-
vuttavat laitetta eri yhteisö-
jen käyttöön heidän omiin 
tapahtumiin. Laite oli Sara-
kylän vattumarkkinoilla ja 
Iijokisoudussa. Laite on aina 

Syötteen Maansiirto Oy:n yrittäjä Jari Särkelä on järjestä-
nyt Pudasjärven urheilijoiden Marko Koivulan kanssa, että 
Defibrilaattori on saatavilla  – kaiken varalta – Pudasjärven 
eri tapahtumissa.

mukana Pudasjärven Urhei-
lijoiden omissa tapahtumis-
sa. Yhteisöt voivat tehdä lai-
navaraukset Tuurituvalta.

Maallikkokäyttöön tar-
koitettu neuvova sydänis-
kuri toimii erillisillä akuilla 
tai paristoilla pitkiäkin aiko-
ja (jotkin mallit jopa 5 vuot-
ta) ilman latausta, joten se 
ei edellytä toimiakseen jat-
kuvaa verkkovirtaa. Laittee-
seen on esikytketty valmiiksi 
kertakäyttöiset liimapintai-
set defibrillointielektrodit. 
Neuvovan defibrillaattorin, 
niin sanotun ”maallikkosy-
däniskurin”, käyttöä ei ole 
Suomessa rajoitettu lain pe-
rusteella, vaan kuka tahansa 
voi käyttää laitetta. Neuvova 
defibrillaattori analysoi au-
tettavan rytmin ja antaa is-
kun vain, mikäli se on tar-
peen. Laitteella ei voi siis 
aiheuttaa vahinkoa autetta-
valle. Laite neuvoo käyttä-
jää puheella ja liimapintaiset 
elektrodit on helppo kiinnit-
tää havainnollisten kuvien 
ohjeistamana potilaan rinta-
kehälle. HT

Tuurituvalta voi lainata de-
fibrilaattoria erilaisiin ta-
pahtumiin ja tilaisuuksiin.

Polkujuoksuryhmä 
aloitti toiminnan vauhdikkaasti
Pudasjärvellä aloitti toimin-
nan Team Nordic Trail polku-
juoksuryhmä. Ensimmäinen 
kokoontuminen oli Jyrkkä-
kosken kankaalla sunnun-
taina 18.8. Mukana oli vii-
tisentoista liikkumisesta ja 
kuntoilusta kiinnostunutta. 
Suurin osa ilmoittautui jäse-
neksi ryhmään, joka kokoon-
tuu tästä eteenpäin tunnin 
mittaiseen ohjattuun liikun-
ta- ja treenituokioon joka sun-
nuntai kello 16.30 Jyrkkä-
koskelle. Ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla vetäjinä 
olivat polkujuoksuissa kan-
sainvälisissäkin kisoissa me-
nestynyt Pudasjärven Urhei-
lijoita edustava Riikka Tulppo 
Limingasta sekä Mari Laak-
konen ja Lasse Moilanen, jot-
ka tulevat toimimaan Pudas-
järven ryhmän vetäjinä.

Ruotsissa vuonna 2013 pe-
rustettu Team Nordic Trail on 
kasvanut nopeasti ja joukois-
sa juoksee jo tuhansia tiimiläi-
siä metsänpoluilla sekä Ruot-
sissa, Suomessa, Norjassa että 
Tanskassa. Toiminnassa kes-
kitytään elämykseen ja yh-

teisöllisyyteen. Suomeen toi-
minta rantautui kaksi vuotta 
sitten ja TNT-juoksuryhmiä 
on jo yli 25 paikkakunnalla; 
Pohjois-Pohjanmaalla Oulus-
sa, Raahessa ja Haapavedellä. 
Toiminta on kasvamassa uu-
sille paikkakunnille.

Ryhmien polkujuoksuhar-
joituksissa on tavoitteena in-
noittaa ihmisiä liikkumaan 
luonnossa. Harjoitukset sopi-
vat eri tasoisille juoksijoille ja 

siten on mahdollisuus harjoi-
tella polkujuoksua kunnosta 
tai kokemuksesta riippumat-
ta. Toimintaan kuuluu toki 
myös kilpa- että elämysmat-
kat ympäri maailmaa, aina 
hyvässä seurassa.

Pudasjärven ryhmän ve-
täjät Mari Laakkonen ja Las-
se Moilanen toivottavat ryh-
mään mukaan myös uudet 
kuntoilusta ja liikkumisesta 
kiinnostuneet jäsenet. Tree-

neihin voi tulla tutustumaan 
milloin vain, harjoitukset 
pyörivät tästä eteenpäin ym-
päri vuoden. Toiminta otet-
tiin myös ilolla vastaan Pu-
dasjärven Urheilijoiden 
kuntourheilujaostossa. Sovit-
tiinkin, että harkitaan jo lähes 
viiden vuoden ajan toimineen 
sunnuntai-iltojen kävelyjen 
sovittamista TNT-ryhmän 
ohjelmaksi. HT

Harjoitukset sopivat eri tasoisille ja ryhmään voi liittyä kunnosta tai kokemuksesta riippumatta. 

TNT-polkujuoksuryhmän ensimmäiseen kokoontumiseen osallistui viitisentoista luonnos-
sa liikkumisesta kiinnostunutta henkilöä.
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Lukijoitten mielipiteitä 
Pudasjärvi-lehdestä

Kysyimme seuraavaa:
1. Missä muodossa ensisijaisesti luet  

Pudasjärvi-lehden?
2. Minkä koet hyvänä Pudasjärvi-lehdessä?  

Entäpä huonona?
3. Mitkä asiat eniten kiinnostavat lehdessä?
4. Mitä pidät lehden ulkoasusta?
5. Terveiset lehdelle 10 vuoden toiminnan  

johdosta!

Teimme mielipidegallupin Pudasjärvi-lehden 
lukijoille kuluneesta kymmenestä vuodesta.

Hillevi Karppinen 
Kajaanista:
1. Paperi.
2. Asiallinen lehti.
3. Jutut.
4. Asiallinen, siisti.
5. Pitkää ikää lehdelle!

Taritta Naumanen:
1. Paperi.
2. Paikalliset uutiset. Ei huo-

noa.
3. Uutiset pudasjärveläisistä 

asukkaista.
4. Hyvältä näyttää. 
5. Onnea ja menestystä tule-

vaan.

Kauno Timonen:
1. Paperi.
2. Uutisointi pienistä ja isom-

mista tapahtumista. Ilmai-
nen. Ei huonoa.

3. Jutut ja ilmoitukset.
4. Sopiva.
5. Onnittelut!

Raija Laurila ja Minni Oulaisista:
1. Netissä.
2. Ilmaisjakelu ja voi lukea netissä, pienet kyläuutiset. Ei huonoa.
3. Paikalliset ilmoitukset ja jutut, muut kyläuutiset.
4. Hyvä ilme lehdessä.
5. Hyvää jatkoa lehteen yhä ja tulevaisuudessa!

Kari Ojala:
1. Paperi.
2. Paikkakunnan uutiset. Ei 

huonoa.
3. Kaikki.
4. Hyvä.
5. Jatkakaa samaan malliin.

10 

vuotta!
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Kide Hotel by Iso-Syöte 
Vahvuutena kiertotalous, ekologisuus, 

digitaalisuus 
Iso-Syötteen asema matkai-
lukeskittymänä vahvistuu, 
kun uusi KIDE Hotel by Iso-
Syöte avaa ovensa marras-
kuussa 2019. Hotellissa yh-
distyvät kiertotalouden, 
ekologisuuden ja digitaali-
suuden elementit aivan uu-
della tavalla. Ympäristöön 
ja ekologiseen kestävyyteen 
liittyvät tekijät ovat ohjan-
neet kotimaisesti valmiste-
tun hotellin rakentamista ja 
yhteistyökumppanivalinto-
ja. Uuden lähestymisen saat-
telemana Iso-Syötteen hotel-
li Kide tuo Pohjois-Suomen 
hotellitarjontaan uutta väriä 
ja lunastanee paikkansa eri-
tyisesti kestävän matkailun 
arvopohjan omaavien kulut-
tajien keskuudessa.  

Iso-Syötteelle valmistu-
va hotelli lähtee tavoittele-
maan perinteisen ja moder-
nin hotelliliiketoiminnan 
yhdistämistä uuden hotel-
lin johtajaksi valitun Jarkko 
Koskenmäen luotsaamana.

– Olemme nyt raken-
tamassa täysin uutta asia-
kaskokemusta, jossa pe-
rinteisesti etäiseksi koetut 
digitaaliset palvelut yhdisty-
vät sujuvasti korkeaan asia-
kaspalvelukokemukseen ja 
toimivaan matkailuelämyk-

seen, Koskenmäki kertoo.
Yhä useammat asiakkaat 

pyrkivät valitsemaan lomal-
leen ympäristöystävällisen 
matkailutuotteen. Ekohotel-
liksi luokitellussa Kide-ho-
tellissa pyrkimyksenä on 
toimia tavalla, joka suojelee 
ympäristön tasapainoa. Tä-
män merkitys on Syötteen 
luonnonkauniin kansallis-
puiston alueella erityisen 
tärkeä. Iso-Syötteen uudes-
sa hotellissa ekologisuudes-
ta odotetaan myös kilpailu-
tekijää.

Terentjeffin perheen omistama Iso-Syötteen laskettelukeskus on kasvava matkailukeskit-
tymä luonnonkauniin Syötteen kansallispuiston ympäröimänä. 60-huoneinen Hotelli Kide 
avaa ovensa marraskuussa Iso-Syötteen parhaalla paikalla, aivan laskettelurinteiden juu-
ressa.

– Luonnosta ja paikalli-
suuden ylläpitämisestä huo-
lehtiminen koetaan yleisesti 
tärkeäksi, mutta valitettavan 
usein siihen yhdistyvät her-
kästi mielikuvat niukkuu-
desta, uhrautumisesta ja 
luopumisesta. Uudessa ho-
tellissa on yhdistetty moder-
ni tekniikka ja ympäristöä 
kunnioittava ajattelu, joka 
mahdollistaa vastuullisen 
matkailuelämyksen laadusta 
tinkimättä, Koskenmäki sel-
vittää ja jatkaa: Puurunkoi-
nen upea hotelli lämpenee 

maalämmöllä, hotelliravin-
tola hyödyntää kiertotalo-
utta ja modernit digitaaliset 
palvelut rikastavat asiakas-
kokemusta. Tämä kokonai-
suus tuo tärkeän liiketoimin-
taedun, sillä enää ei riitä, 
että matkailutuote on ympä-
ristöystävällinen, sen on oi-
keasti oltava kautta linjain 
parempi ja houkuttelevampi 
pärjätäkseen kilpailussa. 

Tiedotus Hiihtokeskus 
Iso-Syöte

KIDE Hotellin uusi hotellinjohtaja Jarkko Koskenmäki ra-
kastaa Suomen eksotiikkaa ja moderneja digitaalisia rat-
kaisuita. 

Iso-Syöte on selvästi oman-
salainen, erikoinen ja luon-
nonarvoiltaan uniikissa pai-
kassa. Lisäksi olemme nyt 
rakentamassa täysin uut-
ta asiakaskokemusta, jossa 
perinteisesti etäiseksi koe-
tut digitaaliset palvelut yh-
distyvät sujuvasti korkeaan 
asiakaspalvelukokemukseen 
ja toimivaan matkailuelä-
mykseen. Näin KIDE Hotel 
by Iso-Syötteen uusi hotel-
linjohtaja Jarkko Koskenmä-
ki perustelee innostustaan 
työskennellä Suomen eteläi-
simmässä tunturissa. 

Espoosta kotoisin oleva, 
ratsastusta harrastava, Kos-
kenmäki on kokenut matkai-
lija, jolle digitaalisuus näyt-
täytyy erittäin kiinnostavana 
ja mahdollisuuksia avaava-
na kiinteänä arjen osana. Pit-
kän matkailualaan keskit-
tyvän uran ohella mies on 
ehtinyt toimia myös itse yrit-
täjänä Etelä-Suomessa, täl-
löin läpimurto tehtiin juuri 
kehittämällä omia digitaali-
sia ratkaisuja ja siten erottu-
malla kilpailijoista. 

Kokemusta hotelliliike-
toiminnasta on kolmesta eri 
hotellista pääkaupunkiseu-

Uusi hotelli Iso-Syötteellä tukee alueen 
kasvua ja uusien yritysten syntymistä

dulla, joista kahdessa hän 
toimi myös hotellinjohtaja-
na. 

-Matkailijana hotelleistä 
minulle taas jäävät parhai-
ten mieleen pienet ja kekseli-
äät yksityiskohdat, jotka an-
tavat persoonallisen tunnun 
ja erottavat paikan massasta, 

Jarkko on ennättänyt 
asua ulkomailla useampaan 
otteeseen. Ranska, Norja, 
Ruotsi ja Englanti ovat kaik-
ki tulleet tutuiksi asuinmai-
na. Suomesta hankitun mat-
kailurestonomin tutkinnon 
jälkeen Englannista mukaan 
tarttui BA in European Tou-
rism sekä MBA-tutkinto. 

-Iso-Syötteen puhdas 
luonto ja eksotiikka autent-
tisena kohteena ilman teen-
näistä päälle liimattua lei-
maa on todella jotain mitä 
matkailijat osaavat varmas-
ti arvostaa. Vaikka talvi on 
varmasti vielä alueen selkeä 
ykköskausi, on kesä mieluisa 
haaste, johon tarttua. Alueen 
kokonaisvaltaisen kehityk-
sen kannalta isossa roolissa 
ovat toki myös muut alueen 
toimijat. Uusi hotelli tukee 
koko alueen kasvupotenti-
aalia ja mahdollistaa uusien 

yritysten syntymisen, sekä 
olemassa olevien paremman 
pärjäämisen myös aiem-
min hiljaisemmalla kaudel-
la. Tämä toki vaatii yhdes-
sä tekemistä ja ideointia, jota 
odotankin jo innolla, tuu-
mailee Koskenmäki. 

Seuraavaksi vuorossa on 

asettuminen Suomen eteläi-
simpään tunturiin. Sopivia 
kuvankauniita asuntokoh-
teita onkin jo löytynyt usei-
ta voimakkaasti kehittyvältä 
Iso-Syötteen matkailukeskit-
tymän alueelta.  

