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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kirkkoherranvaali 
– ehdokkaat 

esittäytyvät s.  6

Hirsikampuksen 
vihkijäisjuhla s. 10

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 2.9.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi alkaa 
ma 5.9.2016 klo 17

Tervetuloa!

Kuka on sinun ehdokkaasi 
MHY-vaaleissa?

Jo 2 ehdottajaa riittää 
asettamaan oma valtuustoehdokas.

Käytä oikeuttasi ja vaikuta!

LEIJONAT KIITTÄVÄT
Teitte kanssamme 

onnistuneet Venetsialaiset!
Lämpimät kiitoksemme kaikille 

yhteistyökumppaneillemme ja tukijoillemme!
Sydämelliset kiitoksemme kaikille talkoolaisille!

500 euron matkalahjakortin arvonnan suorittivat leijonis-
ta Arto Liikanen ja Esko Viitala. 

Onnettarena toimi Maarit Kokko.
Venetsialaislippuja myytiin alkuillan sateisesta ja hieman 

koleasta säästä huolimatta noin 850 kpl.

Pääsylippunumeroiden kesken suoritetussa arvonnassa 
500 euron lahjakortin saa lunastaa numerolla 0714

ottamalla yhteyttä Esko Viitalaan p. 0400 286 033.

Onnittelumme jo etukäteen voittajalle!
Lions Club Pudasjärvi 

 
 

  
 

 

Aukioloajat 1.9.2016 alkaen:
ma ja ke 12-20, ti ja to 6.15-20, pe-su 12-18.
Kuntosali on avoinna Puikkarin aukioloaikojen 
mukaan.
Vauvauinti on lauantaisin 3.9. alkaen klo 11.00.
Tulossa Wibit-vesihuvipuisto Puikkarissa 16.-18.9. 
klo 12-18.

Koillismaan Energiapalvelu Oy
Ahti Väyrynen 

p. 050 301 5972, Pudasjärvi.

Teemme pysty- ja hankintakauppaa, 
myös harvennusleimikoita.

Kova 
kysyntä 
järeille 
tukkileimikoille

Tarjous koskee uusia silmälasi- tai aurinkolasitilauksia eikä sitä 
voi yhdistää muihin etuihin. Tarjous voimassa 30.9.2016 asti.

-40%
KAIKKI
LASIT

linssivalinnasta riippumatta.

Huipputarjous jatkuu!

PUDASJÄRVI Toritie 1, 08 822 416, 
palvelemme ma-pe 9.30-17

Varaa aika optikolle tai silmälääkärille 
08 822 416 tai silmäasema.fi

www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 PUDASJÄRVI, 
Puh. (08) 821 185

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

Tervetuloa!

Varaa aika

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

Valitse itse toiset lasit tarpeesi mukaan: 
monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 
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Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit 
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Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

Valitse itse toiset lasit tarpeesi mukaan: 
monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!
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Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
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Lääkäriajat:  
 ke 7.9. 
ke 14.9., 
ke 21.9.
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Optikon näöntarkastus 0 €

P. 040 821 1819
Tervetuloa 

tutustumaan syksyn 

uutuus-kehyksiin!

130€

Kestävän kiertotalouden edistäjä

Pudasjärven jäteasema 
Ekolanssi avataan 6.9.2016
Kotitalouksien vaaralliset jätteet, sähkölait-
teet, pahvi ja metalli viedään: 
Pudasjärven jäteasema Ekolanssille, joka pal-
velee 6. syyskuuta 2016 alkaen osoitteessa 
Teollisuustie 10 tiistaisin klo 16–19. 
Avajaispäivänä kahvitarjoilu.

Kotitalouksien suurikokoisia sekajätteitä, 
kuten rikkinäisiä huonekaluja, ja pieniä mää-
riä rakennusjätteitä voi viedä: 
Pudasjärven siirtokuormausasemalle, Kuusa-
montie 823 B, avoinna pe klo 14–18 ja la klo 
10–14.

Lajitteluohjeet netissä: www.jateopas.fi

SYYSTYHJENNYS!!! 
TÄSTÄ EI HINNAT ENÄÄ HALPENE!!

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

AVOINNA:
MA-PE 9-17, LA 10-15
Kiitos asiakkaillemme 
kesästä! Mukavaa ja 

lämmintä syksyä kaikille!www.pudasjarvenpuutarha.fi

KAIKKI MARJA- JA 
KORISTEPENSAAT 5,- 

TYRNIT 10,- 
MONIVUOTISET KUKAT    

TAIMIKASSILLINEN 10,-
(saat itse pakata niin täyteen kun menee) 

OMENA- JA 
KIRSIKKAPUUT 20,- 

LEHTIPUUT ja HAVUT   
-50%

Kekkilän puutarhamulta 50l    
15,90 / 5 kpl 

Kanervat, Callunat ja syyskukat! 
Kannattaa tulla ajoissa, parhaat 

viedään ensin! Vielä ehdit istutella! 
Suljemme puutarhan 

PERJANTAINA 16.9.!

Ruska Syöte -teema 
Pudasjärvi-lehdessä pe 9.9.2016
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 4.9. kello 10, Valtteri Laiti-
la, Keijo Piirainen.

Sanajumalanpalvelus Puhoksen kyläseuran talossa su 
4.9. kello 13, Valtteri Laitila, Keijo Piirainen.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys kirkkoherranvi-
rastossa, Varsitie 12, ma-pe 5.9.-9.9. kello 9-18. Tämän 
lisäksi ennakkoäänestys Sarakylän kappelissa ma 5.9. 
kello 10-11.30 ja vaaliautossa seuraavissa paikoissa: 
Syötteen kyläkaupan piha ma 5.9. kello 13-14.30, Pu-
hoksella Möykkälän piha ti 6.9. kello 10-11.30, Ervastin 
kaupan piha ti 6.9. kello 13-14.30, Niemitalon Juustolan 
piha ke 7.9. kello 10-11.30 ja Virtalan entisen koulun piha 
to 8.9. kello 10-11.30.

Raamattupiiri seurakuntakodissa ti 6.9. kello 17.30, 
Rauli Junttila.

Kuorot: Vox Margarita ke 7.9. kello 18, Sarakylän kap-
pelikuoro to 8.9. kello 18.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 5.9. kello 18.

Diakoniavastaanottoa ei to 15.9. 

Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 5.9. kello 11.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 8.9. kello 17.

RIPPIKOULUUN ilmoittautuminen alkaa. Rippikoulu 
alkaa su 11.9. kello 12.00 rippikoulun aloitusjumalanpal-
veluksella Pudasjärven kirkossa, johon ovat tervetullei-
ta rippikoululaisten lisäksi vanhemmat, isovanhemmat ja 
kummit.

Isoskoulutukseen ilmoittautuminen on käynnissä. Il-
moittautumiset/lisätiedot: 040 752 4387/Marko Väyrynen 
tai marko.vayrynen@evl.fi. Isoskoulutus alkaa viikonlop-
puleirillä Hilturannassa 10.-11.9.

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin 
kello 9.30–12.00 Ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 
743 4896 tai 040 586 1217. 

Perhekerhot: Ulkoiluperhekerho Liepeessä ti 6.9. ja ke 
7.9. kello 10-13.

Rauhanyhdistykset: Seurat seurakuntakodissa su 4.9. 
kello 16 (Samuli Leppänen, Pekka Lehto).

Kastettu: Wilma Matleena Heikkinen, Lassi Olavi Alek-
santeri Tikkanen.

Avioliittoon vihitty: Mauno Juhani Sarajärvi ja Anna 
Laura Matilda Partanen.

Haudattu: Yrjö Aukusti Kosamo  78 v, Seppo Juhani Ke-
rälä 67 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: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvi-lehti.fi

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Oletko sinäkin minun kanssani joutu-
nut elämässäsi risteystilanteeseen, jossa 
on ollut pakko pysähtyä? Siinä olet sitten 
pohtinut, mikä on se suunta, joka olisi oi-
kea? Oletko sinäkin kokenut, että Jumala 
on muuttanut omia suunnitelmiasi? Asiat 
eivät aina menekään oman käsikirjoituk-
sen mukaan. 

Suurten kysymysten edessä olet saat-
tanut huokaista kuten minä aikoinaan: ”Jos 
minun suunnitelmani eivät ole Sinun tahtosi 
mukaisia, anna selvä merkki, jokin este. Ta-
pahtukoon Isä, sinun tahtosi!” Näin minä 
olen elämässäni kokenut. Sain selvän mer-
kin, minut pysäytettiin. 

Yllättävän sumupilven keskellä huoka-

us kuuluu: ”Mihin nyt ajan, en näe eteen-
päin!” Kun elämä heittää kuperkeikkaa, 
voi tuntua, että nyt Jumala toimii epäoi-
keudenmukaisesti. Tunteet käyvät vuoris-
torataa, toiveikkuus voi vaihtua yhdessä 
hetkessä synkkyyteen. Määränpää on ka-
donnut sumupilven taakse. 

Kun Jumala on puuttunut ihmisen elä-
mään, silloin ihminen joutuu nöyrtymään, 
suostumaan Hänen tahtoonsa. ”Minulla oli 
omat suunnitelmani teitä varten. Minun aja-
tukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: 
Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” 
Jer. 29:11. Ihminen ei aina heti ymmärrä 
Jumalan suunnitelmia. Jumalan sana vah-
vistaa: ”Katsokaa taivaan lintuja tai kedon 

kukkasia, eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa ei-
vätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaal-
linen Isänne ruokkii ne.” (Matt. 6:25) 

Jumalan sanassa kehotetaan etsimään 
ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja Hä-
nen tahtoaan. Tämän ohella Jumala on lu-
vannut meille kaiken muun tarpeellisen. 
(Matt.6:33) 

Jumalan johdatukseen kannattaa luot-
taa, Hän toimii lastensa parhaaksi.

Eeva Leinonen

Voinko luottaa?

Suomalaisen Yrittäjän päi-
vän kunniaksi maanantaina 
5.9. kello 7.30 Pudasjärven 
yrittäjät ja Pudasjärven kau-
punki nostavat yhteisesti 
Suomen lipun salkoon kau-
pungin virastotalon edessä, 
jonka jälkeen on Yrittäjien 

aamukahvit kaupunginval-
tuustosalissa. 

Kahveilla keskustellaan 
yrittäjien ja kaupungin ajan-
kohtaisista asioista. Tilai-
suuteen toivotaan runsaasti 
yrittäjiä paikalle. Vastaavia 
juhlatilaisuuksia järjestetään 

eri paikkakunnilla ympäri 
Suomea. 

Valtakunnallinen Yrittä-
jän päivän pääjuhla on 5.9. 
Helsingissä ja on samalla 
Suomen Yrittäjien 20-vuo-
tisjuhla. Juhlapuheen pitää 
tasavallan presidentti Sauli 

Niinistö. 
Yrittäjän päivää on juhlit-

tu syyskuun viidentenä päi-
vänä vuodesta 1997 alkaen 
ja vuodesta 2010 lähtien se 
on ollut virallinen liputus-
päivä. HT

Aamukahvit Yrittäjän juhlapäivänä 5.9.

7-vuotias Martti oli isän-
sä kanssa kalareissulla 
lammella 31.7 ja sai per-
heemme ennätysahvenen 
jigittämällä. Mahtavan ko-
koinen saalis kruunasi yh-
teisen kalastus- ja teltta-
retken, jota oli odotettu 
pitkään.

Ennätysahven 
lasten kalakisaan

Kuvassa Martti 
Puhakka, kuvaaja 

Pertti Puhakka.

Niin ilosta kuin surusta
ILMOITA PUDASJÄRVILEHDESSÄ 

P. 040 1951 732 

Hirvineva hiljenee syksyn lopulla
Laaja ja karuhko Hirvine-
van soidensuojelualue val-
mistautuu hiljalleen tal-
ven tuloon.

Lokakuun lopulla aapa-
suon hiljaisuuden rikkoo 
vain tuulen alakuloinen 
sointi. Idästä puhaltava 
kylmä mannerilma jäädyt-
tää ohuen kalvon lampa-
reisiin ja kypsyttää suon 
karpalot makoisiksi.

Ei ole mennyt vielä pit-
kääkään aikaa kun kuo-
vi kuulutti kovalla äänel-
lään reviiriään ja kurjet 
astelivat ylväinä pareittain 
suolla. Pariuskollisina ne 
palaavat yhdessä vuodes-
ta vuoteen saman lammen 
rannalle pesimään. Ne ju-
tustelevat toisilleen kurah-
dellen ja välillä päästävät 
ilmoille viiltävän väkevän 
huutonsa.

Suojelun ansiosta Hir-
visuo elää ja voi varsin 
hyvin, kuten on tehnyt jo 
tuhansia vuosia.  Yhä vie-
läkin Hirvisuo kasvattaa 
paksua turveturkkiaan 
muutamalla millillä vuo-
dessa.

Paikoitellen rahkasam-
malet valloittavat uusia 
elinalueita. Pienet suo-

saarekkeet ja reunakankaat 
soistuvat ja karhunsammalet 
saavat väistyä erilaisten rah-
kasammalten edestä.

Luonnontilaisen Hirvi-
suon karttakuva muuttuu 
jatkuvasti. Elokuun lopus-
sa monet linnut ovat jo jät-
täneet kotisuonsa. Musta-
viklot, pikkukuovit ja useat 
muut kahlaajalajit ovat ete-
lämpänä. Silti tämä suu-
ri syksyinen näytelmä saa 
huippunsa kun pohjoiset 
hanhet saapuvat muutollaan 
Hirvisuolle. 

Sumuisina syyskuun aa-
muina suolta kuuluu vaimea 
pajatus, kun sadat pohjoiset 
metsähanhet, sepelhanhet, 
tundrahanhet ja kiljuhanhet 
lepäilevät ja ruokailevat Hir-
visuolla. Toisinaan monet 
nuoret sepelhanhet saattavat 
viettää koko kesän peräme-
ren rantaluhdilla laiduntaen.

