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Kattovalaisin 
tRio nagano 

led 80 W 
valKoinen

Plafondi eglo 
almonte 

13-osainen g9 
KRistalli 260 mm

Naganossa on huikea 
80 W:n ja 6400 lm:n 
valoteho. Kupu akryyliä, 
starlight-efektillä.

Uppo-/ pinta-asennukseen, matala 
runko valkoista alumiinia ja häikäisysuoja 
opaalimuovia. Sisältää kiinnitystarvik-
keet. Kiinteä led-valonlähde, teho 19 W, 
valovirta 2700 lm, värilämpötila 4000 K, 
käyttöikä 25000 h. 450 x 450 x 11 mm.

3495

Kattovalaisin jossa kristalli-
maista kimallusta. Soveltuu 
sisäkäyttöön pinta- ja 
rasia-asennukseen.

9990
Paneelivalaisin eglo salobRena led 
45x45 cm valKoinen

49-.

Arjen

HELPOIMMAT

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, tommi.niskanen@k-supermarket.� 
Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIKTOKISSA! @ksmpudasjarvi

Alkavat ensi viikolla!

HERKKUTORILTA

-25-32%
PLUSSA-KORTILLA

Ilman korttia 1,35-1,49 rs (2,57-3,31/kg)

Ilman Plussa-korttia 0,52 prk (2,60/kg)

VIRIKE KANANMUNA
M10/580 g tai

ISOJA 
VAPAAN KANAN MUNIA
L6/408 g (1,72-2,45/kg)
Rajoitus 3 rs/talous

Valio
LAKTOOSITTOMAT 
MAUSTETUT JOGURTIT
200 g (1,67/kg)
Rajoitus 2 erää/talous

-35%
PLUSSA-KORTILLA

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 26.-29.8. ELLEI TOISIN MAINITA

-32%
PLUSSA-KORTILLA

-22-32%
PLUSSA-KORTILLA

-42%
PLUSSA-KORTILLA

1.-

Atria

KUNNON ARKI 
LAATIKOT
350-400 g (2,50-2,86/kg)
Rajoitus 5 rs/talous

Ilman Plussa-korttia 
1,49 rs (3,73-4,26/kg)

1.-PS

Fazer

PUIKULA 
KAURALEIPÄ TAI 
TÄYSJYVÄRUISLEIPÄ
6 kpl/330-365 g 
(2,74-3,03/kg)

Ilman Plussa-korttia 
1,29-1,49 ps (3,91-4,08/kg)

1.-PKT

Atria

KUNNON ARKI
NAKIT
280 g (3,57/kg)
Rajoitus  3 pkt/talous

Ilman Plussa-korttia 
1,75 pkt (6,25/kg)

K-Ruokamestarin

GRILLATTU 
BROILERINKOIPI
Raakapaino n. 330 g

1.-KPL RS

KESÄPERUNA
2 kg (0,50/kg) Suomi

1.-PS

1.-RS

1.- 3
PRK

SUOMI SUOMI

Voimassa 28.8. asti

149
RS

VIHREÄ TAI 
TUMMA RYPÄLE
500 g (2,98/kg)
Espanja/Italia/Kreikka

099
KPL

PullaPirtto

POSSU-
MUNKKI
130 g (7,61/kg)

ERÄ

Voimassa 
TO-LA 26.-28.8.

VENHÄTORTILLA
8 kpl/320 g (3,13/kg)

-22%
PLUSSA-KORTILLA 1.-PKT

Ilman Plussa-korttia 
1,29 pkt (4,03/kg)

PERUNALASTUT
300 g (3,33/kg) Suomi

1.-PS

-49%
PLUSSA-KORTILLA

Ilman Plussa-korttia 
1,99 ps (6,63/kg)

ARKIPÄIVISIN 
LOUNAS 

RUOKA-ANNOS

590
KPL

*Kotihoidon tukipalvelut
*Muut avustamispalvelut

Avustamispalvelut Poijula 
Emilia Poijula

emiliapoijula@gmail.com
040 590 6783

Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön sivuilla kerrotaan, 
että vuoden 2021 toisessa 
lisätalousarviossa on osoi-
tettu yhteensä 3,5 miljoo-
naa euroa avustuksiin, 
joita voidaan myöntää 
kulttuuriperintöalan yh-
teisöille sekä seurantalojen 
ja työväentalojen ylläpito-
kustannuksiin.

Avustus on tarkoitet-
tu seurantalomaisessa 
käytössä olevia taloja yl-
läpitävien yhteisöjen ja 
säätiöiden tukemiseen ko-
ronapandemian aiheutta-
massa tilanteessa. Avustus 
myönnetään kohdennettu-
na yleisavustuksena seu-
rantalojen ylläpidosta ja 
huoltokorjauksista aiheu-
tuviin kustannuksiin, jot-
ka ovat syntyneet 1.4.2021 
jälkeen. Avustusta voi-
daan käyttää 31.12.2021 
saakka.

Hakuaika alkoi 
23.8.2021 ja päättyy 
23.9.2021 klo 16.15. Ha-
kuajan umpeutumisen 
jälkeen saapuneita ha-
kemuksia ei voida ottaa 
huomioon. Älä jätä hake-
muksen tekoa viimeiseen 
haun aukiolopäivään, jotta 
sähköinen hakujärjestelmä 
ei ylikuormittuisi. 

Hakijayhteisöjen kan-
nattaa varmistaa hyvissä 
ajoin, että yhteisön asioin-
tivaltuudet ovat kunnos-
sa, sillä hakemuksen lähet-
täminen on mahdollista 
vain tarvittavilla asioin-
tivaltuuksilla. Hakuoh-
je ja asiointipalvelun oh-
jeet löytyvät osoitteesta 
minedu.fi/-/korona-avus-
tus-seurantaloja-yllapita-
ville-yhteisoille.

Opetus- ja kulttuuri- 
ministeriö / tiedotus

Korona-avustus 
seurantaloja ylläpitäville 

yhteisöille

Maalaismarkkinat 
Kuukasjärven kylätalolla la 28.8. klo 11-15. 

Teemana lähiympäristömme. Mukana eri yhdistyksiä.
Tuo oma linnunpelättimesi mukaan näytille ja kisaan.

Lisäksi päivällä nuottausnäytös.
Perinteinen markkinaohjelma. Tapahtuma pääosin ulkona.

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.Painopaikka:  

Kaleva365 Oy, 
Oulu

Julkaisija: 
Kaleva365 OyPudasjärvi-lehti jaetaan 

viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Jakelu:  
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

Päätoimittaja
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 29.8. kello 10. Toimittaa Jari 
Valkonen, avustaa Timo Liikanen, kanttorina Elias Nieme-
lä.  Messua voi seurata seurakunnan YouTube-kanavan vä-
lityksellä. 
Partion aloitus (ja uusien ilmoittautuminen) ke 1.9. kello 
18 Partiolaisten Hamppulammen majalla. Opasteet majalle 
Siuruantien ja Mikanharjuntien risteyksestä.Tervetuloa tu-
tustumaan Pudasjärven Mesikämmenet ry:n partiotoimin-
taan.
Rippikoulun kutsukirjeet on lähetetty kaikille vuonna 
2007 syntyneille seurakunnan jäsenille.
Lapsiparkki pe 27.8. krllo 9.30–12 seurakuntakodilla. Voit 
tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. Ennak-
koilmoittautumiset lastenohjaajille: Rauni 040 586 1217, 
Tanja 040 868 4730. Laitathan lapsellesi pienen välipalan 
ja juoman mukaan
Iltaperhekerho ma 30.8. kello 17–19 seurakuntakodilla.
Perhekerho ke 1.9. kello 10–12.30 seurakuntakodilla. Per-
hekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yhdessä 
vanhempien tai muun aikuisen kanssa. Kahvi- ja mehutar-
joilu. Päiväkerhon vapaita paikkoja voi tiedustella lastenoh-
jaajilta.
Siionin virsiseurat pe 27.8. kello 18 Korpisen kylätalossa, 
osoite Turpeisenvaarantie 1150.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597. 
Diakoniatyö järjestää “Makkaraa ja yhdessäoloa” -het-
ken seurakuntatalon pihalla tai sisällä ti 31.8. kello 11.00. 
Ohjelmassa kisailuita, makkaransyöntiä, yhteislaulua ja har-
taus.
Raamattupiiri seurakuntakodin rippikoulusalissa ke 
1.9. kello 18. Jatketaan Johanneksen evankeliumin tutki-
mista. Vetäjänä Jari Valkonen. 
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–16. p. 08 882 3100. 
Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä su 29.8. kello 13, Kari 
Vengasaho ja Seppo Leppänen, Ompeluseurat Livolla Soile 
ja Pekka Törmäsellä pe 3.9. kello 18
Kastettu: Eepi Eino Olavi Herukka.
Vihitty: Miia Maarit Antikainen ja Jani Johannes Kettunen.
Haudattu: Anna Katri Riepula 80 v, Toini Marjatta Särke-
lä 78 v.

Rakkaamme

Paavo Henrikki
RAUTIO
s. 9.5.1943 Pudasjärvi
k. 25.6.2021 Pudasjärvi

Tyyneesti kannoit tuskien taakan. 
Uuvuit, kun sairaudet voimasi vei.
Saavuit sinne, missä on rauha. 
Missä on tuskakin tuntematon.

Rakkaudella kaivaten

Siskot ja veljet perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
Kiitos kaikille Paavon muistoa kunnioittaneille.

Tulevana sunnuntaina kirkkovuoden tee-
mana on lähimmäinen. Jeesuksen kerto-
mus laupiaasta samarialaisesta Luukkaan 
evankeliumin 10. luvun mukaan on yksi 
tunnetuimmista esimerkeistä siitä, mitä 
Jeesus opetti lähimmäisenrakkaudes-
ta. Tänä vuonna tämä kertomus tosin ei 
kuulu vuorossa oleviin jumalanpalveluk-
sen saarnateksteihin. Lähimmäisen tee-
maa käsitellään Markuksen evankeliumin 
12. luvun katkelmassa, jossa kerrotaan ti-
lanteesta Jerusalemin temppelin uhriar-
kun äärellä. Jeesus asettaa esikuvaksi köy-
hän leskivaimon, joka laittoi uhriarkkuun 
vain kaksi pientä lanttia. Se oli ihmisten 
mielestä vähän, mutta Jeesuksen mieles-
tä kaikkein eniten: ”Muut antoivat liiastaan, 
mutta hän antoi vähästään”. (Mark. 12:44)

Kuka on lähimmäinen? Raamatun ai-
kaan lähimmäiskäsitys oli rajoittunut. Van-
hassa testamentissa kyllä tunnetaan ope-
tus lähimmäisenrakkaudesta, esimerkiksi 
käskyjen yhteydessä (2. Moos 20:16-17). 
Se kuitenkin tarkoitti ensisijaisesti samas-
ta liitosta osallisia, saman kansan jäseniä. 
Muukalaisia ja ohikulkevia vierasmaalai-
sia koski kuitenkin erityiset vieraanvarai-
suuslait. Babylonian pakkosiirtolaisuuden 

jälkeen puolueellisuus juutalaisuudessa 
tuli jyrkemmäksi. Fariseusten keskuudes-
sa kehitys johti siihen, että lähimmäinen 
oli lähinnä samalla tavoin uskova. Tämän 
vuoksi Jeesuksen aikanakin kiisteltiin, 
mitä lähimmäinen oikeastaan tarkoittaa. 
Näihin tilanteisiin Jeesus joutui erityisesti 
fariseusten ja lainopettajien kanssa. 

Jeesus yhdisti opetuksessaan kaksi 
suurta käskyä, Jumalan ja lähimmäisen ra-
kastamisen. Toista ei voi hänen mukaansa 
olla ilman toista. Tätä kutsutaan rakkau-
den kaksoiskäskyksi: ihmisen tulee rakas-
taa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin 
kuin itseä (Mark. 12:28-34). Jeesus menee 
lähimmäisenrakkauden vaatimuksessa 
niin pitkälle, että hän ulottaa sen koske-
maan myös vihollista; hänkin on lähim-
mäinen. (Matt. 5:43-48) Tämä oli radikaa-
lia yhteiskunnassa, jossa ihmiset tunsivat 
sanonnan ”rakasta lähimmäistäsi ja vihaa 
vihamiestäsi”. Hurskaat juutalaiset eivät 
esimerkiksi olleet missään tekemisissä 
samarialaisten kanssa. He ajattelivat, että 
rakkauden käsky ei koske heitä, sillä heitä 
pidettiin kansan vihollisina. Laupiaan sa-
marialaisen esimerkki oli siksi voimakas-
ta puhuttelua Jeesuksen ajan hurskaille.

Jeesuksen esimerkki rohkaisee meitä-
kin lähimmäisenrakkauteen. Hänen ope-
tuksensa pohjalta voimme todeta, että 
jokainen ihminen on lähimmäinen. Ei ole 
olennaista pohtia kysymystä kuka on lä-
himmäinen, vaan että osoittaudumme-
ko me lähimmäisiksi. Jumala on osoitta-
nut rakkauttaan meitä kohtaan ennen 
kaikkea Jeesuksessa Kristuksessa, kun 
hän tuli sovittamaan syntimme ja valmis-
tamaan anteeksiannon. Jumalan rakkaus 
saa meidät liikkeelle ja vaikuttaa rakkau-
den lähimmäistä kohtaan. Apostoli Johan-
nes rohkaisee: ”Rakkaat ystävät, rakasta-
kaa toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta” 
(1. Joh. 4:7). 

Kirkkokäsikirjan rukouksen sanoin 
saamme pyytää Jumalalta rakkauden 
mieltä: 

”Armahtava Jumala. Kiitos siitä, että olet 
antanut meille Poikasi rakkautesi suurena 
lahjana. Anna meille rohkeutta ja viisaut-
ta osoittaa hänen esikuvansa 
mukaan rakkautta ja lempeyt-
tä kaikille lähimmäisillemme.”