Veinalotta Vesterinen 
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Sarakylässä juhlittiin perinteisiä Vattumarkkinoita

Sarakylän alueen kyläseu-
ra järjesti lauantaina ja sun-
nuntaina 17. - 18.8. juhlalliset 
30-vuotis Vattumarkkinat. 
Väkeä oli Sarakylän 100-vuo-
tiaan koulun kenttä täynnä 
nauttimassa loppukesän vii-
meisistä hellepäivistä. Ky-
läseuran väki veti rutiinil-
la myös tämän tapahtuman. 
Markkinavieraitten määrää 
eivät järjestäjät ryhtyneet en-
nakkoon arvelemaan, mut-
ta mitä eräänlaiset lasken-
taotannat paljastivat, niin 
kävijöitä oli tuhatkunta näit-
ten kahden päivän aikana, 
tiesi kertoa kyläseuran puu-
hanainen Kaisa Nivala.

Juhlavuoden markkinoit-
ten avauksen suoritti kau-
punginjohtaja Tomi Timo-
nen. Puheessaan hän ihasteli 
sitä omaleimaista ja ainutlaa-
tuista tunnelmaa, mikä val-
litsee Sarakylän Vattumark-
kinoilla.

-Pudasjärven avainsana 
on yhteisöllisyys ja se kyllä 
näkyy täällä Sarakylässä. Yh-
teishenki eri toimijoitten kes-
ken on hyvä ja mikä ilahdut-
tavaa, täällä sekä nuoret että 
lapset osallistuvat talkoisiin. 
Myös naapurikylien mer-
kitys on vahva täällä kau-
pungin pohjoislaidalla, lista-
si kaupunginjohtaja alueen 
merkityksellisyyttä pitkien 
välimatkojen pitäjässä. Lisäk-
si Timonen toi esille, kuinka 
kaupungin avustusjärjestel-
män kautta saaduilla rahoilla 
Sarakylä on tehnyt talkoilla 
kaikille ulkoilijoille tarkoi-
tetun noin kolmen kilomet-
rin pituisen, helppokulkui-

sen luontopolun. Polku on 
osittain pitkospuita ja perillä 
odottaa laavu, laituri ja onki-
paikka Sarajärven rannassa.

Kaupunginjohtajan ava-
jaispuheen jälkeen Sarakylän 
alueen kyläseura julkisti vuo-
den kyläläisen.

Vuodeksi eteenpäin tä-
män tittelin sai kantaakseen 
yrittäjä, urheilumies Timo 
Vähäkuopus.

Jukuanvaarasta lähtöisin 
oleva Vähäkuopus muiste-
li kiitospuheessaan lapsuut-
taan, nuoruuttaan ja yrittä-
jyyden alkutaipaleita. Yli 30 
vuotta toiminut Timpan Kur-
kihirsi työllistää tällä hetkellä 
kolme ammattilaista Pudas-
järvellä. 

Sunnuntain markkinapu-
heessa maakuntajohtaja Pau-
li Harju kiitteli järjestäjiä siitä 
sitkeydestä, jolla he jaksavat 
vuodesta toiseen järjestää 
meille vieraille mahdollisuu-
den kohdata toisemme Vat-
tumarkkinoilla.

-Teette arvokasta työtä 
yhteisönne, kotiseutunne ja 
meidän mukanaolevien hy-
väksi. Sarakylän tunnetta-
vuuteen ja julkisuuskuvaan 
tällä perinteellä on ollut mer-
kitystä, mainitsi Harju pu-
heessaan ja toivoi lopuksi, 
että myös seuraavina vuosi-
kymmeninä nähdään Sara-
kylää kotiseutunaan arvos-
tavia kyläläisiä järjestämässä 
yhteisiä Vattumarkkinoita. 

Vattumarkkinoitten histo-
ria alkoi siitä, kun Sarakylän 
kyläkokouksessa käsiteltiin 
Elävä maaseutu -teemaa, jol-
la haluttiin vireälle kylälle jo-

takin uutta mistä kylä tullaan 
tuntemaan ja muistamaan. 
Nykyinen puheenjohtaja 
Esko Piipponen oli käynyt 
Hillamarkkinoilla ja heitti 
kokouksessa ajatuksen, että 
Sarakylän vaaramaisemassa 
järjestettäisiin omat markki-
nat vattujen ympärille.  Siitä 
syntyi nimi Vattumarkkinat, 
jotka alkuaikoina pidettiin 
peräti viikon mittaisena.

Tapahtumia oli koko ky-
lässä, soutukilpailuista mark-
kinatansseihin ja korkea-ar-
voisia puhujavieraita on 
näitten vuosikymmenien ai-
kana ollut useita. Nykyään 
Vattumarkkinoita vietetään 
kahtena päivänä ja se on ihan 
valtakunnallisella tasolla mi-
tattuna hyvin merkittävä 
sekä laadukas kylämarkkina-
tapahtuma.

Sarakylän alueen kylä-
seura tarjosi 30-vuotis juh-
lan kunniaksi kaikille lettu-
kahvit. Koulun ruokalassa 

oli myynnissä Maa- ja kotita- 
lousnaisten valmistamaa kui-
valihavelliä, joka on Saraky-
län perinneruoka. Koulun 
puolella pääsi tutustumaan 
Vattumarkkinoitten histori-
aan dia-esityksenä, sekä kat-
selemaan valokuvanäytte-
lyä 100-vuotiaasta Sarakylän 
koulusta. 

Toivo Kiminki toimi yleis-
kuuluttajana ja esitti myös 
oman näkemyksen 30 mark-
kinavuodesta. Hänen arkis-
toista olivat kuvaesityksessä 
pyörineet alkutaipaleen ku-
vat.

Tämän vuoden Vattu-

Markkinaväki nautti lettukahvitarjoilusta.

Markkinapakinan pitkos-
puitten merkityksestä ker-
toi tunnettuun tapaan Kau-
ko Kuukasjärvi.

Vattumarkkinoitten teemana oli musiikki. Itse valmistettuja soittimia esitteli Sarakylästä 
lähtöisin oleva Pertti Sarala.

markkinoitten teemana oli 
musiikki. Omatekoisten soit-
timien näyttelyä esitteli Sara-
kylästä lähtöisin oleva Pertti 
Sarala.

Ulkona perinteisten mark-
kinatelttojen lisäksi oli Kylä-
kisälli-hankkeen Eikka-bussi, 
jossa suoritettiin kehonkoos-
tumusmittauksia. Ranuan 
hevospalvelut oy ajelutti kär-
rykyydillä markkinaväkeä ja 
halukkaita riitti myös satu-
laan. Simulaatoriammuntaa 
pääsi kokeilemaan pimeässä 
huoneessa. Lapsille oli järjes-
tetty pomppulinna ja keppa-
rirata. Wauto tuli tapaamaan 
nuoria!

Lauantaina ratkottiin joka 

vuotinen Metsätaitokilpai-
lu visaisine kysymyksineen 
ja voittajaksi selviytyi tänä 
vuonna 92 pisteellä Pentti Oi-
nas Kotkasta.

Markkinapakina kuu-
luu Vattumarkkinoitten oh-
jelmaan. Pakinoitsija Kauko 
Kuukasjärvi kertoi pitkos-
puista, jotka olivat entisaiko-
jen valtaväyliä läpi soitten ja 
rämeiköitten. Porrastuksia 
pitkin liikuttiin ykspohjasilla 
nahkakengillä kairojen poik-
ki pitäjästä toiseen. Edelleen 
Sarakylässä pääsee pitkos-
puita pitkin kulkemaan vaik-
kapa ongelle Sarajärven ran-
taan.

Kaupungin penkkikahvi-

Leppoisassa tunnelmassa pysähdyttiin kuuntelemaan puheita ja muita esiintymislavan 
tapahtumia.

Maakuntajohtaja Pauli Harju toivoi sunnuntain markkina-
puheessaan, että tulevina vuosikymmeninä Vattumarkki-
nat -perinne jatkuu Sarakylässä.

Ranuan hevospalvelut oy:stä Kyösti Kaikkonen kuljetti markkinavieraita hevoskärrykyy-
dillä.
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Vuoden sarakyläläiseksi valittu Timo Vähäkuopus kunnia-
kirjoineen.

Missä on nuoria – siellä on tämä näkyvä Wauto!

Saraliisa Kaikkonen kierrätti ratsastuslenkkejä. Ronja 
Karttunen tykkäsi satulassa istumisesta.

la oli jalkautunut myös Vat-
tumarkkinoille kyselemään 
vierailta mielipidettä mitä 
hyvää tai korjattavaa on Mei-
dän Pudasjärvellä.

Wau mikä auto  
- Wauto!
Wauto on Pudasjärvellä kol-
men kuukauden kokeilussa 
oleva pyörien päällä liikku-
va alle 29-vuotiaille tarkoi-
tettu kohtaamispaikka, joka 
jalkautuu sinne missä on 
nuoria ja lapsia. Tarkoitukse-
na on tarjota ammattilaisille 
keino täydentää paikallisen 
nuorisotyön katvealueita.

Wauto liikkuu kaupun-
gin alueella aina marraskuun 
loppuun saakka.

-Vattumarkkinat on mei-
dän ensimmäinen kohtaa-
mispaikka. Täällä tarjotaan 
nuorille ja lapsille hauskaa 
tekemistä, kahvia, teetä, me-

hua, pientä purtavaa, löhö-
paikka ja tietenkin sitä yh-
dessä olemista sekä aikuisen 
ihmisen turvallista läsnä-
oloa. Koska tilat ovat pie-
net, siinä on helppo tutustua 
toiseen nuoreen joka omalta 
osaltaan kasvattaa yhteisöl-
lisyyttä, kertoi nuorisopal-
veluiden koordinaattori Auri 
Haataja.

Pudasjärvelle jalkautu-
nut, Leijonaksi nimetty Wal-
kers-auto on yksi neljästä eri 
puolella Suomea liikkuvasta 
Wautosta.

Wautot omistaa ja niiden 
toimintaa koordinoi Aseman 
Lapset ry. Pudasjärvellä toi-
minnasta vastaa Pudasjärven 
nuorisopalvelut. Walkers-
auto vierailee muun muas-
sa kunnan kouluissa viikoit-
tain. 

Terttu Salmi

Pudasjärvellä, perinteisesti 
kerran vuodessa olevaa, pru-
asniekkaa vietettiin lauantai-
na 17.8. Palvelukeskuksessa. 
Pruasniekka -sana tarkoittaa 
juhlaa vienankarjalaksi. Sen 
pohjana on venäjänkielinen 
juhlaa tarkoittava sana. Kar-
jalaisten pruasniekat ovat 
olleet tärkeitä tapahtumia, 
joissa on tavattu sukulaisia 
ja ystäviä, tutustuttu uusiin 
ihmisiin, kisailtu, leikitty pii-
rileikkejä ja lyöty kyykkää. 
Pruasniekoissa on ollut niin 
kirkollista kuin maallistakin 
ohjelmaa ja ne ovat kestäneet 
useampia päiviä. 

Pudasjärven pruasniekan 
kirkolliseen osuuteen ovat 
vakiintuneet ortodoksinen 
liturgia ja Iijoella Rajamaan 
rannassa pidettävä veden-
pyhitys. Liturgiassa kirkko-
herra Marko Patronen kertoi 
ensimmäisistä suomalaisis-
ta ortodokseista, jotka on ni-
mitetty pyhiksi marraskuus-
sa 2018. Johannes Karhapää 
oli ilomantsilainen uskon-
nonopettaja, kansanvalistaja 
ja lähetystyöntekijä. Hän ei 
luopunut uskonvakaumuk-
sestaan, vaikka joutui ras-
kaiden syytösten kohteek-
si ja teloitettiin sisällissodan 
myrskyissä 33-vuotiaana. 
Häntä kutsutaan nimellä 
Pyhä marttyyri ja tunnusta-
ja Johannes Sonkajanranta-
lainen. 

Toinen pyhäksi nimi-
tetty on Tverissä synty-
nyt, Valamon ja Petsamon 
luostareiden kautta Uu-
teen Valamoon Heinävedel-
le päätynyt skeemaigumeni 
Johannes. Heinävedellä hä-
nestä kasvoi merkittävä oh-
jaajavanhus, joka kävi laajaa 
kirjeenvaihtoa ja jonka luo 

Pruasniekka -juhlaperinne 
jatkuu Pudasjärvellä

Pruasniekkaväkeä liturgiassa. 

Vihma-satunäytelmässä repo jahtaa jänistä.

Pirjo Riihiaho luki runoja 
uusimmasta runokirjastaan. 

Kanttori Juhani Matsi lau-
lamassa Kevät Karjalassa-
laulua.

Vedenpyhitys suoritettiin Rajamaan rannassa.

tultiin kuulemaan neuvoja. 
Isä Johanneksen kirjekokoel-
ma, Valamon vanhuksen 
kirjeitä, on käännetty useil-
le kielille.  Johannesta kutsu-
taan nimellä Pyhittäjä Johan-
nes Valamolainen. 

Liturgian ja vedenpyhi-
tyksen toimittivat kirkko-
herra Marko Patronen, kant-
tori Juhani Matsi ja diakoni 
Kari Paakkola. 

Oulun ortodoksisen seu-
rakunnan tarjoamien kahvi-
en jälkeen kuultiin terveisiä 
vienankarjalaa opiskelevien 
lasten leiriltä Pääjärveltä ja 
aikuisten kurssilta Uhtualta. 
Kalevalan 170-vuotisjuhlan 
kunniaksi Leena Arhippai-
nen esitti Kalevalan runo-
ja vienankarjalaksi. Karjalan 
kielen elvyttämiseen Suo-
messa on suunnattu varo-
ja kahtena vuotena. Elvy-
tysohjelma koskee kielen 
kolmea murretta - vienan-
karjalaa, livviä ja eteläkarja-
laa.  Pohjois-Viena -seuran 
näytelmäkerhon satunäytel-
mä ”Vihma” esitettiin vie-
naksi. Eläimet - liipukkaiset, 
muurahaini, varpuni, hiiri 
ja jänis etsivät suojaa sienen 
alta. Esiintyjinä olivat Leena 
Arhippainen ja lapset Eelis, 
Sisu, Liinu ja Nita. 