Tihkusade ja vastatuuli 
saattavat pitää linnut suol-
la useita päiviä. Pieniin tum-
mavetisiin lampareisiin 
saapuu runsaasti myös pilk-
kasiipiä, mustalintuja, alleja, 
uiveloita ja kuikkia.

Lämpöisinä syksyinä 
myöhästelijöitä voi havai-
ta vielä marraskuun lopul-

lakin. 
Aurinkoisina ja tyyni-

nä aamuina kurjet ottavat 
muutaman vauhtiaskeleen 
ja nousevat arvokkaasti sii-
villeen. Muutama kierros 
Hirvisuon ympäri ja kome-
at töräytykset jäähyväisiksi 
saa retkeilijän aina haikeal-
le tuulelle. Niin hanhet kuin 
kurjetkin nousevat siivilleen 
leveänä rintamana, kunnes 
järjestäytyvät auramuodos-
telmaan.

Ensi kesänä elämä jatkuu 
jälleen kiihkeänä Hirvisuol-
la. Matalaa hanhien pajatus-
ta kuulee jälleen huhtikuus-
sa. Naaraat hautovat tutuilla 

mättäillä ja koiraat vartioi-
vat. Kotkat ja muuttohau-
kat hakevat omansa.

Aikoinaan myös met-
säpeura on pitänyt Hir-
visuota kesälaitumenaan 
ja käynyt napostelemas-
sa herkkujaan, raatetta ja 
kortetta.

Noista ajoista kerto-
vat vielä ikivanhat pyyn-
tikuopat. Toivottavasti 
suuri ja uljas metsäpeura 
palaa vielä Hirvisuon mai-
semiin. 

 
Teksti ja kuva:
Jarmo Vacklin
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan
myymälä auki tiistaisin klo 9-17

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

KUUKAUDEN KAMPANJAT
TARJOUKSET VOIMASSA

SYYSKUUN AJAN

40€

PHYTOCEANE

KASVOHOITO
ULTRAÄÄNI- -50%

SEERUMIT
SYVÄPUHDISTAVA

JA KIRKASTAVA

(norm. 50€)

´

Palava Koski
       River on Fire

La 10.9.2016 klo 19.00

Melontakeskus, Taivalkoski

Musiikkia, taikuutta, tulitaidetta,
parkouria, sirkusta, ruokaelämyksiä,
koskishow ja ilotulitus!

Taivalkosken matkailuyhdistys,
Taivalkosken kunta / kulttuuripalvelut ja vapaa-aikatoimi

Myytävänä ru
okaa!

Lavalla mm. Tulikukka,
Mystikko Alexander XIII ja Loihtija, 
Double-M, Severyanochki

Liput / Tickets:3€ lapset, 6€ aikuiset

Lapsille polkuautoja, ongintaa
ja muuta mukavaa ohjelmaa.

Paikalla myös Syötteen kyläyhdistys ja kauppiaat myymässä lättyjä 
ja muita herkkuja. Tervetuloa viihtymään koko perheellä!

Upea ilotulitus klo 21.00

19.00
Ulkotulet syttyvät

luppoveden 
ympärillä

19.15
Marian

ja Veskun
Taikashow

19.40
Pauli ja pojat 

soittelee
musiikkia

20.15
Marian ja 

Veskun
Taikashow

Lue lisää syote.fi

Pärjänkievarilla

Hotelli Iso-Syöte

Caravankauden starttibileet
klo 22 alkaen. Illan meno-
meiningistä vastaa ROUTE 22

Kievarin
Kirppis
klo 11-15

Fazer
Karkkibingo
klo 16

Junnu-
karaoke
klo 17-18

Maarit Peltoniemi
orkestereineen alk. 21.30

Karaoke & disco
Snapsibaarissa klo 22.00

Pudasjärven apteekki ot-
taa kotitalouksilta maksut-
ta vastaan vanhentuneita ja 
käyttämättömiä lääkkeitä. 
Käyttämättömät lääkkeet ja 
elohopeaa sisältävät kuume-
mittarit ovat vaarallista jätet-
tä, jotka eivät kuulu sekajät-
teeseen eivätkä viemäriin. 

Kaikki apteekkiin palau-
tetut lääkejätteet toimitetaan 
vaarallisen jätteen käsitte-
lyyn. Apteekkari on vastuus-
sa lääkkeiden laadusta ap-
teekissa. Jos lääkkeet ovat 
olleet asiakkaan hallussa, ei 
niitä voi enää myydä uudel-
leen. Tämän vuoksi käyttä-
mättömiä lääkkeitä ei myös-
kään hyvitetä asiakkaalle. 
Käytäntö perustuu lääkela-
kiin ja viranomaisten aptee-
keille antamiin ohjeisiin.

Apteekki ottaa vastaan 
ainoastaan kotien lääkejät-
teitä ja elohopeaa sisältäviä 
kuumemittareita. Apteekki 
ei ota vastaan muita jättei-
tä (esimerkiksi kemikaale-
ja, hiuslakkapulloja, paristo-
käyttöisiä kuumemittareita 
tai muita sähkölaitteita, pa-
ristoja ynnä muun). Aptee-
kista ostetut elintarvikkeet, 
ravintovalmisteet tai vita-
miinit eivät ole vaarallista jä-
tettä, vaan sekajätettä. 

Käyttämättömät lääkkeet apteekkiin
Palauta lääkejäte näin:

Tuo lääkkeet apteekkiin 
läpinäkyvässä, tiiviissä 
muovipussissa. Poista 
tabletit ja kapselit alkupe-
räispakkauksistaan. Pa-
lauta lääkevoiteet omissa 
pakkauksissaan. Läpipai-
nopakkauksissa olevia 
tabletteja ja kapseleja ei 
tarvitse irrottaa pakkauk-
sistaan. 

Palauta nestemäiset lääk-
keet alkuperäispakkauk-
sissa.

Palauta joditabletit ja 
muut jodia sisältävät 
lääkkeet aina erillises-
sä läpinäkyvässä muovi-
pussissa alkuperäispak-
kauksissaan. Jodipitoisia 
valmisteita ovat mm. Jo-
dix- tabletit, sekä Betadi-
ne- ja Iodosorb-valmis-
teet.

Palauta elohopeaa si-
sältävät kuumemitta-
rit erillään lääkejätteistä. 
Sulje rikkoutuneet eloho-
peakuumemittarit esimer-
kiksi tiiviiseen lasipurk-
kiin.

Poista lääkepakkauksis-
ta potilastietoja sisältävät 
merkinnät (kuten ohjetarrat) 
tietosuojan takia. Apteek-
ki ei poista henkilötietoja 
pakkauksista. Poista pahvi-
pakkaukset ja laita ne koti-
talousjätteisiin. Vie tyhjät la-
sipurkit lasinkeräykseen ja 
tyhjät muovipurkit jäteasti-
aan.

Syyskuun alusta alkaen 
apteekki ei enää ota vastaan 
käytettyjä ruiskuja ja neulo-
ja. Diabeteksen ynnä muun 
kotihoidossa käytetyt neulat 
laitetaan esimerkiksi muovi-
sessa mehukanisterissa polt-
tokelpoiseen sekajätteeseen. 
Neuloja ei viedä apteekkiin. 
Luontaistuotteet, ravintoli-
sät ja nikotiinivalmisteet lai-
tetaan oman kiinteistön polt-
tokelpoiseen sekajätteeseen.

Sanna Kaukko
Proviisori
Pudasjärven apteekki

Terttu Puurunen
apteekkari
Pudasjärven apteekki

Mari Juntunen
jätehuoltoneuvoja
Oulun Jätehuolto Oy

Pudasjärven S-Marketissa

AarreArkku
Lahja-, Askartelu-,
Peli- ja Lelukauppa

www.AarreKauppa.net
Paljon Uutuuksia! Hyviä Tarjouksia! 

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Puolustusvoimien alueelli-
sessa kirkkojuhlassa perjan-
taina 26.8. Pudasjärven kir-
kossa muisteltiin Kiestingin 
taisteluja, joista on kulunut 
75 vuotta. Koko vuoden 1941 
kesän ajan oli taisteluja, mut-
ta yhtenä päivänä elokuus-
sa menehtyi kuoleman kuk-
kulalla 42 pudasjärveläistä 
miestä, muisteli tervehdyspu-
heessa Pohjois-Pohjanmaan 
veteraanien puheenjohtaja 
Reijo Sallinen. 

-Sota-ajan muistot ovat ve-
rellä kirjoitettuna muistoihin. 
Monien taisteluihin osallistu-
neiden miesten sielujen haa-
vat sodasta eivät ole koskaan 
unohtuneet, totesi piispa Sa-
muel Salmi.

Kenttäpiispa Pekka Särk-
kiö muistutti, että viime soti-
en aikaan rukoiltiin paljon. 

-Talin, Kiestingin ynnä 
muilla peräänantamattomilla 
taisteluilla varmistettiin Suo-
men itsenäisyys kalliilla hin-
nalla. Meidän tulisi kuitenkin 
huomioida, ettemme unoh-
taisi rukousta ja kiitosta hä-
dän ja vaikeiden aikojen men-
tyä ohi, kehotti kenttäpiispa 

Musiikkia esittivät Lapin sotilassoittokunta johtajanaan musiikkimajuri Jaakko Nurila ja Olli Heikkilän johtama Reserviläiskuoro, jossa ovat mukana Pudasjärveltä kanttorit Keijo Piirai-
nen (oik. takana) ja Jukka Jaakkola piispan takana. Piispa Samuel Salmi toimitti alkusiunauksen, vuorotervehdyksen ja johdantosanat sekä loppusiunauksen. 

Särkkiö. 
Kainuun Prikaatin terveh-

dyksen esitti eversti Kaarle 
Törrönen. Hän myös muiste-
li Kiestingin ja muitakin so-
ta-ajan puolustustaisteluja, 
muistuttaen valalaulun sa-
noin: ”Ollos huoleton, poikas 
valveil’ on!”. 

Pudasjärven seurakunnan 
työntekijöitä ja luottamushen-
kilöitä avusti piispoja, puo-
lustusvoimien henkilökuntaa 
sekä veteraaneja alueellisen 

kirkkojuhlan puhuttelevan 
ohjelman suorittamisessa. 
Juhla päättyi sotilassoittokun-
nan ja reserviläiskuoron esit-
tämään Veteraanien iltahuu-
toon, jonka jälkeen lähetettiin 
seppelpartio sankarihaudalle. 

Juhlaan osallistui ympä-
ri Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun maakunta noin 350 
henkeä, jotka siirtyivät kirk-
kokahveille juuri vihitylle hir-
sikoulukampukselle. Kahvi-
puheessaan alikersantti Sonja 

Kokko Kainuun Prikaatista 
kertoi toimenpiteistä, joilla on 
laskettu kynnystä varusmies-
ten ja -naisten palvelukseen 
astumiseen ja miten varus-
mieskoulutuksen aikana kou-
lutetaan ammattitaitoisia soti-
laita puolustamaan maamme 
vapautta. 

Hirsikampuksella oli 
myös avoimet ovet ja kaikki 
halukkaat saivat tutustua oh-
jatuille tutustumiskierroksille 
koulun tiloihin. HT

Kainuun prikaatin tervehdyksessä eversti Kaarle Törrönen 
selvitti Kiestingin taisteluita ja päätti puheensa valalaulun 
sanoin ”poikas valveil on”. Oikealla penkissä Pudasjärven 
seurakunnan työntekijöitä, jotka avustivat kirkkojuhlassa; 
suntio Pentti Riekki, vt. kirkkoherra Rauli Junttila, nuori-
sotyönohjaajat Tiina Inkeroinen ja Marko Väyrynen, kirkko-
neuvoston varapuheenjohtaja Tuulikki Tihinen ja kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja Arvo Niskasaari. 

Kirkkokansa oli kutsuttu kirkkokahveille juuri vihitylle hir-
sikampukselle. Siellä kahvipuheen piti alikersantti Sonja 
Kokko Kainuun prikaatin Kuopion huoltopataljoonasta, si-
viilissä kotoisin Haukiputaalta. 

Kiestinki 75 vuotta
- Puolustusvoimien alueellinen kirkkojuhla

Arvo Niskasaaren, Paavo Pikkuahon ja Antti Pesälän muodostama seppelpartio lähetettiin sankarihaudalle.

Kirkkojuhlaan osallistui eri puolilta Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta noin 350 henkeä. 
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

ALKUVIIKKO MA 5.9.

Tiistaina 6.9.

Avaimen-

teko ja 

lukko-

tarvikkeet

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan 
-10+35 c, 750ml

Rautaosastolta

199,-

PUUNHALKAISU-
KONE 6Ton 
sis. jalustan ja ristihalkaisuterän

Sievi
KUMISAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla 65,-

Airam
2-PACK LED
LAMPPUJA 599

pkt

Metabo BS 18 Li
AKKUPORAKONE 
sis. 2 kpl 2,0 Ah akkuja

189,-

Tekstiili- ja talousosastolta

LOPPUVIIKKO PE-LA 2.-3.9.

-Kaupan 
SUPERETUKUPONKI

Malvia 

COCTAILPIIRAKKA 
44 kpl/2000 g

399
ltk

2 ltk/kuoponki. Kuponkivoimassa 6.9.2016 saakka.

Lauantaina 3.9.