Timo Liikanen

Rakasta lähimmäistäsi

THL:n uuden linjauk-
sen mukaan koronarokot-
teen saavat nyt myös kaik-
ki 12-vuotta jo täyttäneet. 
Rokote on BioNTech-Pfize-
rin Comirnaty tai Modernan 
Spikevax.

THL:n uusi linjaus tuli 
voimaan viime viikon maa-
nantaina, ja Oulunkaaren 
alueen vanhemmat ovat eh-
tineet varata lapsilleen jo sa-
toja rokotusaikoja. Nuorten 
rokotukset herättävät myös 
paljon kysymyksiä. Kun 
mikä tahansa rokotuksiin 
liittyvä askarruttaa, kannat-
taa soittaa koronarokotus-
numeroon, jossa annetaan 
lisätietoja.

Uusi delta-variantti on 
aiempia variantteja ärhäk-
käämpi tarttumaan, min-
kä vuoksi Suomessa tavoi-
tellaan nyt 80-90 prosentin 
rokotuskattavuutta. Sen 
saavuttamiseksi erityisesti 
nuorten ja nuorten aikuisten 
rokotukset ovat tärkeitä.

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

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

Koululaisten ja lukio-
laisten ajanvaraukset voi 
tehdä Wilman kautta tai 
soittamalla omalle kouluter-
veydenhoitajalle tai korona-
rokotusnumeroon. Muiden 
alle 18-vuotiaiden ajanvara-
ukset voi tehdä vain koron-
arokotusnumerosta. Myös 
koulut ja kouluterveyden-
hoitajat voivat tiedottaa ro-
kotuksista suoraan oppilail-
le ja huoltajille.

Rokotuksia ei järjeste-
tä kouluilla joukkotapahtu-
mina, vaan jokaisen nuoren 
tai hänen huoltajansa on itse 
aktiivisesti varattava aika 
saadakseen rokotteen. Vaik-
ka huoltajat varaisivat ajan 
nuoren puolesta, terveyden-
huollon ammattilainen ar-
vioi rokotustilanteessa nuo-
ren oman tahdon sekä onko 
hän itse kykenevä päättä-
mään hoidostaan. Rokotta-
ja myös antaa tarvittavat tie-
dot pistettävästä rokotteesta 
ja mahdollisista sivuvaiku-
tuksista.

Suurimmilla kouluilla 
rokotuksia järjestetään kou-
lun tiloissa. Kaikille kouluil-
le rokotuspäiviä ei ole mah-
dollista järjestää, sillä ne 
vaativat henkilökuntaa sekä 
itse rokottamiseen että hen-
kilökuntaa ja asianmukaiset 
tilat rokotteen ottaneiden 
jälkiseurantaan. Vaikka ro-
kotuksia järjestettäisiin kou-
lun tiloissa, kaikissa kun-
nissa nuoret voivat käydä 
rokotuksella myös tavalli-
sessa aikuisten rokotuspis-
teessä. Näin varmistetaan, 
että muilla oppilailla ja hen-
kilökunnalla ei ole tiedos-
sa, ketkä ovat ottaneet ro-
kotteen ja joukkopainetta ei 
pääse syntymään suuntaan 
tai toiseen.

Muun muassa lapsiasi-
avaltuutettu ohjeistaa, että 
vanhemmat tekisivät pää-
töksen rokotteen ottamises-
ta yhdessä nuoren kanssa, 
jotta lapsen itsemääräämis-
oikeus tapahtuisi. Suomen 
lain (Laki potilaan asemasta 
ja oikeuksista 17.8.1992/785) 
mukaan nuorella on oikeus 
itse päättää terveydenhoi-
dostaan, jos hän kehitysta-

sonsa perusteella siihen itse 
kykenee. 

Jos 12–14-vuotias va-
raa ajan ja saapuu rokotet-
tavaksi yksin, on mukana 
oltava lupalomake huolta-
jilta. Yhteishuoltajuudessa 
lupa tulee olla molemmil-
ta vanhemmilta. Luvan voi 
lupalapun lisäksi antaa pu-
helimitse tai joillakin kou-
luilla Wilma-järjestelmässä. 
15-vuotiaat tai sitä vanhem-
mat eivät lähtökohtaises-
ti tarvitse lupalomaketta, 
vaan rokotteen antava am-
mattilainen arvioi heidän 
kypsyytensä päättää omasta 
terveydestään. Lupalomake 
on kuitenkin hyvä keskuste-
lun tuki sekä kotona että ro-
kotustilanteessa ja myös no-
peuttaa ammattilaisen työtä 
hänen arvioidessaan nuo-
ren harkintakykyä ja suos-
tumusta rokotteen ottami-
seen. Lupalomakkeen voi 
tulostaa Oulunkaaren si-
vuilta tai noutaa terveysase-
malta tai neuvolasta.

Oulunkaari Tiedotus

Nuorten rokotukset ovat 
herättäneet paljon mielenkiintoa

Viime viikon Pudasjär-
vi-lehdessä sivulle 6, Korko-
kenkäkukkamekkosuohiih-
toja käsittelevään juttuun oli 
eksynyt virhe. Joulupukin 
puvussa oli performastai-

teilija Marko Kaiponen Toi-
vakasta, eikä Tapani Kokko, 
niinkuin jutussa kerrottiin.

Toimitus

Korjaus
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Rivitalourakka Kurenalla on loppusuoralla
Pudasjärven keskustassa on 
viime vuosina myllätty pal-
jon ja yhdestä suuresta työ-
maasta vastaa Rakennus-
palvelu Ilkka Tolonen Oy. 
Pudasjärven Vanhustenta-
loyhdistyksen tilaama urak-
ka käsittää Mäntyrinteen ja 
Alakartanon yhteensä kol-
mentoista rivitalon purka-
misen sekä uudelleen ra-
kentamisen.

Pappilantien varrella si-
jaitsevista rivitaloista van-
himmat on rakennettu 
vuonna 1971, joten ne oli-
vat tulleet teknisen ikänsä 
päähän. Yrittäjä Ilkka Tolo-
nen kertoo, että uusista ri-

vitaloista tulee sisätiloiltaan 
täysin esteettömiä ja kaik-
kiin tulee omat invaliuskat.

- Olen saanut kuulla 
Vanhustentaloyhdistyksen 
kautta terveisiä, että uusien 
rivitalojen asukkaat ovat ol-
leet hyvin tyytyväisiä. Apu-
laitteiden ja esteettömyyden 
ansiosta näissä asunnoissa 
ikäihmiset voivat asua to-
della pitkään kotonansa, To-
lonen kertoo, jatkaa:

- Kaikki on otettu huo-
mioon: keittiöissä on tur-
valiedet, niin ei pääse sat-
tumaan vahinkoa, jos liesi 
unohtuu päälle. Rollaatto-
rin kanssa pääsee liikku-

maan, kun ovet ovat leveät 
ja kynnyksiä ei ole. Vessas-
sa sekä pesutiloissa on kah-
vat seinissä. Luksuksena jo-
kaisessa asunnossa on myös 
oma sauna.

Toukokuussa 2019 alka-
neessa projektissa on nyt 
11 ravitaloa valmiina ja ensi 
kesään mennessä valmistu-
vat loput kaksi rivitaloa ja 
lisäksi kerhotilarakennus. 
Urakkaa on toteutettu vai-
heittain, jotta vanhojen ri-
vitalojen asukkaat pääsevät 
sujuvasti muuttamaan, sitä 
mukaa kun uudet asunnot 
valmistuvat.

Projekti on työllistää kes-

kimäärin kahdeksaa raken-
nusalan ammattilaista sekä 
sivu-urakoitsijoina toimivia 
LVI- ja sähköalan ammat-
tilaisia, joiden johtaminen 
niin ikään kuuluu Ilkka To-
losen vastuulle. LVI-urakas-
ta vastaa Lapin LVI-asennus 
oy ja sähköurakasta Juurte-
lan Sähkö oy. Rakennukset 
on suunnitellut Arkkitehti-
toimisto Lukkaroinen Oy:n 
Antti Partanen. Yhteiskus-
tannukset projektissa ovat 
noin 10 miljoonaa euroa.

Yrittäjyyttä  
vuodesta 1995
Ilkka Tolonen on perusta-

nut rakennusalan yrityksen 
vuonna 1995 eli tänä vuon-
na firmalle tulee ikää 26 
vuotta, ja se työllistää noin 
10 henkilöä. Vuosien aika-
na hän on rakentanut Ri-
vitaloja Pudasjärvelle ja li-
säksi hän on rakennuttanut 
sekä myynyt mökkejä Syöt-
teellä, yhteensä noin 30 kap-
paletta.

- Jouduin ikään kuin vä-
kisin yrittäjäksi. Vuonna 
1990 valmistuttuani raken-
nusmestariksi olin kaksi 
vuotta Teräs-Jussilla raken-
nesuunnittelijana, kunnes 
90-luvun alun laman myö-
tä työnantaja meni konkurs-

siin. Olin korviani myö-
tä veloissa, sillä olin juuri 
rakentanut ensimmäisen 
oman taloni ja minulla ei ol-
lut oikein muuta mahdolli-
suutta kuin alkaa työllistää 
itseäni. Toki suvussa on pal-
jon yrittäjyyttä, joten sen an-
siosta tiesin jo jotain yrittä-
misestä, Tolonen tarinoi.

Tämä rivitaloprojek-
ti Kurenalla on hänen yrit-
yshistoriansa suurin projek-
ti, johon hän on keskittynyt 
täysin viimeisen kahden 
vuoden ajan. 

Jenny Kärki

Uusi ABC-liikennemyymälä avataan syyskuun alussa
Osuuskauppa Arina on 
avaamassa uuden ABC-lii-
kennemyymälän keskiviik-
kona 1. syyskuuta. Liiken-
nemyymäläpäällikkö Jatta 
Kaijalan mukaan muuttoa 
on valmisteltu mukavissa 
tunnelmissa, ja työntekijät 
tuntuvat olevan innoissaan 
siirtymisestä modernimpiin 
tiloihin.

- Osa työntekijöistäm-
me on ollut tässä talossa pit-
kään, yli 35 vuotta, eli on-
han muutos varmasti myös 
useille haikea. Arina on 
pyörittänyt Koillisporttia 
vuodesta 2003, ja sitä ennen 
tässä yrittäjänä oli Pekkaset 
80-luvulta saakka, kertoo 
Kaijala.

Koillisportti aloitti vuon-
na 1964 Valtatien Baarina. 
Kaijala kertoo, että muutos 
on varmasti suuri myös pai-
kallisille, kun yli puoli vuo-
sisataa toimineen liikkeen 
sijainti muuttuu. Mutta hän 
uskoo uuden liikenneym-
pyrän ja sujuvien tiejärjes-
telyiden helpottavan asioin-
tia, riippumatta siitä mistä 
suunnasta ohikulkijat Pu-
dasjärvelle liikkuvat.

- Palvelut säilyvät sa-
manlaisina kuin ennenkin: 
ravintola, marketti, Hesbur-
ger, koiraparkki ja mittari-

kenttä palvelevat entiseen 
tapaan. Uutena meille tu-
lee matkaparkki, johon on 
varattu tilaa ja sähköpistei-
tä matkailuautoille. Lapsille 
tulee leikkipaikat sekä ulos 
että sisälle, Kaijala kertoo.

Lisäksi Heselle tulee 
Drive In, eli mahdollisuus 
asioida hampurilaisluukul-
la suoraan auton ikkunas-
ta. Tämän lisäksi uudelle 
liikenneasemalle saadaan 
sähköautojen latauspiste 
sekä Hesburgerin itsepal-
velupiste, mutta nämä ote-
taan käyttöön hieman myö-
hemmin.

Vanha liikenneasema 
sulki ovensa 22.8., jota en-
nen suuri osa myymälän 
tuotteista saatiin myytyä 
pois alennushinnoin. Van-
halta liikenneasemalta siir-
retään uuteen vain joitakin 
astioita ja pieni osa ravinto-
lan tuotteista, mutta muu-
toin uudessa liikennemyy-
mälässä kaikki on uutta, 
kertoo Kaijala.

Rakennustyöt  
syksystä 2020
Kiiminkiläisen KTC-Group 
Oy rakennusliikkeen ura-
koima rakennus sijaitsee Pu-
dasjärven keskustan lähel-

Henkilökunta odottaa jo innoissaan arjen käynnistymis-
tä uusissa tiloissa, tuumivat palveluvastaava Arja Mänty-
kenttä, liikennemyymäläpäällikkö Jatta Kaijala ja apulais-
liikennemyymäläpäällikkö Leena Tuomivaara.

Arja Mäntykenttä ja Leena Tuomivaara ovat työn touhussa 
hyllyttämässä marketin puolella tuotteita uudessa liiken-
nemyymälässä. 

lä, valtatie 20:n rakennetun 
kiertoliittymän ja Hyvin-
vointikeskus Pirtin vieressä. 
Investointi maksaa noin 6,5 
miljoonaa euroa.

- Saimme olla myös mu-
kana suunnitteluvaihees-
sa, jossa erityisesti keittiö-
henkilökunnan mielipidettä 
kuultiin siinä, millaiset työ- 
ja säilytystilat helpottavat 
työntekoa. Toki ketjulla oli 
valmiina jo hyvä konsepti, 
jota on hyödynnetty muis-
sakin liikennemyymälöissä 
aiemmin, Jatta Kaijala ker-
too.

Kaijalan mukaan 
ABC-liikennemyymälä oli 

tullut teknisesti tiensä pää-
hän. Rakennushanke on ol-
lut ajankohtainen sen jäl-
keen, kun Osuuskauppa 
Arina osti Pudasjärven kau-
pungilta tarkoitukseen sopi-
van maa-alueen. Rakennus-
työt alkoivat syksyllä 2020.

- Jatkossa pystymme pal-
velemaan entistä paremmin, 
sillä asiakaspaikkoja saa-
daan uuteen kahvilaravin-
tolaan nykyistä enemmän. 
Liikkeeseen tulee 20-paik-
kainen kabinetti ja 160 paik-
kainen ravintola, Kaijala 
mainitsee. 