Luonto-teema jatkui Pir-
jo Riihiahon lukemissa kau-
neissa luontorunoissa. Uuni-
tuoreesta runokirjastaan hän 

luki runon ”Lähden kanssa-
si Karjalaan”. Karjalan kieltä 
pyritään elvyttämään myös 
omin voimin. Kanttori Juha-
ni Matsin johtamista yhteis-
lauluista laulettiin vienan-
karjalaksi ”Minun kultani 
kaunis on – Oma armaš kau-
nis on, vaikka on kaitaluini”.  
Liturgiassa kanttori Juha-
ni Matsi lauloi ”Meijän tai-
vahaini tuatto” eli ”Isä mei-
dän” -rukouksen vienaksi. 
Erityisen komeaa kuultavaa 
oli Juhani Matsin haitarisä-
estyksellään esittämä ”Kevät 
Karjalassa”. Laulu on Toivo 
Kärjen tekemä. Kirkkoher-
ra Marko Patrosen päätössa-
nojen jälkeen pidettiin arpa-
jaiset, mikä on aina hauska 
tapahtuma. Pudasjärven 

pruasniekkaan kokoontui 
tällä kertaa yli kolmekym-
mentä osallistujaa. Sää suo-
si ja meillä oli mukavaa yh-
dessä! 

Kerttu Nurmela
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PopedaPudiksella rokkita-
pahtumaan kokoontui lauan-
taina 3.8. reilut 2000 henkeä 
Pudasjärven

Rajamaanrannan nurmi-
kentälle. Rockyhtye Popedan 
laulaja Pate Mustajärvi pani 
parastaan yhtyeensä kanssa. 
Popeda saapui Pudasjärvel-
le isolla kokoonpanolla, sil-
lä viisihenkisen bändin lisäk-
si mukana oli kolmihenkinen 
leikkisästi Karhukoplaksi ni-
metty torviryhmä. Kokemus-
ta esiintymisestä Popedal-
la on jo yli 40-vuoden ajalta 
eli vuodesta 1977. Mittavan 
uransa aikana yhtye on jul-
kaissut 20 studioalbumia, 
kolme livealbumia, kuusi ko-
koelma-albumia sekä kaksi 
DVD:tä ja ison määrän sing-
lejä. Illan aikana kuultiin yh-
tyeen tunnetuimpia kappa-
leita muun muassa Kuuma 
kesä, Tahdotko mut tosiaan, 
Kersantti Karoliina, Matkalla 
Alabamaan jne. 

-Artistit viihtyivät Pudas-
järvellä ja tykkäsivät järjeste-
lyistä. Takahuonejärjestelyt 
olivat sopimuksen mukaiset 
ja kenelläkään ei ollut mitään 
valitettavaa, päin vastoin. Pa-
ten ja bändin kanssa vaihdoin 
muutaman sanan oman keik-
kamme jälkeen. Kehuivat kai-
ken olevan vallan mainiosti ja 
tykkäsivät, että Woyzeck oli 
hoitanut hommansa yleisön 
lämmittäjänä todella vakuut-
tavasti. Paulin Pudasjärvel-
lä mukana olleella puolisolla 
oli tuttuja myös henkilökun-
tamme joukossa ja tapasin 
myös hänet, kertoi pudasjär-
veläislähtöinen tapahtuman 
järjestäjä Janne Soronen. Hän 
esiintyi myös Woyzeck -yh-
tyeen laulajana. Soronen ker-
toi Popedan tekniikan saapu-
neen jo päivällä ja ehtineensä 
heidän kanssaan päivän mit-
taan viettää aikaa enemmän-
kin. Olivat käyneet Jannen 
suosituksesta mm. syömässä 
paikallisessa Merita ravinto-
lassa ja jälkeenpäin kehuneet 
ruokaa ja palvelua. 

-Jälkeenpäinkin on muu-
tamia viestejä vaihdettu ja 
olen varmistanut, että matka 
Pudasjärveltä jatkui hyvissä 
tunnelmissa, Janne vielä mai-
nitsi.

Esiintyessä syke  
yli 180 
Pudasjärvellä reilut 20 vuot-
ta sitten perustettu bilebändi 
Woyzeck esiintyi ennen Po-

pedaa ja veti osuutensa am-
mattitaidolla vauhdikkaas-
ti. Yleisö sai nauttia tiukasta 
tykityksestä ja laajasta katta-
uksesta hittimusiikkia 70-lu-
vulta 2000-luvulle. Olihan 
mukana niin Paula Koivunie-
meä, Juicea kuin Apulantaa ja 
Kaija Kootakin. Soittajien suo-
sikki on Popeda, mutta Pope-
daa ei Woyzeckin esittämänä 
tällä kertaa kuultu. Yhtyeen 

PopedaPudiksella 
yli 2000 hengen yleisö Rajamaanrannassa

PopedaPudiksella tapahtuma kokosi yli 2000 hengen yleisön Rajamaanrantaan, joka todettiin erittäin hyväksi festaripaikaksi. 

Illan ensimmäinen esiintyjä oli Oulusta kotoisin oleva laulaja-lauluntekijä Ellinoora.

Illan pääesiintyjällä Popedan Pate Mustajärvellä on yli 40 
vuoden kokemus festarikansan viihdyttämisestä. Pudas-
järven keikalla hänellä oli mukanaan kahdeksan-henkinen 
yhtye. 

Ravintolateltalla riitti janoisia asiakkaita koko illan ajan.

solisti Janne Soronen kertoi 
joskus mitanneen esiintymis-
sykkeen ja se oli 180. Suuren 
esiintymislavan koko salli hy-
vin liikehtimisen, joten syke-
kin nousi huippulukemiin. 

Illan ensimmäinen esiinty-
jä oli Oulusta kotoisin oleva 
laulaja-lauluntekijä Ellinoora, 
oikealta nimeltään Anni El-
linoora Leikas. Hänen pari-
tuntinen esiintyminen oli hy-
vin tunnerikas ja otti yleisön 
mukaan monipuolisen set-
tinsä aikana. Ellinoora lauloi 
tunnetuimmista kappaleis-

taan mm. Carrie ja Leijonaku-
ningas sekä esikoisalbuminsa 
Villi Lapsi. 

Ellinoora oli ollut erit-
täin otettu järjestelyistä ja 
varsinkin järjestäjien tilaa-
miin kukka-asetelmiin ja ta-
kahuonemiljööseen. Räisäsen 
Kukkapalvelu oli järjestä-
nyt Ellinooran takahuonee-
seen paljon kukkia, koska tie-
dettiin entuudestaan hänen 
niistä pitävän. Olipa artistil-
le vielä oman kimppukin, jon-
ka hän sai mukaansa Pudas-
järveltä. Kimpusta oli kuva 

myöhemmin myös Ellinooran 
somekanavilla. 

Janne Soronen oli toimit-
tanut Ellinooralle ja bändille 
myös erään pudasjärveläisen 
valmistamat korut ja kertonut 
tarinat korujen takaa. Ellinoo-
ra oli ollut liikuttunut lahjasta 
ja tullut vielä jälkikäteen kiit-
tämään ja pyytänyt toimitta-
maan kiitokset korujen teki-
jälle. 

Ellinooran poppoo jatkoi 
Kuopioon Pudasjärveltä sy-
dämellisestä vastaanotosta 
hyvillä mielin.

Woyzeckin esiintymiseen antoi lisäpontta näyttävä byroshow.
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Koko perheen tapahtuma 
sai suuren suosion

PopedaPudiksella ohjel-
maan kuului myös aamu-
päivällä kello 10-13 järjes-
tetty koko perheen ilmainen 
tapahtuma, jossa esiintyi 
heavy metal -yhtye Hevi-
saurus dinosaurusaiheisine 
esiintymispukuineen. 

Pudasjärven kaupungin, 
MLL:n, 4H:n Fc Kurenpoi-
kien ja Woyzeckin järjestä-
mässä lasten tapahtumas-
sa oli myös palloilupelejä, 
kasvomaalausta ja ponita-
lutusta sekä alueella palve-
li muun muassa Niemitalon 
lettukahvila. 

FC Kurenpoikien pis-
teessä pelattiin jalkapalloa 
ilmatäytteisellä areenalla 
ja pelit jatkuivat Hevisau-
ruksen konsertin aikana-
kin. Peli oli niin suosittua, 
että välillä pelaajat joutui-
vat odottamaan pelivuo-
roja. Pisteellä jaettiin myös 
Nomnomin hedelmävälipa-
loja ja juomia. Suurta, noin 
800 hengen osallistujamää-

Niemitalon teltalla Aki Niemitalo piti huolen ruokatarjoilus-
ta.

Kempeleestä olivat festarille saapuneet Maarit Lankila, Jari 
Lankila, Eila Kylmäniemi ja Erkki Kaukonen.

Rajamaanranta  
erinomainen paikka
Rajamaanrannan alue toi-
mi konsertin toteuttamiseen 
täydellisesti ja ihmisiä oli 
paljon levittäytynyt nurmi-
alueille ja joenkin lähettyvil-
le. Iloinen yllätys järjestäjille 
oli myös, että lähellä asuvia 
ikäihmisiä nähtiin alueella 
kuuntelemassa musiikkia. 

Alueella oli myös ravinto-
lateltta ja useita myyntikoju-
ja, joissa kauppa kävi tasai-
seen tahtiin. Järjestysmiehiä 
ja talkoolaisia oli runsaasti 
pitämässä huolta alueen toi-
mivuudesta. Poliisit huoleh-
tivat turvallisuudesta esiin-
tymislavojen lähettyvillä. 
Tapahtumaan oli myös lin-
ja-autokuljetuksia läheltä ja 
kauempaakin. 

Yhteistyökumppanit 
tärkeitä
Tapahtuman järjestämisessä 
oli noin 50 yhteistyökump-
pania, suuri osa pudasjärve-
läisiä yrityksiä, joiden nimet 
löytyvät tapahtuman net-
tisivuilta. Sorosen mukaan 
yhteistyökumppanit olivat 
erityisen tärkeitä. Hän halusi 
vielä mainita suureksi avuk-
si olleet Kaijalan ja Kulje-

Heavy metal -yhtye Hevisaurus dinosaurusaiheisine esiintymispukuineen esiintyi koko perheen tapahtumassa lauantai-
na päivällä. 

MLL:n pisteessä oli onnenpyörä, josta saattoi saada kark-
kia ja kasvomaalauksen sekä esittää ideoita yhdistyksen 
toimintaan. 

Lilli-My Inkeroinen piti 4h:n järjestämästä poniratsastuk-
sesta. Talutuksessa toimi talutusponina shetlanninponi 
ruuna Aapo.

FC Kurenpoikien ilmatäytteisellä areenalla pelattiin jalkapalloa. 600 välipala-annosta me-
nivät kaikki käyttöön.

rää kuvaa se, että kaikki 
lapsille varatut 600 välipa-
laa menivät tilaisuuden ai-
kana.

MLL:n pisteessä oli on-
nenpyörä, josta saattoi saa-
da karkkia ja kasvomaala-
uksen. Siellä otettiin vastaan 
myös ideoita MLL:n tapah-

tumien toiminnoiksi ja mil-
laista toimintaa yhdistyk-
seltä toivotaan.  HT

tuspudaksen porukat. Myös 
kaupungin tekniselle puolel-
le hän lausui erityiskiitokset 
niin etukäteen hoidetuista 
asioista, kuin rakennusvii-
kolla tarjotusta avusta. Suu-
rimmat kiitokset menivät 
Soroselta kuitenkin suurel-
le talkoolaisjoukolle, raken-
nus- ja purkuporukalle sekä 
mm. yövahdeille! 

Tapahtumasta on kerätty 
nettiin palautetta. Se on ollut 
Sorosen mukaan jälleen ker-
ran positiivista. 

-Voidaan siis hyvällä 
omalla tunnolla olla tyyty-
väisiä järjestelyihin ja tapah-
tuman onnistumiseen! Pal-
jon on toki myös pyydetty 
lisää vastaavia tapahtumia. 
Sitä ei pysty vielä tässä vai-
heessa lupaamaan. Eipä se 
tietenkään mahdoton ajatus-
kaan ole, että vielä joskus jo-
tain järjestetään. Onko se 
ensi syksynä vai joskus myö-
hemmin, sen näkee sitten, 
tuumaili Soronen. 

Heimo Turunen.
Niina-Maria Aikio, 
Iijokiseutu, Harri Inkeroi-
nen, Anna-Mari Kouva, 
Hely Forsberg-Moilanen, 
Teija Niemelä

Tapahtuman järjestämisvastaava Janne Soronen esiintyi 
Woyzeckin solistina. 
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Korkokenkäkukkamekkosuohiihdot 14. kerran:

Sisukasta suorämpimistä kukkamekoissa ja korkokengissä
Korkokenkäkukkamekkosuo-
hiihdot kisailtiin 14. kerran 
lauantaina 10.8. Kapustasuol-
la Ranualle johtavan tien var-
ressa. Ilma oli aurinkoinen ja 
sopivan lämmin. Humoristi-
sen ja iloisen tapahtuman jär-
jestelyistä vastasi taiteilijapa-
riskunta Kari ja Marja-Leena 
Tykkyläinen yhdessä Siuruan 
kyläyhdistyksen kanssa. Ylei-
söä saapui jälleen kerran sata-
määrin kannustamaan lähel-
tä ja kaukaa. Autojonoparkki 
tien laidassa venyi kilometri-
seksi. Ihmiset osasivat park-
keerata autonsa hyvin, ongel-
mia ei valtatielle syntynyt. 

Hiihtäjiä saapui paikal-
le reilut kolmekymmentä. He 
olivat pukeutuneena asiaan-
kuuluvasti; naiset kukkamek-
koihin ja nailoneihin, miehet 
liian pieniin rippipukuihin. 
Miehiä ja naisia oli suunnil-
leen sama määrä. Kaikilla oli 
hauskaa, eikä ryppyotsaisuut-
ta ollut havaittavissa. 

Pudasjärveltä tietoa 
maailmalle 
Matti Matikainen kuvasi TV-
ohjelmaa Kiinan televisioon, 
katsojia tulee olemaan noin 
300 miljoonaa. Ohjelma pi-
tää lähettää kuulemma ensin 
Brysseliin ja sieltä sitten vä-
litetään Kiinaan. Saksan tele-
visioon kuvasi ohjelmaa pai-
kallinen yritys Air-Moilanen, 
kuvaajina Jari ja Kaija-Leena 
Moilanen. Heiltä oli pyydet-
ty myös heti lauantai-iltana 
maikkarin kymppiuutisissa 
nähty kevennys. Paikallisten 
lehtien toimittajien lisäksi oli 
naapurikunnan Ranuan Ku-
riirilehden päätoimittaja Pasi 
Haarahiltunen, joka viime 
vuonna osallistui myös itse 
kisaan. Nyt kisasi pudasjär-
visillekin tuttu toimittaja Mai-
ju Teeriaho. Tykkyläisen ka-
merat olivat myös koko ajan 
päällä ja YouTuben kautta ta-
pahtumasta meni tietoa mil-
joonille katsojille. Katsojia 
haastatellessa kävi ilmi, että 
oli monia ensikertalaisiakin 
paikalla mm. Oulusta. You-
Tubesta olivat nähneet tapah-

tumasta tietoa ja kiinnostu-
neet tulemaan paikalle. Myös 
hiihtäjissä oli useita ensikerta-
laisia. 

