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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Sos.dem. 
työväenyhdistyksellä 

80-vuotisjuhla s. 11

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 31.8.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Suora yhteys pankkiisi
Alatalo Riikka,  
rahoitus  010 257 1935
Korteslahti Sari, 
rahoitus 010 257 1929
Luukkonen Tuija, 
rahoitus 010 257 1933

Ivola Jonne, 
yritysrahoitus 010 257 1922

Isopahkala Klemens, 
sijoitus 010 257 1926
Tyni Anna-Riikka, 
sijoitus 010 257 1925

Löppönen Seppo, 
vakuutus 050 560 2581
Ylitalo Mikko, 
vakuutus 050 394 9707

Pertti Purola, 
toimitusjohtaja 010 257 1920
Mikko Kähkönen, 
myyntijohtaja 010 257 1921

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185

12,50€
 (norm. tabl. 11,23 / 60 tabl, 

norm. purutabl. 
15,73 / 100 tabl.)

100+20 tabl.

4. 24 h kävely-juoksutapahtuma
1.- 2.9.2018 klo 15.00 alkaen

Pronssidiplomi  50 km
Hopeadiplomi  65 km
Kultadiplomi  80 km

Kolme parasta miestä ja naista palkitaan

Osallistumismaksu: 30 euroa
Tilinumero: FI57 5360 0420 1185 34
Saaja: Tmi Hanttihommat 
Viestikenttään: SoVe 24 h

Ilmoittautuminen antti.hukari@gmail.com
tai paikan päällä.

Osallistumismaksuun sisältyy urheilujuoma, 
voileivät, kahvia, suolakurkkua ja rusinoita

Sinun ei tarvitse kävellä 24 h, vaan haluamasi matkan 
la klo 15.00- n. 22.00 ja su 8.00-15.00 tai joitain muita aikoja.

SOTKAJÄRVEN VEDON

Hirvaskosken koululla (Jussintie 10, 93270 Sotkajärvi)

Tmi Hantti-
hommat ja 

PuU 
Kuntourheilu-

jaosto

Järjestää:

PUOLITIMME LINSSIEN

Nyt silmä- tai aurinkolasien ostajalle mitkä tahansa 
linssit puoleen hintaan. Lisäksi tummuva tai sinistä valoa 
suodattava pinnoite tai linssiväri ilmaiseksi yksilöllisiin ja 
räätälöityihin linsseihin. Etusi jopa 550 €! Tarjous koskee 
uusia tilauksia ja on voimassa 30.9. asti. Nyt lasiostoksille!

KAIKILLE ILMAINEN OPTIKON  
YKSILÖLLINEN NÄÖNTUTKIMUS0€

KAIKKI LINSSIT 

-50 %

VA R AA A I KA O S O I TT EESTA S I LM AAS EM A.FI
TA I S O I TA 0 8 822 41 6. PUDASJÄRVI, TORITIE 1 

TEHTAANMYYMÄLÄ

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. 
puh. 040 683 3496. 
www.kylmanen.fi

HERKKUGRILLIMAKKARA 
1,5 kg

690
pkt

KYLMÄSEN OMAA 
MAKKARAA JA 

PALVIA
PORORYYNÄRI 400g 

KYLMÄSAVUSTETTU 
PORONPAISTITANKO

SAUNAPALVIKYLKI n. 1 kg 

790
kg

1690
kg

249
pkt

4,60€/kg  

6,23€/kg  

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

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 5.9., ke 12.9. ja ke 19.9. 

Lihaa jalostetaan rahtityönä 
HIRVESTÄ, POROSTA, RIISTASTA 

ym. asiakkaiden omista raaka-aineista
- Tuorelihojen leikkuu- ja
  pakkauspalvelu
- Kylmäsavustus 
- Lämminsavustus 

Uittomiehentie 16, 93100 Pudasjärvi
Puh. 0500 907 819

PALVELEMME: 3.9.–21.9. ma–pe 9–17,
24.9.–12.10. pe 9–17, 15.10. alk. ma–pe 9–17

Lihankäsittely

JUOTASNIEMI

- Lämminsavumakkaraa 
- Kylmäsavumeetwurstia 
- Säilykkeitä
- Kebabia

•  Buffet illallinen
•  Leivonnaisia
•  Arvonnassa mm.  
 Goretex-puku
•  Kävijöiden kesken  
 arvotaan ERÄSÄKKI

JAHTIMYYJÄISET

TERVETULOA!
Järjestää Pudasjärven Rauhanyhdistys

RAUHANYHDISTYKSELLÄ
Juhontie 6

Pe 7.9.2018  klo 18

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

TERVETULOA!

99,- 199,-

 Vaelluskenkä 
Nevado Lace 
Mid GTX 

 Metsästys-, 
vaelluskenkä 
Lynx Boa GTX

KESÄN
LOPPUUNMYYNTI

%– KAIKKI KALASTUSVÄLINEET
– KESÄKAUDEN LENKKARIT
– NAPPIKSET
– POLKUPYÖRÄT
– YM. YM. YM.

ovh.-50%
10,90

79,90

 TUNTURI 
LUMO
• Mattamusta 
• kerman
valkea

299,-
(429,-)

(159,-)29,90

 RAPALA / 
ABU GARCIA 
VIRVELI SETTI

PUDASJÄRVI Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: mato 917,  pe 918,  la 914 

TERVETULOA!
VERKKO KAUPPA 
ON AVATTU 
kesportpudasjarvi.fi

 VIEHE VALIKOIMA 
PARHAIMMILLAAN 
• Lotto Bete • Kuusamon Uistin
• Nilsmaster • Rapala

25,- / PKT

Kaupan päälle
Rapala-lasit! 
(arvo 29,90)

 SUFIX 832 
KUITUSIIMA + 
RAPALA -LASIT

 DURA-4 
KUITU-
SIIMA

 DIPLOMAT 
COMBO

20,-
/ SETTI

 RAPALA 
FILETTI + 
TYÖKALU

Liikunnan iloa 
30 vuotta!

KALASTUSKAUSI ALKAA

4,- / KPL

 MEPPSIT
Esim.%KESÄN

LOPPUUNMYYNTI

-50%ovh.

– KAIKKI KALASTUSVÄLINEET
– KESÄKAUDEN LENKKARIT
– NAPPIKSET
– POLKUPYÖRÄT
– YM. YM. YM.

100

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260, 040 587 0856

2995
plo

CHEVINAL 2,5 L
Täydellinen monivitamiini-
valmiste hevosille. Turvalli-
nen hyvän ja monipuolisen 
ruokinnan perusta.