Jenny Kärki

Suuri rivitalourakka on lähes valmis, valtaosassa asunnoista on jo uudet asukkaat ja ensi 
kesään mennessä valmistuu loput rivitalot sekä kerhotilarakennus.

Rakennusalan yrittäjä Ilkka Tolonen esittelemässä uusille asukkaille luovutettavaa rivita-
loa ja asuntojen käyttäjäystävällistä varustelua.
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Pudasjärven kaupun-
ginvaltuusto on hy-
väksynyt 8.10.2020 Pu-
dasjärven kaupungin 
yksityistiekäytännöt. Pää-
töksellä on merkittävät 
vaikutukset Pudasjärvel-
lä yksityisteiden tiekunnil-
le kunnossapidon järjestä-
miseksi 1.10.2023 alkaen, 
jolloin nykyinen Pudas-
järvi-Taivalkoski yhteis-
alueurakka päättyy. Pu-
dasjärven kaupunki on 
päättänyt irtisanoa voimas-
sa olevat yksityisteiden 
kunnossapitosopimukset 
30.9.2022 mennessä. Sopi-
musten voimassaolo päät-
tyy 30.9.2023. Uuden urakan 
valmistelutyöt asiakirjojen 
osalta aloitetaan jo touko-
kuussa 2022.
  Kaupunki voi jatkossa-
kin ottaa yksityistien kun-
nossapidettäväksi tiekun-
nan laatiman hakemuksen 
perusteella, mikäli yksityis-
tie täyttää seuraavat ehdot:  
Tie on oltava kunnossapito-
kalustolla liikennöitävissä ja 
kunnossapitokalusto mah-
tuu tielle sekä pystyy teke-
mään kunnossapitotoimen-
piteet. Tien kantavuuden 
tulee olla riittävä kunnossa-
pitokalustolle. Yksityistielle 
on perustettu tiekunta ja tie-
kuntaa ja yksityistietä kos-
kevat tiedot ovat ajan tasal-
la. 

Tiekunta toimii yksityis-
tielain mukaisesti ja pitää 
kokouksensa vähintään ker-
ran neljässä vuodessa. So-
pimuksen mukaisen tien 
vaikutuspiirissä on oltava 
vähintään kaksi vakituisesti 
sekä ympärivuotisesti asut-
tua kiinteistöä tai jos tiellä 
ei ole asutusta, mutta ylei-
nen etu vaatii tien ylläpitoa 
läpikulkutienä, voidaan tie-
tä avustaa tapauskohtaisen 
harkinnan perusteella. 

Sopimusalue voi koos-
tua useasta eri yksityistie-
kunnasta. Tien pituus on 
vähintään 800 metriä. Kiin-
teistöiltä maksetaan vaki-
tuisen asunnon kiinteistö-
vero. Kiinteistöjen asukkaat 
ovat kirjoilla Pudasjärven 

kaupungissa. Yksityistei-
den yhteisöosakkaat (metsä-
hallitus, yhtiöt, seurakunta 
yms.) osallistuvat kunnos-
sapitokustannuksiin kukin 
tieyksikköjensä mukaises-
ti. Kustannusosuus laskute-
taan täysimääräisenä vuo-
sittain kunnossapitokauden 
jälkeen yksityisteiden tie-
kohtaisiin kunnossapito-
menoihin pohjautuen. Kus-
tannusten maksaminen on 
edellytyksenä kunnossapi-
don jatkumiselle. 

Tiedot ajan tasalle
Pudasjärvellä on tällä het-
kellä paljon alueurakan pii-
rissä olevia yksityisteiden 
tiekuntia, joiden tiedot ei-
vät ole ajan tasalla yksityis-
tierekisterissä ja tie- ja ka-
tuverkon tietojärjestelmässä 
(Digiroad), eivätkä tiekun-
nat ole pitäneet kokouksia 
yksityistielain mukaisesti. 
Nyt olisi viimeinkin ryhdyt-
tävä noissa tiekunnissa toi-
mimaan, jotta tiekunta voi 
hakemuksen kautta saada 
oman tiensä kaupungin ym-
pärivuotiseen kunnossapi-
toon 1.10.2023 alkaen. 

RT-Infrapalvelut Oy tar-
joaa asiantuntijan apua 
edellä mainittujen asioi-
den kuntoon saattamisek-
si. Yrityksemme päätoi-
mialaan kuuluvat tie- ja 
vesi-isännöintipalvelut. Toi-
minta-ajatuksenamme on 
toimia luotettavana asiak-
kaiden tarpeiden mukaisten 
infrapalveluiden tuottaja-
na. Tuemme yksityisteiden 

Yksityisteiden kunnossapitoon on tulossa muutoksia 
- parantamiseen avustusrahaa hyvin tarjolla

juuri nyt perusparannus-
hankkeisiin. Näin hyvä ra-
hoitustilanne tuskin jatkuu 
ikuisesti. 

Vuoden 2019 lakimuu-
toksen myötä valtionavus-
tuskelpoisten yksityisteiden 
määrä kasvoi merkittävästi. 
Kun tienparannuksen avus-
tus on niinkin korkea kuin 
50 prosenttia hankkeen ar-
vonlisäverollisista kustan-
nuksista ja merkittävissä pa-
rannushankkeissa – kuten 
siltahankkeissa – avustus-
prosentti on 75 prosenttia, 
on valtionavustus hyvä kei-
no poistaa yksityisteille ker-
tynyttä korjausvelkaa. 

Apua tarjolla  
perusparannus- 
suunnitelmaan 
RT-Infrapalvelut Oy voi tar-
vittaessa avustaa tiekuntaa 
yksityistien perusparannus-
suunnitelman hankkimi-
sessa, valtion ja kaupungin 
avustuksen hakemisessa ja 
urakan kilpailuttamisessa. 
Lisäksi voimme toimia työn 
valvojana ja tehdä tarvitta-
vat valtion- ja kaupungin 
avustuksen tilitykset. 

Yritys on pudasjärveläi-
nen kolmihenkinen perhe-
yritys. Kotipaikka on Pudas-
järvi, mutta toimintamme 

tiekuntia toiminnan käyn-
nistämisessä, tiekunnan pe-
rustamisessa, tieyksiköiden 
uusimisessa, tietojen ilmoit-
tamisessa yksityistierekis-
teriin ja tie- ja katuverkon 
tietojärjestelmään sekä tien-
pitoon liittyvän maksulii-
kenteen ja taloushallinnon 
hoitamisessa. 

Yksityistie- 
avustuksiin valtion 
rahaa tarjolla
Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus tiedotti omassa 
blogissaan kesäkuussa seu-
raavaa: Yksityistieavustuk-
siin on saatavissa tällä het-
kellä hyvin tukea. Valtion 
talousarvioesityksen mukai-
sesti vuodelle 2021 myön-
nettiin koko valtakuntaan 
30 miljoonan euron rahoi-
tus. Se on 10 miljoonaa eu-
roa enemmän kuin vuonna 
2020. Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun määrärahan osuus 
on yhteensä 6,2 miljoonaa 
euroa. 

Pohjois-Pohjanmaalla on 
runsaasti käytettävissä mää-
rärahoja ELY-keskuksen toi-
minta-alueen yksityisteiden 
perusparannushankkei-
siin. Pohjois-Suomessa on 
käynnissä ja vireillä hank-
keita, jotka lisäävät tarpei-
ta liikennöidä yksityisteillä 
mm. puun kuljetuksen mer-
keissä. Siksi olisi niin teiden 
käyttäjien kuin erityises-
ti metsäteollisuuden kulje-
tusten kannalta tärkeää, että 
tiekunnat aktivoituisivat 

suuntautuu myös lähi-
alueen kuntiin. Tarjoamme 
palveluita myös vesiosuus-
kunnille sekä haja-asutus-
alueen jätevesiasiakkail-
le. Kysy rohkeasti tarjousta 
meiltä tarvitsemaasi palve-

luun. Lisätietoa yritykses-
tä ja sen palveluista löytyy 
verkkosivuiltamme osoit-
teesta www.rtinfra.fi. 

Ritva Kinnula 
RT-Infrapalvelut Oy 

Ritva Kinnula, RT-Infrapalvelut Oy tarjoaa asiantuntijan 
apua yksityisteiden asioiden kuntoon saattamiseksi.

Pudasjärvellä on tällä hetkellä paljon alueurakan piirissä 
olevia yksityisteiden tiekuntia, joiden tiedot eivät ole ajan 
tasalla yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojär-
jestelmässä (Digiroad), eivätkä tiekunnat ole pitäneet ko-
kouksia yksityistielain mukaisesti.

RT-Infrapalvelut Oy voi tarvittaessa avustaa tiekuntaa yksityistien perusparannussuun-
nitelman hankkimisessa, valtion ja kaupungin avustuksen hakemisessa ja urakan kilpai-
luttamisessa.

Satosankarit kannustaa nuoria marjametsään
Pudasjärven 4H-yhdistyk-
sen pyörittämä Satosanka-
rit-marja-asema avataan 
maanantaina 30.8. Satosan-
karit toimintamalli on tuttu 
myös viime vuodelta ja sillä 
halutaan kannustaa alueen 
nuoria marjametsään. Yh-
distys työllistää nuoria 
myös marjan ostotyöhön.

Metsämarjoja 
keräämällä ja myymällä 
marjoja Satosankarit-
marja-asemalle ansaitset 
rahaa sekä samalla tuet 
paikallista nuorisotyötä.

Marja-asemalla ostetaan 
perkaamatonta puolukkaa 
ja jonkin verran myös pih-
lajanmarjaa. Nuoret voi-
vat lähteä keräämään yksin 
tai porukassa. 4H-yhdis-
tyksen henkilökunta on ol-
lut auttamassa lapsia sekä 
nuoria tarjoamalla kyydin 
marjametsään ja opastanut 
alkuun marjanpoiminnas-
sa. Kiantama Oy on luvan-
nut ostaa marjat 4H-yhdis-
tykseltä.

Satosankarit-brändin alla 
toimii 40 4H-yhdistysten yl-
läpitämää marja-asemaa 
ympäri Suomea. Vuonna 

2020 Satosankarit-toimin-
nassa työllistyi yli 500 nuor-
ta ympäri maata.

Marja-asema on avoin-
na maanantaisin ja torstai-
sin kello 10-18.30 osoitteessa 
Kauppatie 3 L. Pihlajanmar-
jaa tarvitaan vain hieman, 
joten sen ostaminen saat-
taa loppua piankin, ker-
too Tiina Salonpää. Lisä-
tietoa esimerkiksi marjojen 
laatuvaatimuksista löytyy 
4H-yhdistyksen sivuilta tai 
Tiina Salonpäältä numeros-
ta 0400 289 330.
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

PERJANTAI-LAUANTAI 
27.-28.8.

MAANANTAI-ToRsTAI
30.8.-2.9.

1595

100100

299

100

195 200100

115

169

119

199 100

149

490

189

Snellman
maatiaispossun
LEhTIPIhvI
2 kpl/240 g

299
pkt

250

2 pkt/talous

pkt

099

2 pkt

5 prk
prk

pss

599

2 pss/talous

100

149

199

100
pkt

pkt

prk

199
kpl

pss

kg pkt

2 kalaa/talous

795
kg kpl

pkt
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pss

kg

2492 pkt/talous

500

pkt

pkt pkt

pkt pss

kg

995
kg

159

695
kg 695

kg

895
kg 895

kg
kg

Tuore
LUUMU

Puola

Arla
PERINTEIsET

JogURTIT
150 g

Vici Classic
kALAPUIkoT

250 g
pakaste

Valio
voI 500 g
normaali-
suolainen

Atria 
Kunnon Arki
MIkRo- 
ATERIAT
300 g

499

Kananpojan
PAIsTILEIkE
700 g
marinoitu

kg

Naudan
kEITToLIhA-
PALAT

6450 5290

995 1690 1195

1890 1590 890

995 1495 1450 299

5 kpl

kpl

2 pss

2 pkt/talous

MA-TI 30.-31.8.  kE-To 1.-2.9.

PE-To 27.8.-2.9.

bANAANIT

10 kpl

Atria
kANAN

sIsäfILEE
480-600 g
naturell tai

pintamaustettu

PE 27.8.       LA 28.8.