-Tapahtuma sai alkunsa 13 
vuotta sitten, kun suunnitte-
limme Marja-Leena Tykky-
läisen, Eila Puurusen ja Paula 
Mannisen kanssa kukkamek-
kokuvia ja tehtiin sitten yh-
dessä myös mainoskuva. To-
tesimme, että meillä yhteistyö 
sujuu ja siitä muotoutui sit-
ten tämä hiihdon idea, muis-
teli kisojen keulahenkilö Kari 
Tykkyläinen. 

Paula oli saapunut paikalle 
asianmukaisesti kukkamek-
koon pukeutuneena ja sukset 
mukanaan, mutta osallistui 
tällä kertaa kisaan vain järjes-
täjien apujoukoissa. 

Nolla budjetilla
Tykkyläisen mukaan tapah-
tuma järjestetään nollabudje-
tilla. 

-Sponsoritukea olemme 
saaneet sen verran, että kilpai-
lumaksuja ei peritty ja pystyt-
tiin tarjoamaan kisan jälkeen 
osallistujille salaattiateria ja 
makkarat Konttilan erän hir-
vituvalla, jossa oli osallistujil-
le tarjolla myös sauna ja pesu-
mahdollisuus.

Tilaisuus aloitettiin Tyk-
kyläisen antamilla kilpailuoh-
jeilla. Hän kävi vielä tarkas-
tamassa kaikkien varusteet ja 
johdatteli sitten perinteen mu-
kaiseen Maamme-lauluun. 

Itse kilpaileminen aloitet-

tiin yksilöhiihdoilla ja vies-
teillä. Lopuksi oli takaa-ajoki-
sa, joka tapahtui ilman suksia. 
Sääntönä oli, että jos saa edel-
lä juoksijan kiinni, saa toteut-
taa unelmansa kiinniotetun 
kanssa suossa. Turvekylpy-
äkin tuli monille, joskin täl-
lä kertaa suo oli aikaisem-
pia vuosia kuivempi. Uutena 
Tykkyläinen haastoi kilpai-
lijoita tai katsojia narunve-
tokisaan kaikkein märim-
män suonsilmäkkeen kohdan 
yli. Tykkyläinen vetäisi ke-
vyehkön naishenkilön suon-
silmäkkeeseen. Uusinnassa 
kaksi naista tarttui köyteen ja 
niinhän Tykkyläinen mätkäh-
ti ja upposi piispan puvus-
saan suohon ja ei olisi ilman 
apua sieltä päässyt ylös. Lop-
puseremoniat sitten sujuivat-
kin häneltä suomurat kasvoil-
laan, josta välittyi hauskaa 
valokuvaa ympäri maailman. 

Kahvioteltta uutena
Uutena oli myös Siuruan ky-
läyhdistyksen pystyttämä 
kahvioteltta, josta yleisö ja 
kilpailijat saivat ostaa munk-
kikahvit, juomia ja grilli-
makkaraa. Ihmiset kiittelivät 
suurenmoisesta kokemuk-
sesta Kapustasuon syleilyssä. 
Ensikertalaisten mielestä ko-
kemus oli kerrassaan vapaut-
tava ja rentouttava. 

Tykkyläiset jakoivat kun-
kin sarjan kolmelle parhaal-
le palkinnot, joita oli lah-
joittanut YouTuben kautta 
Tykkyläisen faniksi tullut sak-
salainen Max-Raener Kuep-

Tulokset: 
Joukkuekilpailu 1) Tuuli vie Tuuli tuo; Tuomi-Tuulia Ervasti, Antti Tykkyläi-
nen, Mikko Tykkyläinen, 2. Team Kuha; Maiju Teeriaho, Juha Teeriaho, Markus 
Kuotesaho, 3. Siuruan Kylä; Mari Kälkäjä, Tauno Koivukangas, Jani Uitto. Yhteen-
sä 8 joukkuetta.  Yksilöhiihto naiset 1) Tuomi-Tuulia Ervasti 2) Sanna Rii-
pinen, 3. Venla Valikainen. Osallistujia oli 8. Yksilöhiihto miehet 1) Mikko 
Tykkyläinen, 2. Tauno Koivukangas, 3. Antti Tykkyläinen. Osallistujia 10. Seka-
kisa: 1. Mikko Tykkyläinen, 2. Tuomi-Tuulia Ervasti, 3. Jani Uitto. 12 osallistujaa.

per. Hän oli myös kilttimek-
koon pukeutuneena paikalla. 
Oli luvannut tulla myös ensi 
vuonna. Lisäksi palkintoina 
oli Tykkyläisten poronsarvi-
luusta taiteilemia koruja ja 
kukkamekkopokaalit.  

Tykkyläinen viihdytti ylei-
söä (ja tv-katselijoita) ottamal-
la esiin kitaransa ja huuliharp-
punsa äänentoistolaitteineen 
ja laulamalla improvisaatioita 
siinä hetkessä. Esityksiä voi-
si nimittää vaikkapa Kapusta-

suohiihto -biiseiksi. 
Kisojen jälkeen siirryttiin 

Konttilan Erän hirvituval-
le nauttimaan murkinaa sekä 
jatkamaan iloista yhteistä 

meininkiä saunomisen ja uin-
nin ohella. 

Heimo Turunen

Suohiihtotapahtuma alkoi perinteisesti yhteisesti lauletulla Maamme -laululla. 

Toisena vuonna peräk-
käin kisaan osallistuneel-
la tv:stäkin tutulla Markus 
Kuotesaholla eivät sukset 
meinanneet pysyä jalassa. 
Jatkossa ratkaisu löytyi il-
mastointiteipistä ja suohiih-
to sujui sitten paremmin. 

Yleisölle järjestettiin uutena näytösluontoinen parihiihto. Etummaisena Mikko ja Antti Tyk-
kyläinen. 

Oululaiset Riikka ja Elisa auttamassa Tykkyläistä köydenvedon jälkeen ylös pehmeimmäs-
tä suosilmäkkeestä. 

Vauhdikasta menoa, kun takaa-ajokisassa naiset juoksivat miehiä kiinni.

Järjestelytehtävien keskeinen henkilö Marja-Leena Tykky-
läinen järjestämässä palkintopöytää näyttävässä ”Talven 
kaipuu” -mekossaan.
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Kalle ja Vilma Uitto kävivät välillä kyselemässä Kari Tykky-
läiseltä heitä kiinnostavia asioita. 

Kari Tykkyläinen piispan asussa mutakylvyn jälkeen, esit-
tämässä sillä hetkellä riimittämäänsä Kapustasuo -laulua.

Ranuantien varressa Kapustasuon kohdalla oli katsojien 
muodostama noin kilometrin pituinen autojono.

Suohiihtotapahtuman yksi ideoitsija sekä perustamisvai-
heista lähtien mukana ollut Paula Manninen toimi tällä ker-
ralla vain järjestelytehtävissä. 

Siuruan kyläyhdistys oli pystyttänyt kahvioteltan, josta sai 
kahvia, juomia ja grillimakkaraa. 

Digikameroiden kautta välittyi Pudasjärvestä huumorilla 
höystettyä ohjelmaa Kiinaan, Saksaan ja Suomessakin val-
takunnallisesti Mainostv:n kymppiuutisiin. Kuvaajina olivat 
mm. Jari Moilanen, Kaija-Leena Moilanen ja Matti Matikai-
nen. Lisäksi Tykkyläisen omaa kuvaa levisi miljoonille seu-
raajille YouTuben kautta. 

Tulokset 
40 m T5v 1.Tinja Klemetti, 2. 
Aamu Illikainen, 3. Amanda Lau-
hikari, 4. Venla Riepula, 5. Kert-
tu Tuohiluoto, 6. Ada Jurmu. 21 
osallistujaa. 40 m P5v 1.Aappo 
Piri, 2. Niilo Holmström, 3. Luu-
kas Kumpula, 4. Sisu Mattila, Iiro 
Piri, 6. Miro Jurmu. 20 osallistu-
jaa. 40m T7v  1.Maisa Tikkanen, 
2. Mirella Jurmu, 3. Elsi Holm-
ström, Sanni Puhakka, Eevi Kuja-
la, 6. Sonja Paakki. 12 osallistujaa. 
40 m P7v 1.Eljas Holmström, 
2. Aaron Illikainen, 3. Aatu Juuso-
la, Eemeli Ylilehto, 5. Eelis Kokko, 
6. Eemeli Illikainen. 12 osallistu-
jaa.  40m T9v 1.Ellen Kumpula, 
Taika Purola, 3. Anni Järvenpää, 4. 
Anna Graber, 5. Liisa Moilanen 6. 
Iiris Piri.  40 P9v 1.Eemeli Luok-
kanen, 2. Unto Niemelä, 3. Mati-
as Aarni, 4. Huugo Hirvasniemi, 
5. Tuomas Sarajärvi, 6. Pauli Ala-
häivälä, 7. Eemil Majava.  60 m 
T11v 1.Alisa Tuomivaara, 2. Sil-
ja Alahäivälä, 3. Emmi Majava, 4. 
Mette Moilanen 5. Alisa Kokko, 
6. Ronja Sarajärvi.  60m P11v 
1.Aatos Holmström, 2. Otto 
Hirvasniemi, 3. Ilja Niemelä, Valt-
teri Lauhikari, 5. Eetu Illikainen, 
6. Daniel Graber. 8 osallistujaa.  
60m T13v  1.Emma Riepula, 2. 
Neea Moilanen, 3. Emmi Hirvas-
niemi. 60m P13v 1.Veeti Pu-
rola, 2. Jaakko Parkkila. Kuula 
T11v 1.Silja Alahäivälä, 2. Ron-
ja Sarajärvi, 3. Mette Moilanen, 
4. Alisa Tuomivaara, 5. Alisa Kok-
ko. Kuula P11v 1.Aatos Holm-
ström, 2. Ilja Niemellä, 3. Otto 
Hirvasniemi, 4. Eetu Illikainen, 5. 
Daniel Graber, 6. Aleksi Väyry-

Hippo-kisat pidettiin Suoja-
linnan kentällä maanantai-
na 5.8. Avaussanoissa toimi-
tusjohtaja Pertti Purola totesi 
SM-kisojen putkessa Hippo-
kisojen huipentavan kesän 
yleisurheiluannin. 

-Näin voimme tarjota lap-
sille ja nuorille unohtumatto-
mia elämyksiä ja onnistumi-
sia liikunnan kautta, mainitsi 
Purola. 

Kisoissa kisailtiin juok-
sussa, pallonheitossa, kuu-
lantyönnössä ja pituushy-
pyssä. Sarjojen kolme parasta 
palkittiin mitalein ja tavara-
palkinnoin. Kaikki osallistu-
jat saivat osallistumismitalin 
ja mehun. Kioski palveli ylei-
söä ja kilpailijoita. 

Hippo-kisoissa liikunnan riemua

Hippo-vaatepalkinto kädes-
sään poikien 5 v pronssimi-
talisti Luukas Kumpula. 

5 vuotias Elja Penttilä heitti 
palloa 7,35 m. 

10 v Aleksi Väyrynen leiskautti pituutta 3,75. 

9-vuotiaat pojat kirmaisivat 40 metriä. 

Herkkukorin arvontalippuja täytettiin ahkerasti. 

Uuno Klemetti, ikä 2,5 v, osallistumassa pallon heittoon jo 
toisena vuonna peräkkäin. Äiti Hanne Poijula vieressä. 

Pertti Purola jakamassa tyttöjen 5v sarjan palkintoja 40 
metriltä. Vasemmalta Aamu Illikainen, Tinja Klemetti ja 
Amanda Lauhikari. 

Kisojen järjestäjä Osuus-
pankki lausuu kiitokset kil-
pailijoille, vanhemmille, Pu-
dasjärven Urheilijoille ja 
yleisölle! HT

nen. Kuula T13v 1.Emmi Hir-
vasniemi, 2. Emma Tumelius, 3. 
Amalia Majava, 4. Neea Moila-
nen, 5. Emma Riepula. Kuula 
P13v 1.Jaakko Parkkila Pallon 
heitto T5v 1.Venla Riepula, 2. 
Eevi Vikström, 3. Janna Kouva, 4. 
Kerttu Tuohiluoto, 5. Emmiina 
Luokkanen, 6. Minja Nyman. 21 
osallistujaa. Pallo P5v 1.Sisu 
Mattila, 2. Niilo Holmström, 3. 
Iiro Piri, 4. Elja Pelttari, 5. Eino 
Vähäkuopus, 6. Miro Jurmu. 19 
osallistujaa. Pallo T7v 1.Son-
ja Manninen, 2. Mirella Jurmu, 3. 
Henna Järvenpää, 4. Sofia Aar-
ni, 5. Sonja Paakki, 6. Elsi Holm-
ström. 12 osallistujaa. Pallo 
P7v 1.Hannes Hirvasniemi, 2. 
Aatu Juusola, 3. Eljas Holmström, 
4. Aaron Illikainen, 5. Eelis Kok-
ko, 6. Teemu-Tapio Manninen. 12 
osallistujaa. Pallo T9v 1.Anni 
Järvenpää, 2. Iiris Piri, 3. Taika Pu-
rola, 4. Ellen Kumpula, 5. Anna 
Graber, 6. Liisa Moilanen.  Pal-
lo P9v 1.Huugo Hirvasniemi, 2. 
Unto Niemelä, 3. Matias Aarni, 4. 
Eemeli Luokkanen, 5. Eemil Ma-
java, 6. Tuomas Sarajärvi, 7. Pauli 
Alahäivälä. Pituus T11v 1.Sil-
ja Alahäivälä, 2. Emmi Majava, 3. 
Alisa Tuomivaara, 4. Mette Moi-
lanen, 5. Alisa Kokko, 6. Ronja 
Sarajärvi.  Pituus P11v 1.Aa-
tos Holmström, 2. Otto Hirvas-
niemi, 3. Daniel Graber, 4. Anton 
Kumpula, 5. Valtteri Lauhikari, 6. 
Aleksi Väyrynen.  Pituus T13v 
1.Emma Riepula, 2. Emmi Hir-
vasniemi, 3. Neea Moilanen, 4. 
Emma Tumelius.  Pituus P13v 
1.Jaakko Parkkila. 
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VARAUDU SYKSYN SATEISIIN TURVALLISELLA AUTOLLA!