199

139

ras

099
pssSuomalainen

JÄÄSALAATTI-
PUSSI 100 g

Suomalainen
KESÄKURPITSA
vihreä995

kgMAALAISPALVI-
KINKKU
palana ja siivuina

HK porsaan
LIHASUIKALE 400 g
kermapippuri

Atria 
porsaan 
ULKO-
FILE 595

kg

Perjantaina 2.9.
Norjalainen 
TUORE LOHIFILEE 
2 filettä/tal. raj. erä 1195

kg

Kariniemen
BROILERIN
KOIPIREISI
3 kpl/ras 149

kg KARJA-
LAN-
PAISTI 895

Oululainen
PEHMO-

SÄMPYLÄT
6 kpl/300 g

100
pss

Herkkumaan
viipaloituja

MAUSTE-
KURKKUJA

360/670 g

195
prk

399
pktArla

LOPUTON 1,1 kg
KERMAJUUSTOT

kg

Hätälä
LOIMU-

KIRJOLOHI-
FILE

1990
kg

Tumma
RYPÄLE

500 g
siemenetön

199
ras

kg

Naudan
PAISTI-
JAUHE-
LIHA 895

kg

KANANMUNAT
10 kpl
2 pkt/tal. 099

pkt

Vaasan 
REVITTY 
LEIPÄ 350 g 100

pss

kg

SAVULUUT

079
pssPapuska

HERNE 
500 g

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

kg

499

Pouttu
SAVUKUUTIO tai 
-SUIKALE 230 g 100

pss

pss079
Apetit
PERUNA-SIPULI-
SEKOITUS 
500 g

399

695
kgAtria

GOTLERMAKKARA 
palana

HK popsi
PERHENAKKI 

600 g

149
Tuore perattu
MUIKKU
säävaraus 695

kg

Atria perhetilan
BROILERIN 
FILEESUIKALEET250-300 g
naturell tai marinoidut

199
pkt

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 499

kg

pkt

Vaasan
LOUNAS-

SÄMPYLÄT 
8 kpl/320 g

tumma tai vaalea

100
pss

Savotta 
TEKNINEN ALUSASU 
naisille ja miehille

2490

Lasten ja nuorten
PRITEX SORMIKAS
Alkaen

595

Miesten
NAHKASORMIKAS

1450

Naisten
NAHKASORMIKAS

1450

Naisten
TUULIHOUSUT

3190

Alkaen

LASIPURKKI
KANNELLA
3x0,45 l

325
pkt

Maku
LASIPULLO
KORKILLA

350
kpl

IRTOKANSI
LASIPURKKIIN
halkaisija 82 mm, 
3 kpl/pkt

149

299
pkt

TYHJIÖ 
SÄILYTYSPUSSI 
80x120 cm tuoksuva

300
kpl

650

KOTILAATIKKO 
2 kpl/pkt

KUMIKORKKI
MEHUPULLOIHIN
10 kpl

450
kpl 5 pll

20,-
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Kirkkoherranvaali – ehdokkaat esittäytyvät

Timo Liikanen
1. Olen 35-vuotias kirkkoherra 
Tyrnävältä. Nykyisessä virassa-
ni olen toiminut vuodesta 2010. 
Perheeseeni kuuluu puoliso Kai-
sa (uskonnon lehtorina Hirsi-
kampuksella) sekä lapset Ma-
tilda 7 v,  Aapeli 5 v,  Teodor 3 
v, ja Fiona 1 v. Olen luonteelta-
ni avoin, helposti lähestyttävä ja 
innovatiivinen. Perhe ja läheiset 
ovat minulle tärkeitä. Verkostoi-
dun helposti niin työssä kuin va-
paa-ajallakin. Olen aktiivisesti läs-
nä myös sosiaalisessa mediassa.

Harrastuksiini kuuluu kun-
tourheilu ja musiikki. Kesällä la-
jivalikoimiini kuuluu rullahiihto, 
maantiepyöräily ja juoksu, talvel-
la maastohiihto. Hyvä fyysinen 
kunto antaa osaltaan voimia hen-
kiseen työhön ja johtamistehtä-
vään. Musiikin saralla soitan ur-
kuja ja pianoa lähinnä omaksi 
iloksi. Satunnaiset soittokeikat 
antavat mukavia tavoitteita har-
joitteluun. Olen muun muassa 
musisoinut yhdessä urkutaitelija 
Kalevi Kiviniemen kanssa vähä-
varaisten lapsiperheiden hyväk-
si järjestetyssä hyväntekeväisyys-
konsertissa Tyrnävällä. 
2. Hakeutumiseeni on kaksi hy-
vää syytä. Olen elänyt lapsuute-
ni ja nuoruuteni Pudasjärvellä, 
ja myös saanut kosketuksen kir-
kon työhön kotiseurakunnassani. 
Olen tästä kiitollinen. Puolisoni 
Kaisa on toiminut syksystä 2014 
alkaen yläkoulun ja lukion uskon-
non lehtorina. Kun kirkkoherran 
virka tuli keväällä avoimeksi, koin 
luontevana hakea kotiseurakun-
taani. Olen kirkkoherrana nuo-
resta iästäni huolimatta jo suh-
teellisen kokenut. Haluan tarjota 
osaamiseni ja monipuolisen työ-
kokemukseni kotiseurakuntani 
hyväksi.
3. Pudasjärven seurakunta on 
laaja-alaisuudessaan omassa luo-
kassaan. Minulla on työhisto-
riassani kokemusta eri kokoi-
sista, alueellisesti laajoistakin 
seurakunnista, kuten Kuhmosta 
ja Utajärveltä. Lisäksi nykyises-
sä työssäni Tyrnävällä seurakun-
tatyötä tehdään kolmella alueel-

Kumpikin ehdokas vastasivat samoihin  
Pudasjärvi-lehden asettamiin kysymyksiin.
1. Kerro itsestäsi, perhe ja harrastukset.
2. Miksi olet hakeutumassa Pudasjärvelle?
3. Miten ymmärrät, että kirkkoherran viranhoito edellyt-
tää laaja-alaisen seurakunnan toiminnan organisointiky-
kyä?
4. Mitkä ovat ilon aiheita johtamistyössä ja mitkä asiat taas 
vastaavasti koet vaikeina?
5. Kuvaile itseäsi hallintojohtajana ja henkilöstöjohtajana.
6. Mitkä ovat toiminnan painopistealueet seurakunnan ta-
loudellisen tilanteen tiukentuessa?
7. Miten näet Pudasjärven seurakunnan aseman suunnit-
teilla olevassa seurakuntien rakenneuudistuksessa?
8. On toiveena, että kirkkoherra sitoutuu seurakuntaansa. 
Miten vastaat tähän?
9. Miten yhteistyö toimii eri herätysliikkeiden kanssa seu-
rakunnassa? 
10. Mitä sinulle merkitsee Raamattu ja rukous?
11. Vapaa kysymys oman valinnan mukaan.

Pudasjärven seurakunnassa pidettävä kirkkoherranvaali on edennyt siihen vaiheeseen, 
että kumpikin kirkkoherraksi hakenut ehdokas: ensimmäisellä vaalisijalla oleva Tyrnävän kirkkoherra 

Timo Liikanen ja toisella vaalisijalla oleva Ristijärven kirkkoherra Pauli Kivioja ovat antaneet 
vaalinäytteensä toimittamalla päiväjumalanpalveluksen. 

Sunnuntaina 28.8. oli myös vaalipaneeli, jossa kumpikin ehdokas vastasivat 
seurakunnan edustajien sekä seurakuntalaisten esittämiin kysymyksiin. 

Äänestäminen tapahtuu sunnuntaina 11.9. tai äänensä voi antaa 5.–9. 9. ennakkoon.

la. Kirkkoherralla Pudasjärvellä 
tulee olla selkeä näky siitä, että 
seurakuntatyötä tulevaisuudes-
sakin toteutetaan koko pitäjän 
alueella. Tämä tarkoittaa esimer-
kiksi sitä, että seurakunnan työn-
tekijät ovat läsnä säännöllisesti 
eri puolilla seurakuntaa. Lisäksi 
vapaaehtoisten aktiivien rooli on 
keskeisessä merkityksessä. Myös 
yhteistyökumppaneiden mer-
kitys korostuu. Nykytekniikkaa 
voidaan hyödyntää esimerkik-
si jumalanpalvelusten netti- ja vi-
deolähetyksillä niillä alueilla, mis-
sä nettiyhteydet ovat kunnossa. 
4. Johtamistyössä parhaita hetkiä 
on ne, joissa saa huomata, kuinka 
yhdessä rohkeasti ideoimalla on 
saatu toteutettua seurakunnan 
toiminnan tavoitteita. On myös 
mukava havaita kehityskeskus-
teluissa, kuinka työntekijät ovat 
motivoituneita ja haluavat kehit-
tää itseään. Johtajana saan iloi-
ta siitä, että voin olla kannusta-
massa ja tukemassa henkilöstöä. 
Minulle merkityksellistä johtaja-
na on myös onnistumiset yhteis-
työssä eri sidosryhmien, kuten 
kaupungin ja järjestöjen kanssa. 

Vaikeina puolestaan koen ne 
tilanteet, joissa henkilöristiriidat 
vaikeuttavat yhteisen työn teke-
mistä. Niin työyhteisöissä kuin 
päätöksenteossakin on tarpeel-
lista opetella erilaisuuden kun-
nioittamista ja toisen asemaan 
asettumista. 
5. Hallinnollinen johtajuus on 
keskeinen osa kirkkoherra työtä. 
Minulle on tärkeää, että se hoi-
detaan perusteellisesti ja hyvällä 
valmistelulla. Hyvin hoidettu hal-
linto mahdollistaa kirkon perus-
tehtävän hoitamisen. Hallintoon 
kuuluu läpinäkyvyys ja julkisuus. 
Haluan panostaa hallintopäätök-
sistä tiedottamiseen eri kanavi-
en kautta. 

Henkilöstöjohtajana olen hel-
posti lähestyttävä, oikeudenmu-
kainen ja jämäkkä. Haluan tukea 
avointa ja välitöntä ilmapiiriä ja 
vuorovaikutusta työyhteisössä. 
Vaikeista asioista pitää pystyä pu-
humaan. Johtajan tulee huoleh-
tia, että työyhteisöllä on yhtei-
nen päämäärä ja työn tekemisen 

puitteet kunnossa. 
6. Seurakunnan toiminnan paino-
pisteet kaikissa tilanteissa nouse-
vat perustehtävästä, joka on hen-
gellinen. Pudasjärven seurakunta 
on määritellyt toiminnan paino-
pisteet strategiassaan seuraavas-
ti: 
- Toiminnan ja henkilöstön so-
peutus toimintaympäristön muu-
toksiin
- Hallinnon uudistaminen/yksin-
kertaistaminen
- Työalojen tiiviimpi yhteistyö
- Sisäinen ja ulkoinen tiedotta-
minen
- vapaaehtoistyö

Pudasjärvellä on hyvät lähtö-
kohdat seurakuntatyölle. Henki-
löstö ja luottamushenkilöt ovat 
sitoutuneita ja taloutta on hoi-
dettu vastuullisesti. Seurakunta-
elämä eri työaloilla on monipuo-
lista. 

Strategian päivitystarkastelu 
on käsittääkseni käynnissä. Pidän 
tärkeänä, että toimintaa muut-
tuvassa toimintaympäristössä 
tarkastellaan nimenomaan yh-
teistyössä kirkkoherran, työyh-
teistön ja luottamushenkilöiden 
kanssa. Seurakuntalaisten ääni 
ja toiveet tulee saada kuuluville. 
Yksi keskeinen teema tulevaisuu-
den toiminnassa on entistä mo-
nipuolisempi vapaaehtoistyö. 
Samoin sähköisen viestinnän 
monipuolistaminen erityisesti 
sosiaalisessa medissa antaa pal-
jon hyviä mahdollisuuksia seura-
kuntalaisten osallisuuden vahvis-
tamiseen. 
7. Seurakuntien rakenneuudis-
tus (seurakuntayhtymämalli) ei 
saanut taakseen riittävää määrä-
enemmistöä kirkolliskokoukses-
sa. Malli olisi ollut ongelmallinen 
Pudasjärven kaltaisille harvaan 
asutuille ja pitkien etäisyyksien 
seurakunnille. Yhteistyötä Koil-
lismaan rovastikunnan seura-
kuntien välillä voidaan tiivistää 
nykyiseltä pohjalta itsenäisinä 
seurakuntina, mutta se ei pois-
ta pitkien etäisyyksien haastei-
ta.Yhteistyö perustuu aina seu-
rakuntien väliseen sopimukseen 
kirkkolain ja -järjestyksen puit-
teissa. 