Eldorado
ToNNIkALA-
hIUTALEET

185/140 g
öljyssä

Golden Del 
oMENA 
Hollanti

Eldorado 
sPAghETTI
500 g

PIsARA-
ToMAATTI
250 g
Espanja

Eldorado
ToMAATTI-
MURskA
390 g

HK
LAUANTAI-
MAkkARA-

TANko
450 g

100

Saarioinen
PIzzAT

200 g

TEksTIILIosAsToLTA

Bergen
cookIEs
kEksIT
150 g

Pfanner
vITAMINoIdUT 
MEhU-
JUoMAT sekä 
JääTEE 2 l

Atria Kunnon
hERkkU-
LENkI 
450 g

Atria 
Kunnon Arki
gRILLI-
NAkkI
280 g

Kinnusen 
Myllyn
vEhNä-
JAUho
2 kg

kANAN-
MUNAT
10 kpl

HK 
Ohuen&ohuet
LEIkkELEET
300 g

Vaasan
RUIsPALAT
12 kpl/660 g

Skittles
kARkkI-
PUssI
174 g

HK
bURgERI
100 g

Tuore 
NoRJAN
LohI
2-3 kg
kokonainen

Apetit
PERUNA-

sIPULI-
sEkoITUs

500 g
kotimainen

Irto
kARJALAN-
PAIsTI

Kariniemen
bRoILERIN
koIPIREIsI
3 kpl/ras
marinoitu

JAUhELIhA
sIkA-NAUTA
2 kg/talous

Tuore 
NAUdAN
MAksA
palana ja 
jauhettuna

Porsaan
kyLJyksET

1995

MELA puu

Alkaen
AIRoT  
240 cm

3895

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

9990

RAUTAosAsToLTA

2 pkt

6990

2995 1695

690

3995

Maxell
PARIsToT
AA ja AAA
24 kpl

1000

Sievin 
kUMI- 
sAAPPAAT
turvakärjellä  
tai nauhoilla

Safari
kAhLUU- 
sAAPPAAT

Safari
sAdE- 
LAhkEET

CRC
AsEöLJy
100 ml

Safari
kAhLUU- 
hoUsUT

Pingviini
vANILJA-
JääTELöT
1 l

199
pkt

Eldorado
kURkkU-
sALAATTI
360 g

Kungs 
AUToNPEsU-
hARJA
teleskooppivarrella 

kENkäosAsToLTA
Nokia hAI kUMIsAAPPAAT

Siniharmaa Tummanvihreä
Gulliver lasten
shofTshELL 
kENkä
koot: 28-38

Mansikka
kEITTIöPyyhE
100% puuvillaa

Finlayson
EssU

Finnwear naisten
LEggINgsIT
Korkea vyötärö  
haarakiilalla, 
100% puuvillaa 
Koot: 36-48

Black Horse miesten
PITkäT 
ALUshoUsUT
100% puuvillaa 
Koot: S-3XL

Black Horse
miesten
boxERIT
Hengittävä 
mikrokuitu
Koot: S-XXL

Acces
naisten
soRMIkAs

Acces
TRIkoo-
PIPo
heijastava 
kuvio

Atom
miesten
soRMIk-
kAAT

Atom
nuorten
soRMIk-
kAAT

Pienten
joustavat
NEULos-
soRMIk-
kAAT

Syksyn
 uudet värit. 
Koot: 36-42

AjAnkohtAiSet tArjoukSet 

jA pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com
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Sarakylän alueen kylä-
seuran toimelias väki ja 
puuhanainen Kaisa Niva-
la eivät taivu harmillisen 
tautitilanteen eikä viileän 
sateisen sään edessä. Vat-
tumarkkinat järjestettiin 
22.8., vaikkakin päivää ly-
hyempänä kuin aiemmin. 
Edellisen illan rankkasa-
de vaati siirtämään mark-
kinatapahtuman koulun 
etupihalle mikä oli varsin 
toimiva ratkaisu.

Puolenpäivän aikaan 
oli pihamaalla runsaasti 
väkeä odottelemassa kan-
sanedustaja Merja Kyllö-
sen esiintymistä. Puhees-
saan Kyllönen käsitteli 
muun muassa alueemme 
teiden kyseenalaista kun-
toa ja teiden hoitoon liit-

Kuulumisten ja tietojen vaihtoa Vattumarkkinoilla

Sointu Veivo pääsi vaih-
tamaan ajatuksia kansan-

edustaja Merja Kyllösen 
kanssa Sarakylän Vattu-

markkinoilla. Kuva: Tuula 
Kuukasjärvi

tyviä kimuranttisia asioi-
ta. Ennen tilaisuuden alkua 
hän oli ehtinyt käydä tu-
tustumassa käytännössä lä-
hialueen teiden kuntoon. 
Kokemus ei ollut mieltä 
lämmittävä.

Hyvinvointialueen/maa-
kuntien tulevista tehtävistä 
kuulijat saivat ajankohtais-
ta tietoa ja mahdollisuuden 
esittää tarkentavia kysy-
myksiä. Sosiaali- ja terveys-
alojen palvelujen saatavuus 
ja helppous ovat jokaiselle 
tärkeitä asioita, joita hoita-
maan halutaan omaa aluet-
ta tunteva ja toisaalta koko 
maakuntaa tasapuolisesti 
edustava edunvalvoja. Pien-
ten kuntien luottamushen-
kilöedustuksen määrä tule-
vassa maakuntahallinnossa 

huolettaa niin kansalaisia 
kuin kansanedustajaakin. 
Yli puoluerajojen tapahtu-
vaa yhteistyötä tarvitaan, 
jotta kuntien toimiva edus-
tus maakuntahallinnossa 
olisi mahdollista.

Vattumarkkinat ovat pe-
rinteinen tuttujen ja tunte-
mattomienkin kohtaamis- ja 
tutustumishetki. Kuulumi-
sia vaihdettiin maukkaiden 
makkaroiden ja lättykah-
vien sekä ostosten teon ohes-
sa. Nämä suun nautinnot 
maistuivat myös henkisel-
lä alueella, sillä paistamis- 
ja tarjoilutehtävissä toi-
mi palvelualtis kyläalueen 
nuorisojoukko. Tällainen 
kokemus luo tomeraa luot-
tamusta kylän elinvoiman, 
hyvinvoinnin ja yhteisölli-

syyden jatkuvuuteen.
Alpo Illikaisen soppaty-

kistä sai ostaa herkullista li-
hakeittoa ja sitähän ostettiin 
kotijoukoillekin tulijaisiksi. 
Kauko Kuukasjärven mark-
kinapakina nostatti muka-
vasti hymyn kuulijoiden 
huulille. Ansaitusti vuoden 
kyläläiseksi nimettiin ja pal-
kittiin Irene Kortesalmi.

Sointu Veivo
Markkinavieras

Sarakylään saatiin jälleen Vattumarkkinat

Sarakylän XXXI Vattumark-
kinat pidettiin hieman ko-
leahkossa ja väliin vettä 
tihuuttavassakin säässä. Ke-
listä huolimatta väkeä kertyi 
läheltä ja kaukaa ihan mu-
kavasti tuttuja tapaamaan ja 
kuulumisia vaihtamaan.

Markkinaväelle oli tar-
jolla perinteistä kuivaliha-
velliä, makkaraa, kahvia, 
räiskäleitä, metrilakua, säi-
lykkeitä, arpoja, nahkatuot-
teita ja muuta markkina-
tavaraa sekä laadukkaita 
juttelu hetki tuttujen ja tun-
temattomien kanssa. Päivän 
päätteeksi arvottiin maa- ja 
kotitalousnaisten myymien 
arpojen voittajat.

Viime kesänä markki-
noita ei pystytty koronan 
vuoksi järjestämään ja tä-
män vuoden markkinoiden 
järjestämistä pohdittiin pit-
kään.

– Olihan edellisistä mark-
kinoista jo pari vuotta, ja 
kun vattumarkkinat ovat 
kylän yhteinen suurtapah-
tuma johon osallistuu koko 
kylän porukka. Kun korona-
tilanne näytti rauhalliselta, 
niin päädyttiin markkinat 
järjestämään. Ensimmäiset 
Vattumarkkinat pidettiin 
vuonna 1990, ja ne olivat jo 
silloin viikon mittainen ta-
pahtuma. Sittemmin tapah-
tuma on lyhennetty viikon-

loppuun ja ohjelma tarjonta 
pidetty monipuolisena vaik-
kakin sitä on tiivistetty. Nyt 
muutoinkin näin poikke-
uksellisena aikana päätet-
tiin tapahtuma järjestää yksi 
päiväsenä ja päätettiin, että 
Sarakyläläiset tarjoavat kai-
kille kävijöille lättykahvit, 
Iivari Jurmu kertoo.

Markkinoilla kyläläiset 
pääsivät keskustelemaan 
myös yhteisistä huolenai-
heista, joita ovat koulun 
kohtalo, tiestön huono kun-
to ja lasten päivähoito. Ky-
lälle on muuttanut muu-
tamia lapsiperheitä ja 
muutamat perheet ovat saa-
neet perheenlisäystä. Lasten 
päivähoidon saaminen ky-
lälle tuntuu olevan vähin-
täänkin takkuista. Kohtuut-
tomalta tuntuu, että jossain 
vaiheessa kauimmaisia kou-
lulaisia tai päivähoitoon me-
neviä lapsia pitäisi aamuin 
illoin rahdata jopa sata kilo-
metriä tai ylikin kouluun tai 
päivähoitopaikkaan.

Kylälle tulevien muutto-
halukkuutta estää osaltaan 
sorateiden huonokuntoi-
suus. Varsinkin kesäkun-
to on viime vuosina ro-
mahtanut ala-arvoiseksi. 
Talvikunnossapito sai sen 
sijaan kiitosta.

Kansanedustaja jakoi 
kyläläisten huolet
Markkinapuhujaksi oli pai-
kalle saapunut kansanedus-
taja Merja Kyllönen Suo-
mussalmelta, joka myös otti 
puheessaan kantaa tiestön 
huonokuntoisuuteen ja ties-
tön merkitykseen syrjäseu-
tujen elinvoimaisuuden säi-
lyttämiseksi. Ilman hyvää 
tieverkostoa ammatinharjoit-
taminen ja työssäkäynti vai-
keutuvat. Määrärahoja on va-
rattu budjettiin, mutta miten 
ja minne ne ohjautuvat jää 
nähtäväksi.

Kyllönen muistutteli so-
ten tulosta ja siitä kuinka tär-
keää on saada paikallisia eh-
dokkaita tuloillaan oleviin 
aluevaaleihin ja siten saada 
omat, oman alueen edusta-
jat tuleviin aluevaltuustoihin. 
Samalla hän esitteli lyhyes-
ti Kainuun soten kehitystä ja 
sen nykyistä toimintaa ja mi-
ten se on nopeuttanut ja hel-
pottanut kansalaisten pääsyä 
terveydenhuollon ja muiden 
palveluiden pariin. 

Asiakkaalle ei aina riitä, 
että hän pääsee nopeasti päi-
vystykseen ja sieltä ulos. Tä-
hän asti potilas on usein ol-
lut perusterveydenhuollon, 
vanhuspalvelujen, erikois-

sairaanhoidon, sosiaalipal-
velujen, ensihoidon ja yh-
teispäivystyksen erillisissä 
rekistereissä ja vuoron pe-
rään näissä yksiköissä hoi-
dettavana ilman, että hoitoon 
osallistuvat ovat aina tienneet 
toistensa tehtävistä tai työn-
jaosta.

Kainuun malli, jossa eri 
palvelumuodot ovat käytet-

tävissä heti asiakkaan ensi-
kontaktin yhteydessä. Näitä 
palvelumuotoja voi olla pu-
helinneuvonta, sähköinen 
Omasote-palvelu tai muu 
nettipohjainen palvelu, josta 
on tarvittaessa mahdollisuus 
siirtyä fyysistä tapaamista 
edellyttäviin vastaanotto- tai 
päivystyspalveluihin. Sähköi-
sen asioinnin lisääntyminen 

on yhä enemmän näkynyt sii-
nä, että kiinteiden vastaanot-
topalvelujen tilalle tai rinnal-
le on tullut aikaan ja paikkaan 
sitomattomia palveluja. Säh-
köinen asiointi arkipäiväisty-
neen teknologian avulla vah-
vistaa asiakkaan osallisuutta 
ja hän voi aiempaa helpom-
min arvioida omaa tilannet-
taan ja palvelutarvettaan.

Kansanedustaja Merja Kyl-
lönen paneutui markkina-
puheessaan tie- ja tieto-
verkoston tarpeellisuuteen 
kuin soten tuomiin muutok-
siin palveluissa. 

Irene Kortesalmi (keskellä) valittiin Vuoden 2021 Sarakyläläiseksi, ansiokkaasta työstä 
kylän hyväksi.  Kuvassa mukana kyläseuran puheenjohtaja Kaisa Nivala ja Kyläseuran 
sihteeri Aku Nurmela.

Päivän yllätysohjelmassa kukitettiin paikalla olleet Sarakylän kunnallisvaaliehdokkaat, 
jotka osallistuivat kylän tapahtumiin. Paikalla ollut Tuula Kuukasjärvi ehti poistua juuri 
ennen tilaisuuden alkua. Kukitetuksi tulivat Tapio Lievetmursu, Pentti Kortesalmi, Kaisa 
Nivala ja Juhani Jurmu.

Kunnallisvaaliehdokkaita kukittivat kyläseuran varapu-
heenjohtaja Rebekka Sarajärvi ja Toivo Kiminki.



7PUDASJÄRVI -lehti 26.8.2021nro 34

Markkinapakina 
Soratie

Pölyävä soratie, se on meille useammalle tuttu kulkuväy-
lä. On melkoisen kiusallinen tilanne, kun näkee vastaan 
tulevan auton pölypilven kanssa: ei muuta kuin niele si-
sällesi vähän isänmaata. Kun vuosikymmeniä sitten kul-
jettiin teitä, ei tullut silloin ollut tiedossa parempaa pin-
taa, vain kivasti pölyävä maantie.

Ensimmäinen muistikuvani on, kun hevospelillä näin 
kymmenenvuotiaana soranajoa kolakärryillä, muutamia 
miehiä montulla heitti lapiolla soraa kärryyn ja yksi täyt-
tyi. Sitten seuraava peruutti uuden lastin täyttöön, näin se 
aikanaan meni. Aikanaan tie tehtiin kyläryhmien kautta 
ja talottomat taipaleet oikaistiin seuraavalle kylälle, tänne 
tie seuraili Livojoen vartta.

Viimeinen kylä täällä oli Nuukavaaran-Raiskion 
alueet, kun saivat sinne tien, niin asukkaat totesivat ra-
hojen loppuneen kulkukauppiaiden taskuun, itse kan-
toivat rahansa ostotarpeisiin. Kun maantiet alkoivat tulla 
alueilleen, niin asukkaat alkoivat ostaa polkupyöriä. Au-
tot saivat odottaa ostajiaan, minkä linjurit, kuorma-autot 
ja jokunen taksi. Kyllä ihmiset huomioivat, jos mustamai-
ja ajeli tietä pitkin ja uteliaisuus vaivasi, mitä on tapahtu-
nut? Liekö Alakoski ajellut rästiveron perintäreissua?

Omat kokemukseni liittyivät mummolaan, missä tie 
kulki talon ja joen välistä, talon nurkkaa hipoen ja usean 
talon vieri autot lähitse. Polkupyörä, siinä vasta menope-
li. Ajettiin kymmeniä kilometriä ilman sähköä ja vaihtei-
ta, oli pyhä- tai arkivaatteet. 1950-luvulla kesäisin tanssi-
reissuilla pyörä oli aivan yleinen kulkupeli, siinä vain piti 
varoa sotkemasta vaatteita.