VARASTONTYHJENNYS
KESÄRENKAIDEN

Tarjoukset 
sisältävät neljä 

rengasta, vanteille 
asennuksen ja 

allevaihdon. Tutustu 
koko valikoimaan 

verkossa vianor.fi. 

Kaikki varastossa 
olevat kesärenkaat 

huimaan paketti
hintaan! Esim.

NOKIAN NORDMAN SX2 
ERINOMAINEN HINTA-LAATUSUHDE!
195/65R15 319 €   norm. 359 €
205/55R16 349 €   norm. 399 €
205/60R16 429 €   norm. 489 €
225/45R17 469 €   norm. 539 €
225/50R17 569 €   norm. 649 €

RADAR
EDULLISIN VAIHTOEHTO!
175/65R14 229 €   norm. 269 € 
195/65R15 249 €   norm. 279 € 
205/55R16 269 €   norm. 299 € 
225/45R17 319 €   norm. 379 € 
225/40R18 349 €   norm. 399 €  

NOKIAN HAKKA BLUE 2
TESTIVOITTAJA!
195/65R15 379 €   norm. 429 €
205/55R16 439 €   norm. 499 €
205/60R16 539 €   norm. 629 €
225/45R17 539 €   norm. 619 €
225/50R17 699 €   norm. 799 € 

Öljynvaihto
max. 4 l öljyä,  
mahdolliset  
lisälitrat  
veloitetaan  
erikseen

49€
norm. 79€

Ohjauskulmien  
tarkistus ja säätö
sis. max. 1 h, mahdollinen  
ylimenevä aika veloitetaan  
erikseen

49€
norm. 89€

69€

Katsastus 
palvelu 
Saatavilla valikoiduista 
Vianorpalvelupisteistä. 
Vain

DEZENT SF  
Dark / Graphite polished

15” 85 €   norm. 99 €

16” 95 €   norm. 109 €

17” 115 €   norm. 129 €

18” 135 €   norm. 149 €

DOTZ MISANO

17” 125 €   norm. 139 €

18” 155 €   norm. 169 €

19” 195 €   norm. 209 €

20” 255 €   norm. 269 €

Maksa joustavasti vaikka  
rengas kerrallaan!

Nyt 4 kk  
korotonta ja  
kulutonta  
maksuaikaa
Luottoesimerkki: 400 euron 
ostokselle todellinen 
vuosikorko on 0 % ja 
luotto kustannukset  
0 euroa, kun maksuaika 
on 4 kk ja kuukausierä 
on 100 euroa.
Luoton myöntää 
Avarda Oy. 

Vanteet

vianor.fi
Puhelun hinta 0,0835 €/puh + 0,1699 €/min (alv. 24 %).

Tarjoukset voimassa niin kauan kuin renkaita riittää. Palvelupisteiden valikoimat vaihtelevat. Huoltotarjoukset varattava 1.9. mennessä.
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Rengaspäivät
TIISTAINA 16.4. PUDASJÄRVEN VIANORILLA

PÄIVÄN AIKANA 
HUIPPUTARJOUKSIA 
RENKAISTA!
• Kesä- ja talvirengas- 

paketteja
• Kuorma-autonrenkaita
• Maatalousrenkaita

Dimexin talvi-
vaatteet, ovh.

ERÄ
Lasin- 
pesuneste 
5L

(max. 2 kpl / asiakas)
/ kpl

Meillä voit maksaa laskulla tai erissä! 4 kk korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa – maksa vaikka rengas kerrallaan.

Nämä edut ja tarjoukset vain tiistaina 16.4.2019

ARVOMME
3 kpl rengashotelli 
+ allevaihto

NELJÄ RENGASTA  
KOLMEN HINNALLA

Ostaessasi kolme GT Radial
-kesärengasta saat 

neljännen kaupanpäälle

TARJOAMME:
Kahvia, munkkia,  
karkkia ja  
urasyvyys- 
mittarin!

ARVOMME
Nokian Hakka -kesärengas-

sarjan kävijöiden kesken

-30 % 1€

4 kk koroton ja kuluton luottoesimerkki: 400 euron ostokselle todellinen vuosikorko 0 % ja luotto kustannukset 0 euroa, 
kun maksuaika on 4 kk ja kuukausierä on 100 euroa. Luoton myöntää Avarda Oy.

Puhelun hinta 0,0835 €/puh + 0,1699 €/min (alv. 24 %).

Vianor Pudasjärvi
Ouluntie 73
Puh. 010 401 3910

vianor.fi

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!

 

 

Pudasjärvi

Polkujuoksutreenit sunnuntaisin klo.

16.30-17.30

Lähtö Jyrkkäkosken p-paikalta.

Tule mukaan hauskoihin ja monipuolisiin

treeneihin!
Lisätietoa löydät www.teamnordictrail.fi, www.facebook.com/teamnordictrail/ tai

Marilta p. 0409130768

 

 

Pudasjärvi

Polkujuoksutreenit sunnuntaisin klo.

16.30-17.30

Lähtö Jyrkkäkosken p-paikalta.

Tule mukaan hauskoihin ja monipuolisiin

treeneihin!
Lisätietoa löydät www.teamnordictrail.fi, www.facebook.com/teamnordictrail/ tai

Marilta p. 0409130768

Pudasjärvi
POlkujuOksutreenit 
sunnuntaisin klo 16.30-17.30.
Lähtö Jyrkkäkosken P-paikalta.

Tule mukaan hauskoihin ja monipuolisiin treeneihin!

Lisätietoa löydät: 
www.teamnordictrail.fi, 

www.facebook.com/teamnordictrail/ tai
Marilta p. 040 913 0768
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Verneri Liinamaa sadun ja runon merkittävä taitaja
Jari Janssonin Taidegallerias-
sa, Raahessa, pidettiin 08.07. 
ja 24.07.2019 Verneri Liina-
maa-ilta, jossa esitettiin ru-
noilijan tuotantoa lausuen, 
laulaen, soittaen ja runoilijan 
elämästä kertoen. Liinamaa 
oli sodan jälkeen opettajana 
11 vuotta Pudasjärvellä Paju-
lahden koululla, josta jäi eläk-
keelle vuonna 1957. 

Liinamaan elämää on tut-
kinut useilla Pudasjärven 
kouluilla opettajana aikanaan 
toiminut ja Kurenalan koulun 
rehtorin tehtävästä eläkkeel-
le jäänyt Rainer Försti, joka 
vietti muutama viikko sit-
ten 90-vuotispäiviä Raahessa. 
Försti lähetti kirjoittamansa 
Verneri Liinamaan elämänta-
rinan Pudasjärvi-lehdelle.

Henkisesti  
rikas koti Virroilla 
Virroilla syntyi vuonna 1898 
Verner Lindgren (tunnettiin 
myöhemmin Verneri Liina-
maana) -niminen poika, jonka 
lapsuudesta ja myöhemmistä-
kään elämänvaiheista ei tahdo 
löytyä lähempiä tietoja. Mai-
nitaan, että Verneri oli lähtöi-
sin köyhästä kodista. Olettaa 
sopii, että koti oli kuitenkin 
henkisesti rikas. Varmaan-
kin äiti luki lapsilleen satu-
ja ja tarinoita, koska pojasta 
kasvoi sadun ja runon mer-
kittävä taitaja ja Verneri pää-
si silloisessa kansakoulussa 
jo sisälle sadun maailmoihin. 
Olihan kansakoulussa esillä 

”satusetä” Topeliuksen, Immi 
Hellenìn, Maija Konttisen jne. 
tuotantoa. Nykyään monet 
kasvatustieteilijät korostavat 
sadun merkitystä lapsen hen-
kisessä kehityksessä.

Me ihmiset etsimme arvok-
kaita helmiä luonnosta. Kävi 
niin, että eräs Helmi Krohn, 
joka toimitti Pääskynen ni-
mistä lastenlehteä, löysikin 
lehteen kirjoittavan pojan, ni-
meltä Verner. Tämä Helmi oli 
Krohnin laajaa kulttuurisu-
kua. 

Helmistä tuli Vernerin 
elinikäinen mesenaatti. Oli 
Helmi Krohnin ansiota, että 
Verner pääsi opiskelemaan Jy-
väskylän opettajaseminaariin 
kansakoulun opettajaksi. Hel-
mi varmaan opasti WSOY:n 
kustantamaan parikymppisen 
opettajakokelaan laajan runo-
kokoelman, joka sai kiitettä-
vät arvostelut Suomen lehdis-
tössä.

Kummitustalossa 
Raahessa
Valmistuttuaan kansakou-
lunopettajaksi Verner muut-
ti vuonna 1923 Raahen La-
paluotoon, satamataajamaan 
opettajaksi. Raahessa Verner 
Lindgren otti itselleen taitei-
lijanimen Verneri Liinamaa. 
Hänellä oli mukana sisaren-
sa Ester, jonka kanssa hän osti 
vanhan huvilan, jossa kum-
mitteli. Siitä syystä he sai-
vat talon edullisesti. Talon 
kummitus oli Gunilla nimel-

tään. Gunilla olisi aikanaan 
halunnut avioitua merimie-
hen kanssa, jota liittoa ei meri-
kapteeni isä hyväksynyt. Siitä 
seurasi, että Gunilla päätti päi-
vänsä hyppäämällä ikkunas-
ta ulos. Gunilla jäi kummit-
telemaan kotiinsa. Liinamaat 
ihastuivat Gunillaan, mut-
ta naapurit pelkäsivät. Liina-
maat saivat asua kummitusta-
lossaan rauhassa.

Monet aikansa tunnetut 
kirjoittajat ja kuvittajat löysi-
vät myös Verneri Liinamaan. 
Rudolf Koivu kuvitti paljon 
Liinamaan tuotantoa, Oskar 
Merikanto sävelsi muutamia 
hänen runojaan, Tatu Vaaski-
vi oli hänen elinikäinen ystä-
vänsä ja runoilija Elina Vaa-
ra, oli pitkään hänen kanssaan 
kirjeenvaihdossa.

Verneri Liinamaa opis-
keli varttuneella iällään eng-
lannin kielen kyetäkseen tu-
tustumaan ihailemaansa 
englantilaiseen kirjailija-ru-

noilijaan Oskar Wildeen. Hän 
myös suomensi suuren mää-
rän Oscar Wilden ruono-
ja. Laaja kirjeenvaihto Helmi 
Krohnin kanssa tapahtui aina 
englannin kielellä. 

Luonnon ystäviä
Verneri ja sisarensa Esteri oli-
vat suuria luonnon ystäviä. 
Kulkukoirat ja –kissat saivat 
kodin ja huolenpidon heidän 
kodissaan. Muurahaisiakaan 
ei saanut polkea. Myös kas-
veilla oli sielu. Kylän vähäva-
raiset ja hätään joutuneet sai-
vat Verneriltä rahallista apua, 
jota ei välttämättä tarvinnut 
maksaa takaisin.

Opettajana Liinamaa oli 
pidetty. Pojat olivat silloin-
kin vallattomia, joiden kans-
sa opettaja tuli toimeen huu-
morin avulla. Tytöt ihailivat 
opettajaansa.

Liinamaan kirjallinen tuo-
tanto oli laaja ja arvostettu. 
Luonto oli häntä lähellä ja in-
noitti satujen maailmaan. 

Kansakoulut saivat aikoinaan 
häneltä valmiita ohjelmia juh-
liinsa: runoja, satuja, pieniä 
näytelmiä, vuoropuheluita 
jne. Ohjelmalehtisiä kustansi-
vat Valistus ja Otava.

Yksi Liinamaan ehkä tun-
netuimpia teoksia on Otavan 
vuonna 1945 julkaisema ”Il-
tahetkiä ja Satuhetkiä”. Myös 
’Seikkailu Meren Syvyyksis-
sä (Valistus), Seikkailu Tapion 
Talossa (Tammi). Sadut olivat 
lempeitä, vailla väkivaltaa. 
Lapaluotolainen Veikko Hon-
kavuori on säveltänyt useita 
Verneri Liinamaan runoja.

Meren läheisyys Lapaluo-
dossa viehätti Verneriä. Hän 
kirjoitti merestä monta syvä-
mietteistä runoa. Eero Järnefel-
tin maalaama Raahen alttaritau-
lu, ”Jeesus asettaa myrskyn”, 
innoitti Liinamaan kirjoitta-
maan koskettavan runon.

Pudasjärvellä  
opettajana
Sota oli satujen runoilijalle 

Verneri Liinamaa -illan vetäjäryhmä Raahesta. Keskellä Pudasjärvisille tuttu Rainer Försti, 
joka vietti äskettäin 90-vuotismerkkipäivää.Verneri Liinamaa

raskas kokemus. Ystävä Hel-
mi Krohn lähetti hänelle so-
taan paketteja ja piti yhteyttä. 
Sodasta päästyään runoilija 
lähti opettajaksi Pudasjärven 
pitäjään, hiljaiselle Pajulan 
koululle. Hän viihtyi Pudas-
järvellä 11 vuotta, eläkeikään 
saakka. Loma-aikansa hän 
vietti Lapaluodossa. 

Verneri Liinamaan elämä 
oli paitsi arkista lasten opet-
tamista ja kasvattamista, rik-
kaan mielikuvitusmaailman 
täyttämää, luovaa ajattelua. 
Hänen satunsa johdattivat 
lapsia luonnon ihmeellisyyk-
siin. Hänen runonsa olivat 
tarkoin mietittyjä, ne avautu-
vat lukijalle, jolla on aikaa sy-
ventyä ilmaisuihin.

Verneri liinamaa jäi eläk-
keelle Pajulan koulusta vuon-
na 1957 ja hän kuoli ja on hau-
dattu Raahessa 1972

Rainer Försti 

 

 

  

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! 

 

Äitien ryhmä aloittaa

Tervetuloa yhdessä lasten kanssa!
Lisätietoja: Mirva Kirveskari 040 159 0227, Tiina Salonpää 0400 289 330.

Keskiviikkona 21.8. klo 10 TOPI-tuvalla, Kauppatie 3 L, 
kokoontumiset joka toinen keskiviikko.

Leivontaa, yhdessä oloa, käsitöitä, retkiä lähimaastoon, 
arkielämän taitoja, asiantuntija luentoja yms.