995
kpl

LED-VALAISIN 
OSRAM SPYLUX 
HÄMÄRÄ-/LIIKE-
TUNNISTIMELLA
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu, rippikoulun aloitus kirkossa su 2.9. kello 12, Valtteri 
Laitila, Tiina Inkeroinen, Jukka Jaakkola. Messun jälkeen rip-
pikouluinfo. Kutsumme messuun erityisesti vuonna 2004 syn-
tyneitä nuoria ja heidän vanhempiaan. Taksi seurakuntakodil-
ta kirkkoon lähtee klo 11.30, ei omavastuuta.

Iltakirkko seurakuntakodissa ke 5.9. kello 19, Timo Liikanen, 
Marko Väyrynen. Iltakirkko on lyhytjumalanpalvelus, tervetu-
loa hiljentymään sanan, ehtoollisen, virsien rukouksen äärelle 
arkiviikon keskellä! Kirkon jälkeen iltatee.

Perhekerhot maanantaisin kello 17-19 ja keskiviikkoisin kel-
lo 10-13 seurakuntakodilla. Ma 3.9. perhekerho Liepeessä, 
paistetaan makkaraa ja ulkoillaan, ke 5.9. lapsityön syksyn 
aloitus muskari.

Lapsiparkki maanantaisin kello 13-15 ja perjantaisin kello 
9.30-12 seurakuntakodilla. Parkkiin voivat tulla 1-5-vuotiaat. 
Lapsille oma välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset las-
tenohjaajille (ma kello 12-16, muina arkipäivinä kello 8-16) 
Heli Tauriainen 040 868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 
4896, Kerttu Luokkanen 040 586 1217.

Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 3.9. kello 11.

Diakoniavastaanotto poikkeuksellisesti ke 5.9. kello 9.15 – 
11, to 13.9. ei vastaanottoa.

Nuttupiiri kanttorilassa to 6.9. kello 17. 

Konsertti Lauluja levoksi ja lohduksi seurakuntakeskukses-
sa su 9.9. kello 18. Kaipaatko rauhoittavaa levähdyshetkeä tai 
lohdullisia toivon näköaloja elämääsi? Hyvän mahdollisuuden 
uusien voimien keräämiseen tarjoaa Hanna Ekolan Lauluja le-
voksi ja lohduksi -konsertti Pudasjärven seurakuntakeskukses-
sa. Hanna Ekola laulu, Virpi Salo, piano ja laulu. Ohjelma 15€.

Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä su 2.9. kello 16 
(Pentti Vinnurva, Pentti Eskola).

Kastettu: Iikka Eerik Oliver Kiuru.

Avioliittoon vihitty: Juha Tapani Härkönen ja Sonja Tuulia 
Kinnunen, Samuel Henrikki Airas ja Päivi Tuulikki Kärki, Eetu 
Aleksis Tuomaala ja Santra Aliisa Nuorala.

Haudattu:  Tiivi Sanelma Rajala 96 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  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/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
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
050 439 9963
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Usein kotikirkkoon liittyy hyvin tärkeitä 
ja rakkaita muistoja. Elämän taitekohdis-
sa kotikirkko on keskeinen paikka. Siellä 
on päästy ripille. Sen alttarilla on ehkä sa-
nottu ”tahdon” Jumalan kasvojen edessä ja 
häävieraista koostuvan seurakunnan läs-
nä ollessa. Kirkonmäellä myös saatamme 
rakkaamme heidän viimeiselle matkalleen. 
Vuoden kierrossa kirkko ja sen ympäristö 
kutsuvat ja puhuttelevat meitä. Kauneim-
mat joululaulut, joulukirkot, käynnit hauta-
usmaalla ja kesäisen sunnuntaiaamun pyhä 
rauha koskettavat meitä syvästi.

Usein ihminen havahtuu arvostamaan 
eri asioita vasta niistä luopumisen myö-
tä. Näin voi olla myös kotikirkon osalta. 
Syntymäkuntani ihmiset olivat joutuneet 
kokemaan kirkon menetyksen tuhopol-
ton seurauksena kahdeksan vuotta ennen 
syntymääni. Lapsuudessani, nuoruudessa-
ni ja yhä edelleen kuulee ihmisten kaipaa-
van tuota vanhaa palanutta kirkkoa. Kir-
kon palo oli jättänyt heihin syvän jäljen.

On ollut pysäyttävää kuulla ihmisten 

kokemuksia kirkon palosta. Raavaat mie-
hetkin itkivät katsellessaan palavaa koti-
kirkkoa ja myöhemmin aamun valjettua 
sen savuavia raunioita. Hyvin puhutteleva 
on ollut tuolloisen kirkkoherran ja hänen 
lapsensa käymä keskustelu. Kun puhelin 
soi keskellä yötä ja kuullaan kauhu-uu-
tinen, lapsi kysyy palopaikalle lähtevältä 
isältään: ”Meneekö isältä nyt työpaikka”. Isä 
vastaa: ”Ei mene – mutta me menetämme 
jotain paljon suurempaa.”

Kotikirkko todella ”jotain paljon suu-
rempaa”. Sanamme eivät yllä kuvaamaan 
sen merkitystä. Myös Jeesus Nasareti-
laiselle kotikirkko oli rakas. Raamatusta 
voimme lukea, että hän ” meni sapattina ta-
pansa mukaan synagogaan”. Kirkossakäyn-
ti lienee edelleen yksi parhaista tavoista 
käyttää aikaa ja pyhittää lepopäivä.

Myös ensi sunnuntaina kirkonkellot 
kutsuvat ihmisiä kotikirkon seinien suo-
jiin. Jumalanpalvelukseen kokoonnutaan 
poikkeuksellisesti kirkkoon seurakunta-
kodin asemesta, ja se myös alkaa poik-

keuksellisesti kello 12. Messun yhteydessä 
ensi vuonna ripille pääsevät nuoret aloit-
tavat rippikoulunsa. Jumalanpalveluksen 
osallistuvien keski-ikä lienee siis harvinai-
sen matala.

Ensi sunnuntain aihe on kiitollisuus. 
Pysähdymme kiittämään Jumalaa ja miet-
timään, mistä kaikesta saisimmekaan hän-
tä kiittää. Niin, mistä sinä olet kiitollinen? 
Itse löydän elämästäni lukemattoman pal-
jon kiitoksenaiheita. Yksi niistä on kaunis 
kotikirkkoni. Syvintä kiitollisuutta tunnen 
uskon lahjasta: mahdollisuudesta elää epä-
varman ja rikkinäisen ajan keskellä Juma-
lan yhteydessä. 

 Ensi sunnuntaina kirkossa saattaa olla 
melko paljon väkeä. Silti kirkko ei ole kos-
kaan niin täysi, ettei siellä olisi paikkaa 
juuri sinulle. Sinulla on oma 
paikka kotikirkossa, ja vain 
sinä voit täyttää sen. Tulethan 
sinäkin kotikirkkoon!