Saattoi joskus mennä housunlahje pyörän kettinkiin ja 
se oli isompi juttu, laskeudu pyörän päältä ja ala pyörittää 
keskiötä eteenpäin, ja niin lahje irtosi. Olihan se likainen 
ja ruttuinen, jos ei muistanut laittaa pyykkipojalla kiin-
ni. Eihän kukaan tainnut onneksi jalkoihin katsoa tanssit-
taessa lähekkäin, ja jos joku huomasi, niin sen näki miten 
se oli tullut, monelle kävi samalla tavalla.

Kun sitten tanssit loppuivat, läksi ihmisvirta kotimat-
kalle ja valoisat oli kesäyöt, lauleltiin iskelmiä, vaikka oli 
paljon kulkijoita, niin laulettiin hiljaisesta kylätiestä, met-
säkukista, pojan tai-tytön sydän ihanasti rempallaan ja 
matka kulki rattoisasti. Saattoipa joku ajaa hurauttaa met-
sähallituksen puolelle. Jonkun pojan pyöräntangolla istui 
kauniimman sukupuolen kulkija. Tangolla istujan kans-
sa sai olla lähekkäin ja toinenhan sai ottaa ohjat käsiin ja 
toinen polki, kuinka kauan tuli istuttua kovan rautaput-
ken päällä?

Näitä tanssimatkoja ajeltiin 20-30 kilometriä suun-
taansa. Ei se tuntunut silloin vaikealta ja aina oli kans-
sakulkijoita, ja soratie oli kiva ajella. Joissakin kohdis-
sa oli kasaantunutta soraa, ja irtosoralla oli silloin tällöin 
nimismiehen kiharoita soran tekemää harjannetta ja ve-
den aiheuttamaa ajokoloa. Kaiken kaikkiaan soratie säi-
lyi hyvässä kunnossa, olihan valtion palkkaama mies tiel-
lä töissä. Toivo Sarajärvi nousi aamulla pyörän selkään ja 
laittoi lapion tarakalle kolojen täyttämistä varten. Se oli 
kokopäiväinen pesti ja monet kilometrit ja kolot käsitteli 
ja tie oli tälläkin tavoin kunnossa.

Muutaman kerran kesässä tie lanattiin ja saattoipa tie-
karhukin tasoitella perusteellisesti. Silloin tuli näkösälle 
sopivan kokoisia kiviä, joilla poikasten oli mukava särkeä 
puhelinnuplikoita. Niitä kyllä riitti, kun puhelin verkko-
kin tuli maantien sivuun.

Elettiin 1960-luvn puoliväliä, niin alkoi uusi kausi 
maantiehistoriassa, ajettiin vahvat penkat ja päälle öljy-
sora, ei enää kura roiskunut, eikä ajokoloja syntynyt, ajoit 
millä pelillä tahansa, tien pinta oli kiva huristella.

Kuitenkin sivutiet jäivät ennalleen ja niiden korjaus-
kustannukset jäivät paljolti avustusten piiriin ja teiden 
kunto alkoi rapistua. Liikenne ei juuri vähentynyt, kuor-
ma-autojen painot nousivat, joten tiet menivät huonom-
paan kuntoon ja sekös paikallisia asukkaita kiukutti. Jos-
kus tuotiin sorakuorma huonoimpaan paikkaan. Tämän 
ajan tien pintaan ajettiin saven sekaista mursketta, jon-
ka huono puoli oli, kun satoi kunnolla, niin teitä pitkin 
pääsi kävellen ja kumisaappaat jalassa. Kun tiet kuivui-
vat, ne olivat pitkään ennen kuin ne käytiin korjaamas-
sa. Raha riitti vain taajamien seutujenteiden kunnostami-
seen, sivukylien asukkaat ovat tällöin kolmannen luokan 
kansalaisia.

Kaikesta huolimatta, meidän elämisenhalumme säi-
lyy täällä takametsien kätköissä - kaukana 
tämän päivän koronamaailmasta. Summa-
rum, autoillaan täältä niin kauan, kun au-
tolla pääsee.

Kauko Kuukasjärvi
Vattumarkkinoilla 2021

Juutissalmen  
luontopolku on  
suosittu kohde
Iivari Jurmu kertoi kylän 
kuulumisina 2,8 kilometrin 
Juutissalmen luontopolun 
olleen suosittu kohde, jo-
ten suunnitteluun ja raken-
tamiseen käytetyt vuodet 
ja talkootyö tunnit eivät ole 
menneet hukkaan. Polun tii-
moilta oli hiljattain talkoot, 
jolloin siistittiin polkua ja 
sen ympäristöä sekä tarkas-
teltiin rakenteita. Polun kä-
vijämääristä Jurmu ei osan-
nut kertoa tarkkoja lukuja ja 
tuumailikin että jonkinlai-
nen kävijälaskuri olisi mu-
kava saada. 

Leader-avustuksen tur-
vin polulle saatiin pitkos-
puurakennelmia ja moniin 
paikkoihin murskepintaa. 
Polku on 2,7 kilometrin pi-
tuinen ja helppokulkuinen 
sorastuksin sekä osin pit-
kospuin. Reitin varrelta löy-
tyy erilaisia maisemia, laitu-
ri ja laavu. Luontopolku on 
mainio ulkoilukohde myös 
perheen pienempien kanssa.

Sattumoisin myös Kau-
ko Kuukasjärvi oli valinnut 
markkinapakinaansa tieai-
heen. Markkinpakina-perin-
teen aloitti Aake Järvenpää 
ensimmäisistä vattumark-
kinoista alkaen ja jatkoi nii-
tä vuoteen 2006 asti, jolloin 
hän täytti 80 vuotta ja siirsi 
pakinavastuun Kauko Kuu-
kasjärvelle. 

Kuukasjärvi ilmoitti pa-
kinansa alussa, että tämä on 
hänen viimeinen pakinan-
sa koska 80 vuoden merk-
kipaalu on nyt ylittynyt. 
Markkinoiden juontajana ja 
seremoniamestarina toimi-
nut Toivo Kiminkin rohke-
ni epäillä, että josko tämä ei 
nyt kuitenkaan olisi se vii-
meinen pakina. Tämän vuo-

Livolta oleva Kauko Juutinen kiertää kesien aikana lähi-
kuntien toritapahtumissa ja markkinoilla. Tällä kertaa mää-
ränpään oli lähellä eli naapurikylässä. Juutinen kertoi ih-
misillä ostohalukkuutta olevan ja tänäänkin tehneensä 
kauppaa kohtalaisen hyvin. Tavaravalikoimassa oli omaa 
valmistetta ja tehdastekoista. Karhuja hän ei tunnustanut 
itse tehneensä, vaan mainitsi niiden olevan Kainuussa ko-
tiaan pitävän Esko Heikuran valmistamia.

Pitopalvelu Alpo Illikaisen sopatykistä sai ostaa perintei-
sesti valmistettua kuivalihavelliä. Keittoa oli sattunut kat-
tilaan sopiva määrä, joten sitä riitti kaikille - mutta huuto-
kaupattavaksi asti sitä ei ollut.

Sarakylä on omavarainen myös musiikkiesityksistä. Kylän vielä toistaiseksi nimetön 10 
jäseninen kuoro esiintyi ensimmäisen kerran 2019 ja on sen jälkeen esiintynyt erilaisis-
sa tilaisuuksissa, kuten joulu- ja kotiseutujuhlissa kuin vattumarkkinoillakin. Kiinnostu-
neet voivat kysellä kuoroa esiintymään, mutta opiskelut ovat hajauttaneet kuoronjäseniä 
opiskelupaikkakunnilleen ja esiintymiset ovat jääneet vähemmälle. Laulamassa: Hanne-
le Kummala, Emilia Sarajärvi, Sirkku Sarajärvi, Anniina Sarajärvi, Minna Kummala, An-
ne-Mari Kummala, Johanna Kummala ja Rebekka Sarajärvi, joka myös säesti kitaralla.

Kauko Kuukasjärvi kertoi 
pakinassaan tiestön kun-
nosta ja polkupyörällä teh-
dyistä asiointi ja tanssireis-
suista.

Kahviteltassa riitti touhua ja tohinaa. Räiskäleen paistovuorossa Jukka Särkelä, Antti 
Kummala ja Tuomas Sarajärvi. Joutohetkeä miehet ei sanoneet juurikaan olevan vaan 
koko ajan riittää asiakkaita. 

Sarakylän maa- ja kotitalousnaisten kojulla oli myytävä-
nä arpoja, leivonnaisia ja käsitöitä. ”Kauppa on käynyt tä-
nään hyvin. Korona on vaikeuttanut meidän kokoontumi-
siamme, mutta on me pyritty jotain toimintaa ylläpitämään. 
On käyty perinteiseen malliin kutimien kanssa naapureis-
sa kylässä ja muuta hyvin pientä toimintaa”, kertovat Min-
na Kummala, Irene Kortesalmi ja Heikkilä Marja-Leena.

den markkinapakina on 
myös luettavissa tämän si-
vun oikeassa laidassa.

Irene Kortesalmi - 
vuoden kyläläinen
Vuoden Sarakyläläisenä 
palkittiin Irene Kortesal-
mi. Sarakylän kyläseuran 
hallitus perusteli valintaa, 
että Irene Kortesalmi valit-
tiin vuoden Sarakyläläisek-
si vuosien ansiokkaasta ja 
pitkäjänteisestä työstä kylän 
hyväksi.

Eri ruoka- ja kahvikojuis-
ta sai vatsan täytettä ja kou-
lun tiloissa oli myös mah-
dollisuus ruokailla, jossa 
Sarakylän Maa- ja Kotitalo-
usnaisten toimesta tarjolla 
oli kuivalihavelliä ja muuta-
kin ruokaa. 

Erkki Riihiaho
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Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-

OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 
Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä Kaikki isot ja pienet 

rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

JÄTEHUOLTO

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

Pudasjärven 
Hautaustoimisto ja 
KuKKa Ky, PiHlaja 
toritie 1, 93100 Pudasjärvi

P. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

HAUTAUSTOIMISTOJA, 
KUKKAKAUPPOJA

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

MAANRAKENNUSTA

TAKSI JA TILAUSLIIKENNE

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

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

Sijoitus/Rahoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

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

• Seulotut kivet,  
 sepelit, hiekat ym.
• Suursäkeissä  
 myös kaikki lajit.

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

[ Rakennustyöt ja remontit
[ Kattoremontit
[ Piipunpellit ja muut peltityöt 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet 

Muista hyvinvointisi! -kiertue tulee taas
Maakunnallinen Muista hy-
vinvointisi! -kiertue jalkau-
tuu ympäri Pohjois-Poh-
janmaata ja Pudasjärvellä 
ollaan torstaina 26.8. kel-
lo 11–14 Puikkarissa. Sään 
salliessa tapahtuma järjeste-
tään ulkotiloissa.

Kiertueen tavoitteena 
on kannustaa kaiken ikäi-
siä terveellisen ja liikunnal-
lisen elämäntavan pariin. 
Osallistujat pääsevät muun 
muassa tekemään maksut-
tomia terveysmittauksia ja 
kuulemaan, miten arkeen 
voi helposti lisätä hyvin-
vointia sekä aivo- ja sydän-

terveyttä edistäviä asioita. 
- Tietoa ja toimintaa löy-

tyy kaiken ikäisille. Yli 
65-vuotiaille on esimerkiksi 
tarjolla toiminnallinen Kun-
non Mummola -mittaus-
piste, jossa on mahdollis-
ta testata omaa tasapainoa 
ja lihasvoimaa monipuoli-
sin testein sekä saada niistä 
henkilökohtaista palautet-
ta ja vinkkejä asiantuntijoil-
ta, kertoo Heidi Similä Poh-
jois-Pohjanmaan Liikunta ja 
Urheilu ry:stä.

Kiertuetapahtumissa on 
mahdollista tehdä esimer-
kiksi InBody- ja puristus-

voimatesti. Mukana on vii-
me vuoden tapaan myös 
Oulun Seudun Muistiyh-
distyksen aivoterveyson-
nenpyörä. Tapahtumissa on 
mahdollisuus keskustella 
asiantuntijoiden kanssa it-
seä askarruttavista asioista 
esimerkiksi muistipulmiin 
tai omaishoitajuuteen liit-
tyen sekä saada tietoa elin-
tapamuutoksesta ja tuesta, 
jota siihen on tarjolla.

Vertaistukea  
ryhmätoiminnasta
Vertaistervarit-hanke on 

mukana myös Pudasjärvel-
lä. Yhdessä yhteistyöjärjes-
töjen ja -yhdistysten kanssa 
esitellään kuntalaisten hy-
vinvointia ja terveyttä edis-
tävää vertaisryhmätoimin-
taa. Vertaistervarit-ryhmiä 
järjestetään Teams-yhtey-
dellä sekä jatkossa myös 
paikan päällä Pohjois-Poh-
janmaalla.

Vertaistervarit-ryhmis-
sä keskustellaan muun 
muassa terveyttä edistä-
vistä elintavoista. Vertais-
tervarit mittaavat muun 
muassa ihosi kosteut-
ta eli miten kehosi suurin 

elin kuvastaa terveyttä-
si. Vertaistervareiden kes-
kustelun teemoina ovat 
syöminen, liikunta, päih-
dehaittojen ennaltaehkäisy 
ja hyvä uni.

Kiertueen toteuttavat 
yhteistyössä Pohjois-Poh-
janmaan Liikunta ja Urhei-
lu ry, Pohjois-Pohjanmaan 
Muistiluotsi ja Oulun Seu-
dun Muistiyhdistys ry, Ou-
lun seudun omaishoita-
jat ry, Pohjois-Pohjanmaan 
sydänpiiri, Vertaisterva-
rit -hanke, Yhdistyksistä 
hyvinvointia -hanke sekä 
joukko paikallisia yhdis-

tyksiä.
Kiertueen tapahtumat 

järjestetään sään salliessa 
pääasiassa ulkotiloissa ja 
koronaturvallisesti. Tapah-
tumiin voi osallistua vain 
täysin terveenä ja järjestäjät 
suosittelevat maskin käyt-
töä. 