Pauli Kivioja 
1. Olen 58-vuotias ja naimaton, 
syntynyt Nivalassa. Olen 6—lapsi-
sen perheen toiseksi vanhin lapsi 
ja olen viettänyt lapsuuteni ja nuo-
ruuteni Oulussa, jonne muutim-
me isäni saadessa työpaikan Pa-
teniemen sahalta. Aikaisemmalta 
ammatiltani olen diplomi-insinöö-
ri ja työskennellyt mm. Pääesikun-
nassa. Pappina olen ollut yli seit-
semän vuotta. Seurakuntatyössä 
olen toiminut kappalaisen sijai-
sena Hankasalmella puoli vuotta, 
vajaa viisi vuotta seurakuntapas-
torina Pyhäjärvellä ja noin kak-
si vuotta kirkkoherran sijaise-
na ja kirkkoherrana Ristijärvellä. 
Luottamushenkilökokemusta mi-
nulla on yli kymmenen vuoden 
ajalta myös suurten kaupunkien 
seurakunnista ja seurakuntayhty-
mistä (Helsinki ja Vantaa). Arvos-
tan työssäni ajan tasalla pysymistä 
kouluttautumalla ja tällä hetkellä 
suoritan ylemmän pastoraalin tut-
kintoa. Luonteeltani olen maltilli-
nen ja harkitseva. Olen innostunut 
erityisesti Lutherin teologiasta ja 
siitä tein lopputyönikin teologi-
sessa tiedekunnassa. Harrastuksii-
ni kuuluu mökkeily, kalastus, kun-
tosali, hiihto, pyöräily, rullaluistelu, 
Luther-tutkimus, teologia. Minuun, 
ajatuksiini ja tekemisiini voi tutus-
tua Facebook-sivuillani. Lisäksi yl-
läpidän Ristijärven seurakunnan 
Facebook-sivuja. Saarnoja ja toi-
mittamiani jumalanpalveluksia voi 
katsella internetistä osoitteessa 
Youtube.com käyttäen hakusanaa 
Pauli Kivioja.
2. Olen kokenut oman kutsumus-
työni Jumalan johdatukseksi. Näh-
dessäni ilmoituksen kirkkoher-
ran paikasta Pudasjärvellä, minulle 

syntyi heti se ajatus sinne hake-
misesta. Pienessä Ristijärven seu-
rakunnassa viihdyn hyvin, mutta 
työ suuremmassa seurakunnas-
sa vetää puoleensa. Sisäisen kut-
sumuksen lisäksi tarvitaan kuiten-
kin vielä ulkoinen seurakunnan 
kutsumus. Jos se toteutuu, niin sil-
loin on Taivaan Isän tarkoituskin, 
että tulen kirkkoherraksi Pudas-
järvelle. Pudasjärvi on tuttua seu-
tua. Vanhempani ostivat aikoinaan 
mökkitontin Rauhanyhdistyksel-
tä Siuruajoen varrelta. Nyt kaksi 
veljistäni pitää kesäpaikkaa siellä. 
Siellä on vielä rakentamaton mök-
kitontti (minulle) siinä vieressä. 
Hiihtomaastoja riittää Syötteellä 
ja muuallakin. Ehkä nämä henki-
lökohtaiset toiveet ovat kuitenkin 
sivuseikkoja. Tarkoitushan on saa-
da seurakuntaan mahdollisimman 
hyvä kirkkoherra.
3. Pudasjärvi on todella pinta-
alaltaan laaja. Se on kuitenkin sa-
man tyyppinen paikkakunta kuin 
ne, joissa olen työskennellyt. Kyl-
lä kirkkoherra varmaan joutuu 
liikkumaan laajasti hoitaessaan 
tehtäviään, mutta monia tehtä-
viä täytyy myös delegoida toisille 
työntekijöille ja seurakuntalaisil-
lekin. Työntekijöiden vastuualueet 
täytyy määritellä järkevästi. Us-
kon, että Pudasjärvellä seurakun-
nan toiminta on aikojen kuluessa 
jo muotoutunut uomaansa, mutta 
kaikkea pitää tarkastella arvioivin 
silmin ja tarvittaessa kyetä muut-
tamaan toimintatapoja.
4. ja 5. Ilon aihe johtamistyös-
sä on varmaan se, että työyhtei-
sö on innostunut työstä ja pyrkii 
yhteiseen päämäärään lyhyellä ja 
pitkällä tähtäimellä. Seurakunnas-
sa kirkkoherra on avainasemas-
sa siinä mielessä, että hän näyttää 

Parhaillaan kokonaiskirkon 
taholta selvitetään kirkonkirjo-
jen pidon organisoimista alueel-
lisesti. 

Yksi rakenneuudistuksiin liit-
tyvä kysymys on, miten kirkko-
hallitus avustaa tulevaisuudessa 
harvaan asuttuja seurakuntia. Pu-
dasjärven seurakunnan toiminta 
nykyisellä tasolla on mahdollis-
tunut kirkkohallituksen toimin-
ta-avustuksen kautta. Mikäli sitä 
leikattaisiin esimerkiksi kolman-
neksella, se asettaisi merkittävän 
lisähaasteen seurakunnan talou-
delle. 
8. Pudasjärveläisillä on nyt mah-
dollisuus saada minusta seura-
kuntaan sitoutuva ja sen juuret 
tunteva kirkkoherra. Minulla on 
periaatteena, että asun sen seu-
rakunnan alueella, missä hoidan 
virkaani. On tärkeää, että kirkko-
herra on läsnä muutoinkin kuin 
vain viran puolesta. Monet hyvät 
keskustelut on käyty esimerkiksi 
seurakuntalaisten kanssa talvisel-
la hiihtoladulla. 

Näen Pudasjärven hyvänä ja 
turvallisena tulevaisuuden kasvu-
ympäristönä myös lapsillemme. 
Mikäli seurakuntalaiset antavat 
minulle valtuutuksen kirkkoher-
ran virkaan, muutamme perheen 
kanssa Pudasjärvelle sen jälkeen, 
kun saamme asumiskuviot järjes-
tettyä.
9. Pidän tärkeänä, että yhteis-
työ eri herätysliikkeiden kanssa 
toimii. Se edellyttää näkyä siitä, 
että kaikki taustoista riippumat-
ta ovat rakentamassa seurakun-
taa ja toimimassa sen parhaak-
si. Eri herätysliikkeistä lähtöisin 
olevat työntekijät ja luottamus-
henkilöt eivät ole viiteryhmänsä 
edunvalvojia toiminnassa ja pää-
töksenteossa, vaan rakentamassa 
seurakuntaa ja ennen muuta he 
ovat kaikkien seurakuntalaisten 
palvelijoita. Tämä periaate on it-
selleni erityisen tärkeä. 
10. Raamattu on minulle Pyhä 
kirja, jonka opetusten pohjalle 
haluan perustaa uskoni ja elämä-
ni. Rukouksen lahja kuuluu luon-
nollisella tavalla elämään. Tähän 
minut on kasvatettu jo lapsuu-
dessa. 

Timo Liikanen toimitti päiväjumalanpalveluksen Pudasjär-
ven seurakuntakeskuksessa sunnuntaina 21.8. Messuun 
kuului myös ehtoollinen.

Pauli Kivioja toimitti päiväjumalanpalveluksen Pudasjär-
ven seurakuntakeskuksessa sunnuntaina 28.8.

Messun jälkeen Kivioja ja messussa avustaneet seurakun-
nan työntekijät tervehtivät kirkkokansaa. 
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suuntaa työyhteisölle. Ihmisten 
johtamisen on myös elinikäistä 
oppimista. Siinä tulee eteen mo-
nia ennalta arvaamattomia asioi-
ta. Kirkkoherrana kokemukseni 
ei ole kovin pitkä. Olen kuitenkin 
suorittanut seurakuntatyön joh-
tamisen kurssin hyvällä arvosa-
nalla ja parhaillaan suoritan tois-
ta vapaaehtoista johtamistaidon 
kurssia osana ylemmän pastoraa-
lin tutkintoa. Johtamisen kannal-
ta seurakunta on toisaalta kuten 
mikä tahansa työyhteisö mutta 
viime kädessä seurakunnan joh-
taminen on hengellistä johtamista, 
jossa valta on sanan valtaa.
6. Kirkkolain määräämät seura-
kunnan toiminnat tulee säilyt-
tää: jumalanpalvelukset, kirkol-
liset toimitukset, diakonia ym. 
Seurakuntalaisten panosta vapaa-
ehtoistyössä tarvitaan taloudelli-
sen tilanteen tiukentuessa enem-
män. Kiinteistöjä täytyy katsoa 
kriittisesti, ovatko kaikki välttä-
mättömiä. Seurakunnan talous on 
riippuvainen kaupungin taloudelli-
sesta tilanteesta, elinkeinoelämäs-
tä, työpaikoista ja veronmaksajis-
ta. Toivokaamme niille menestystä.
7. Kirkolliskokous hylkäsi pakol-
lisen seurakuntayhtymämallin ja 
asia on tällä hetkellä auki. Seura-
kuntien yhteistyö- ja yhdistymis-
neuvotteluja käydään kuitenkin 
koko ajan taustalla. Pudasjärven 
on vaikea kuvitella laajuutensa 
vuoksi yhdistyvän minkään seu-
rakunnan kanssa, vaikka ei se ole 
täysin mahdotonta. Yhteisiä virko-
ja seurakuntien kesken voidaan 
säästösyistä mahdollisesti perus-
taa, taloutta on mahdollista hoitaa 
keskitetymmin ja muitakin yhteis-
työkuvioita löytyy. 
8. Ymmärrän, että tämä kysy-
mys on Pudasjärven seurakun-
nassa akuutti monien aikaisempi-
en lyhyiden virkasuhteiden vuoksi. 
Oma toiveeni on myös pitkäaikai-
nen sitoutuminen, minun tapauk-
sessani korkeintaan kymmenisen 
vuotta pakollisen eläkeiän vuok-
si. Mutta silloin olisi jo aika saa-
da vaihtoakin kirkkoherran viran-
hoitoon. 
9. Herätysliikkeet ovat olleet hy-
vin merkittäviä kirkollemme, kos-
ka ne ovat tuoneet herätysten 
kautta hartauselämän kansan pa-
riin aikoinaan valistuksen ratio-
nalismin vastavaikutuksena. Tänä 
päivänäkin kirkosta erotaan vähi-
ten siellä, missä herätysliikkeiden 
vaikutus on suuri. Olen ollut seu-
rakunnissa, joissa herätysliikkeet 
toimivat, ongelmia ei ole ollut. 
Herätysliikkeet ovat osa kansan-
kirkkoamme ja merkittävä resurs-
si kirkon työhön.
10. Tämä kysymys vie hengelli-
sen työn ytimeen. Raamattu mer-
kitsee minulle todella paljon. Se 
on ylin ohje kaikessa opetukses-
sa. Sitä ei voi tarpeeksi painottaa 
seurakuntatyössä. Sen tulkinnas-
sa sanoma Kristuksesta ja hänen 
valmistamastaan pelastuksesta on 
keskeistä. Siitä avautuvat muut-
kin Raamatun kirjoitukset. Ruko-
uksen hengessä saarnaan Raama-
tusta. Jumalanpalveluksissa rukous 
on myös näkyvässä osassa. Henki-
lökohtaisella tasolla se ei minulla 
ole niin näkyvää, pikemminkin hil-
jaista Hengen huokailua.
11. Voit tutustua ajatuksiini ja kir-
joituksiini Facebook-sivullani ja 
Ristijärven seurakunnan Face-
book-sivuilla, joita ylläpidän, sekä 
saarnoihini ja toimittamiini juma-
lanpalveluksiin Youtube.com:ssa 
hakusanana Pauli Kivioja.

Ilmanalassa on voimakasta 
syksyn sävyä. Jahtikausi on 
käytännössä aloitettu. Sor-
samailla kuuluu olevan suh-
teellisen hiljaista, mikä oli-
kin odotettavissa. Aikainen 
pesintä, paksu vesi ja hyvä 
mustikkakausi vievät yleen-
sä sorsat metsästäjien ulottu-
vilta näillä main.

Hirvimiehet ovat aloit-
taneet koirien kuntoutta-
misen ja koetoiminnan heti 
elokuun 20. päivä alkaen.  
Karhumiehetkin ovat olleet 
jo asialla, saalis vaan tun-
tuu vielä olevan tiukassa, 
kuinkas muutenkaan näil-
lä keleillä ja kesäkuntoisilla 
koirilla. Karhuja kyllä tun-
tuu olevan, vaan ne todelli-
set karhua haukkuvat koirat 
mahtavat vielä olla vähissä.

Riistanhoitoyhdistyk-
sen hallitus kokousti jokin 
aika sitten ja asialistalla oli-
vat niin hirvenmetsästyksen 
kuin kanalintujenkin met-
sästyssuositukset. Hirvisuo-
situksia riistanhoitoyhdistys 
ei anna, siitä aiheesta yhdis-
tyksen puheenjohtaja Mika 
Timonen kertoo tulevassa 
hirvipalaverissa tarkemmin. 
Kanalintujen metsästyssuo-
situksesta hallitus päätyi 
samalle linjalle Taivalkos-
ken riistanhoitoyhdistyksen 
kanssa, eli suositus syksyl-
le on neljä kanalintua, joista 
yksi metsolintu. Myös Met-
sähallitus antaa saman suo-
situksen omille lupametsäs-
täjilleen.    

Syksyn metsästysaikoja 
koskeva asetus on sitten vah-
vistettu ja on samanlainen 
kuin lehdissä on asetuksen 
valmistelu- ja lausuntovai-
heessa kirjoitettu. Lokakuun 
loppupuolen pelkkä met-
son metsästys tuleekin sit-
ten mittaamaan metsästäjien 
moraalin tason…

Kolmiolaskennan 
tulokset huomioon
Nyt eletään siinä reaaliajas-

Tyypillistä naapurimaan tunturin rinnerämettä.

Riitu ja vanha metsokukko. 

sa, että kolmiolaskentojen 
tulokset konkreettisestikin 
ohjaavat metsästysaikoja.  
Siltä osin vetoomukseni kos-
keekin kaikkia etenkin suu-
rempia metsästysseuroja ja 
miksei niitä pienempiä, jois-
ta löytyy miehiä ja naisia, joi-
den jalka nousee. Pudasjär-
ven riistanhoitoyhdistyksen 
alueella on liian vähän ak-
tiivisia ja toimivia riistakol-
mioita. 

Tutustukaa riistakolmi-
ot.fi –sivujen antiin ja neu-
voihin kolmioiden perusta-
misesta. Seurat ottakaa tämä 
yhdeksi osaksi riistanhoito-
työtä! Itse olen ottanut tehtä-
väkseni selvittää, voidaanko 
tänne mahdollisesti perus-
taa jonkinlainen laskenta, 
joko kolmio- tai linjalaskenta 
Ylä-Lapin malliin kanakoiria 
käyttäen. Henkilökohtaisesti 
en ole aivan vakuuttunut tä-
mänvuotisten tulosten luo-
tettavuudesta, koska lasken-
ta oli normaalia aikaisempi 
ja sattui vielä todella kuival-
la ja kuumalle jaksolle. Us-
koisin, että monta lintua ja 
poikuetta jäi löytämättä lin-
tujen edeltä pakenemisen tai 
painautumisen takia. Luu-
len, että sulkasatokausi oli 
vielä tuolloin pahasti päällä. 