Valtteri Laitila

Kiitos kotikirkosta!

Diakonian viran päivä eli ”D-day”
Diakonian viran päivää eli D-
dayta vietetään ensimmäis-
tä kertaa Suomessa perjan-
taina 31. elokuuta. Yleisesti 
”D-day” tarkoittaa tiettyä 
merkittävää päivää tai tärke-
än tapahtuman aloituspäivää. 
Tunnetuin D-day lienee Nor-
mandian maihinnousupäivä 
6. kesäkuuta 1944. D-kirjain 
tuo mieleen myös diakonia-
työn ja diakonin viran, mistä 
diakonian viran päivän epä-
virallinen nimi ”D-day” on 
otettu käyttöön. Diakonian 
päivää vietetään syyskuun 1. 
päivää lähinnä olevana arki-
päivänä. Päivän ajatuksena 
on tuoda esille diakonian vir-
kaa, virkaan vihkimystä sekä 
diakoniatyöntekijöitä. Pudas-
järvellä diakoniatyöntekijät 
pukeutuvat ”D-day” –päivä-
nä virka-asuunsa. 

Diakonian viran päivän 
ajankohta tulee siitä, kun Suo-
men kirkon ensimmäisek-
si diakonissaksi vihittiin Ma-
tilda Hoffman 1.9.1872. Hän 
aloitti vihkimyksen jälkeen 
työn Viipurin diakonissalai-
toksella. Sisar Matilda ja hä-
nen jälkeensä vihityt dia-
konissat olivat kehittämässä 
sairaanhoitoa ja diakoniatyö-
tä. Kirkkojärjestyksen mu-
kaan jokaisessa seurakunnas-
sa pitää olla diakonian virka. 
Piispa vihkii diakoniksi val-
mistuneet samalla tavoin Diakonin merkki ja diakoniriipus.

kuin virkaan asetetut papit-
kin. Diakoniatyöntekijöillä on 
vihreä virkapaita ja juhlapu-
vussa on usein diakonin tai 
diakonissan merkki tai dia-
koniriipus. Jumalanpalveluk-
sessa diakoniatyöntekijä käyt-
tää valkoista asua, jossa leveä 
nauha kulkee vasemmalta ol-
kapäältä vinottain rinnan yli.

Seurakunta tiedotus

Diakoni Helena Koivukangas virkapaita 
ja diakoniariipus. 

Diakoni Marko Väyrynen virkapaita ja diako-
niamerkki.

Vilkas kesä torin  
tietopisteellä
Sadepisarat rapisevat ikku-
naan. Linnut parveilevat Pu-
dasjärven torilla ja tekevät 
lähtöpuuhiaan. Hanhet lentä-
vät kohti etelää. Ilma on syk-
syisen viileä. Syksy saapuu 
torin tietopisteeseen ja torille.

Kesä on ollut aurinkoi-
nen ja lämmin. Torin alku-
kesän siunaamistilaisuudesta 
aina tähän päivään asti olem-
me saaneet nauttia kukkien 
väriloistosta. Peräkärrykirp-
putorit yhteislauluineen ja 
puheineen ovat koonneet ih-
misiä. Olemme saaneet teh-
dä yhteistyötä ihanien asiak-
kaiden ja leipureiden kanssa. 
Kiitos ihanista voisilmäpul-
lista. Olemme saaneet palvel-
la asiakkaita ja maistella itse-
kin pullia. Ne ovat olleet tosi 
hyviä ja maukkaita. Te asiak-

kaat olette tuoneet iloa, va-
loa ja rakkautta tietopisteelle 
ja torille.

Kesä meni nopeasti. Kau-
niit muistot kesästä kantavat 
läpi pakkastalven tuiskut ja 
pakkaset aina uuteen kesään 
asti. 

Tietopiste on auki perjan-
taina 31.8. viimeisen kerran 
tälle kesälle. Kiitämme kaik-
kia asiakkaita ja yhteistyö 
kumppaneita kuluneesta ke-
sästä. Toivotamme kaikille 
oikein mukavia ja rakkauden 
täyteisiä päiviä syksyn ja tal-
ven ajaksi!

Kurenalan Kyläyhdistys Ry
Toriemäntä Kerttu ja 
tori-isäntä Hannu Simu, 
kesätyöntekijä  
Anna-Riikka Huhta

Torin tietopisteen edessä tori-isäntä ja -emäntä Hannu ja 
Kerttu Simu, Kurenalan kyläyhdistyksen sihteeri Aini Sep-
pänen ja kesätyöntekijä Anna-Riikka Huhta.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Aivoterveys ja muisti kos-
kettaa meitä jokaista.  Ai-
voterveyden vaaliminen 
läpi elämän on tärkeää. Tä-
hän tarpeeseen on kehi-
tetty muistikahvilat, jonka 
toiminnan aloitamme Pu-
dasjärvellä yhteistyössä 
muistihoitaja Helena Kokon 
kanssa. Muistikahvila on 
matalan kynnyksen kohtaa-
mispaikka, jossa saa tietoa 
esimerkiksi muistista, muis-
tin huollosta ja palveluista. 

Muiden osallistujien 
kanssa keskustellaan aluksi 
kahvikupposen äärellä. Joka 
kokoontumiskerta on erilai-
sia teemoja ja asiantuntijoi-
ta alustamassa keskustelua 
osallistujia kiinnostavista ai-
heista.

Pudasjärven muistikah-
vila aukeaa Puikkarissa tiis-

taina 11.9. kello 14, jonka 
jälkeen kokoontumiset jat-
kuvat kerran kuussa tiistai-
sin. Tänä syksynä aiheena 
on Pudasjärven muistipol-
ku eli kuinka hakeutua tut-
kimuksiin, jos muistiasi-
at huolestuttaa. Seuraavia 
aiheita ovat muistisairaan 
ihmisen kohtaaminen ja 
vinkkejä kohtaamiseen. Vii-
meiseen tämän vuoden ta-
paamisen aiheena on hoi-
totahto ja kuinka voin sen 
avulla varautua tulevaan, 
jos jostain syystä ei kykene 
ilmaisemaan omaa tahtoaan.

Kiinnostuitko? Rohkeasti 
mukaan! Tavataan!