Lisätiedot ja tarkem-
pi paikkakuntakohtainen 
kiertueaikataulu löytyy 
www.popli.fi/muista-hy-
vinvointisi -osoitteesta.

PoPLi tiedotus

VOISIKO 
SINUN 

ILMOITUKSESI 
OLLA TÄSSÄ
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Vanha viisaus sanoo, että huumorin kukkatarhassa on 
syytä edetä varoen, sillä kauneimmassakin ruusussa voi 
piillä piikki pistävin. Kähmyt uskaltautuu kuitenkin kä-
sittelemään avioliiton arkea – iloisesti tietenkin! Ja mis-
täpä olisi luonnollisempaa aloittaa kuin kauniimman 
sukupuolen ajotaidosta. Monet miehet kun ovat sitä 
mieltä, että vaimo ei koskaan jätä vilkaisematta peiliin 
– paitsi peruuttaessaan autoa! 

* * *
Aamukahvipöydässä: – Arttu-kulta, haluatko 
kuulla, miten minun ensimmäinen ajeluni meidän uu-
della autollamme sujui? Vai luetko siitä mieluummin 
lehdestä? 

* * *
Kirkonkylän kauppias eleli leskimiehenä parisen 
vuotta, kunnes hän yllätti kaikki menemällä naimisiin 
naapurin Allin kanssa. Puolen vuoden päästä Hump-
pasen Senni uskaltautui kysymään kauppiaalta monen 
emännän mieltä askarruttavasta aiheesta:
– Vaan kumpi se on parempi, Miina-vainaa vai tämä ny-
kyinen?
– Kyllä se elävä on parempi! kuului vakuuttava vastaus.

* * *
Naisten kesken: – Voi Sirkku, minkälaiset mustel-
mat sinulla on! Mirkku huudahtaa. – Sinuna minä teki-
sin Vilistä rikosilmoituksen.
– Niin minä teenkin, heti kun se juntti pääsee pois sai-
raalasta! 

* * *
Iltapuhteella: Maisa katselee ikkunasta tummene-
vaan iltaan ja nostalgisten muistojen yllättämänä kysäi-
see: – Kulta, lähtisitkö ulos?
Mies sanomalehden takaa: – Minäkö? Johan minä vein 
iltapäivällä roskapussin!

* * *
Kahvilassa: – Voi Taimi, Saimi huokaa. – Muistatko, 
kun kerroin ennen häitä, että Harri täyttää koko mi-
nun maailmani?
– Muistanhan minä; sinähän leijuit kuin onnen seitse-
männessä taivaassa!
– Niin, mutta nyt minä olen tavannut yhden Karrin, ja 
kyllä minun maailmankuvani on laajentunut huomatta-
vasti!

* * *
Ravintolassa: – Muutin eilen pois kotoa, Eikka us-
koutuu Reiskalle.
– Kappas vaan. No, mitenkäs Elvi suhtautui muuttoosi?
– Aika erikoisesti, toden totta. Huomasin, että sitä voi 
elää toisen ihmisen kanssa yli kaksikymmentä vuotta 
oppimatta tuntemaan häntä kunnolla. Minulle ei ollut 
hajuakaan, että Elvi osaa laulaa Hei rullaatia ja heittää 
siinä laulaessa samaan aikaan kärrynpyörää! 

* * *
Martti Kähkönen            lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Huumorin 
kukkatarhassa

Ravihevosen yhteisomistuksella 
mukaan hevoselämyksiin
Talli Kahden Kimppa on yk-
sivuotiaiden suomenhevos-
tammojen Äkkilähtö ja Ma-
nun Mayan muodostama 
hevoskimppa. Kahden vah-
vasti pudasjärveläisen pe-
rustama hevoskimppa et-
sii tänä syksynä osakkaita 
tukemaan kahden vetreän 
tamman matkaa kilparavu-
reiksi.

- Kyseessä on siis lea-
sing-talli, jossa kimppa ei 
osta hevosia omaksi, vaan 
yksilöt kilpailuoikeuksi-
neen vuokrataan hevosen 
kilpailuiäksi täysin käyttö-
oikeuksin hevosen omista-
jalta. Hevosten hankinta-
kulujen poistuessa saamme 
kilpailukäyttöömme ikään 
kuin ”kaksi huipputam-
maa yhden hinnalla”, ker-
too Katri Pintamo-Kenttälä.

Toisena perustajana lea-
sing-tallissa on Sanna Lou-
kusa, jonka valmennus-
talliin tammat viedään 
treenattavaksi, Jyrkkäkos-
ken maisemiin. Loukusan 
valmentamilla hevosilla on 
ollut aiemminkin menes-
tystä ja tällä hetkellä hän on 
voittoprosentin perusteella 
yksi suomen menestyneim-
piä raviohjastajia.

- Meillä olisi toiveena 
saada mahdollisimman mo-
nia pudasjärvisiä mukaan 
osakkaiksi, joista muodos-
tuu sellainen yhteisö, jolle 
raportoidaan hevosten tree-
neistä ja muutenkin kuulu-
misia. Lisäksi järjestämme 
tallipäiviä, jolloin osakkaat 
saavat tulla tervehtimään 
hevosia ja meitä, ja viettä-
mään aikaa yhdessä, Pinta-
mo-Kenttälä kertoo.

Suomen Hevosenomista-
jien keskusliiton eli SHKL:n 
sivuston mukaan hevosen-
omistajat asuvat yhä useam-
min kaupungeissa ja he jät-
tävät hevosten päivittäisen 
hoidon ammattivalmenta-
jien vastuulle. Yhteisomis-
tus on siis hyvä tapa päästä 
mukaan hevosenomistami-
sen elämyksiin pienellä pa-
noksella.

Lisätietoja yhteisomis-
tuksesta löytyy SHKL:n Ra-
vihevosen yhteisomistus 
-sivulta sekä Talli Kahden 
Kimppa -Facebook-sivulta.

- Yleensä kimppaomis-
tuksessa tullaan osakkaiksi 
yhden hevosen omistajiksi, 

mutta tästä tekee erikoisen 
se, että Talli Kahden kim-
passa on kaksi suomenhe-
vostammaa, kertoo Pinta-
mo-Kenttälä.

Heppahöperöt  
perustajina
Kimpan perustaneet Pinta-
mo-Kenttälä sekä Loukusa 
ovat jo nuoresta iästä saakka 
harrastaneet hevosia.

- Minä olen viettänyt lap-
suuteni ja nuoruuteni Iinat-
tijärvellä ja Sannan kanssa 
tiemme kohtasivat naapu-
rikylässä Poijulassa, joskus 
90-luvun puolenvälin paik-
keilla, kun Sannan sedällä 
oli ravihevosia Haisuvaaran 
nurkilla Alakankaalla. Mei-
tä lykästi, sillä molempien 
vanhemmat olivat myötä-
mielisiä ja pian meillä oli 
molemmilla omat hevoset, 
kertoo Pintamo-Kenttälä ja 
jatkaa:

- Kyllä siinä Petäjäsal-
mentie jytisi, kun pääste-
limme Sannan kanssa kil-
paa, milloin ratsastaen, 
milloin jonkinlainen vempe-
le hevostemme perässä roik-
kuen.

Pintamo-Kenttälällä on 
ollut aikojen saatossa usei-
ta omia hevosia, ja hän on 
hoitanut kilpahevosia Yh-
dysvalloissa ja Australias-
sakin. Nykyisin hänellä on 
oma hevonen Äimärautiolla 
ja hän kasvattaa Jackrussel-
linterriereitä Oulussa.

Sanna Loukusa toimi 
vuosina 2005–2019 OSAO:l-

Talli Kahden Kimppa on yksivuotiaiden suomenhevostammojen Äkkilähtö ja Manun May-
an muodostama hevoskimppa, josta löytyy lisää tietoa tallin Facebook-sivulta.

Suomenhevostamma Äkkilähtö.Suomenhevostamma Manun Maya.

la tallityönohjaajana ja kun 
hevostalouden koulutus 
loppui Pudasjärvellä, hän 
vuokrasi kaupungilta tallin 
ja alkoi talliyrittäjäksi vuon-
na 2020. Tällä hetkellä tallis-
sa on noin 20 hevosta, jotka 
ovat pääasiassa ravihevo-
sia, mutta myös muutamia 

paikallisten hoidettavia he-
vosia. Lisäksi Loukusa te-
kee yhteistyötä Pudasjär-
ven kaupungin nuorisotyön 
kanssa ja järjestää esimer-
kiksi heppakerhoja.

Jenny Kärki

KEMINMAA Käpyläntie 6
puh. 0400 588 136
jukka.lahti@arcticmc.fi

VAIHDOT JA EDULLINEN RAHOITUS. KYSY! 
ALAN VARAOSAT JA TARVIKKEET.

15 KPLNOPEAAN TOIMITUKSEEN, TERVETULKAA!

AVOINNA ARK. 9–17: 
usein myös la 10–14 mutta tarkista!

CMYK: (painolaatuinen)
C: 100 M: 65
C: 65 M: 20

RGB: (verkkoon)
#0056a4
#56a8dd

Logosuunnittelu: Arctic Motor Caravan id: 2000595

www.arcticmc.fi

OSTAMME MATKAILUAUTOJA JA -VAUNUJA. TARJOA!

1,99% KIINTEÄ 
KORKO
UUSILLE

LAATUA

SAKSASTA!

TAKUU- JA
HUOLTOASIOISSA
YHTEISTYÖSSÄ
KEMINMAASSA;
MERILAPIN CARA-
VANHUOLTO OY

JA KAIKKI ALAN
VARAOSAT JA
TARVIKKEET!
ELÄ AJA SIUTTI...

MB-RAPIDO 906 Interg. Aut. 74 tkm  -08 47.900 €
FORD TEC AdVANTEC TI 654  -09 33.900 €
Erillisvuoteet pitkittäin aj. vain 42700!, 1-om. huoltok. 
Fiat Sunlight T 64  -15 41.500 €
Laskettava parivuode , 81tkm, sis ALV

  

UUSIA AUTOJA NOPEISIIN TOIMITUKSIIN

www.arcticmc.fi

KEMINMAA Käpyläntie 6 •Puh. 0400 588 136
jukka.lahti@arcticmc.fi

Muulloin: sopimuksen mukaan!

Vaihdossa myös henkilö- ja pakettiautot

TOSI edulliset rahoitukset! KYSY!

FIAT-WEINSBERG
CARABUS
RETKEILYAUTOT 
601MQ ja 631ME FIRE 
KAMPANJAMALLIT; alk.: 
53.400,- + tk. 950,-

PULA PULA VAIHDOKEISTA!! 
KYSY KAHDENKESKINEN 

HUIPPUTARJOUS  
7 kpl UUSIA VARASTOSSA

 

OSTAMME MATKAILUAUTOJA -VAUNUJA!!! 
VAIHTO HALVEMPAAN, MYÖS LOPPUVELAN 

LUNASTUS. TARJOA ROHKEASTI! Myymme myös puolestasi.

VALTUUTETTU 
MAAHANTUOJA 
POHJOISESSA

TAKUU- JA
HUOLTOASIOISSA
YHTEISTYÖSSÄ
KEMINMAASSA;
MERILAPIN CARA-
VANHUOLTO OY

JA KAIKKI ALAN
VARAOSAT JA
TARVIKKEET!
ELÄ AJA SIUTTI...

MB-RAPIDO 906 Interg. Aut. 74 tkm  -08 47.900 €
FORD TEC AdVANTEC TI 654  -09 33.900 €
Erillisvuoteet pitkittäin aj. vain 42700!, 1-om. huoltok. 
Fiat Sunlight T 64  -15 41.500 €
Laskettava parivuode , 81tkm, sis ALV

  

UUSIA AUTOJA NOPEISIIN TOIMITUKSIIN

www.arcticmc.fi

KEMINMAA Käpyläntie 6 •Puh. 0400 588 136
jukka.lahti@arcticmc.fi

Muulloin: sopimuksen mukaan!

Vaihdossa myös henkilö- ja pakettiautot

TOSI edulliset rahoitukset! KYSY!

FIAT-WEINSBERG
CARABUS
RETKEILYAUTOT 
601MQ ja 631ME FIRE 
KAMPANJAMALLIT; alk.: 
53.400,- + tk. 950,-

PULA PULA VAIHDOKEISTA!! 
KYSY KAHDENKESKINEN 

HUIPPUTARJOUS  
7 kpl UUSIA VARASTOSSA

 

OSTAMME MATKAILUAUTOJA -VAUNUJA!!! 
VAIHTO HALVEMPAAN, MYÖS LOPPUVELAN 

LUNASTUS. TARJOA ROHKEASTI! Myymme myös puolestasi.

VALTUUTETTU 
MAAHANTUOJA 
POHJOISESSAVALTUUTETTU

MAAHANTUOJA

KNAUS SKY TI ja SKY WAVE 
1/2 integroidut  

HETI toimitukseen ALDE, 
myös LASKUvuoteella 

83.758 – 89.867 € + tk. 1150 €

WEINSBERG CaraBus 
EDITION SKANDIC

Tarjousmallit 54.325 – 72.225 € 
+ tk. 1150 €

Knaus Sport Silver TARJOUSvaunut 22.430 – 26.809 €

RETKEILYAUTOT

PULA PULA VAIHDOKEISTA!

Pudasjärveläislähtöiset Sanna Loukusa ja Katri Pinta-
mo-Kenttälä ovat perustajina ja vetäjinä Kahden kimppa 
hevoskimpassa.
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VERTAISRYHMÄ 
65+ PARISKUNNILLE, 
JOISTA TOISELLA PUOLISOISTA
ON MUISTISAIRAUS

Ryhmä kokoontuu Liepeen pappilassa 
kahden viikon välein syyskuun puolivälistä

alkaen. Ryhmäläiset saavat tarkemman
aikataulun ilmoittautumisen jälkeen.