Suunnitellaan syksyn toimintaa: mm retkiä (elokuvaretki, 
reissu action parkiin yms.) syksyn aikana mahdollisuus saada 

oppia tärkeisiin arkielämän taitoihin. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja: Tiina Salonpää 0400 289 330, Mirva Kirveskari 040 159 0227.

Nuorten ryhmä aloittaa
Keskiviikkona 28.8. klo 17.30 TOPI-tuvalla, Kauppatie 3 L, 

Malminetsintäkurssi
19.-20.9.2019 klo 9.30-15.00.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Mirva Kirveskari 
040 159 0227 tai Tiina Salonpää 0400 289 330, 

www.pudasjarvi.4h.fi

Tarkoitettu ensisijaisesti 14-26 vuotiaille. 

Meidän Pudasjärvi -päivässä runsaasti tapahtumia
Meidän Pudasjärvi -päivään on enää viikko! Pudasjärvi-päivä jär-
jestetään tänä vuonna torstaina 29.8. yhteisöllisellä teemalla: 
Meidän Pudasjärvi. Tapahtuma on kaikille avoin tapahtumapäivä, 
jolloin kuka vain voi järjestää toimintaa eri puolilla kaupunkia. 

Tapahtumia on ilmoittautunut mukaan ilahduttavan paljon. 
Koko kaupungin yhteisenä tapahtumapäivänä on yli 20 tapah-
tumaa ympäri pitäjää. Tapahtumia on kaupungin eri yksiköiden 
ja toimipisteiden lisäksi järjestämässä yhdistyksiä sekä muutama 
yksityishenkilö ja yritys. Tapahtumien koordinoiminen on ollut 

tapahtumatuottaja Marjut Järviselle sekä aikaa vievää että pal-
kitsevaa. Ihmisillä on ollut ihania ideoita, joiden toteutusta odo-
tan innolla.

Torstaille kannattaa varata tilaa kalenteriin, sillä toimintaa 
löytyy kaikenikäisille. Luvassa on päivätanssit, keppariestekisat, 
yhteislaulutunti, stand-uppia ja paljon muuta mukavaa. Kartan, 
tapahtumakuvaukset ja aikataulun tapahtumista löydät tämän 
lehden viimeiseltä sivulta. Älä huoli, jos lehti menee hukkaan. 
Karttoja saa ennen tapahtumaa kaupungintalolta, tapahtumapäi-

vänä tapahtumista sekä verkkoversiona tapahtumasivulta.
Meidän Pudasjärvi -päivä on oiva tilaisuus pyytää myös ystä-

vää kylään, jos tapahtumiin et jostain syystä pääse. Löydät kau-
pungin verkkosivujen tapahtumakalenterista pohjan kutsulle, 
johon voit täyttää omat tietosi. Tiputa kutsu vaikka naapurin 
postilaatikkoon ja pistä kahvi porisemaan.

Marjut Järvinen, tapahtumatuottaja 
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Pudasjärven Urheilijoiden 
Suunnistusjaoston järjestä-
mät iltarastit suunnistettiin 
keskiviikkona 7.8. Syötteen 
maastoissa. Ratamestarina 
toimi Sauli Kuopus.

Tulokset
A-rata 5,1 km 1.Miikka 
Hourula 45,34, 2. Miikka Har-
ju 51,19, 3. Julia Nifakina 52,50, 
4. Tuomas Kaijala 57,05, 5. Ta-
pani Alahäivälä 1.02,28, 6. Esa 
Hietala 1.02,29, 7. Juha-Mat-
ti Inget 1.03,26, 8. Antti Härkö-
nen 1.26,49, 9. Risto Heinämaa 
1.46,38. 

B-rata 4,0 km 1.Ante-
ro Pätsi 50,46, 2. Ari Kokko 
50,57, 3. Pauli Harju 52,48, 4. 
Stepan Soukhov57,15, 5. Tais-
to Luukkonen 57,50, 6. Lauri 
Suorsa 1.00,36, 7. Anni Kuus-
rainen 1.02,29, 8. Väinö Hin-
kula 1.03,45, 9. Maire Kosamo 
1.07,07, 10. Heikki Paukkeri 
1.07,28, 11. Kullervo Niinike-
to 1.32,43, 12. Anna-Liisa Sep-
pänen 1.39,40, 13. Annika Mat-
tinen 1.40.53. 
C-rata 1,6 km 1.Silja Ala-
häivälä 18,21, 2. Ljubov Klauser 
24,02, 3. Pauli Alahäivälä 36,44. 
TK

Iltarastit Syötteellä

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön hallitus 
kokoontui keskiviikkona 
14.8. kaupungintalolla. Ko-
kouksen pääaiheena oli tu-
levan 7.9. Kouvolassa pi-
dettävän puoluekokouksen 
järjestelyt. Kyseisessä puo-
luekokouksessa valitaan 
Keskustalle uusi puheenjoh-
taja. Kunnallisjärjestön halli-
tus oli yhtä mieltä siitä, että 
Keskusta tarvitsee nyt uudet 
kasvot ja selkeät päämää-
rät poliittisiin linjauksiin. 
Myös Pohjois-Suomen työl-

lisyys, talous ja elinkeino-
politiikka oli huolen aihee-
na, joten Pohjois- Suomen 
edun kannalta kunnallisjär-
jestö päätti kustantaa lähti-
jöille linja- autokuljetuksen 
puoluekokoukseen. Kyyti 
Lähtee perjantaina 6.9. kel-
lo 12 S-marketin pysäkiltä. 
Kunnallisjärjestö kannustaa 
nyt kaikkia virallisia koko-
usedustajia tarttumaan här-
kää sarvista ja lähtemään 
kokoukseen valitsemaan 
Keskustalle uutta suunnan-
näyttäjää. Ilmoittautumiset 

toivotaan kunnallisjärjestön 
sihteerille Mirja Luusualle 
mahdollisimman pikaisesti.

Kansanedustaja Ant-
ti Rantakangas saapuu per-
jantaina 23.8. kello 18 Pu-
dasjärven kaupungintalolle 
puhumaan Keskustan vaa-
likiertueella olevan puheen-
johtajaehdokkaan Katri Kul-
munin puolesta. Hän käy 
läpi Kulmunin vaalikiertu-
een aiheita, mutta kun Pu-
dasjärvi on laaja maaseutu-
kaupunki, kertoo hän myös 
Kulmunin näkemyksistä 

maaseutuelinkeinojen, maa-
talouden ja metsätalouden 
tulevista poliittisista pää-
määristä. Tervetuloa kuu-
lemaan Pohjois- Suomen 
ehdokkaan näkemyksiä 
puolueen kehittämiseksi.

Pudasjärven Keskustan 
kunnallisjärjestön hallitus

Kunnallisjärjestö palasi sorvin ääreen kesän jälkeen

Henkilökohtaiset haastattelut arvokasta tukea
Kalevassa 10.8.2019 kerrot-
tiin Lännen Median teke-
mästä kyselystä TE-toimis-
tojen johtajille. Aiheena oli 
työttömien määräaikais-
haastattelut. Lähes kaikki 
johtajat olivat säännöllisten 
työttömien haastattelujen 
kannalla niiden työllisty-
mistä edistävän vaikutuk-
sen takia. Eteenkin nuor-
ten työttömien kohdalla 
henkilökohtaiset kuunte-
levat ja ohjaavat tapaami-
set ovat äärettömän tärkei-
tä. Suuri joukko nuorista 
ei osaa tai ymmärrä netin 
kautta tapahtuvan asioin-
nin velvoittavuutta ja mer-
kitystä. He tarvitsevat toi-
sen ihmisen, asiantuntijan, 
neuvoja, selityksiä ja vaihto-
ehtojen esiintuomisia pääs-
täkseen koulutus- ja työhön 
pääsyn suunnitteluissaan 

omaan parhaaseen lopputu-
lokseen. Nuoret ja vanhem-
matkin työttömät tarvitse-
vat säännöllisiä tapaamisia, 
sillä välttämättä ensimmäi-
sessä tapaamisessa läpikäy-
dyt asiat eivät täysin selkiy-
dy niiden monitahoisuuden 
tai monimutkaisuuksien ta-
kia. Lisäksi mieli ja tahtoti-
la saattavat muuttua ensin 
varmaksi koetusta toiminta-
suunnitelmasta aivan päin-
vastaiseen suuntaan lyhyes-
säkin ajassa.

Tosiasia on, etteivät kaik-
ki työttömät tarvitse tiheään 
tapahtuvia keskustelutapaa-
misia ja silloin on pystyttä-
vä noudattamaan asiakkaas-
ta lähtevää tarveharkintaa. 
Toisaalta taas, asiakkaalla on 
oltava mahdollisuus päästä 
tapaamaan työvoimaneuvo-
jaa heti kun ohjauksen tarve 

syntyy. Liian pitkät odotus-
ajat ohjeiden ja tuen saantiin 
ovat monelle melkein myrk-
kyä. Eritoten monet nuo-
ret ovat kärsimättömiä tie-
tojen saantinsa nopeudessa. 
Jos ratkaisua ongelmaan ei 
saa hetimiten, nuori ihmi-
nen saattaa ahdistuksen kas-
vaessa tehdä hätiköityjä ja 
itselle heikkotasoisia pää-
töksiä ja toimenpiteitä opin-
tojensa tai työnhakunsa to-
teutuksessa. Eräs nuoren 
ahdistusta ja turhautumista 
mahdollistava toimintamal-
li on pitkät asioiden käsit-
telystä johtuvat odotusajat 
työkokeiluun pääsemisek-
si. Kun nuori on vihdoinkin 
rohkaistunut lähtemään työ-
kokeiluun, hän joutuu odot-
tamaan lopullista päätöstä 
työkokeilun aloittamisesta 
jopa pari viikkoa. Nuorel-

le se saattaa olla ylivoimai-
sen pitkä aika. Varsinkin, jos 
työttömyyttä on runsas ajan-
jakso takanapäin. TE-toimis-
ton ja työvoimavirkailijoi-
den toimintaa ohjaavat lait 
ja säädökset sekä työnteki-
jäpula, jotka aiheuttavat ras-
kassoutuisuutta yksinker-
taistenkin asioiden nopsaan 
etenemiseen. Näiden pe-
rustason tärkeiden pulmien 
poistamiseen tulee pureutua 
uusin, käytännöllisin ja kek-
seliäiden toimintatapojen 
keinoin. Asiakastyön jaka-
minen ja avoin yhteistyö yli 
hallintorajojen sekä muiden 
asiakaspalvelua sakkautta-
vien esteiden purkaminen 
ja poistaminen toisivat var-
masti kaikille osapuolille 
tyytyväisemmän olotilan.

Sointu Veivo

Valokuvaaja Eeva Mäki-
sen valokuvanäyttely on 
Syötteen luontokeskukses-
sa ollut kesän ajan ja jatkuu 
syyskuun loppuun saakka. 
Mäkisen suosittua Instag-
ram-tiliä seuraa jopa yli 111 
000 ihmistä.

Mäkinen on uransa var-
rella käynyt kaukaisissa-
kin maissa, mutta viimeis-
ten vuosien aikana hän on 
keskittynyt kuvaamaan ko-
timaataan Suomea ja muita 
Pohjoismaita. 

-Polkuni tähän pisteeseen 
on sisältänyt lukemattomia 
öitä ulkona, ja edelleen lii-
an harvoin muistan tallentaa 
näitä hetkiä kameralla, ker-
too Mäkinen. 

Sadat kuljetut, kävellyt 
ja hiihdetyt kilometrit on 
nyt koottu näyttelyyn Het-
ken valo. Retrospektiiviseen 

näyttelyyn luontokeskuk-
seen on asetettu ensimmäistä 
kertaa Mäkisen tähänastisen 
uran mieleenpainuvimmat 
hetket. Teokset ovat kur-
kistus Pohjoismaiden taian-
omaisiin hetkiin, jotka hän 
haluaa jakaa valokuvien vä-
lityksellä. 

Hetken valo tarjoaa tun-
nelmallisen tilaisuuden rau-
hoittua luonnosta poimitun, 
äärettömän kauniin kuvas-
ton äärellä. On aika vetää 
syvään henkeä ja laskeu-
tua Mäkisen johdattelema-
na pohjoisen luonnon sylei-
lyyn. 

-Maailmassa on pal-
jon hiljaisia paikkoja, mut-
ta onko myös sellaisia, jotka 
hiljentävät oman mielen, ky-
syy Mäkinen näyttelyllään. 

Luontokeskus tiedotus 

Hetken valo 
– Eeva Mäkisen 

valokuvanäyttely

Katse.

Aikuisurheilun SM-kisat kil-
pailtiin viikonvaihteessa 10.-
11.8. Turussa. Pudasjärven 
Urheilijoiden Kari Jylhän-
lehto voitti SM-kultamitalin 
M60 sarjan 2000 metrin es-
teissä, aika 8.50,49. 300 met-
rin aitajuoksussa Jylhänleh-
to oli viides, aika 1.02,39. 
1500 metrillä Jylhänlehto oli 

kuudes, aika 5.55.69. 
Jaakko Tuovila sijoittui 

kuulakisassa pronssille M65 
sarjassa, tulos 12,03. Kiekko-
kisassa Tuovila oli kahdek-
sas, tulos 30,33. 

M55 sarjan 55 kuulakisas-
sa Tuomo Jokikokko oli yh-
deksäs, tulos 8,04. HT

Kultaa ja pronssi 
aikuisurheilun SM-kisoissa

Pitkäjännitteinen elintar-
vikealan kehittämistyö jat-
kuu Koillismaalla. Villiruu-
an uudet mahdollisuudet 
(Vilma) -hanke käynnistyi 
15.8. Tavoitteena on paran-
taa alueen mikro- ja pk-elin-
tarvikeyritysten kasvu- ja 
kansainvälistymismahdol-
lisuuksia. Hankkeessa kar-
toitetaan markkinoita Koil-
lismaan alueen tuotteille ja 
pyritään luomaan kunta- ja 
maakuntarajat ylittäviä yh-
teistyöverkostoja helpotta-
maan pääsyä kotimaan- ja 
ulkomaanmarkkinoille. 