En toki usko, että lintu-
kanta on mitenkään erin-
omaisen hyvä varsinkaan 
teeren osalta, mutta kutina 
vähän paremmasta kuin tu-
lokset antavat uskoa, kuiten-
kin on. Tähän luo uskoa ne-
kin muutamat koiran kanssa 
liikkumiset 20. päivän jäl-
keen. Joitakin aivan hyviä 
poikueita on löytynyt.  

Naapurimaasta mallia
Näiden mietteiden peräs-
tä luon lyhyen vertailevan 
katsauksen täältä tuonne 
Ruotsin maalle Norrbotte-
nin läänin länsilaidalle Ståk-
ke –nimisen tunturin maise-
miin, mistä palasin parisen 
päivää sitten syksyn jahti-

kauden perinteisesti aloitta-
valta eräreissulta. Lupapoli-
tiikka hoitui kätevästä netin 
kautta, eli lääninhallituksen 
myymä aluelupa kolmel-
le päivälle. Ruotsin metsäs-
tyskortin osto samoin netin 
kautta ja aseen maavienti-il-
moitus Ruotsin tullille. Li-
säksi vielä koiran ekinokok-
kilääkitys Arvidsjaurissa 
yksityisellä lääkäriasemalla. 
Lääkkeet olin vienyt muka-
nani Pudasjärveltä apteekis-
ta, arvo 7 euroa. Lääkärillä 
käynti maksoi 22 euroa. Jos 
olisin hoitanut estolääkityk-
sen Suomessa, kustannuk-
set olisivat olleet noin 150 
euroa.  Lupapolitiikan ja ter-
veysmääräysten osalta pis-
teet Ruotsille 2-0.  

Kolme päivää metsästystä 
maisemissa, jollaisia ei Suo-
mesta juuri tapaa. Maasto 
oli 400-800 metriä merenpin-
nasta. Tarkoittaa käytännös-
sä sitä, että tuntureita ja rin-
teitä löytyy. Metsistä löytyi 
kaikki taimikon ja ikimetsän 
välillä. Itse kuljin etupääs-
sä suojelualueella, eli van-
hassa metsässä noin 450-600 
metrin korkeudessa. Rinteis-
sä piisasi! Kolmeen mieheen 
ja koiraan kanalintusaalis oli 
yksi vanha metso, jonka sain 
pudottaa pystykorvani hau-
kusta kynttiläkuusen oksal-
ta. Lisäksi minulla haukkuja 
ja lintuhavaintoja oli puolen-
kymmentä. Linnut joko kar-
kasivat tai en niitä huoman-
nut. Kaksi muuta seurueen 
metsästäjää jäi saaliitta ja ha-
vaintoja oli minimaalises-
ti. Kaiken kaikkiaan monen 
vuoden kokemuksen perus-
teella voin sanoa, että met-
sästysmaisemat ovat Ruot-
sissa etupäässä mahtavia, 
mutta lintukanta tänäkin 
vuonna huomattavasti hei-
kompi kuin Suomessa. Ti-
lanne tältä osin on 1-1. Met-
sästysaikapolitiikan osalta 
Ruotsi on aivan eri linjoil-
la kuin Suomi. Kanalinnun 
metsästys alkaa 25.8. oli lin-

tuja tai ei ja päättyy mustan 
linnun osalta tammikuun lo-
pussa. Ruotsalaisten näke-
myksen mukaan, jos lintu-
ja on vähän, niitä ei tavoiteta 
ammuttavaksi, jos niitä on 
hyvin, niitä sitten saa eräksi-
kin. Metsästyksellä ei katso-
ta olevan vaikutusta lintujen 
määrään. 

Suuria  
metsästysalueita 
Tosin samaan yhteyteen on 
sanottava, että metsästys-
paine on Ruotsissa selvästi 
vähäisempi kuin Suomessa 
ja alueet ovat valtavia. Ensi 
viikonloppuna alkaa Norr-
bottenissa hirvenmetsästys, 
jolloin sieltä on syytä pysyä 
jaloista poissa. Kyse on to-
dellisesta kansanhuvista, jo-
hon paikallinen kansa todel-
lakin satsaa paljon.

Tämänkin reissun perus-
teella  hirvitiheys samoin 
kuin karhujen määrä on ai-
van eri tasoa kuin Suomes-
sa. Hirviä näkyi vähän väliä, 

joka puolella oli karhujen le-
vittämiä muurahaispesiä ja 
maaliekoja käännettynä.

Yksi huomattava etu 
Ruotsissa on, siellä ei ole 
merkkejä hirvikärpäsistä – 
vielä.  Oisko siinä hyvä vien-
tituotteen paikka…

Odottelen kanalinnun 
metsästyksen alkua rauhal-
lisin mielin. Oli lintuja siten 
vähän tai vielä heikommin. 
Maisemat ovat tuttuja, koirat 
saavat juosta melkein kaksi 
kuukautta ja itsekin saa lii-
kuntaa mielin määrin. Lin-
tuja tulee, jos on tullakseen, 
kunhan saisi hyvästä hau-
kusta pudottaa nuoren lin-
nun kummallekin koiralle.

Hyviä eräelämyksiä ja 
turvallista metsästystä! 
Muistakaahan tulla hirvi-
palaveriin 6.9. kuulemaan. 
Tullaan saamaan oppia mm. 
Oma Riista–sovelluksesta.

Vesa Teivaanmäki
Toiminnanohjaaja/Pudas-
järven riistanhoitoyhdistys

Syksyn erätunnelmissa 
– myös naapurimaan puolella
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Rauli-myrskystä huolimatta onnistuneet 
Venetsialaiset Jyrkkäkoskella

LC Pudasjärven järjestämät 
kahdeksannet Venetsialai-
set kokosi lauantaina 27.8 
Jyrkkäkoskelle juuri ennen 
tapahtumaa puhjenneesta 
Rauli myrskystä huolimat-
ta noin 850 osallistujaa, iloit-
si leijonien presidentti Esko 
Viitala. Normaalilla ilmalla 
oli valmistauduttu palvele-
maan edellisvuosien tapaan 
noin 1400 ihmistä. 

Keskustasta oli ilmainen 
linja-autokuljetus, jota käy-
tettiinkin runsaasti hyväksi. 
Iltakymmenestä lähtien linja-
auto oli tungokseen saakka 
täynnä. Illan loppuvaiheessa 
suoritetussa arvonnassa 500 
euron matkalahjakortin voi 
lunastaa pääsylippunume-
rolla 0714.

Venetsialaisten järjestämi-
sessä oli hyvin tärkeänä yh-
teistyökumppanina Jyrkkä-
kosken omistaja Pudasjärven 
Urheilijat, jotka järjestivät 
puitteiden lisäksi ruokailun 
ja ravintolamyynnin. Liha- 
ja kalaruoan valmistuksesta 
vastasivat Niemitalon Juus-
tolan tiimi. Ennen puoltayö-
tä oli uutena ilotulitus, josta 

vastasivat Marko Koivula ja 
Kauko Tervonen Pudasjär-
ven urheilijoista. Leijonien 
pystyttämän kokon sytytti 
Kalervo Koivu heti ilotuli-
tuksen jälkeen. Välillä myrs-
kyisäksi yltynyt tuuli nostat-
ti kipinäpilveä näyttävästi 
korkeuksiin. Erilaisia tulia 
oli myös sytytetty runsaas-
ti tapahtuma-alueella, mutta 
tuuli puhalsi ne sammuksiin 
sitä mukaa kuin niitä saatiin 
syttymään. Lisäksi puita oli 
valaistu värivaloin. 

Tanssilavan puolella mo-
nipuolisesta tanssimusiikista 
vastasi Pudasjärvellä usein 
aikaisemminkin esiintynyt 
Tuomas Kaikkonen ja On-
nenkerjäläiset. Pihalla katok-
sessa oli viime vuotiseen ta-
paan esiintyjänä akustinen 
duo Marko Ylisirkka ja Mar-
kus Junttila Oulusta. Hevi- 
miehet soittivat tilaisuuteen 
sopivaa Suomi-rokkia. Voi-
makkaan tuulen ja alkuillan 
sateen vuoksi katokseen piti 
tuulen puolelle naulata suo-
jalevy.

Punaisen tuvan Karaokea 
veti Maarit Hallikainen. Ka-

raoke oli niin suosittu, että 
laulujen varauksissa oli pit-
kä jono. Revontulidiscossa 
oli tungokseen saakka kävi-
jöitä Jukka Hallikaisen ali-
as Julian Adamsin toimiessa 
DJ:nä. Pihalla oli toiminnas-
sa myös makkara-, kahvi- ja 
juomapisteitä. Tosin myyjät 
ja järjestysmiehet olivat jou-
tuneet pukeutumaan lämpi-
mästi. Loppuillasta yleisöä 
viihtyi myös ulkona pihal-
la eli sadetta oli vain ennen 
tilaisuuden alkamista kel-

Suomi rokkia soitti ulkolavalla akustinen duo Marko Ylisirk-
ka ja Markus Junttila.

Disco oli koko illan ajan täynnä tanssijoita. 

Talkoilla rakennettu kokko sytytettiin puolen yön aikaan 
veden äärelle, jolloin lieskat lyövät korkealle ja heijastuivat 
myös etualalla olevaan veteen. Kokko sisälsi myös Hirvas-
koskelta saadun veneen. 

Jyrkkäkosken huvialueen värivalaistukseen oli nähty paljon vaivaa. Kovan tuulen vuoksi elävän tulen valot sammuivat 
sitä mukaa, kun niitä saatiin sytytettyä. Uutena tänä vuonna oli ilotulitus ennen puoltayötä.

Ruokana oli tarjolla nyhtöpossua ja lohimedaljonkeja, joita 
Aki Niemitalo ja Jari Korhonen tarjoamassa illan jo pimen-
tyessä. Ruoka-annoksia myytiinkin runsaasti. 

Musiikista vastasi tanssiorkesteri Tuomas Kaikkonen ja Onnen kerjäläiset. 

lo 19.30 seutuun. Tämänkin 
kertainen väkimäärä takasi 
sen, että Venetsialaisperinne 
jatkuu myös tulevina vuo-
sina, tuumivat tapahtuman 
järjestäjät. Pääsyliput riitti-
vät kuitenkin kulujen peittä-
miseksi ja leijonien palvelu- 
ja avustustyöhön tuli hieman 
voittoakin. 

Kaupungin ja Pudasjär-
ven yrittäjien ”mökkiläisil-
lasta venetsialaisten yhte-
ydessä” juttua ensi viikon 
lehdessä.
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MLL:n Pudasjärven yhdis-
tyksen järjestämät lasten ve-
netsialaiset saivat lauantai-
na aamupäivällä kolmen 
tunnin ajaksi jälleen hy-
vin lapsiperheitä liikkeelle 
Jyrkkäkoskelle. Uhkaavan 
sadesään varalta toimin-
not oli sijoitettu huvialueel-
la kahteen paikkaan kattojen 
alle. Punaisessa paviljongis-
sa oli monenlaista toimin-
taa. Anna-Reeta Pakarinen 
oli tullut paikalle helmien 
kanssa. Hänen luonaan lap-
set saivat tehdä oman helmi-
korun ja rapsutella terapia-
koira Dianaa. Lisäksi saattoi 
käy-dä askartelemassa Kaa-
rina Nevanperän johtaman 
Jippii-ryhmän kanssa pellejä 
tai kokeilemassa sählypallon 
lämäisemistä maaliin. Tut-
kalla mitattiin kolmessa eri 
sarjassa kovimmat tulokset. 
Tämän lisäksi sai ratsastaa 
keppihevosilla esteradalla ja 
pyörittää hulavanteita. Dis-
cossa sai tanssia ja sen ulko-
puolella oli tarjolla ongintaa, 
kasvomaalausta, vesipajat-
so, arvonta sekä tietysti tar-
jolla tarjolla suolaista ja ma-
keaa syötävää. 

Portin ulkopuolella oli 
vielä Seela-poni, jolta sai aje-
lukyydin. Ponin ja koiran li-
säksi lasten ilona oli Korppi-
kana, jota halukkaat saivat 
silittää. Tämän kaiken lisäk-
si yhdistyksen oma Sulevi-
maskotti oli paikalla yhdes-
sä Pai-teletapin kanssa. 

Tapahtumaan osallistui 
240 kävijää. MLL:n Pudas-

järven yhdistyksen väki oli 
hyvin tyytyväinen tapah-
tuman onnistumiseen ja he 
kiittävät kaikkia kävijöitä ja 
kiitokset myös tapahtumaa 
sponsoroineille yrityksille; 

Venetsialaisten ohjelmistos-
sa on pyritty ajattelemaan 
jokaista ikäluokkaa ja sen 
vuoksi viime vuosien malliin 
Pudasjärven Urheilijat järjes-
tivät Nuorten Venetsialaiset 
perjantai-iltana 29.8, johon 
sateisena iltana osallistui ai-
kaisempiin tapahtumiin ver-
rattuna ennätysyleisö, lähes 
200 nuorta. DJ:nä toimi Juk-
ka Hallikainen ja veti samalla 
myös erilaisia kilpailuja. 

Nuorten venetsialaiset 

DJ Jukka Hallikainen alias 
Julian Adams vastasi Re-
vontulidiscon musiikki- ja 
ohjelma-annista. 