Maarit Lampela
Oulun Seudun  
Muistiyhdistys ry

Uutta toimintaa  
Pudasjärvellä

Varhaiskasvatuksen 
palveluseteli käyttöön

Vaikuttava itku  
soiden äärellä
Aittojärven Karhusuon Haa-
rasuolla Noora Kauppilan 
”Itku äidin haudalla” -esitys 
perjantaina 17.8. oli poikke-
uksellisen kokonaisvaltainen 
elämys, joka tarjosi koettavaa 
kaikille aisteille ja jokaiselle ti-
laa oman tavan kokea esitys. 
Kävely suolle yhdessä esittä-
jän kanssa nosti hieman sy-
kettä. Karjalaisen itkuvirren 
kuunteleminen hiljensi ja her-
kisti. Karjalankieliset laulut 
ja Nooran ääni soljuivat kau-
niisti hieman tuulisessakin 
säässä, johon erikoistehostei-
ta antoi vielä ukkosen kaukai-
nen jyrinä. Visuaalisesti esitys 
antoi paljon enemmän, kuin 
missään konserttisalissa olisi 
mahdollista; esittäjän kaunis 
olemus liikkui vaikuttavas-
sa suomaisemassa ja elosala-
man väläys ilmestyi kuin ti-
lauksesta esittäjän taustalle. 
Pieniääniset soittimet, 5-kieli-
nen kantele ja tiu’ut toimivat 
erinomaisesti esitysten maus-
teena. Esitys herätti eloon my-
tologiaa ja vanhaa perinnettä 
uusin maustein ja vielä seu-
raavanakin päivänä esityksen 

äänimaailma, laulut ja näky-
mät vaikuttivat mieleen. 

Konsertti koostui kolmesta 
osasta, Itku äidin haudalla, Ei 
susi suolla eksy ja Tulkua tuk-
kulintuset. Surusta lähdettiin 
liikkeelle ja lopussa kuultiin 
Kiitossanat suolle. Laulut oli-
vat esittäjän sanoittamia. 

Karhusuon esitys oli maa-
ilmanensi-ilta viiden kon-
sertin kiertueesta, joka on 
kansanmusiikkia Sibelius-
akatemiassa opiskelevan 
Kauppilan pro gradu-projek-
tin osa. Vuolaiden kiitosten 
lisäksi Kauppiselta kysyttiin 
lopuksi, miksi hän halusi tuo-
da esityksen suolle, vastaus 
löytyi myös konsertin esitys-
lehtisestä: ”Tämä itku syntyi 
kaivostoiminnan sekä ympä-
ristöpoliittisen lobbauksen 
innoittamana. Itku suree ku-
koistavan maan ja elämän-
voiman siirtymistä kaupalli-
seen, ympäristöä tuhoavaan 
käyttöön hyödyntäen vanho-
jen morsiusitkujen sanastoa ja 
metaforia.”

Pirkko-Liisa Luhta

Noora Kauppila esitys Aittojärven Karhusuon 
Haarasuolla tarjosi koettavaa kaikille aisteille.

Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokousti maanantaina 
27.8. 

Pudasjärvellä otetaan 
käyttöön varhaiskasvatuk-
sen palveluseteli 1.1.2019 
alkaen. Palvelusetelijärjes-
telmässä kunta myöntää 
asiakkaalle palvelusetelin 
eli maksusitoumuksen var-
haiskasvatuspalvelun os-
tamisesta yksityiseltä pal-
veluntuottajalta. Asiakas ja 
palveluntuottaja tekevät so-
pimuksen, jolla asiakas os-
taa varhaiskasvatuspalvelun 
yksityisestä päiväkodista tai 
ryhmäperhepäiväkodista. 
Esiopetus ei kuulu palvelu-
setelijärjestelmän piiriin ja 
perhepäivähoito on suunni-
teltu jätettäväksi tässä vai-
heessa sen ulkopuolelle. Pal-
velusetelin arvo määräytyy 
samoin perustein kuin kun-
nallisen varhaiskasvatuksen 
maksu.

Maanvaihtoa
Päätettiin ostaa Kalle Pieta-
rilan perikunnalta määräala 
Nivankankaan asuntoalu-
een suunnitteluun liittyen 
Kellokangas tilasta 32 000 
euron kauppahinnalla ja 
vaihtaa ostamansa määrä-
alan samanarvoisena Tuu-
la Lehtisen ja Pirjo Kuikan 
omistamaan palstaan Riihe-
lä tilasta.

Seurantaryhmä  
Pintamojärven  
kehittämiseen
Päätettiin perustaa Pinta-
mojärven kehittämisen seu-
rantaryhmä, johon nimet-
tiin kaupungin edustajaksi 
yhdyskuntatekniikan pääl-
likkö Pekka Pitkänen ja va-
ralle Vesa Riekki. Pyydetään 
samalla tavalla eri osallis-
tuja tahojen nimeävän ryh-
mään edustajat ja varaedus-
tajat. Ryhmän perustamista 
oli esittänyt Pohjois-Pohjan-
maan Ely-keskus, jolla on 
monenlaista seurantaa ko. 
järvellä. Tietojen jakaminen 
olisi mielekästä seuranta-
ryhmän kautta ja olisi hyvä 
keino jakaa asiallista ja tietoa 
järven tilanteesta ja mahdol-
lisesti suunnitella tulevia ke-
hittämistoimia. 

Lentokentän  
vuokrasopimukselle 
ei jatkoa
Kaupungilla on halukkuut-
ta hyödyntää lentokentän 
kehittymismahdollisuuk-
sia tähänastista laajemmin. 
Kentällä on merkittäviä kor-
jausinvestointipaineita ja 
niiden toteuttamiseksi toi-
minnan laajentaminen sekä 
erilaisten rahoitusvaihtoeh-
tojen selvittäminen vaativat 
kaupungilta viime vuosia 

aktiivisempaa roolia. Näis-
tä syistä vuokrasopimusta 
kenttää vuokraavan yrittä-
jän kanssa harkitaan päätet-
täväksi tämän vuoden lo-
pussa. Päätettiin kuitenkin 
kuulla yrittäjää ennen lopul-
lista päätöksentekoa, joka 
tehdään syyskuun ensim-
mäisessä kokouksessa 11.9.

Taiteen perusopetus-
suunnitelma
Päätettiin hyväksyä taiteen 
perusopetuksen uuden ope-
tussuunnitelman otettavak-
si käyttöön Pudasjärvellä 
1.8.2018. Sillä mahdolliste-
taan pudasjärveläisten tai-
teen perusopetuksen opis-
kelijoiden (täydentävä) 
opiskelu muissa alueen kan-
salaisopistoissa sekä helpo-
tetaan opiskelijan opinpo-
lun jatkumon turvaaminen 
mahdollisen kotikuntamuu-
toksen myötä.