Osallistuminen on maksutonta.

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET

MAARET MERILÄINEN  P. 040 5209 172

Pudasjärven 
eläKeläiset
syKsyn 

PorinatuoKio  
alkaa 14.9.2021 kello 14.30 

palvelukeskuksessa.
Tervetuloa! Johtokunta

Muista hyvinvointisi!
To 26.8. Pudasjärvellä klo 11-14 (Puikkari)

tervetuloa mukaan!

www.pudasjarvi.fi /kirjasto

KIRJASTO

KIRJASTO MUUTTAA!
Pudasjärven kirjasto muuttaa 30.8. – 3.10. välise-
nä aikana Hyvän olon keskus Pirttiin, ja tuona ai-
kana kirjaston tilat ovat suljettuina ja kirjastoauto 
Iso Karhu pois reitiltä. Kirjaston omatoimikäyttö ei 
tuolloin ole mahdollista, mutta lainoja voi palauttaa 
kirjaston palautusluukkuun.

Kirjasto on vielä auki 29.8. asti seuraavasti:

Palveluaika Omatoimiaika

ma 10 - 19 8 – 10, 19 – 20

ti - pe 10 – 16 8 – 10, 16 – 20

la, su - 10 – 15

outikirjastot.fi  – kirjasto@pudasjarvi.fi  – 040 826 6434

Pudasjärven Urheilijat 
KuntourHeilujaosto
Suomessa poljetaan pyöräilyviikkoa 28.8.-5.9. pääteemalla ”Terve-
tuloa pyöräilijä”. Pudasjärvellä osallistutaan viikkoon järjestämäl-
lä PyöräretKi sunnuntaina 29.8. Lähtö klo 16 Sammelvuo 
-hallin parkkipaikalta. Pudasjärven rannan ”Rivieran” laavulla gril-
limakkara-, nuotiopannukahvi- ja mehutarjoilu. Siitä lenkki jatkuu 
kirkon ohi Mikaharjuntietä Ranuatielle, jota tien vartta takaisin läh-
töpaikalle. Matkaa noin 20 km. Osallistujien kesken arvotaan Pu-
das-Koneen polkupyörän perushuollon lahjakortti, arvo 49 euroa. 
Lisätietoa Heimo Turunen 0400 385 281. Ei osallistumismaksua. 
Kaikki tervetuloa! Huom! Pyöräretki su illan kävelyn tilalla.

voimistelujaosto
Voimistelujaoston ryhmät aloittavat toimintansa 6.9. 
ryHmäliiKuntatilassa
ma klo 19-20 kuntojumppa 
ma klo 20-20.30 kehonhuolto 
ke klo 16-17 7-10 -vuotiaat välinevoimistelu alkeet 
ke klo 17-18 7-10 -vuotiaat välinevoimistelu jatko 
to klo 19-20 circuit  
tuomas sammelvuo -salissa
ti klo 16.30-17.30 7-10 -vuotiaat voimistelukoulu
to klo 17.30-19 10-16-vuotiaat voimistelukoulu 
Maksut:  yli 18 vuotiaat 45 €/kausi ja  alle 18 vuotiaat 35 €/kausi. 
Kausi 6.9.-10.12.2021. 
Ilmoittautuminen: go.hoika.net -> Pudasjärven Urheilijat voimis-
telujaosto 

sotKajärven veto
24h kävely-juoksutapahtuma 11.-12.9. klo 15 alkaen Hirvas-
kosken koululla. Osallistumismaksu 30 €, johon sisältyy tarjoilua. 
Ilmoittautuminen 7.9. mennessä antti.hukari@gmail.com. 
Lisätietoa Pekka Kinnunen 0400 381 548. 

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Veden, tulen ja valon juhla

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-01 (00)
La 28.8.2021

Nyt taas Jyrkän 
tunnelmaa! 

Tule! Näe! Koe!
lipuT pORTilTA 20 €

K-18

• Revontuli-disko klo 20-01  
• Karaokea
• Kokko syttyy klo 22.45 

NuorteN 
VeNetsiaLaiset

pe 27.8. 
Disco klo 20-00

Järjestää  Pudasjärven Urheilijat
Lippu 10€

taukomusiikista vastaa
Vauhko Varsa

Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 Pudasjärvi

Järjestää: 
Lions Club Pudasjärvi  
yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijat Pytky Oy 

Pytky Cafe & Parttio Bistro

Maksuton bussikuljetus 
Kurenalta non stoppina 
alkaen klo 19.45

Alueella ravintolapalvelut!

Lavalla tahdit takaa tanssiorkesteri 

haNNu 
hautaNiemi

• Ilotulitus päättää 
  kesäkauden klo 23.30

Tervetuloa!

Puhoskylän 
metsästysseuran
sääntömääräinen

Kesä-/HirviKoKous
Möykkälässä su 5.9. klo 9.00.

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! Sihteeri

Profin on suomalainen lasiliukuseinien valmistaja, 
jonka maineikas historia ulottuu vuosikymmenien 
taakse. Profin Oy yhdistää perinteiset puusepäntaidot 
ja modernin teknologian pohjoisen asumisen edellyt-
tämiksi korkealaatuisiksi lasiliukuseiniksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etsimme asiakkaallemme Profin Oy:lle Pudasjärvelle

  
Työtehtävät koostuvat monipuolisista tuotannon tehtä-
vistä, joihin saat huolellisen ja kattavan perehdytyksen. 
Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta vaan riittää, 
että olet valmis oppimaan, etkä pelkää uusia haasteita. 
Tässä työssä asenne ja motivaatio ratkaisevat! 

Tarjoamme mukavan ja kannustavan työyhteisön, mie-
lenkiintoisen työn sekä mahdollisuuden pidempiaikai-
seenkin työsuhteeseen.

TUOTANTOTYÖNTEKIJÖITÄ

Lisätietoja antavat: 
Ulla Kolehmainen +358 44 330 8824  
Aino Maaninka +358 40 054 8811

Hae paikkaa ja vinkkaa myös 
kaverille! » www.go-on.fi

sotiemme veteraanien 
Pohjois-Pohjanmaan 

KirKKoPäivä Raahessa 5.9.2021.
”Ihmisten välillä hyvä tahto”

Veteraaneille, leskille ja kannattajajäsenille. Lähtö 5.9. 
klo 7.30 S-Marketin parkkipaikalta. Ilmoittautuminen 

to 2.9. mennessä Vesa Holmströmille p. 0400 387 671. 
Tumma puku ja kunniamerkit.

Pudasjärven 
Sotaveteraanit ry

Kirkkopäivän messuun ja päiväjuhlaan 
voi osallistua virtuaalisesti: raahenseurakunta.fi aittojärven koulun pihalla 

lauanataina 4.9.2021 klo 11.00-14.00

Tervetuloa!
Aittojärven kyläseura ry

SYYSTAPAHTUMA

Ohjelmassa mm.
- PeräKärryKirPPis. Ei paikkamaksua.  

Ennakkoilmoittautumiset 2.9. mennessä 
Raijalle puh. 040 846 4122

- Retkijuoksu 3000 m, sarjat: naiset ja miehet
- Juoksumatkoja myös lapsille
- Arpajaiset Grilli avoinna!

KirPPis

Pe-la 27.-28.8.   
Klo 11-15.

lukiontie 1
(ent. leipomo) 

Tervetuloa! 

Pudonnut
ti 24.8. aamu-

päivällä traktorin 
truKKiPiiKKi 

välillä 
Livo - Ala-Livo.

Jos olet löytänyt, soita 
Kauko Juutinen 
p. 0400 294 454.

Poijulan erä ry:n
sääntömääräinen

vuosiKoKous ja 
KesäKoKous

su 12.9.2021 klo 12.00 hirvikodalla.
PuheenjohtajaHirviporukka kokoontuu myös. 
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Pudasjärven maa- ja koti-
talousnaiset järjestää retkiä 
teemalla Pudasjärven kylät 
tutuksi. Ensimmäisellä ret-
kellä suuntasimme Kurenal-
ta Kipinään kotiseutuviikol-
la heinäkuussa. 

Matkalla Helena Kokko 
kertoi Kipinän historiasta ja 
nykypäivän elämästä. Ki-
pinän Myllyojassa on ollut 
aikoinaan mylly, jonka ge-
neraattorista saatiin sähköt 
muutamaan ensimmäiseen 
taloon. Myllyllä sahattiin 
tukit laudoiksi ja lankuik-
si. Lisäksi toiminnassa oli 
pärehöylä. Myllyn toimin-
ta loppui 1960-luvulla. Ki-
pinässä on toiminut myös 
useita kauppoja ja posti sekä 
pankki, mutta tällä hetkellä 
liikkeitä ei kylällä ole. Olli-
lan ja Isomursun taloissa toi-
mi myös kievari. Nykyisin 
Kipinä on kuulu Iijoki-sou-
dun päätösjuhlasta Vähky-
rän rannassa ja Panuman 
porokilpailuista talvella.

Perillä ensimmäinen 
kohteemme oli Vilho Outi-
lan taidegalleria Hetekylän 
tienhaarassa. Siellä meidät 
yllätti se, miten mahtavia 
kädentaitajia Pudasjärvellä 
on. Outila kertoi, miten hä-

Kipinän kylä tutuksi: todellinen tieto- ja kulttuuriannos

Perillä ensimmäinen kohteemme oli Vilho Outilan taidegal-
leria Hetekylän tienhaarassa. 

nen teoksensa ovat saaneet 
aiheensa ja alkunsa. Mones-
ti aihe tulee elävästä elämäs-
tä. Paikka on todella käymi-
sen arvoinen.

Galleriasta siirryimme 
tien toiselle puolelle nautti-
maan Raija Kauppisen lait-
taman maukkaan aterian. 
Vatsat täynnä ja hyvällä 
mielellä jatkoimme matkaa 
Syvänojan tietä uudistetulle 
koululle, jonka rakentami-
sessa on yhdistetty mahta-
vasti uutta ja vanhaa hirttä. 
Koulussa on tällä hetkel-
lä noin 50 oppilasta, nel-
jä opettajaa ja viisi koulun-
käynninohjaajaa. Lisäksi 
siellä toimii iltapäiväkerho 
ja 12-paikkainen päiväko-
ti, jossa työskentelee kolme 
hoitajaa. 120-vuotiaan kou-
lun toiminta on yhäkin vi-
reää. 

Koululta jatkoimme mat-
kaa Pähtilän taidekahvilaan. 
Saimme jälleen ihmetellä 
Lauri Pähtilän lahjakkuutta 
moottorisahalla ja puukol-
la veistäen tehtyihin taide-
teoksiin. Lapsenlapset pitä-
vät kesäkahvilaa samoissa 
tiloissa. Käykää ihmiset tu-
tustumassa paikkaan - häm-
mästytte varmasti.

Paluumatkalla poik-
kesimme Kollajanniemel-
le Niemitalon juustolan al-
kujuurille. Antti Niemitalo 
kertoi, miten hänen mum-
monsa Esteri Niemitalo 
aloitti juuston valmistuk-
sen vaatimattomissa olois-
sa omassa pirtissään. Mai-
tokin piti kuljettaa veneellä 
virtaavan Iijoen yli. Nykyi-
sin juusto tehdään nykyai-
kaisessa juustolassa.

Lopuksi Antti tarjo-
si kahvit juuston ja hillojen 
kera.

Retkellä saimme todelli-
sen tieto- ja kulttuuri annok-

sen, ja se sopikin Pudasjär-
ven kylät tutuiksi -teemaan 
täydellisesti. Kiitos Vilhol-
le, Raijalle, Laurille ja lapsil-
le sekä Antille. Kiitos myös 
kaikille retkelle osallistu-
neille.

Seuraava Pudasjärven 
kylät tutuksi -retki suuntaa 
Syötteelle syksyllä.

Kaupungilla on kasvot,
maaseudulla sielu

Jätän taakseni kaupungin kadut,
Etsin metsien vihreät polut.

Jätän pauhun, saasteen ja kolinan.
Kuulen puhtaiden vesien solinan

Vieraillimme 120-vuotiaalla Kipinän koululla.

Paluumatkalla poikkesimme Kollajanniemelle Niemitalon 
juustolan alkujuurille. Antti Niemitalo tarjosi juustokahvit.

Pähtilän taidekahvilassa ihailimme puukolla ja moottorisa-
halla veistettyjä teoksia.

Näen kirkkaan Taivaan ja 
vihreän maan

Tänne muutan mä asumaan.
Elintasoni, täällä

on päätä huimaava
ilmaa
valoa
vettä

Silmänkantamattomiin
En malta olla kertomatta

Rikkaudestani.

Kotiseutumatkailu!

Helena Kokko

Seinäjoen puoluekokous
Perussuomalaiset rp:n puo-
luekokous järjestettiin Sei-
näjoella 14.–15.8. Kahden 
vuoden välein järjestettäväs-
sä kokouksessa oli tällä ker-
taa erityinen jännitysaspekti 
Jussi Halla-ahon ilmoitettua 
aiemmin, ettei asetu ehdolle 
puolueen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtajakisaan oli 
ilmoittautunut yhteensä 
kuusi henkilöä, joista Riik-
ka Purraa pidettiin varma-
na valintana. Ensimmäistä 
varapuheenjohtajan tehtä-
vää tavoitteli kaksi, toisen 
varapuheenjohtajan tehtä-
vää neljä ja kolmannen va-
rapuheenjohtajan tehtävää 
yhdeksän henkilöä. Puolue-
sihteeriehdokkaita oli myös 
yhteensä yhdeksän ja tämä 
oli ainoa vaali, jossa käytiin 
kaksi äänestyskierrosta.