Lasten venetsialaiset sai 
jälleen lapsiperheet liikkeelle 

Lasten venetsialaisten iloinen talkooporukka. Takarivis-
sä MLL:n hallituksesta Jonna Puhakka, Tanja Alatalo, Hely 
Forsberg-Moilanen, Soile Graber ja Annika Mattinen. Li-
säapuna olivat Jessica Vähäkuopus, Nea Vihonen, Mart-
ti Puhakka ja Mette Moilanen. Lisäksi meitä avusti kolme 
yläkoulun tukioppilasta. Kuvassa myös Sanni Puhakka 
Jonna-äidin kädessä.

Jippii-ryhmä valmistautuu omaan pelleaskarteluunsa. Ku-
vassa Tuulianna ja Helmilotta Tuohimaa sekä Kaarina Ne-
vanperä.

Maria Mattinen ajelutti Sella-ponilla halukkaita.

Raija Aarni pitämässä sylis-
sään Korppi-kanaa, jota lap-
set mielellään silittivät. Sili-
tysvuorossa Mette Moilanen.

Aarrearkku, S-market, K-su-
permarket, M-Tavaratalo, 
Perhemarket, Kukkakauppa 
Räisänen ja Pudasjärven Kir-
jakauppa!

500 euron matkalahjakortin voittaa pääsylipun numerolla 0714. Arvonnan suorittivat lions-
klubista Arto Liikanen ja Esko Viitala, onnettarena toimi yleisön joukosta Maarit Kokko. 

Alueen myyntipisteissä kävi vain käteinen raha, mutta eu-
roja sai käydä tarvittaessa nostamassa Kirsi Kipinän ja 
Mervi Materon hoitamassa ”pankissa”.

Oululaiset Tarja ja Risto Lei-
nonen tanssin pyörteissä. 
He kertoivat viettävänsä pal-
jon aikaa Kuressa mökillään. 
Venetsialaisiin he sen sijaan 
kertoivat tulleensa Oulusta 
käsin ja osallistuivat alkuil-
lasta myös kaupungin ja Pu-
dasjärven yrittäjien järjestä-
mään mökkiläisiltaan. 

Tansaniasta Pudasjärvellä 
puolen vuoden lomalla ole-
vat Anna Holmström ja hä-
nen aviomiehensä Harould 
Mgone olivat ensimmäistä 
kertaa Venetsialaisissa. 

Maarit Hallikainen ottamassa vastaan karaokelaulutoivo-
muksia.

Maarit ja Minna laulamassa Petri Laaksosen Sata salamaa, 
joka edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 1987. Sen jäl-
keen Maarit esitti vielä Vesa Tuomen Rannalla -tangon, jon-
ka on levyttänyt mm. vuoden 1989 tangokuningatar Arja 
Koriseva.

Lionsklubin talkoolaiset nostivat illan aluksi lipun salkoon, lauloivat leijonalaulun ja ko-
koontuivat yhteiseen kuvaan. Illan mittaan työtä riitti monissa eri tehtävissä. Myös Pudas-
järven urheilijoilla oli suuri talkoolaisten joukko huolehtimassa illan onnistumisesta.

Pudasjärven kaupunki, 
K-supermarket, Pudasjärven 

Osuuspankki, Hotelli-Ravintola 
Kurenkoski, Niemitalon 

Juustola/-Kahvila/-Lähikauppa, 
Iijokiseutu, Pudasjärvi-lehti.

LC Pudasjärvi ja 
Pudasjärven 

Urheilijat kiittävät 
yhteistyö

kumppaneita:
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Pudasjärvellä vihittiin per-
jantaina 26.8. uusi Hirsi-
koulukampus, jossa aloit-
ti elokuussa koulun käynnin 
reilut 700 lukion, ylä- ja ala-
asteen sekä esikoulun oppi-
lasta. Koulun rakentamiseen 
on käytetty 28 kilometriä 
paikallisen Kontiotuotteen 
toimittamaa hirttä. Koulun 
arvioidaan palvelevan pu-
dasjärvisiä koululaisia aina-
kin 150 seuraavaa vuotta. 
Käyttökokemukset ovat ol-
leet niin opettajien kuin op-
pilaiden kannalta erinomai-
set.

Vihkimisen ja koulun siu-
naamisen toimitti piispa Sa-
muel Salmi todeten, että tie-
don hallinta on taito, joka vie 
elämässä eteenpäin, tulevai-
suuteen ja onneen.

Pudasjärvi julistautui
Suomen hirsipääkaupungiksi

Juhlapuheen piti päämi-
nisteri Juha Sipilä, joka totesi 
yhteiskunnallisten trendien 
tukevan puurakentamista.

-Ekologisuus, raaka-ai-
neen uusiutuvuus, hengittä-
vä ja terveellinen rakennus 
tekevät siitä vahvan brän-
din teollisen rakentamisen 
markkinoilla. Hirsi on myös 
paikallinen, kotimainen raa-
ka-aine. Näin työpaikat ja 
metsärahat saadaan kanavoi-
tua Suomeen. Hirsi on ainut 
energiapositiivinen raken-
nusmateriaali ja puunkäyttö 
on ilmastoteko.  Puuraken-
nus sitoo hiilidioksidia lä-
hes kaksi kertaa oman pai-
nonsa verran. Tämän lisäksi 
moderni teollinen massiivi-
puurakentaminen soveltuu 
arkkitehtonisesti niin maa-

seutu- kuin kaupunkiympä-
ristöön. 

Tähän trendiin puutuo-
teteollisuuden on vastatta-
va tuomalla markkinoilla 
kilpailukykyisiä rakentami-
sen tuotteita ja järjestelmiä, 
jotka soveltuvat myös laa-
jamittaiseen teolliseen ra-
kentamiseen. Teollinen esi-
valmistus tehdashalleissa, 
rakentamisen kuivaketju, 
laatu ja nopeus ovat puura-
kentamisen kilpailukyvyn te-
kijöitä rakentamisen markki-
noilla, joilta odotetaan myös 
kykyä tuottaa kohtuuhintai-
sia asuntoja asuntopulan vai-
vaamille alueille. 

Suomen hallituksessa uu-
distamme ja selkeytämme 
rakentamisen määräyksiä. 
Rakentamisen ammattilai-

Pääministeri Juha Sipilä leikkaamassa nauhaa yhdessä koulun vihkineen piispa Samuel Salmen kanssa. Vasemmalla kaupunginjohtaja Tomi Timonen. Airueina yläasteen 7 A oppilaat 
Niko Tauriainen ja Janette Takarautio.

set ihmettelevät, että nyky-
määräysten mukaan hirttä 
tai muuta massiivipuuta ei 
saa jättää näkyviin, vaan se 
pitää peittää kipsillä, vaik-
ka rakennus on varustettu jo 
automaattisella sammutus-
järjestelmällä. Vaaditaan siis 
vyö ja henkselit. On siis pe-
rusteltu kysymys, olemmeko 
me puumaana tehneet omin 
säädöksin puun käytöstä ra-
kentamisessa EU- alueen vai-
keinta. 

Mielestäni on ensiarvoi-
sen tärkeää, että Suomessa 
nostetaan julkisen rakenta-
misen laatua. Tuodaan eko-
loginen puurakentaminen 
lähelle työtä ja toimeentu-
loa. Jatkossa on kiinnitettä-
vä enemmän huomiota myös 
rakennuksien koko elinkaa-

ren aikaiseen toiminnallisuu-
teen ja kokonaistaloudelli-
suuteen. Pudasjärvellä ollaan 
tässä työssä uran uurtajia ja 
varmasti tällä tiellä jatketaan, 
totesi pääministeri Sipilä. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen kertoi avauspu-
heessaan kaupunginhalli-
tuksen päättäneen julistaa 
Pudasjärven Suomen hirsi-
pääkaupungiksi. 

-Paikkakunnan hirsira-
kentamisen perinne yltää yli 
vuosisatojen niin yksityis-
ten kuin julkisten rakennus-
ten osalta. Hirsirakentamisen 
edistäminen on sekä Pudas-
järven että Suomen kansalli-
nen etu, totesi Timonen.

Hän kertoi, että Pudasjär-
ven kaupunginvaltuusto on 
yksimielisesti päättänyt ke-

säkuussa 2015, että kaikes-
sa julkisessa rakentamisessa 
Pudasjärvellä selvitetään en-
sin mahdollisuus rakentaa 
hirrestä tai puusta. 

Kaupungin tervehdyk-
sen esittänyt kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Timo 
Vähäkuopus kertoi Pudas-
järvellä olevan hirsirakenta-
misperinnettä yli 300 vuoden 
ajalta. 

Pääurakoitsija Lemmin-
käisen Oyj:n tervehdyksen 
esittänyt elinkaariliiketoi-
minnanjohtaja Esa Kemp-
painen sanoi rakentajien 
ja Pudasjärven kaupungin 
edustajien tehneen mahta-
vaa tiimityötä, kiitti kaupun-
gin johtoa ja korosti hyvän 
kumppanuushengen tärke-
yttä jatkossakin. 

Juhlasali täyttyi vihkiäisiin osallistuneista juhlavieraista. 
Pienten oppilaiden laulu- ja liikuntaesitystä pidettiin yleisesti vihkiäistilaisuuden parhaa-
na ohjelmanumerona.

Hirsikampuksen vihkijäisjuhla:
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Toni Nieminen
Asuntomyyjä, osakas
toni.nieminen@huom.fi 
040 912 0069

Tervetuloa keskustelemaan kansamme asuntoasioista 
Iso-Syötteen Tunturimarketille lauantaina 10.9. klo 13-16 

sekä Luppovesi palaa- tapahtumassa klo 19-21.

Ensiesittelyssä kaksi lomahuoneistoa 
Iso-Syötteen parhailta paikoilta. 

Tule ja tutustu!

Heidi Nieminen
Asuntomyyjä, osakas

heidi.nieminen@huom.fi
044 539 3875

Tehtävänkuvaus
Tili-Tekno on palveleva tilitoimisto Pudasjärvellä ja Oulussa. Palvelutar-
jontamme kattaa yrityksen taloushallinnon koko elinkaaren ajan, aina 
yrityksen perustamisesta yrityksen myyntiin tai sukupolvenvaihdokseen 
saakka. Meiltä saat sekä perinteisiä kirjanpidon ja palkkahallinnon pal-
veluja, että nykyaikaisia sähköisen taloushallinnon palveluja, yrityksesi 
tarpeen mukaan. 

Haemme Tili-Tekno Oy:lle kirjanpitäjää Pudasjärvelle
Kirjanpitäjän tehtävä pitää sisällään nimettyjen pudasjärveläisten ja oululaisten 
asiakasyritysten kirjanpidon ja palkkahallinnon hoitamista alusta loppuun itsenäi-
sesti. Tehtävään kuuluu olennaisesti asiakaspalvelua ja kirjanpidon työkaluna toi-
mii Tikon-ohjelma. Yrityksen käytäntöihin ja kirjanpito-ohjelmaan annetaan hyvä 
perusperehdytys ja tämän jälkeenkin sinulla on osaavien kollegoiden ja esimie-
hen tuki. Työsuhde solmitaan määräaikaiseksi äitiysloman sijaisuudeksi, tämän 
jälkeen mahdollisuus vakituiseen työsuhteeseen.

Haemme kirjanpitäjää, jolta odotamme seuraavaa:
 • Soveltuva taloushallinnon koulutus
 • Tunnet tilitoimistoympäristön omaksesi
 • Pidät itsenäisestä, vastuullisesta ja järjestelmällisestä työstä
 • Hyvä IT-osaaminen
 • Alan työkokemus katsotaan eduksi
 
Tarjolla on hieno mahdollisuus työskennellä pitkät perinteet omaavassa ja alati 
kehittyvässä yrityksessä. Tili-Teknon organisaatiokulttuuria leimaa välittömyys ja 
töitä tehdään ahkerasti, mutta pilke silmäkulmassa katse tulevaisuuteen suunna-
ten. Tutustu meihin lähemmin osoitteessa www.tili-tekno.fi.

Toivottavasti kiinnostuksesi heräsi!
Seuraavaksi haluamme kuulla sinusta. Voit kysyä tehtävästä lisätietoja toimitus-
johtaja Lasse Pelttarilta p. 040 750 4577 tai lasse.pelttari@tili-tekno.fi. Lähetä 
hakemuksesi ja ansioluettelosi kyseiseen osoitteeseen. Hakuaika päättyy 16.9.  
Työ alkaa sopimuksen mukaan marras-joulukuussa.

Kirjanpitäjä, Tili-Tekno

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

 Tule Jyrkkäkosken nostalgiseen tunnelmaan!    www.jyrkka.net
Tanssikenkiä myynnissä.

PAIKALLA TANGOKUNINGAS 
MARCO LUNDBERG JA 

TANGOKUNINGATAR ERIKA VIKMAN
KARAOKE ja REVONTULIDISKOSSA aikuista musiikkia

LAVAKAUDEN KUNINKAALLISET 
PÄÄTTÄJÄISET PE 9.9. klo 21.00-01.30

Koko alue K-18 Lippu 18 € (lippu + tervetuliaskuohuviini 10 cl/ alkoholiton vaihtoehto)

Rehtori Mikko Lum-
me havainnollisti esitystään 
taustalla näkyvillä hirsikam-
puksen kuvilla. Hän ennusti, 
että nyt käyttöön otettu Hir-
sikampus seisoo tukevasti 
pystyssä ja on erinomaises-
sa kunnossa vielä 150 vuo-
den kuluttua. 

Tilaisuus päättyi juhla-
ruokailuun ja -kahviin. Suuri 
osa juhlavieraista osallistui 
vielä juhlatilaisuuden jäl-
keen Puolustusvoimain alu-
eelliseen kirkkojuhlaan Pu-
dasjärven kirkossa. 

Heimo Turunen

Pääministeri Juha 
Sipilä ihasteli hirsikoulun 
tiloja ja toimintaa kertoen 
menneensä ihan sanatto-
maksi, astuessaan sisään-
tuloaulaan. Koulua hänelle 
esittelemässä kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja 
Timo Vähäkuopus, 
kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen ja hallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki. 