Tulkkausta  
etäneuvontana
Hyvä Alku Pohjois-Pohjan-
maalla ESR-hankkeessa on 
kehitetty valtakunnallinen 
monikielinen etäneuvonta-
malli Info-Lango. Palvelussa 
annetaan neuvontaa 14 kie-
lellä puhelimitse ja Skypen 
avulla. Etäneuvontapalvelu 
auttaa kotouttamisessa sekä 

säästää rahaa yhteiskunnal-
le, koska ei ole tarvetta käyt-
tää tulkkeja. Moniheli ry on 
hakenut 3-vuotisen hank-
keen rahoitusta STEA:lta, 
joka olisi alkamassa 1.3.2019. 
Kaupunki hakee avustusta 
TEM:stä toiminnan turvaa-
miseksi katkeamatta ja ni-
mesi hankkeeseen edusta-
jaksi Sointu Veivon.

Yleinen edunvalvoja jää 
määräaikaiselle osa-aikai-
selle virkavapaalle 30.8.2018 
alkaen, enintään 1.5.2019 
saakka. Virkatehtävään tu-
lee määrätä sijainen virkava-
pauden ajaksi. Sijaiseksi va-
littiin Minna Perttu.

Yhteistoimintaneu-
vottelut etenevät
Kaupunginhallitus ohjeis-
ti kehittämistoiminnan toi-
minta-alueen yhteistoimin-
taneuvottelujen etenemisen 
ja aikataulun. Päätöksen 
mukaan yhteistoiminta-
neuvottelut jatkuvat hen-
kilöstön kuulemisella. Ai-
kataulun mukaan asia on 
päätettävänä kaupunginhal-
lituksessa 23.10.

Kuultiin talousarvion to-
teuma tammi-maaliskuul-
ta 2018 ja päätettiin saattaa 
asia valtuustolle tiedoksi ja 
tähdentää toiminta-alueiden 
vastuuta budjetin pitävyy-
destä. RR

Kirjastoauto on uuden 
hankkeen keskiössä

Pudasjärven kirjasto osallis-
tuu kolmen kunnan yhtei-
seen kirjastoautojen kehit-
tämishankkeeseen. Millon 
se auto tullee? -hankkees-
sa ovat mukana myös Iin ja 
Kuusamon kirjastot. Hank-

keen tavoitteena on kehit-
tää kirjastoautopalveluja ja 
miettiä uusia tapoja hyö-
dyntää kirjastoauton tarjo-
amaa potentiaalia. Hanket-
ta rahoittaa Pohjois-Suomen 
Aluehallintovirasto. Kirjas-

toautopalvelu on tärkeä kir-
jastopalvelujen saatavuuden 
ja myös kuntalaisten tasa-ar-
von kannalta. Auto on erityi-
sen tärkeä asiakasryhmille, 
jotka eivät pääse itsenäises-
ti kirjastoon: lapsille, nuo-
rille, ikääntyneille ja erityis-
ryhmille. Auton ei tarvitse 
kuitenkaan olla pelkästään 
lainattavan aineiston kul-
jetusalusta, vaan siten on 
mahdollista tarjota liikku-
via palveluja, erilaisia tapah-
tumia sekä infotilaisuuksia 
kunnan haja-asutusalueella. 

Kirjastoautohankkeessa 
tavoitteena on kokeilla yh-
teistyössä järjestettäviä ta-
pahtumia ja teemailtoja. 
Kunnan muut toimijat, mm. 
nuoriso-, liikunta- ja kult-
tuuritoimi, ovat luonnollisia 
kumppaneita tapahtumien 
järjestämiseen. Toiveena on 
kuitenkin löytää myös mui-

takin yhteistyötahoja. Kou-
lut ja päiväkodit ovat tärkei-
tä asiakkaita kirjastoautoille. 
Hankkeessa selvitetään mi-
ten kirjastoauto voisi tukea 
kyläkouluja uuden opetus-
suunnitelman toteuttamises-
sa. Hankkeessa kokeillaan 
kuinka pedagoginen pako-
huonepeli soveltuisi kirjas-
toautoon ja miten lisättyä 
todellisuutta (augmented 
reality) voisi käyttää tiedon-
haun opetuksessa kirjasto-
autossa. 

Vuoden 2019 loppuun 
kestävässä hankkeessa toi-
votaan myös kuntalaisilta 
ideoita kirjastoauton palve-
lujen kehittämiseen. Ideoita 
ja ajatuksia voi lähettää han-
ketyöntekijä Sanna Näätä-
selle. 

Kirjasto tiedotus 

Hankkeen tavoitteena on kehittää kirjastoautopalveluja ja 
miettiä uusia tapoja hyödyntää kirjastoauton tarjoamaa po-
tentiaalia. 

Lisätietoja Saana Näätänen:
sanna.naatanen@ii.fi tai 040 823 6006
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Komiaa yhteistoimintaa Komin kanssa
Pudasjärven kaupunki on 
tehnyt useiden vuosien ajan 
kannustavaa ja säännöllistä 
yhteistyötä Venäjän Federaa-
tion Komin tasavallan Syk-
tyvdinskin kunnallisen alu-
een kanssa. Hallintojen välistä 
yhteistyötä ja –toimintaa on 
toteutettu näiden kahden alu-
een välillä vuosittaisilla vasta-
vierailuilla. Vierailut ovat ol-
leet vahvasti toiminnallisia ja 
tietojen ja taitojen vaihtoon 
suuntautuneita. Aihealuei-
siin on kuulunut laajasti kult-
tuurin ja historiaperinteen säi-
lyttämisen eri osa-alueet sekä 
suuntautuminen tulevaisuu-
dessa entistä vaikuttavammin 
kirjasto-, koulu-, matkailu- ja 

puurakentamisen aloille.
Viimeisin Pudasjärvi-Ko-

mivierailu toteutui noin viik-
ko sitten, kun Pudasjärven 
hallinnon edustajat Tomi Ti-
monen, Birgit Tolonen, Kari 
Tykkyläinen ja Sointu Vei-
vo kävivät kutsuttuina Syk-
tyvkarissa/Vylgortissa las-
ten kulttuurikeskus Zaran 
10-vuotisjuhlassa. Pudasjär-
ven kaupunki on ollut kult-
tuurikeskuksen toiminnan 
kehittämisessä mukana koko 
Zaran kymmenvuotiskauden 
ajan. Vierailun aikana Pudas-
järven edustajilla oli mahdol-
lisuus tutustua paikalliseen 
ammattioppilaitokseen, las-
ten päiväkotiin, sahalaitok- Lasten päiväkodissa vierailu.