Pudasjärveltä kokouk-
seen saavuttiin hyvissä ajoin 
jo perjantaina. Lauantaina 
avattuun kokoukseen oli ko-
kousväkeä saapunut paikal-
le runsaslukuisesti, pitkäs-
ti toistatuhatta. Seinäjoki 

Areenalla ei kuitenkaan tun-
gosta nähty, sillä tiloihin 
pystytään järjestämään jopa 
10 000 ihmisen tapahtuma. 
Kokousjärjestelyt olivat su-
juvat, ruoka hyvää ja tunnel-
ma molempina kokouspäi-
vinä hyväntuulinen ja rento.

Henkilövaaleissa äänioi-
keutettuja ovat kaikki pai-
kalla olevat perussuoma-
laisten jäsenet, jotka ovat 
maksaneet jäsenmaksunsa 
edellytetysti. Äänestykset 
sujuivat osallistujamäärästä 
huolimatta mutkattomasti 
ja nopeasti, sillä jo vuodesta 
2013 on perussuomalaisilla 
ollut käytössään sähköinen 
äänestystapa.

Puheenjohtajaksi tuli va-
lituksi Riikka Purra ylivoi-
maisesti suurimmalla ää-
nipotilla, ensimmäiseksi 
varapuheenjohtajaksi valit-
tiin Leena Meri, toiseksi va-
rapuheenjohtajaksi Mauri 
Peltokangas ja kolmannek-
si varapuheenjohtajaksi Se-
bastian Tynkkynen. Puolue-
sihteeriksi valittiin toisella 

äänestyskierroksella Arto 
Luukkanen.

Sunnuntaina kokousta 
jatkettiin hartaudella, pää-
tettiin sääntömuutoksesta 
ja valittiin puoluevaltuus-
to seuraavaksi kaksivuotis-
kaudeksi –nämä molemmat 
yksimielisellä päätöksel-
lä. Perussuomalaisten Poh-
jois-Pohjanmaan piiri ry:llä 
on kolme paikkaa puolue-

valtuustoon ja valituik-
si tulivat Tero Kokko Kuu-
samosta, Esko Loukkola 
Kärsämäeltä ja Mirka Väy-
rynen Pudasjärveltä. Koko-
naisuudessaan puolueko-
kous oli hieno kokemus ja 
onnistunut tapahtuma kai-
kin puolin.

Mirka Väyrynen
Kuvat: Tatiana Huitsi

Pudasjärveläisiä kokousedustajia vaihtamassa ajatuksia. 
Vasemmalta lähtien Pentti Perttunen, Tero Väyrynen, Elle-
ni Käsmä, Mirka Väyrynen, Juho Kellolampi ja Seppo Huit-
si.

Iloinen uusi puoluesihteeri Arto Luukkanen Seppo ja Tatia-
na Huitsin onniteltavana.

Kunniallinen tehtävä kantaa Perussuomalaisten Poh-
jois-Pohjanmaan piiri ry:n lippua kokouksen avajaisjuh-
lallisuuksissa oli annettu Pudasjärvelle, piirisihteeri Mir-
ka Väyryselle.

Vilho Outilan kivitaideteos Joosefin tarina. Teoksessa äiti 
lukee Raamatun tarinaa kahdelle lapselle, joista isompi 
esittää Vilhoa itseään.
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LC Pudasjärvi ”Yhteistyöllä hyvää”
LC Pudasjärven presidentti-
nä sain aloittaa toimintavuo-
teni turvallisin mielin, vaik-
ka maailma ympärillämme 
on koetellut meitä kovas-
ti niin koronan kuin maail-

manlaajuisten tapahtumien 
osalta. Lions-toiminnas-
sa on opeteltu koronan ta-
kia etäyhteyksien avulla ko-
koustamista, mikä on ollut 
outoakin, koska toiminta 
perustuu yhteisöllisyyteen 
ja ihmisten kohtaamisiin.

Pudasjärvellä yhdistyk-
semme tunnetaan arvos-
tettuna toimijana. Turvalli-
suudentunteeni kohoaakin 
juuri pitkistä perinteistä, 
laajasta avustustyöstä ja toi-
saalta klubimme uudistu-
miskyvystä, naisten ja mies-
ten yhteistyöstä ja jäsenten 
mahdollisuudesta oppia 
klubin eri tehtävissä.

”Yhteistyöllä hyvää” on 

presidenttivuoteni teema. 
Lisäämme yhteistyötä toisen 
paikkakunnan Lions-klubin 
LC Pudasjärvi/Hilimojen 
kanssa, järjestämme Pudas-
järven Urheilijoiden kans-
sa Venetsialaistapahtuman 
ja   tietyt koululuokat saa-
vat materiaalit kertoakseen 
kuvin maailman rauhas-
ta. Toimintavuotenani tu-
tustumme kaupungin nuo-
risotoimeen, partiolaisten 
toimintaan ja jaamme sti-
pendejä toisen asteen päät-
täville opiskelijoille. Perin-
teiset jouluavustukset ovat 
myös ohjelmassa.

Lions-toiminnassa ke-
rätään varoja muun muas-

sa hirviarvoilla, viirimyyn-
nillä ja muilla aktiviteeteilla 
ja kaikki lahjoitetaan avun-
tarvitsijoille. Lähivuosien 
avustusten nuorisokohtee-
na on kansainvälinen nuo-
risoleiri Syötteellä ja nuo-
risovaihtoon lähettäminen, 
veteraanit ja heidän lähei-
sensä saavat perinteisesti 
apumme. 

Lions-toiminnalla ha-
luamme tarjota hyvää pu-
dasjärvisille, maailman-
laajuisia avustuskohteita 
unohtamatta.

Katri Virtanen
presidentti 2021-2022

Venetsialaiset Jyrkkäkoskelle 
hyvällä yhteistyöllä
Elokuun viimeisenä lau-
antaina LC Pudasjärven ja 
Pudasjärven Urheilijoiden 
järjestämät Venetsialaiset 
Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sessa on mukava syyske-
sän tapahtuma. Toivotaan, 
että tapahtuma pysyy pe-
rinteisenä. Koronatapauk-
sien ilmentymiset olemme 
huomioineet järjestelyissä, 
jotta jokainen voisi turval-
lisin mielin viettää yhdessä 
veden, tulen ja valon juhlaa. 
Kesä on ollut lämmin ja au-
rinkoinen, ukkosta ja myrs-
kyäkin on sekaan mahtunut. 
Toivotaan, että lauantai-ilta-
na on poutasää. Jyrkkäkos-
ken Venetsialaisiin paikalle 
odotamme iloista juhlakan-
saa. Toivomme, että jokai-
nen meistä on vastuullinen 
ja jättää juhlat väliin, jos on 
vähäistäkään sairauden oi-
retta tai epäilys altistumi-
sesta. Juhlijoille on järjes-
tetty maksuton nonstop 
linja-autokuljetus Jyrkkä-
koskelle kello 19.45 alkaen 
oikopolun pysäkiltä. Lin-
ja-autossa pyydämme käyt-
tämään kasvomaskeja.

Jyrkkäkoski tarjoaa erit-
täin hyvät puitteet Venet-
sialaisille ja Pudasjärven 
Urheilijat ovat mielellään 
mukana tapahtuman järjes-
tämisessä. Yhteistyö LC Pu-

dasjärven kanssa on sujunut 
kiitettävästi. Urheiluseuran 
ansiosta paikalle saadaan 
suuri joukko myös järjestyk-
senvalvojia. Järjestyksenval-
vojat tulevat perinteisten 
tehtävien lisäksi myös tar-
vittaessa ohjaamaan/ muis-
tuttelemaan turvallisista toi-
mintatavoista juhlapaikalla. 
Alueella on useita käside-
si-pisteitä ja kaikki työnteki-
jät ja talkoolaiset käyttävät 
kasvomaskeja.

- Yhteinen tavoitteemme 
on saada yleisö viihtymään. 
Ympäristö valaistaan kau-
niisti, juhlakokko sytytetään 
kello 22.45, lyhdyt palavat 
ja pimeässä illassa nähdään 
myös näyttävä kesäkau-
den päättävä ilotulitus kel-
lo 23.30.

- Alueella on ruokailu-
teltta, missä Aki Niemita-
lo tarjoilee herkullista kala- 
ja liharuokaa lisukkeineen. 
Lisäksi löytyy tutuilta pai-
koilta kioski ja grilli. Kol-
me baaria B-oikeuksineen 
ovat katetuissa ulkotilois-
sa koronan vuoksi. Juhlaan 
saapuvien kannattaa vara-
ta käteistä rahaa, se nopeut-
taa palvelua eri myyntipis-
teissä. Venetsialaisissa on 
myös perinteisesti ”pankki 
automaatti”, missä voi käy-
dä kortilla vaihtamassa kä-

teistä.
Tämän vuoden Venetsia-

laisissa tanssikansalle tahtia 
antaa Hannu Hautaniemen 
orkesteri. Luvassa on taa-
tusti monipuolista ja tans-
sittavaa musiikkia. Pihalla 
saamme kuulla paikallisen 
Vauhko Varsan mukavaa ja 
taidokasta musiikkia. Ulko-
lavalla lauletaan karaokea. 
Kelohirsinen Revontuli Dis-
ko, mikä on pääosin raken-
nettu maan alle, on ver-
taansa vailla ja mielestäni 
Suomen upein Disko. Siel-
lä pääsee nostalgiseen tun-
nelmaan tanssimalla dis-
kotanssikuvioita tai vain 
nojailemaan hirsikaidetta ja 
katselemaan kun toiset tans-
sivat.

Jyrkkäkosken huvikes-
kus rakennuksineen ja ym-
päristöineen on näkemi-
sen ja kokemisen arvoinen 
paikka. Tämän huomaavat 
erityisesti ulkopaikkakun-
talaiset. Tanssinharrastajil-
ta tulee toistuvasti kehuja ja 
kiitosta, niin hyvästä tanssi-
salin lattiasta kuin iloisesta 
ja ystävällisestä palvelusta. 
Myös orkesterit kiittelevät 
sujuvasta yhteistyöstä.

Monelle juhlijalle paikka 
on tuttu nuoruudesta, sil-
lä moni on käynyt Jyrkkä-
koskella viettämässä mm. 

juhannuksia. Jyrkkäkos-
ken huvikeskus tarjoaa hy-
vät puitteet myös Venetsia-
laisille. Järjestäjien puolesta 
luvataan, että Jyrkkäkosken 
huvialue on upeassa väriva-
laistuksessa pimenevässä il-
lassa ja kaikille löytyy taa-
tusti mieluisaa illanviettoa 
hyvän musiikin ja ruuan pa-
rissa.

Tervetuloa 
viettämään veden, 

tulen ja valon juhlaa!

Kirsi Hanhela
Puheenjohtaja, 
Pudasjärven Urheilijat ry

Kirsi Hanhela Pudasjärven 
Urheilijoiden puheenjoh-
taja, aktiivi jäsen myös LC 
Pudasjärvi.

Lauantaina 28.8. Jyrkkäkos-
kella Venetsialaisissa tauko-
musiikkia tarjoilee Vauhko 
Varsa, joka on pudasjärveläi-
nen folkpop-yhtye, jossa 
soittavat Sampo Laakkonen 
(rummut), Markku Kemp-
painen (basso, laulu) ja Mar-
ko Väyrynen (laulu, kitara, 
huuliharppu).

Kaikilla yhtyeen soitta-
jilla on soitto- ja bändiko-
kemusta nuoruusvuosil-
taan, minkä jälkeen kukin 
on enemmän tai vähem-

män harrastanut soittamista 
ja musisointia. Vauhko Var-
sa soittaa triokokoonpanol-
la pelkästään omia lauluja, 
joita on epävirallisen tree-
nilistan mukaan viitisen-
kymmentä. Laulut kertovat 
kotiseudusta, elämästä ja ih-
miselon tunnoista muuttu-
vassa maailmassa. Lauluja 
voisi kuvailla melankolisek-
si ilofolkiksi. Yhtyeen nimi 
on väännös Neil Young-
ia säestäneestä Crazy Horse 
-yhtyeen nimestä.

Lauantaina 28.8. Jyrkkä-
koskella Venetsialaisis-
sa juhlakansaa viihdyttää 
Hannu Hautaniemi Yh-
tyeineen, joka esittää rau-
taisella ammattilaisen ot-
teella jalan alle menevää 
tanssimusiikkia.

Oulusta lähtöisin ole-
van yhtyeen peruskokoon-
panossa tanssimusiikkia 
esittää kvartetti: solisti, 
harmonikka/koskettimet, 
basso/kitara, rummut. Yh-

tye keikkailee tällä hetkel-
lä koko Suomen alueella ja 
tanssikansa on ottanut yh-
tyeen omakseen ja yhtye 
on julkaissut useita kym-
meniä levytyksiä vuosien 
varrella.

Laulusta vastaa Hannu 
Hautaniemi, hanuria soit-
taa ja laulaa Veikko Aho, 
Rummuissa Aapo Sato-
kangas ja kitaraa sekä bas-
soa näppäilee Tapio Kuha.

Laulusta vastaa Hannu Hautaniemi, hanuria soittaa ja 
laulaa Veikko Aho, Rummuissa Aapo Satokangas ja ki-
taraa sekä bassoa näppäilee Tapio Kuha.

Venetsialaisissa Hannu Hautaniemi Yhtyeineen

Tiistaina 31.8. 
klo 10-16 

Uuden koiratutkan ostajalle
 Tracker-vuosilisenssi kaupanpäälle!

Tule kuulemaan kauden 
uutuuksista ja kysymään 

vaihtotarjous uuteen pantaan.

Paikalla Heikki Sirviö Trackerilta!

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 620, 050 582 1620

Ma-Pe  
9.00-17.00

myynnissä  
Kuusamon muiKKua ja  

savustetua Kalaa 
 Pudasjärven s-marKetin 

PiHalla Pe 27.8. Klo 12.30 alKaen.
P. 044 013 1493/viljo Karjalainen. säävaraus.

Paikallista folkpoppia 
Vauhko Varsalta