Pohjois-Pohjanmaan ja Pudasjärven Yrittäjien onnittelutervehdystä esittämässä puheen-
johtajat Lauri Mikkonen ja Marko Rautio sekä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjoh-
taja Marjo Kolehmainen. Kaupungin edustajina vieraita ottamassa vastaan Tomi Timonen, 
Vesa Riekki ja Timo Vähäkuopus.

Rimminkankaan koulun ja Lakarin koulun eläkkeellä olevia rehtoreita Seppo ja Mervi Sam-
melvuota jututtamassa Muhoksen ja Utajärven kuntien edustajat. 

Kärsämäen seurakunnan eläkkeellä oleva kirkkoherra, 
emeritus rovasti Jorma Niemikoski kertoi esittäneensä, 
että Pudasjärven esimerkin mukaan Ylivieskan tuleva kirk-
kokin rakennettaisiin hirrestä. Niemikoskea tervehtimässä 
Pudasjärven eläkkeellä oleva kaupunginjohtaja, kunnallis-
neuvos Paavo Pikkuaho. 

Hirsikoulukampuksen vihkiäisiin osallistuneet noin 200 kutsuvierasta kiersivät koulun ti-
loja ennen juhlatilaisuutta. 
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

m2

pihakivet ja 
muurikivet
esim, 30x30 cm

0,99

1690,-

airchef 120
vakuumikone

69,50
Greenworks
sähkö-
perämoottori
32 lbs

149,-

299,-

Duro
teollisuusimuri
80 litraa, 
2000 W, kuiva/märkä

279,-
iso 
koiratarha
16 m2

499,-
piippu-
vesisäiliö
22 litraa

199,-

Creen Cut
ajoleikkuri
17 hv
leikkuuleveys 42”
ovh. 1790,- 

1290,-
troy-Bilt
ajoleikkurit
21 hv, leikkuuleveys 42”, 
hydrostaattiveto
ovh. 2190,-

samurai
Grossi
70 cc, ovh. 549,-

449,-

LOPUT!

POISTOHINTAAN!

kpl

puutarhakärry
sinkitty

29,95
HOX! Valmiiksi koottu!

VAIN 2 kpl jäljellä

lattialaatta
10x10 cm, tummanharmaa

19,50
TARJOUSERÄ!

einhell
puutarhajyrsin 
CG 3036

VAIN 1 kpl jäljellä

VAIN 2 kpl jäljellä

VAIN 2 kpl jäljellä

VAIN 1 kpl jäljellä

VAIN 1 kpl jäljellä

VAIN 2 kpl jäljellä

kyllästetty
terassilauta
25x95

0,99
metri

tekstiiliin 
saapunut paljon 

naisten syksyn uutuuksia!
housuja, farkkuja, tunikoita ja puseroita

novita naisten
trikoo farkku-
leGGinsit

15,30

2,89

hevosen 
kylmäsavupaisti-

siivu 100 g

pkt
1,99

Gullon 
maria keksi 

200 g

pkt

4,50

meetWurstin 
ii-siivu ja 

kantapalat 

kg
4,50

palvi- ja 
keittokinkku 

ii-siivu 

2,95

leipuri mestarin
kuivakakut

400 g, marmori tai hiekka

0,99

anna-täDin 
mini korppu 

vanilja 225 g

kg kpl pss

2,99

kärkkäri 
Grillimakara 

500 g
3 pkt

1,49
pss

monivilja-
sämpylä

6 kpl/310 g

seinälaatta
valkoinen ja harmaa

9,95
TARJOUSERÄ!

m2 MAAILMAN HALVIN!

leivon nötteri
400 g

1,-
3 pussia!
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

12 Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

ALASI  AMMATTILAINEN,
 ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

    

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

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

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myyntiitse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KONEURAKOINTIA JA MAANRAKENNUSTA

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

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

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa 
Pudastorin kautta. (Asuntojen 
ja rakennusten vuokraus ei ole 
myymistä/ostamista/lahjoitta-
mista, maksu 20 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/
kiinteistön myynti/ostoilmoi-
tus on maksullinen, 20 € sis. 
alv:n) Pudastori on  tarkoi-
tettu yksityisille henkilöille ja 
on ilmainen.  Muistathan lait-
taa yhteydenottoa varten puh. 
numerosi tai osoitteen. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai 
paperille selkeästi kirjoitet-
tuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. 

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Pärjänsuon koululla 5 kpl asun-
toja 50-100 m2. Vuokra alk. 375 
€/kk. P. 045 841 5353.

Kuivaa koivuklapia, kuljetus, P. 
0400 160 604.

Hirsilato kehikko ja vanhoja 
heinäseipäitä. P. 0400 294 454.

Lasikuitusoutuvene 475 airoi-
neen, ikä 1 v. 590 €, 4-tahtipe-
rämoottori, 2,6 hv, ikä 1 v, 450 
€. Yhdessä tai erikseen, kul-
jetus tarvittaessa. P. 044 080 
0281.

SEKALAISTA

Löydetty ti 30.8. vesuri, löytyi 
Petäjäkankaantieltä, mahdolli-
sesti pudonnut kyydistä. Tunto-
merkejä vastaan. P. 0400 412 
061.

Hei, sinä joka veit (vahingos-
sa?) Solin logolla olevan sa-
teensuojan Työpetarilta 1.9. 
kun oli EU-pakettien teko käyn-
nissä. Voisitko palauttaa sen 
Työpetarille!

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA 
PUDASTORILLA 

ILMAISEKSI.

Saunamökki Kouvanjokivarres-
sa Sarakylässä. P. 0400 466 
755.
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Pudasjärven Urheilijoiden 
VOIMISTELUJAOSTO 
Voimistelujaoston jumpat alkavat 19.9.

Paikkana on Tuomas Sammelvuo-salin 
Ryhmäliikuntatila.

MAANANTAINA:
Klo 17-18 Lasten välinevoimistelu. 
Ohjaajat Kirsi Kipinä ja Riina Hemmilä
Klo 18-19 Nuorten ja naisten tanssillinen 
voimistelu. Ohjaaja Kirsi Kipinä
Klo 19-20 Kuntojumppa. Ohjaaja Kirsi Kipinä.

TIISTAINA:
Klo 19.15-20.15 Circuit. Ohjaaja Jaana Valkola.

KESKIVIIKKONA:
Klo 16-17 Voimistelukoulu 7-8-v. 
Ohjaajat Siiri Ojala ja Essi Kipinä.
Klo 17-18 Voimistelukoulu 4-6-v. 
Ohjaajat Inka Kipinä ja Emilia Laakkonen.

TORSTAINA:
Klo 17-18 Voimistelukoulu 9-13-v. 
Ohjaaja Anna-Mari Korva.
Klo 18-19 MIx Dance. Ohjaajat 
Mira Turpeinen ja Nea Vihonen.

Ilmoittautuminen osoitteessa 
www.jasentieto.fi 
(muista valita aluksi seura 
Pudasjärven Urheilijat voimistelujaosto)

Osallistumismaksut 
alle 18-vuotiaat 40 € ja 
yli 18-vuotiaat 60 €

Pudasjärven Urheilijat ry / 
voimistelujaosto

Mitä tehdä? Minne mennä?

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

PUDASJÄRVEN 
KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 4.9.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Koskenhovilla su 4.9.2016 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Taidekäsityönäyttely Syötteen luontokeskuksessa Markku Kuhan ja 
Janne Kummalan taidetta ja käsitöitä. Syötteen luontokeskus on avoinna: 28.6.-
29.10. tiistaista sunnuntaihin klo 10-16.
Kuntotanssit maanantaisin 1.8.-12.9. Koskenhovilla klo 18.-20. Järjestää Iijoen 
Tanssijat/Pud. Nuorisoseura.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - Tervarit-Juniorit/Jupa la 3.9. klo 15, Suoja-
linnan kenttä, Urheilutie 2.
Kylä kokkaamaan! la 3.9. klo 12-14, Tori, Puistotie 2.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 5.9. klo 9-9.15 Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Kestävyysseminaari pe 9.9. klo 18-21. Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteentie 246.
Sienipäivä Syötteen luontokeskuksella la 10.9. Syötteen luontokeskus, 
Erätie 1.
Kiihdytyspäivä la 10.9. klo 8. Ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Huippukymppi la 10.9. klo 12. Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteentie 246.
Iso-Syöte Classic Trail Run la 10.9. klo 14. Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteentie 
246.
Luppovesi Palaa la 10.9. klo 19-21 Syöte.
Jyrkän päättäjäiset la 10.9. klo 20.30.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 12.9. klo 9-9.15 Karhu-
paja, Teollisuustie 12.
Cooperin testi ma 12.9. klo 20-21. Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Riistakoira 2016 to-su 15.-18.9. Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteentie 246.
Wibit-vesihuvipuisto Puikkarissa pe-su 16.-18.9.  klo 12-18. Virkistysuima-
la Puikkari, Tuulimyllyntie 4.
Erätori la 17.9. klo 9-15 Pudasjärven torilla.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - PaKa la 17.9. klo 18.30 Suojalinnan kenttä, 
Urheilutie 2.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 19.9. klo 9-9.15 Karhu-
paja, Teollisuustie 12.
Keruutuotteiden poimijoille – BiotalousLeader info ke 21.9. klo12-15. 
LAromien tiloissa, Ranuantie 253, 93100 Pudasjärvi.
Syysmarkkinat la 24.9. klo 10, OSAO:n Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 
18 A.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - OuTa la 24.9. klo 15 Suojalinnan kenttä, Ur-
heilutie 2.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 26.9. klo 9-9.15 Karhu-
paja, Teollisuustie 12.

Aukioloajat:
ma-ti 13-20 • ke 13-02 • to 13-20 (-02) • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-19 (-02)

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

Tervetuloa!
Perjantaina 2.9.
Karaoke ja 
wintti lippu 5 €

Lauantaina 3.9.
Karaoke ja 
wintti lippu 6 €

MA 5.9.

● Klo 17.30  
DORIA 

ETSIMÄSSÄ
K7/4, LIPPU 6€

● Klo 19.30  
BODOM

K16/14, LIPPU 10€

ELOKUVA 
ILTA

Pohjantähdessä
● Klo 16.00  

LEMMIKKIEN 
SALAINEN 

ELÄMÄ
K7/4, LIPPU 6€

www.moviecompanyalatalo.fi 

Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys

KILPIRAUHASSAIRAIDEN
VERTAISTUKI-/JÄSENILTA

PUDASJÄRVELLÄ
Palvelukeskus, Kauppatie 25

kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 17–19
Syksyn 2016 kokoontumiset: 8.9., 6.10., 3.11. ja 1.12.

 lisätietoja ryhmän vetäjiltä:
 Soile Kareketo-Haverinen 040 589 5157 

soile.karehaverinen@hotmail.com
tai Pirjo Kareketo 044 294 3868 pkareketo@gmail.com

www.oulunseudunkilpi.com
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Poikkeus kaupun-
gintalon palvelu-
ajoissa
Kaupungintalon asiakaspal-
velupiste, yhteispalvelupiste, 
edunvalvonta, keskustoimisto 
ja ympäristöpalvelut (lukuun 
ottamatta eläinlääkäreitä) ovat 
suljettuna ke 7.9.2016 klo 
9.45-16.00 henkilökunnan 
virkistyspäivän vuoksi.

ALOITAMME SYYSKAUDEN 
ke 7.9. klo 14 Seurakuntatalolla 

jatkuen aina kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko.

Ohjattu vesijumppa uimahallilla 
tiistaisin klo 10. Tervetuloa!

Pudasjärven Reumayhdistys ry

TYÖPETARI ry jakaa

EU-RUOKA-
PAKETTEJA 

pe 9.9.2016 klo 9.00 alkaen  
Suojalinnalla (Urheilutie 2).

Paketteja jaetaan niin kauan 
kuin niitä riittää. 

Tervetuloa!

TEHOKÄVELY su 4.9. klo 18, 
lähtö Puikkarin pihalta. 

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Osallistumismaksu 4 €/kerta, laskutus lukukauden 

lopussa osallistumiskertojen mukaan.  
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

Tanssimatka
la 17.9. Käylän Korpihoviin 

Kuusamoon. 
Yhtyeenä Nelituuli.

Lähtö klo 18.30 S-market linja-autopysäkki.
Matkan hinta 30€, sisältää kyydin ja tanssilipun.
Ilmoittautumiset: (miel. tekstiviesti) Eija Pihlaja 0400 765 180
Heimo Turunen 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat

Sotiemme veteraanien 
kirkkopäivä Limingassa 

su 11.9.2016
Kirkkopäivän jumalanpalvelus alkaa klo 10 ja 

päiväjuhla ruokailun jälkeen klo 13.30 

Teemme retken tapahtumaan.
Lähdemme linja-autoasemalta klo 8.15

Palaamme ohjelman päätyttyä. 

Ilmoittautuminen pe 9.9. mennessä 
Teuvo Törmäselle puh. 040 715 0413 tai 
Paavo Pikkuaholle puh. 0400 887 743.

Pudasjärven Sotaveteraanit ry

Jäsenet saattajineen, 
myös kannattajajäsenet, tervetuloa! 

1. Keilailu- ja shoppailureissun Ouluun la 24.9.2016.
25 paikkaa varattu. Nopeimmat pääsevät reissuun. 

Omavastuu 10 €. Lähtö Pudasjärveltä
klo 10.30 linja-autoasemalta. Paluu n. klo 17.

Ilmoittautumiset Sepolle tekstiviestillä 12.9. mennessä. 
p. 040 549 2067.

2. Retken Ouluun Sinitaivaskonserttiin su 13.11.2016.
Paikkoja varattu 25.

Sitovat ilmoittautumiset Tarjalle 8.9. mennessä 
p. 040 545 9314.