Elintarvikkeiden vien-
ti on tärkeimpiä elintarvi-
kealan tulevaisuuden kas-
vusuuntia. Siihen tarjoaa 
hyvät mahdollisuudet Koil-
lismaan suuret kaupalliset 
resurssit pohjoiseen ympä-
ristöön sopeutuneessa elin-
tarviketuotannossa ja luon-
nonkeruutuotteissa. Lisäksi 
Pohjois-Suomeen suuntau-
tuva matkailu tarjoaa vien-
tiin verrattavia tuotteiden 
myyntimahdollisuuksia 

Elintarvikealan kehittämistyö 
jatkuu Koillismaalla

Projektipäällikkö Kaisa Sop- 
pela.

alueen yrityksille. Vilma-
hankkeen tavoitteena onkin 
alueen kehityksen ja elin-
voimaisuuden edistäminen 
yritysten kasvu- ja kansain-
välistymismahdollisuuksia 
parantamalla. Koillismaan 
yrityksille pyritään raken-
tamaan yhteistyöverkostoja 
muiden elintarvikeviennin 
toimijoiden kanssa. Näillä 
arvoketjuilla tähdätään lisä-
resurssien luomiseen ja mo-
nipuolisempien vientimah-
dollisuuksien avaamiseen 
koillismaalaisille yrityksil-
le, kertoo hankkeen projek-
tipäällikkönä aloittanut Kai-
sa Soppela. 

Potentiaalisten  
markkinoiden  
kartoitusta 
Hankkeessa lähdetään sel-
vittämään mitkä ovat ne 
kotimaan myyntikanavat, 
joiden kautta matkailijoil-
le suunnattujen tuotteiden 
myyntiä saataisiin lisättyä. 
Kansainvälisten asiakkaiden 

palaute auttaa kehittämään 
myös vientiin suunnattavia 
tuotteita. Alueen tuotteiden 
kysyntää selvitetään myös 
ulkomaiden markkinoiden 
osalta. 

-Hankealueen yrittä-
jät pääsevät vaikuttamaan 
siihen, mitkä kohdemaat 
markkinatutkimukseen va-
litaan. Myöhemmin alueen 
tarjontaa peilataan kartoitet-
tuun kysyntään, toteaa Sop-
pela. 

-Koillismaan tarjontaa ja 
kysyntää pyritään kohtaut-
tamaan yhteistyöverkosto-
jen avulla. Selvitämme, mitä 
verkostoja on rakennettavis-
sa tuotteiden raaka-ainehan-
kintaan, jalostukseen, myyn-
tiin ja jakeluun tuotteiden 
saattamiseksi kotimaan ja 
kansainvälisille markkinoil-
le. Näiden arvoverkkojen 
syntymistä tuetaan luomal-
la avainhenkilöille mahdol-
lisuuksia perehtyä toisten-
sa osaamiseen ja keskustella 
yhteistyöstä, jatkaa Soppela. 

Villiruuan uudet mahdol-

lisuudet -hanke toteutetaan 
ajalla 15.8.2019 - 31.8.2020. 
Hanketta hallinnoi Koillis-
Suomen kehittämisyhtiö Na-
turpolis Oy. Osatoteuttajana 
toimii Pudasjärven Kehitys 
Oy. Hankkeen kokonaisbud-
jetti on 209 069 euroa, jos-
ta on Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen myöntä-
mää EU:n valtion tukea 198 
615 euroa. Kuntarahoituksen 
osuus on 10 453 euroa.

Pudasjärven Kehitys Oy 
tiedotus 
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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!

199,-

Luxor
Led tv
32”

39,-

Siro
iLmankoStutin
pieni

49,-

Siro
iLmankoStutin
iso

99,-

philips
pöLynimuri

79,-

Spector 
teraSSiLämmitin
1200 W

19,-

Helkama
LeivänpaaHdin

12,-

adler
HiuStenkuivain
1500 W

11,-

Camry
vedenkeitin
0,8 L

10,-

prego
kaHvinkeitin
6 kupin

69,-

vakumikone
170 W

täytekekSi
500 g

1,95
pkt

kääretorttu
suklaa ja mansikka
250 g

0,99
kpl

Leffamix  
karkkipuSSit
325-400 g

1,99
pss

Casali  
banaaniSukLaa
300 g

2,59
pkt

nord Clean 
neSteSaippua
3 L

2,99
astia

ERÄ!
VAlIKOIMASTA

 POISTUVIA MEIKKEJÄ

ESSENcE

-50%

KIVIJAlKA
-SUKKAlANKA

10,-3 kerää

osallistu 
lankatuotepakkauksen 

arvontaan!
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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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

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/

KELLOSEPÄNLIIKE

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
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 Metsäveroilmoitukset

P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIöIDEN   
 TYöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIöIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30
Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasumittaukset 
 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

PudasjärVen hautaustOiMistO 
ja kukka ky, Pihlaja 
toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

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

-välitykset kaikkiin maihin
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), 
jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, kansankatu 10 96100 Rovaniemi. 

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

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 vuoden ajan 

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)

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

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

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

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt
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MYYDÄÄN

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 
kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuok-
raus ei ole myymistä/ostamista/lahjoit-
tamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön myyn-
ti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. 
alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityi-
sille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

taksi 
siuruainen

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Palveluhakemisto

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

040 5649523
050 5019090

M S VUOKRATILAT OY
ASUNNOT/HALLITILAT/
TOIMISTOT

VUOKRATAAN KIINTEISTÖJÄ

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

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

SIIVOUSPALVELUJA

PALVELUA YKSITYISTEILLE
 • Tiekokoukset
 • Yksiköinnit, taloushallinto
 • Perusparannussuunnitelmat

Peskin Palvelut Oy, 
Pohjois-Suomen Tieisännöinti 

040 570 7664, 
markku.koistinen@windowslive.com 

TIEPALVELUT, TIEISÄNNÖINTI

Suomalaisten nuorten kenttänäytösohjelma #oothyväjust-
näin ja naisten Elämän voima muodostivat yhteisen kent-
tänäytöskokonaisuuden, joka esitettiin tapahtumassa kol-
mesti. 

Pudasjärven Urheilijoiden 
voimistelujaostosta neljä 
voimistelijaa matkusti hei-
näkuussa kansainväliseen 
voimistelufestivaaliin World 
Gymnaestradaan, joka järjes-
tettiin jo toista kertaa Itäval-
lan Dornbirnissa. Vastaava 
tapahtuma nähtiin edelli-
sen kerran Helsingissä, kun 
Suomi isännöi tätä neljän 
vuoden välein järjestettävää 
maailman suurimpiin voi-
mistelutapahtumiin kuulu-
vaa tapahtumaa.

Itävallan World Gymna-
estradaan osallistui yli 18 
000 voimistelijaa ennätyksel-
lisesti 69 eri maasta. Suomen 
1 500 voimistelijan delegaa-
tio oli tapahtuman kolman-
neksi suurin, heti Sveitsin ja 
Saksan jälkeen. Voimistelijat 
edustivat 96 voimisteluseu-
raa ympäri Suomen, pohjoi-
simmat lähtijät tulivat So-
dankylän kisasiskoista. 

Nuorten kenttänäytös-
ohjelma #oothyväjustnäin 
ja naisten Elämän voima 
muodostivat yhteisen kent-
tänäytöskokonaisuuden, 
joka esitettiin tapahtumas-
sa kolmesti. Riikka Virkajär-
vi-Johnsonin koreografiaan 
Elämän voimaan osallis-

Suomalaista voimisteluperinnettä maailmalla
tui 488 aikuista naista, jois-
ta kaksi oli Jaana Valkola ja 
Mervi Nieminen Pudasjär-
ven Urheilijoista.

Suomessa järjestetys-
tä Gymnaestrada 2015 Hel-
sinki -tapahtumasta jäi kak-
si suomalaisten kehittämää 
ohjelmanumeroa elämään. 
Suurille kenttänäytösohjel-
mille omistettu iltaohjelma, 
Itävallassa nimeltään Dorn-
birn Special, tarjosi kenttä-
näytöskavalkaadin eri mais-
ta. Suomesta kyseisessä 
iltaohjelmassa nähtiin Eeri-
ka Laalo-Häikiön koreogra-
fia Energian ympäröimä 322 
voimistelijan esittämänä. Sii-
nä esiintyivät Pudasjärveltä 
Suvi Lehtonen ja Anna-Ma-
ri Korva.

Viikko  
voimistelujuhlaa
World Gymnaestrada -ta-
pahtumat tunnetaan siitä, et-
tei tapahtumalla palkita par-
haita tai kilpailla mitaleista. 
Viikko on voimistelufesti-
vaali täynnä esiintymisen 
huumaa ja erilaisia voimis-
telunäytöksiä. Oli mahtava 
seurata eri maiden esityksiä 
kaupunkilavoilla, kenttä- ja 

hallinäytöksissä. Suomalais-
ten esitykset olivat todella 
upeita. Reissun toiseksi vii-
meisenä päivänä kävimme 
katsomassa FIG-gaalaa, jo-
hon oli valittu toinen tois-
taan upeampia esityksiä ym-
päri maailman.

Esiintymisten ja muiden 
esitysten seuraamisen li-
säksi tutustuimme Dornbir-
nin lähialueisiin osallistu-
japassiin kuuluvia ilmaisia 
juna- ja bussilinjoja käyttä-
en. Käytimme myös Sveitsin 
puolelta lähtevää junaa kul-
kemiseen, kävimme Liech-
tenstainissa ja Alpeilla St 
Antonilla retkellä. Suoma-
laiset majoittuivat Höchstin 

kylässä. Paikalliset olivat jär-
jestäneet hienosti majoitus-
tilat kouluille ja aamiaistar-
joilun. Lisäksi joka illalle oli 
järjestetty ohjelmaa meidän 
viihtyvyyden takaamiseksi. 
Ihmiset olivat aivan ihanan 
vieraanvaraisia.

Vuonna 2023 seuraava 
World Gymnaestrada vie 
kansainvälisen voimistelu-
perheen Amsterdamiin, jon-
ne ihan varmasi Pudasjärven 
voimistelijatkin suuntaavat. 

Jaana Valkola
puheenjohtaja
Pudasjärven Urheilijat/
voimistelu

Pudasjärven delegaatio Suvi Lehtonen, Jaana Valkola, 
Mervi Nieminen ja Anna-Mari Korva. 

Itävallan World Gymnaestradaan osallistui yli 18 000 voi-
mistelijaa ennätyksellisesti 69 eri maasta. Kuva avajaisista. 

Renault laguna vm. 02 käyt-
töautoksi tai varaosiksi uusien 
kesärenkaiden hinnalla. hp 400 
€. Soita ja kysy 044 083 6125.

MYYDÄÄN syksyisellä hinnal-
la, miesten tosi komea 15-vaih-
teinen pyörä, mummopyörä 
ja vaihdepyörä. Koululaiselle 
Bulevardi-pyörä. Kävelyn 
avuksi kunnostettu rollaattori.
Polkupyöriin vakiokoon nasta-
renkaita. Menopelin valitsemi-
siin! P. 040 504 2814

Tapahtuma on suunnattu kaikille kiinnostuneille, 
se on yöpymisen osalta omatoiminen. 

Erämelojat yhteistyökumppaneineen järjestää 
rannalla ohjelmaa ja palveluja.

Ilmoittaudu viim. ke 28.8. sähköpostitse
painopalvelu@gmail.com. Ilmoita osallistujien nimet ja 
iät, saat paluupostissa vahvistuksen ja infokirjeen.
Tapahtumaan sopii mukaan 40-50 ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta henkilöä.

Lisätietoja iltaisin, klo 17 jälkeen:
0400 514 692/ Eila Puurunen, Iijoen Erämelojat ry 

Pudasjärven rannalla os. Saarikoskentie

nuku yö ulkOna
-tapahtuma
31.8.-1.9.2019 

jäikö teltta pystyttämättä tänäkin kesänä?

no, tehdään se nyt isolla porukalla 
rivieralla! terVetulOa!

VUOKRATTAVANA
Vuokrattavana 2h+k+s, 53 m2 
Korennnolla. P. 0400 512 997.

Naamangantiellä 1. kerroksen 
remontoitu, rauhallinen pää-
tyhuoneisto 3 h + k + ph + s, 
79,5 m2. Keittiö ja pesutilat täy-
sin uusittu, lasitettu parveke, 
kylmä- ja lämminvarasto. Talo-
yhtiössä pyörävarasto, saunati-
lat ja kuivaushuone. P. 040 569 
5892

Musta-
herukkaa 

Petäjäkankaalla
 itse poimien.

P. 0400 298 046

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

asiakaspalvelu@hoivapudas.fi 
040 1744 757 

www.hoivapudas.fi

l  Verikokeiden ottaminen kotona
l  Kotihoidon/  
      kotisairaanhoidon käynnit
l  Henkilökohtainen avustaminen

l  Lapsiperheiden tukipalvelut
l  Omaishoidon sijaistaminen
l  Lääkehuolto
l  Siivoukset

Olemme Oulunkaaren hyväksytty palvelusetelituottaja.

Sosiaali- ja terveys-
palvelut PudasjärvelläHoiva Pudas Oy

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:www.vkkmedia.fi
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Mitä tehdä? Minne mennä?
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, rytinki, Pudasjärvi

taksi Piipponen Oy (Pintamontie 321).

TanssiT PinTamolla

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

P.s. la 7.9. Merja juutinen, 
la 21.9. ”rykimät” eero Magga ja karaoke 

la 24.8. klo 21.00–01.00
marko 
haaPaniemi ja 
The sTeels

Taidepuisto ja -galleria 1.7.-30.9. Kipinä, Petäjäkankaantie 1547, Pudasjärvi. Tervetuloa 
Paavo Ahosen Taidepuistoon ja -galleriaan heinä- elo- ja syyskuussa 2019. Puisto on avoinna 
aina kun taiteilija on paikalla tai sovittaessa.
Luonto- ja eräpiirroksia - Anna-Riikka Huhta 2.7.-29.8.2019, ma 10-19, ti 10-19, ke 
10-16, to 10-19, pe 10-16, la ja su sujettu. Pudasjärven kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4, 
Pudasjärvi.
Kaapuveikko 27 v 3.8.-31.8.  Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1, Pudasjärvi.  Juha 
Vuorman sarjakuvaoriginaaleja, piirroksia, maalauksia. Avoinna ma-ke 13-20, la-su 13-18, 
to-pe suljettu.
Taidepiha-kesänäyttely 5.8.-31.8. Siuruan kansantasavalta, Konttilanharjuntie 7, Pudas-
järvi. Tervetuloa Mari ja Kari Tykkyläisen TAIDEPIHA - kesänäyttelyyn Siuruan kansanta-
savaltaan.
Nuokkarin iltakahvit tiistaisin klo 18-20. Nuorisotilat, Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi.
Äitien ryhmä joka toinen keskiviikko, aloitus ke 21.8. klo 10 TOPI-tuvalla, Kauppatie 3 L
Pudasjärvi -lehti avoimet ovet pe 23.8. klo 10-15, Korpitie 6, Pudasjärvi. Tervetuloa!
Tanssit Pintamolla la 24.8. klo 21-01, Pintamontie 321.
Nuorten ryhmä keskiviikkoisin, aloittaa ke 28.8. klo 17.30 TOPI-tuvalla, Kauppatie 3 L
Meidän Pudasjärvi - tapahtuma koko kaupungille to 29.8. klo 9-19.  Ympäri pitäjän, 
Pudasjärvi, Pudasjärvi.
Nuorten Venetsialaiset pe 30.8. klo 21-01, Jyrkkäkosken huvialue, Rytilammentie 78. 
Lasten Venetsialaiset la 31.8. klo 10-13, 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. 