Pudasjärven väki (eturivissä) ammattioppilaitoksen vieraana. 
Tulkki Sergei, Kari Tykkyläinen, Birgit Tolonen, Sointu Veivo, Tomi Timonen ja vierailun 
isäntäväkeä Komissa.

seen, vapaa-ajankeskukseen, 
erään kylän kulttuuritaloon 
ja remontoitavaan kyläkirk-
koon sekä osallistua muihin 
paikallisiin tapahtumiin ja 
tutustumiskohteisiin. Yhte-
nä tärkeänä asiana vierailun 
yhteydessä oli neuvottelut 
uuden yhteisyösopimuksen 
sisällön päivittämisestä ja so-
pimuksen tekemisen käynnis-
tämisestä. Mallikkaita ja uusia 
molempien osapuolten neu-
vottelijoiden taholta tulleita 
yhteistyöideoita tullaan kehit-
tämään ja määrittelemään toi-
miviksi uuteen sopimukseen.

Sointu Veivo

Hilimoilla nuijanvaihto-ilta Koskenhovilla
Leijonien periaatteisiin kuu-
luu, että presidentti vaihtuu 
vuosittain, mutta joskus ti-
lanne vaatii olemaan use-
amman vuoden president-
tinä. Perinteisiin kuuluu 
myös, että past presidentti 
tarjoaa illan joukolle oman 
maun mukaan. Näissä mer-
keissä LC Pudasjärvi Hili-
mat kokoontuivat Kosken-
hoville maanantaina 20.8. 
presidenttien nuijanvaihtoti-
laisuuteen. 

Ensin kävimme läpi ko-
kouskuvion. LC Pudasjärvi 
Hilimojen past- presidentti 
Elvi Räisänen luovutti ”val-
tikat”, nuijan ja presiden-
tin kaulaketjun, uudelle pre-
sidentille Maaret Ihmeelle. 
Kannustavina sanoina käy-
tin Maaria Leinosen kau-
nista runoa ” Valoisia muis-
toja”. Runossa tulee hyvin 
kuvatuksi, miten kaikki teh-
tävätkin tuovat uusia koh-
taamisia, uusia ihmisiä, uu-
sia tapaamisia ja jättävät 
jälkensä. Jokainen tehtävä 
myös kasvattaa omalla ta-
vallaan. Pyysin Maaret pre-
sidenttiä käsittelemään nui-
jaa säästellen, että hän voi 
sen luovuttaa ehjänä seuraa-

jalleen. Samalla tavalla hoi-
dellaan klubia ja annetaan 
se ehjänä seuraajalle. Kiitok-
setkin sain, mutta totesin, 
että kukaan ei tee noita teh-
täviä kiitoksen takia. Meillä 
on kaikilla Hilimoilla autta-
jan mieli ja sydämessä Leijo-
nahenki. Yhteistyö ja yhteis-
henki ovat kantavia voimia 
LC klubien toiminnassa. 

Tämän jälkeen siirryim-
me keveämpään osuuteen. 
Olimme saaneet neljä mies-
tä paistamaan lettuja. Ilma 
ei ollut oikein suosiollinen 
sellaiselle, koska tuuli yrit-
ti kovasti sammuttaa lie-
kin pannun alta. Eijan ja Es-
kon kokemuksella siitäkin 
selvittiin. Kiitosta ja kehu-
ja paistajat Esko, Raimo, Olli 
ja Martti saivat ja lettulauta-
nen tyhjentyi nopeasti. Pais-
tajilla alkoikin ilmetä suuri 
huoli, että jääkö lettuja heil-
le, mutta kyllä riittävästi oli 
kaikille.

Eija Pihlaja oli suunnitel-
lut ohjelman iltaan. Seuraa-
vaksi olivat Mölkkykisat. 
Tämä oli hyvää harjoitus-
ta, koska me LC Pudasjär-
vi Hilimat osallistumme 
aina kesäisin järjestettävään 

suurempaan Mölkkyki-
saan Pudasjärvellä. Tarkka-
na olimme heitoissa, koska 
Eija ilmoitti palkintojen ole-
van hyviä. Joku jopa uumoi-
li ulkomaanmatkaa palkin-
tona. Tikanheittoa oli myös, 
mutta ei perinteisellä tavalla 
vaan heitimme sitä maassa 
makaavaan tauluun ja siinä 
täytyi todeta, että ”ovatko-
han nuo tikat kieroja, kun 
ne menevät mieluimmin 

Maaret Ihme ottamassa vastaan ”valtikat”, nuijan ja presi-
dentin kaulaketjun, jotka luovutti LC Pudasjärvi Hilimojen 
past- presidentti Elvi Räisänen. Lettujen paistajat työsssän.

hietikolle”. Uusi president-
ti, past presidentti ja sihtee-
ri joutuivat myös tuomaan 
esille näyttelijän kykyjään, 
kun Eija laittoi meidät esit-
tämään vanhoja sananlas-
kuja arvattavaksi. Lauloim-
me väillä tuttuja lauluja ja 
tunnelma oli rento ja mu-
kava. Niin ne palkinnot kil-
pailuista eivät olleet sitten 
ulkomaanmatkoja, mutta 
saimme ”suut makiaksi”.  

Lopuksi siirryimme naut-
timaan iltapalaa maun mu-
kaan monenlaisista anti-
mista ja juomista. Kävimme 
tässä yhteydessä vapaamuo-
toista keskustelua tulevasta 
kaudesta. Hauskan ja läm-
minhenkisen illan vietimme. 
Tästä suuntaamme kaudelle 
2018- 2019 Maaret- pressan 
vahvassa otteessa. 

Paikkojen järjestelijät 
päättivät lopuksi vielä pela-

ta kierroksen ”muistipeliä” 
ja siinä täytyi todeta, että ilta 
oli Hilimojen ilta. Kolme Hi-
limaa selvisi kärkipäähän ja 
päihitti lättyjen paistajina ol-
leet miehet. Tätä on varmaan 
jatkettava, koska voittaa oli-
sivat miehetkin halunneet. 

Past presidentti  
Elvi Räisänen



4 5nro 35PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti31.8.2018 31.8.2018nro 35

PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

PERJANTAI-LAUANTAI
31.8.-1.9.

MAANANTAI-TORSTAI 
3.-6.9.

499

100 100

495 195
psskg

kg

349
pkt

ras

150599 199
kpl

pkt 100
kg kpl

299

1200

100

150

195

249

395
pkt

pkt

199
pss

1195

pkt199

kg

069

099
pkt

795
kg

195
kg 199

pkt

raj. erä

prk

795
kg

Snellman 
Maatiaispossun
UUNIFILEE
n. 1,4 kg
maus-
tettu

199
ras

Porsaan 
KYLJYKSET

HK Viljaporsaan
LIHASUIKALE
400 g
kerma-
pippuri

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA

795
kg

JAUHELIHA
SIKA-
NAUTA 595

kg

399
kg

1090

599
kg

Porsaan
TALOUS-
KYLJYKSET

2 kg/
talous

Naudan luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

595
kg

pkt

kpl

1000

2 pkt/talous

149
pkt

100
pss

149
pkt

Vaasan
LOUNAS-

SÄMPYLÄT
8 kpl/320 g

kg

3 kg/
talous

55,-

259
pkt

259
pkt

299
pkt

2 kg/
talous

595
pkt

425
kpl

10,-

MA-TI 3.-4.9.                   KE-TO 5.-6.9.