Omavastuu jäsenelle 10 € ja seuralaiselle (ei jäsen) 42 €.

Maksut reissuihin suoraan tilille FI96 5360 0450 1375 86 
ilm. päivään mennessä.

Pudasjärven JHL ry os. 330
Pudasjärven JHL järjestää jäsenilleen:

Kiitämme pudasjärveläisiä yrityksiä 
arpajaislahjoituksista ja 

sponsoroinnista 
Pudasjärvellä 20.8. pidettyyn 

Oulun Ilmailukerhon 
syksyiseen juhlaan.

Oulun Ilmailukerho ja Pudasjärven tytöt

SUURET KIITOKSET! 

Tmi Kourumaa Pudasjärven torilla
ti 6.9. klo 9-16

ELÄKE LÄHESTYY - KUORMA TYHJÄKSI.
4-tuuman räystäskourua alk. 1,50/m, 

värit; musta, ruskea, valkoinen. Alastulo 28 € kpl.
5-6 m salko, saatavana myös 5 tuuman 

määrämittaisena. Seinä- ja kattotikkaat tarjoushintaan. 
Piipun hatut. Käteismaksu.  Tmi Kourumaa p. 0400 562 948
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Petra – ruusunpunainen kaupunki

Elettiin vuotta 1812. Epäluu-
loinen opas tarkkaili miestä, 
joka oli pukeutunut beduii-
niksi. Asu tuntui valepuvul-
ta. Mies oli kuulemma tah-
tonut ylös vuoren huipulle 
uhraamaan paikassa, johon 
perimätiedon mukaan Moo-
seksen veli Aaron oli hau-
dattu.

Vieras mies tajusi, että 
hän oli paljastunut muuk-
si kuin hartaaksi muslimi-
pyhiinvaeltajaksi. Hän oli 
kuitenkin nähnyt riittäväs-
ti. Hän, sveitsiläinen histori-
oitsija Jacob Burckhardt, oli 
ollut oikeassa. Hän oli löy-
tänyt tarunomaisen ja ka-
donneen muinaisen kaupun-
gin rauniot.

Petra, ajanlaskumme alun 
nabatealaisten pääkaupunki, 
on nyt Jordanian merkittä-
vin turistikohde. Se kuuluu 
myös UNESCOn maailman-
perintölistalle. Matkaili-
jat tietävät tuloja paikallisil-
le beduiineille, jotka myyvät 
käsitöitä. Pojat kauppaavat 
kortteja, isoisä musisoi pe-
rinteisellä soittimella.

Petra on myös tärkeä 
kansainvälinen arkeologi-
nen tutkimuskohde. Suoma-

laiset ovat tutkineet vanhoja 
papyruksia professori Jaak-
ko Frösénin johdolla ja suo-
rittaneet kaivauksia Aaronin 
vuorella. Petran aarteista oli 
vuonna 2002 näyttely Amos 
Andersonin taidemuseossa 
Helsingissä. 

Petran vierailukeskus-
ta koristavat viimeisimpien 
hashemiittikuninkaiden 
suurikokoiset kuvat. Puna-
valkoisia kafia-huiveja kan-
tavien hallitsijoiden ilmeet 
ovat suopeat, niin kunin-
gas Husseinin kuin hänen si-
nisilmäisen poikansa Abdul-
lahinkin.

Ennen kuin suq, kapea 
kalliorotko, nielaisee mat-
kailijat, heille esiintyvät 
muinaisten nabatealaisten 
asuihin pukeutuneet sotu-
rit. Pitkin suqia, joka johtaa 
Petran keskeisten raunioi-
den luo, kuljetaan jalan tai 
hevosvaljakolla. Molemmin 
puolin kalliot kohoavat jopa 
kymmenien metrien korkeu-
teen. 

Eristyksissä Petra saattoi 
säilyttää salaisuutensa pit-
kään, vaikka se kuului aikoi-
naan Rooman valtakuntaan, 
oli kauppateiden risteykses-
sä ja Palestiinan alueen pää-
kaupunki. Nabatealaiset hal-
litsivat aluetta, johon kuului 
osia nykyisestä Jordaniasta, 
Palestiinasta ja Siinain nie-
mimaasta. 

Hienoine asumuksineen, 
temppeleineen, teatterei-
neen ja kylpylöineen Petra 
veti vertoja antiikin muille 
vauraille kaupungeille. Siel-
lä oli toimiva infrastruktuuri 
ja vesijohtojärjestelmä. Lei-
mallisia olivat kallioon ha-
katut hautafasadit.

Burckhardt häikäistyi 
suqin päässä avautuvasta 
näkymästä, joka mykistää 
nykymatkailijankin. Petran 
tunnetuinta monumenttia, 
hiekkakivikallioon hakattua 
ja pylväiden koristamaa tai-
dokasta fasadia kutsutaan 
El-Kaznehiksi, Faaraon aar-
rekammioksi.

Petran vierailukeskuksen seinällä hymyilevät Jordanian kuninkaat Hussein ja Abdullah.

Upea El Kazneh, “Faaraon hauta”, on veistetty suoraan kal-
lioon. Molemmissa reunoissa näkyviin neliömäisiin koloi-
hin tuettiin veistäjien käyttämät tellingit. 

Sotureita nabatealaiseen tapaan.

Mies soittaa, poika hoitaa 
kassaa. Turistiteollisuus 
kuuluu Petran alueen bedu-
iinien elinkeinoihin. 

Vuonna 363 maanjäris-
tys koetteli Petraa, joka kui-
tenkin toipui. Siitä tuli mer-
kittävä kristillinen keskus. 
Lopullisesti kaupunki rau-
nioitui uudessa järistykses-
sä vuonna 551. Muslimit 
tekivät pyhiinvaellusmat-
koja Aaronin vuorelle vie-
lä 1200-luvulla. Länsimaille 
Petra muuttui taruksi. 

Vasta Burckhardt teki ta-
rusta totta. 1800-luvulla vi-
rinnyt kiinnostus eksoottisia 
maita kohtaan sai eurooppa-
laiset innostumaan Petrasta. 
Perillä ongelmia tosin aihe-
uttivat beduiinien nahistelut 
sekä heidän vaatimansa lah-
jukset ja maksut.

Vuonna 1839 britti David 
Roberts piirsi Petrassa sen 
tunnetuimpia monumentte-
ja. Ilmeisesti hänen piirrok-
sistaan julkaistujen litografi-
oiden innoittamana John W. 
Burgon ylisti vuonna 1845 
runossaan tätä ”ruusunpu-
naista kaupunkia, joka oli 
puoliksi niin vanha kuin 

aika”. Burgon itse ei koskaan 
käynyt Petrassa.

Teksti ja kuvat 
Sisko Ylimartimo

Kilpirauhasen vertaistukiryh-
män toimintaa on Pudasjär-
vellä ollut jo reilun vuoden 
ajan ali helmikuusta 2015. Ko-
koonnumme Palvelukeskuk-
seen joka kuukauden ensim-
mäisenä torstaina kello 17-19, 
paitsi kesäisin. Syksyn ensim-
mäinen kokoontuminen on 
poikkeuksellisesti maanantai-
na 8.9. 

Vuoden aikana olemme 
käyneet lääkäriluennolla Ka-
jaanissa, jossa luennoitsijana 
oli Kilpirauhasliiton asiantun-
tija lääkäri Ulla Slama. Touko-
kuussa kävimme kilpirauhas-
päivillä Oulussa, jossa oli mm. 
tutustumista oppaan kera Ou-
lun historiaan. 

Ryhmässä on käynyt myös 
asiantuntijoita luennoimassa. 
Lokakuun kokoontumiseen 
tulee fysioterapeutti Jari Junna 
luennoimaan ja vastaamaan 
esitettyihin kysymyksiin. 

Pudasjärven Kilpirauhasen 

Kilpirauhasen vertaistukiryhmä 
toiminut reilun vuoden ajan

vertaistukiryhmässä on mah-
dollisuus antaa tukea ihmi-
sille ja saada tukea ihmisiltä, 
joilla on samanlainen elämän-
tilanne tai samankaltaisia ko-
kemuksia.

Tarkoitus on tarjota tukea 
sairauteen sopeutumisessa 
luottamuksellisesti vertaisten 
kesken. Ryhmän avulla voi 
oppia ymmärtämään minkä-
laisesta sairaudesta on kysy-
mys, minkälaisia hoitoja tois-
ten kokemuksien perusteella 
on mahdollisuus saada, lää-
kityksestä, henkisestä jaksa-
misesta jne. ja näin voi löy-
tyä uusia selviytymiskeinoja 
ja mielen helpotusta.

Vertaistukiryhmä on avoin 
kaikille kilpirauhassairauksia 
sairastaville henkilöille sekä 
heidän omaisille / läheisille. 

Vaikutusta koko  
elimistöön
Kilpirauhanen on noin 25 

grammaa painava, perhosen 
muotoinen rauhanen, joka si-
jaitsee kaulalla kurkunpään 
alapuolella. Se valmistaa, va-
rastoi ja vapauttaa veren-
kiertoon kilpirauhashormo-
neja, jotka säätelevät koko 
elimistön aineenvaihduntaa 
ja elintoimintoja. Kilpirauha-
nen vaikuttaa aivojen toimin-
taa, kasvuun, yleiseen vireys-
tasoon, sydämen sykkeeseen, 
lämmön tuottoon, kolestero-
lipitoisuuksiin, painoon, li-
hasvoimaan, muistiin, suolen 
toimintaan, hiusten hyvin-
vointiin ja koko elimistön toi-
mintaan. Yleisimmät kilpi-
rauhasen toimintahäiriöt ovat 
vajaatoiminta tai liikatoimin-
ta. Tervetuloa mukaan toi-
mintaan!

Pirjo Kareketo ja Soile 
Kareketo-Haverinen 
vertaistukiryhmän vetäjät
Lisätietoa Oulun kilpirau-
hasyhdistyksen nettisivuilta

Kirkkoherranvaalin vaaliprosessi on edennyt 
siihen vaiheeseen, että vaalinäytteet on annet-
tu, vaalipaneeli pidetty ja on ratkaisun aika. Se, 
kuka on Pudasjärven seurakunnan seuraava 
kirkkoherra, on nyt äänestäjien käsissä. Jokai-
nen äänivaltainen seurakunnan jäsen voi siihen 
vaikuttaa. Sunnuntaina 11.9. pidettävän mes-
sun jälkeen n. klo 11.30 alkaen aina klo 20.00 
asti voi äänestämällä vaikutusmahdollisuutensa 
toteuttaa. Äänestäminen on mahdollista myös 
ennakkoäänestyksenä Pudasjärven kirkkoher-
ranvirastossa maanantaista 5.9. perjantaihin 
9.9. asti klo 9 – 18 joka päivä.

Äänestää voi myös maanantaina 5.9. Sara-
kylän kappelissa klo 10 – 11.30 ja vaaliautossa 
Syötteen kaupan pihassa klo 13 – 14.30, tiistai-
na 6.9. vaaliautossa Puhoksella Möykkälän pi-
hassa klo 10 – 11.30 ja vaaliautossa Ervastin 
kaupan pihassa klo 13 – 14.30, keskiviikkona 
7.9. vaaliautossa Niemitalon Juustolan pihassa 
klo 10 – 11.30 sekä torstaina 8.9. vaaliautossa 
Virtalan entisen koulun pihassa klo 10 – 11.30. 
Myös kotiäänestys on mahdollista niille, joiden 
on vaikea päästä äänestyspaikalle ja jotka ovat 

ilmoittaneet halustaan äänestää kirkkoherran-
virastoon kirjallisesti tai puhelimitse 08 – 8823 
100 viimeistään perjantaina 2.9. klo 16.

Kirkkoherranvaalin äänestäminen on yksin-
kertainen ja selkeä toimitus. Äänestyslipussa 
on molempien ehdokkaiden nimet, joista voi 
valita ehdokkaansa ja tehdä äänestysmerkin-
tänsä nimen alle, jonka haluaa seuraavaksi kirk-
koherraksi. Merkintä voi olla joko viiva tai rasti, 
joka kuitenkin selvästi osoittaa kumpaa ehdo-
kasta äänestäjä tarkoittaa. Kun kaikki halukkaat 
äänestäjät ovat käyttäneet oikeuttaan sunnun-
taina 11.9. klo 20 mennessä, kaikki äänet laske-
taan ja klo n. 21.30 julistetaan, kumpi sai vaalis-
sa enemmän ääniä ja on Pudasjärven seuraava 
kirkkoherra.

Rauli Junttila
vt. kirkkoherra

Äänestämällä voi vaikuttaa 
kirkkoherran vaalissa
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

SYKSYN
UUTUUKSIA!

NAISILLE UUSIA SYKSYN NEULEITA!  
HYVÄ VALIKOIMA KÄSINEITÄ JA PIPOJA!

84,90

104,90

79,90

64,90

59,50

15,00
ERÄ!

LENKKAREITA
Koot: 30-35, 
vedenpitävä

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

SYYSPOISTOJA
ERÄ!

DYNAMIC 
TURVAVARUSTEITA 

-30%

FS 3125-90 

349€
VAIN 1 kpl!

Ovh. 499€

FS 4306-90 
KAAPPIPAKASTIN

499€
VAIN 2 kpl!

Ovh. 790€

EDD 2400 
KUIVAUSKAAPPI 

499€
VAIN 1 kpl!

Ovh. 649€

INTEGROITAVA 
ASTIANPESUKONE 

499€
VAIN 1 kpl!

Ovh. 872€

Aito kotimainen

JOPO 1.V 50-VUOTIS 
JUHLAMALLI

299€
Ovh. 450€

1 kpl Pihlajanmarjan punainen

1 kpl Ulpukan keltainen

F55302VIO