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS
Pudasjärven kaupunki hakee lupaa uudelle pi-
laantumattomien ylijäämämaiden läjitysalueelle 
(maankaatopaikka), joka sijaitsee kiinteistöllä Pie-
tarinlaakso 615-409-4-269. 
Läjitystoiminnan tarkoituksena on vastaanottaa 
Pudasjärven kaupungin alueella syntyviä ylijäämä-
maita, joita ei voida sijoittaa niiden syntypaikoille.
Lupahakemus liiteasiakirjoineen löytyy osoitteesta 
www.pudasjarvi.fi

Oulunkaaren ympäristölautakunta

PUDASJARVI.FI

lasten 
Venetsialaiset 
jyrkkäkoskella la 31.8. klo 10-13

terVetulOa!

OhjelMassa MM. discO, 
kasVOMaalausta, Ongintaa,

POniajelua....

Myynnissä hattaraa, 
POPcOrnia,

Makkaraa, lättyjä…

MukaVaa!
eri tOiMintOja 

luVassa!

Oletko sinä etsimämme 
talvilajeja rakastava

RINNEPÄÄLLIKKÖ
 

Etsimme Pikku-Syötteen upeisiin 
maisemiin organisointikykyistä 

ja asiakaspalveluhenkistä 
tekijää vakituiseen työsuhteeseen. 

Työ alkaa 1.10. tai sopimuksen mukaan.
 

Hae viimeistään 31.8.2019
 

Lue lisää: 

pikkusyote.fi/rekrytointi

pikkusyote.fi

Siuruan Työväentalo
syyskauden aVajaiset 

la 24.8. klo 13.
SIURUA -rannoille rakentunut 
kirjan esittely ja mahdollisuus 

jättää ennakkotilaus. 
Paikalla: kirjan tekijöitä. 

Kirjaesittelyn jälkeen yleisön 
pyynnöstä Pissikiven  

pelaamisen yhteisharjoitukset.

ravintolassa tarjolla kahvia ja 
kahvileipää pientä maksua 

vastaan. tervetuloa!

Pudasjärven Urheilijoiden
VOiMistelujaOstOn 
juMPat alkaVat 2.9.
Tuomas Sammelvuo –salin ryhmäliikuntatila

Voimistelukausi 2.9.-13.12. ja 13.1.-24.4. 
Hinnat 60 € yli 18-vuotiaat ja 40 € alle 18-vuotiaat.
ilmoittautuminen jäsentiedon kautta.
https://go.hoika.net/

MAANANTAINA
klo 19-20 Kuntojumppa,  
ohjaaja Suvi Lehtonen

KESKIVIIKKONA
klo 19-20 Circuit, Ohjaaja Tintti Vänttilä

TORSTAINA
klo 17-18 Välinevoimistelu 7-10 v, Ohjaaja Kirsi Hanhela 
klo 18-19 Nuorten tanssillinen voimistelu,
ohjaaja Kirsi Hanhela
klo 19-20 Kehonhuolto, ohjaaja Suvi Lehtonen

Tuomas Sammelvuo –salissa
TORSTAINA
klo 17.30-19 Voimistelukoulu 10-16 v, 
ohjaaja Anna-Mari Korva

Koskenhovilla su 25.8.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Järjestäjä: 
Suomen Keskusta 
r.p. Pudasjärven 
kunnallisjärjestö

Tervetuloa kuulemaan 
Pohjois-Suomen 

ehdokkaan näkemyksiä 
puolueen kehittämiseksi!

KESKUSTAN ylimääräiSEEN 
pUolUEKoKoUKSEEN

 Kouvolaan linja-automatka.
lähtö pe 6.9. klo 12 S-marketin pysäkiltä.

Kaikille Keskustan jäsenille kyyti ilmainen. Kaikki viralliset 
kokousedustajat mukaan! Ilmoittautumiset mahd.pian 
Mirja Luusua p. 040 511 4535, mirja.luusua@luukku.com

Keskustan puheenjohtajaehdokas 
KATri KUlmUNiN 

vAAliKiErTUEEN TilAiSUUS
pe 23.8. klo 18 pudasjärven kaupungintalo.

Mukana kansanedustaja 
Antti Rantakangas. 

(Kulmuni ei ole paikalla)

Sotiemme veteraanien 
kirkkopäivä Muhoksella 

su 8.9.2019
Kirkkopäivän juhlamessu alkaa klo 10.00 ja 

päiväjuhla ruokailun jälkeen klo 13.00
Teemme retken tapahtumaan.

Lähdemme linja-autoasemalta klo 8.15 ja 
paluu ohjelman päätyttyä.

Pudasjärven Sotaveteraanit ry

Jäsenet saattajineen, myös kannattajatjäsenet, 
TERVETULOA!

Kunniamerkit

Ilmoittautuminen pe 6.9. mennessä 
Paavo Ervastille p. 040 508 4792.

PudasjärVen kauPungin 
suunnistusMestaruus-
kilPailut ja iltarastit
Piikku-Syötteen Säkkisenojalla ke 28.8. 
klo 17 alkaen.
Metsään pääsee klo 18.30 asti. Opastus Näköalatieltä, 
Pikkukylästä, Kovalammentien risteyksestä. Tervetuloa!

Suojalinnalla sunnuntaina 25.8.
FC Kurenpojat 

Miehet Nelonen FC Kurenpojat - Ajax klo 13
P12 Ykkönen FC Kurenpojat - OLS/Ranska PSG klo 15.30
Kioskipalvelut, vapaa pääsy.Tervetuloa!

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 24.8.Perjantaina 23.8.
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/

HOX!
EFES! BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan!

Onnittelut 10-vuotiaalle 
Pudasjärvi-lehdelle ja 

menestystä tuleville vuosikymmenille!
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1. Avoimet ovet, kasvisten tunnistustehtävä, avainperätyöpaja, pajatoi-
minnan esittelyä. Teollisuustie 12 klo 12-14. Järj. Karhupaja

2. KIrjastosuunnistuksessa neljä hauskaa rastitehtävää sekä arvontaa. 
Tuulimyllyntie 4 klo 12-19. Järj. Pudasjärven kirjasto

3. Wauto esittäytyy, nuokkarin ja etsivän nuorisotyön avoimet ovet, 
pihaleikkejä nuokkarilla tasatunnein. Tuulimyllyntie 4 klo 12-19. Järj. 
nuorisopalvelut ja etsivät

4. Kulttuurikahvilassa tarjolla eri kulttuurien herkkuja.
Rajamaanranta klo 12-19. Järj. kaupungin maahanmuuttopalvelut

5. Kalakaverit Iijoelle neuvovat kalastusvälineiden tuunausta, heittoka-
lastusniksejä ja rantaongintaa. Kumisaappaat suositeltavat! Raja-
maanranta, Kauralantie klo 15-18. Järj. kaupungin liikuntapalvelut

6.
Kansalaisopiston uusien opetustilojen, Taidokkaan, esittelyä. Tietoa 
kursseista, tarjoilua, kansalaisopiston logokilpailun ja tietokilpailu. 
Teollisuustie 10 klo 12-17. Siuruan kylähistoriakirjan julkistaminen klo 
16. Järj. Pudasjärven kansalaisopisto

7.
Kaupungintalon avoimet ovet klo 12-15.45. Taidonkorjuuilta klo 16.30-
18.45: Taitomessut, Sankarityöpaja,  Pudasjärvi-tuotekilpailun tulokset, 
Matti Patronen -show. Kaupungintalo, Varsitie 7. Järj. Pudasjärven 
kaupunki ja Pudasjärven Kehitys Oy

8. Kaikille avoin koulun yhteislaulutunti, laulattajana Tiina Pitkänen.La-
karin koulun sali, Postimiehentie 1 klo 12.15-13.00. Järj. Lakarin koulu

9. Meidän OSAO:ssa kahvitarjoilua ja mahdollisuus tutustua oppilaitok-
seen. Ranuantie 249 A klo 12-15. 
Järj. OSAO Pudasjärven yksikkö

10. Tervanpolttoa Iijoen rannassa. Säävaraus! Hirsikampus, Nyynäjäntie 5 
klo 10-14. Järj. Pudasjärven Hirsikampus

11. Päivätanssit, tanssittajana Suopunki-yhtye. Myytävänä makkaraa, 
kahvia, kahvileipää ja Osviitan tuotteita. Osviitta, Kauralantie 3 klo 12-
13. Järj. Oulunkaaren mielenterveyspalvelut

12. Tietoa perhepalveluista, pelejä. Kaupungintalo, Varsitie 7 klo 12-18. 
Järj. Oulunkaaren perhepalvelut

13.
Avoin ja maksuton yleisöluento ”Koirien käyttäytyminen ja elekieli”, 
luennoitsijana Jessica Aschberg. Arvonnassa kaksi koiran rokotusta. 
Pohjantähti, Teollisuustie 1 klo 17.45-19.00. Järj. Oulunkaaren ympäris-
töpalvelut

14. Kutsu naapuri kylään: kirpputori, makkaraa ja kahvia.
Paukkerinharjun kylätalo, Niskalantie 9 klo 14-18.
Järj. Jongun alueen ja Ervastin kyläyhdistykset

15. Keppariestekisa oman aikataulun mukaan. Kolme sarjaa, joiden par-
haat palkitaan. Ota oma keppihevonen tai lainaa järjestäjiltä. Raja-
maanranta klo 15-18. Järj. Pudasjärven 4H

16. Kävelemme yhdessä - Kaiken kansan kävelytapahtuma.
Rajamaanranta klo 14-16. Kokoontuminen Kauralantien päähän. Järj. 
kaupungin vanhus - ja vammaisneuvosto

17. Boccia-turnaus, voi tulla myös kokeilemaan lajia.
Tuomas Sammelvuo sali klo 14-18, järj. Pudasjärven eläkeliitto ja kau-
pungin liikuntapalvelut

18. Kirjakaupan punainen lanka -virkkaus- ja kudontatapahtuma. Pudas-
järven kirjakauppa, Kauppatie 3 klo 15-17.

19. Kotiseutumuseon avoimet ovet. Opastettu kierros klo 17.
Siuruantie 225, klo 12-18. Järj. kaupungin kulttuuripalvelut.

20. Kurenalus –kierros musiikin parissa - Marko Väyrynen ja Markku 
Kemppainen esittävät finnhitsejä ja kotiseutuaiheisia kappaleita ym-
päri keskustaa klo 12.30-17.30. Aikataulu kääntöpuolella.

21. Perhepeuhula 0-6 -vuotiaille ja heidän vanhemmilleen. Tarjoilemme 
välipalaa. Tuomas Sammelvuo sali klo 10.30-12, Järj. kaupungin liikun-
tapalvelut

22. Laiturikahvit Rajamaanrannassa klo 14-18.
Järj. Maaseudun Sivistysliitto

23. Työkeskuksen avoimet ovet. Kahvia ja arvontaa. Kauralantie 3 klo 12-
19. Järj. Oulunkaaren vammaispalvelut

24. Pullakahvit ja Pudasjärvi-aiheista arvontaa Topi-tuvalla. Kauppatie 3 
klo 10-14. Järj. 4H Pudasjärvi

25. Terveysasema edistää terveyttä neuvonnan ja opastuksen keinoin 
klo 12-17. Hammashoitolassa Iloiset hammaskeijut, tuote-esittelyä ja 
arvontaa klo 9-15. Juhontie 8. Järj. Oulunkaaren kuntayhtymä.

Stand up -koomikko

MATTI PATRONEN

PUDASJÄRVI-VISA
Jos syystä tai toisesta et pääse osallistumaan tapahtumarasteille, 
vastaa näihin visaisiin kysymyksiin, täytä yhteystietosi karttasivulle 
ja palauta koko tämä sivu 30.9.2019 mennessä kaupungintalolle yllä 
näkyvien ohjeitten mukaisesti. Näin olet mukana arvonnassa!

PALJONKO PUDASJÄRVI TÄYTTÄÄ VUONNA 2019?
15 vuotta

380 vuotta

2019 vuotta

MISTÄ PUDASJÄRVEN VAAKUNA JUONTAA JUURENSA?
Aleksanteri I valtaistuimen taustakankaasta

Hessenin prinssin Friedrich Karlin kypärän koristeesta

Kustaa III sotien aikaisesta vapaaehtoiskomppanian lipusta

MIKÄ NÄISTÄ ON JOKI PUDASJÄRVELLÄ?
Pärjänjoki

Selviänjoki

Onnistunjoki

TÄYTÄ TAPAHTUMAPASSI 
TAI TYKITÄ TAGI!

Ota tämä sivu oppaaksesi, kierrä Meidän Pudasjärvi -päivän tapah-
tumissa torstaina 29.8.2019 ja merkitse käymäsi tapahtumat kääntö-
puolelta löytyvään karttaan. 

Täytettyäsi yhtestietosi karttasivulle palauta koko tämä sivu 30.9.2019 
mennessä kaupungintalon asiakaspalvelupisteeseen tai postilaa-
tikkoon. Voit palauttaa sen myös postitse os. Pudasjärven kaupunki, 
Marjut Järvinen, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Voit myös osallistua ottamalla kuvan kolmesta tapahtumasta ja tä-
gäämällä ne Facebookissa tai Instagramissa #meidänpudasjärvi.

Kolmessa tapahtumassa vieraillut, kolme kuvaa tägännyt tai alla nä-
kyvään visaan vastannut on mukana arvonnassa, jossa voi voittaa 
150 euron arvoisen lahjakortin pudasjärvisissä liikkeissä hummatta-
vaksi!

Kaupungintalolla klo 18. Tervetuloa!
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