Atria
KYTÖSAVU
MEETWURSTIT
200 g

KANAN-
MUNAT
10 kpl

RAUTAOSASTOLTA

MAALAIS-
LIHAHYYTELÖ

HK LIHA-
PYÖRYKÄT 360 g tai  
JAUHELIHA-
PIHVIT 330 g

IRTO-
KARKIT

Suomalainen
KAALI

Kotimainen tuore 
KIRJOLOHI
2 kalaa/talous

Alkaen

Atria Viljaporsaan
VARRAS

500 g
Sweet BBQ

PE-T0 31.8.-6.9.

Riitan Herkku
SENTTI-
PIZZAT

250 g

Classic
JÄÄTELÖPUIKOT

90 ml-1 dlBANAANIT

Barilla
SPAGHETTI
1 kg

Ruokapohjola
VILJASIKA-
SÄILYKE
400 g

Alpino
COOKIES
KEKSIT
150 g

Tupla Maxi
SUKLAA-
PATUKKA
50 g

Oululainen
PULLAVA
TAITTOPITKOT
400-420 g

Leksands
NÄKKILEIPÄ
1040 g

Herkkumaa 
VOILEIPÄ-
KURKKU
670/360 g

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA 
palana

HK
SINISET
LENKIT
500-580 g

TALOUSTAVARAOSASTOLTA

Vaasan ohut 
herkku
RUISPALAT
12 kpl/390 g

Pulla Pirtti
POSSU-
MUNKKI

  PE 31.8.                              LA 1.9.

Irto
RYPÄLE

Italia

kpl

Porsaan
ETUSELKÄ
tai LAPA

Atria Perhetilan
KANAN FILEELEIKE 

450 g
merisuola-chili tai

grillimaustettu

3 kpl

Black&Decker 
AKKUPORAKONE- 
SARJA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

9990

Sievin
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-

9900

Timco 24L/2Hp
KOMPRESSORI
tuotto 206L/min

AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET

399

SPRAY-
MAALIT
perusvärit

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-

JÄÄHDYTINNESTE
100 % 

899

3 litraa

2590

10 litraa

Mustang
KAMINA

199,-

kg

Saludo
KAHVI
450 g

3 pkt

Atria
OHUKAISET

400 g
pinaatti, veri tai porkkana

Atria Wilhelm
GRILLIMAKKARA

4 kpl/360 g
juusto tai 

sulatejuusto-chili

2 kpl

3 prk

1995

Fiskars
PISTOLAPIO

Pulla Pirtin
ELONA
KAURAPALAT
4 kpl/220 g

Marjukka
MEHUSTIN
8 litraa

Orthex
PAKASTURASIAT
0,3 l, 0,5 l, 0,75 l tai 1 l

Marjukka
PAKASTEPULLO
1 litraa

Marjukka
PAKASTEPULLO
1 litraaMarjukka

MEHUSTIMEN 
LETKU JA 
PURISTIN

SIENI/
MARJAKORI

320
kpl

MARJANPUHDISTIN 
PYÖREÄ

340
kpl

POIMURIT

Erica
KANERVAT
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Veden, tulen ja valon juhla 
Venetsialaiset Jyrkkäkoskella

Sateinen aamupäivä muut-
tui aurinkoiseksi iltapäi-
väksi lauantaina 25.8., läm-
pötila kohosi +20 asteeseen, 
joten sää suosi Jyrkkäkos-
kella kymmenettä kertaa 
järjestettyjä venetsialaisia. 
Tapahtuma on LC Pudas-
järven toiminnassa vuoden 
kohokohta. 

Lions Club Pudasjärvi ja 
Pudasjärven Urheilijoiden 
yhteisvoimin järjestämä ta-
pahtuma on muodostunut 
perinteeksi, johon ihmiset 
tulevat tapaamaan tuttu-
ja sekä nauttimaan laaduk-
kaasta musiikista. Tanssisa-
lissa yleisöä viihdytti tällä 
kertaa oululainen tanssior-
kesteri Sarmas, Revontu-
li-discossa levyjä soitteli Dj 
Winski. Discolla on myös 
omat facebook-sivut, jonne 
halukkaat olivat voineet jät-
tää omat levytoiveensa. Hi-
kimajassa karaokea emän-
nöi Maarit Hallikainen.

Ulkolavalla toimi ruoka-
ravintola, josta sai ostaa pai-
kallisen Merita ravintolan 
valmistamat ateriat. Tarjol-
la oli liha- sekä kala-annok-
set lisukkeineen. Ravinto-
lassa oli myös B-oikeudet. 
Tämän lisäksi alueella oli 
myös kioski ja grilli sekä 
kolme baaria B-oikeuksi-
neen palvelemassa yleisöä. 

Ennakkolippuja oli ostet-
tu mukava määrä ja se no-
peutti sisäänpääsyä alueel-
le.

Ihan kaikki eivät ol-
leet lukeneet ilmoittelua 
tai osanneet varata käteistä 
mukaan. He kävivät alueel-
la palvelleessa käteisnosto-
pisteessä hakemassa euroja 
asioidakseen ostopisteillä. 

-Juomalippuja ostetaan 
edelleen hyvin vähän, vaik-

ka niiden käyttö nopeut-
taisi asiointia tiskillä. Pu-
dasjärven Urheilijat vastasi 
tapahtumassa järjestyksen-
valvonnasta, valaistus- ja 
pyrotekniikasta yhdes-
sä LC Pudasjärven kanssa. 
Juomapisteet olivat urhei-
luseuran hoidossa ja ruo-
kapisteessä myytiin Merita-
ravintolan tekemät ruuat, 
selvensi Marko Koivula Pu-
dasjärven Urheilijoista. 

Illalla ohjelmaan kuului 
myös kokon polttaminen 
Seppo Kukan ja LC Pudas-
järven toimesta sekä ilotu-
litus, jonka hoitivat moni-
vuotisella kokemuksella 
Kauko Tervonen ja Marko 
Koivula. Tapahtumaan oli 
ilmainen LC- Pudasjärven 
kustantama bussikuljetus, 
joka ajoi puolen tunnin vä-
lein Kurenalus -Jyrkkäkos-
ki - Kurenalus reittiä ottaen 
kyytiin myös välillä olevilta 
linja-autopysäkeiltä.

Tilaisuuteen saapui ul-
kopaikkakunnilta poruk-
kaa, joista osa sellaisia, jotka 
eivät olleet ennen Jyrkkä-
koskella käyneet ja halu-
sivat tutustua alueeseen ja 

Rahannostopisteestä vastasivat Kirsi Hanhela ja Ulla-Mai-
ja Paukkeri. 

Grillissä ja kioskissa hääräsivät Paavo Ervasti. Aino Ervas-
ti. Maija-liisa Piri, Ritva Kujansuu, Essi Hinkula ja Siiri Oja-
la.

Pudasjärven Urheiljoiden tilaamat ruuat valmisti paikalli-
nen Merita ravintola. Kuvassa Basri Gasri ja Tiina Kuopus-
järvi.

Illan talkootyöhön osallistuneet leijonat kokoontuivat illan aluksi Pudasjärvi-viirin nostamiseen salkoon.
Talkoilla tehty kokko sytytettiin noin kello 23 ja Ilotulitus oli 
ennen puoltayötä. 

Tanssimusiikista vastasi monipuolinen ja suosittu Sarmas-yhtye.

Punaisessa tuvassa pyöri koko illan karaoke, jota luotsasi 
Maarit Hallikainen.

samalla viettää iltaa Venet-
sialaisten merkeissä. Jyrk-
käkosken peruskunnostet-
tu tanssilattia sai kehuja 
hyvästä kunnostaan, joskin 
alkuillasta lattian sanottiin 
olleen hieman tahmea. Va-
lotaulu seinällä ilmoitti, että 
oli sekahaku. Naisten hake-
miselle oli oma tunti. 

Illan lopuksi arvottiin 
pääsylippujen kesken 500 
euron matkalahjakortti, 
jonka voi lunastaa nume-
rolla 2505. 

Erkki Riihiaho
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Lasten 
Venetsialaiset  

onnistuivat hyvin
MLL:n Pudasjärven yhdis-
tys järjesti Lasten Venet-
sialaiset lauantaina 25.8. 
Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sella. Osallistujia tapahtu-
massa kävi 270. Tapahtuma 
onnistui järjestäjien mu-
kaan hyvin. Taikuri-Roo-
pe esiintyi kello 11-12. Hä-
nellä oli taikuriesitys ja sen 
jälkeen hän teki halukkail-
le erilaisia ilmapallohah-
moja. Ohjelmassa oli muka-
vaa toimintaa. Herkuttelun 
ja poniajelun lisäksi oli on-
gintaa ja kasvomaalausta. 
Tapahtuman lopuksi oli ar-
pajaisten arvonnat. MLL:n 
tuotepalkintojen lisäksi pal-

Tapahtuman lopuksi oli arpajaisten arvonnat. 

Yleisö seuraa taikurin esitystä. Myös MLL Pudasjärven yh-
distyksen oma maskotti Sulevi seurasi esitystä silmät tark-
kana.

Taikuri-Roope yleisös-
tä pyytämänsä avustajan 
kanssa.

Poniajelu oli suosittua. Poniajelun toteuttivat Pentti Aarni, 
Pekka Mattinen, Johanna Pernu ja Maria Mattinen.

Hattarat ja popcornit maistuivat kävijöille. Lisäksi kauppansa tekivät myös makkara ja lätyt.

kintoina oli lahjakortte-
ja Cafe Hallaan, Ravintola 
Meritaan ja Nesteelle Koti-

pizzaan. Kiitos yrityksille 
lahjakorteista! H F-M

Juhlavaloin valaistu Jyrkkäkosken huvialueen piha täyttyi illan kuluessa Venetsialaisvie-
raista. 

Jyrkkäkosken vesialuekin oli juhlavalaistu.

Jyrkkäkosken peruskunnostettu tanssilattia sai kehuja hyvästä kunnostaan.

Revontuli-discossa levyjä soitteli Dj Winski. Discolla on myös omat facebook-sivut, jonne 
halukkaat olivat voineet jättää omat levytoiveensa.
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Tarvitaan ratkaisuja maatalouden 
kannattavuusongelmaa helpottamaan

Sarakylän 29. Vattumarkkinat

Sarakylän Vattumarkkinat 
järjestettiin 18.-19.8. 29. ker-
ran. Sateeton sää suosi mark-
kinoiden aikana. Lauantaina 
kerrottiin olleen enemmän 
väkeä kuin sunnuntaina. 
Markkinapuhujana sun-
nuntaina oli kansanedusta-
ja Antti Rantakangas Haapa-
vedeltä. 

-Elokuun lopun budjet-
tiriihessä tulee löytää uusia 
ratkaisuja maatalouden vai-
kean kannattavuusongel-
maa helpottamiseen. Kol-
men vuoden vaikeat sääolot 
yhdistettynä Venäjä-pakot-
teisiin ovat merkinneet maa-
talouden kannattavuudes-
sa vahvaa kriisiytymistä. 
Veropolitiikassa painopis-
teen on oltava pieni- ja kes-
kituloisten verotuksen ke-
ventämisessä. Pohjoisen 
näkökulmasta luonnonvaro-
jen erityisesti metsien hyö-
dyntäminen näyttäytyy 
hyvin myönteisenä. Kemi-
järven lisäksi Kemiin, Ou-
luun ja Paltamoon suunni-
tellaan uusia jättihankkeita. 
Toteutuessaan nämä mer-
kitsevät useita tuhansia työ-
paikkoja maakuntiin, sanoi 
Rantakangas.

Rantakangas sanoi, että 
jo kolmen vaalikauden ajan 
jatkunut Sote-uudistuksen 
valmistelu tulee saada pää-
tökseen tämän eduskunnan 
aikana. Sote-palveluiden jär-
jestämiseen tarvitaan maa-
kunnalliset ”hartiat”. Täs-
tä kaikki ovat samaa mieltä, 
mutta turhaa politikointia 
on silti liikaa. 

-Kaikkien alueiden lähi-
palvelut on turvattava yh-
teistyöllä. Kansanedusta-
jille tulee eniten palautetta 
heikoista tieoloista ympä-
ri maan. Tällä vaalikaudel-
la perustienpidon rahoituk-
seen lisättiin yhteensä lähes 
miljardi euroa. Liikenteen 
parlamentaarinen työryh-
mä esitti 300 miljoonan eu-
ron lisäystä vuosittain pe-
rustienpitoon. Tämä nousee 
varmasti esille, koska valtio-
varainministeriö ei ole huo-
mioinut tätä omassa esityk-
sessään. 

Koulun säilyminen 
huolen aiheena
Lauantain markkinoiden 
avauksessa tervehdyksen 
esittänyt kaupunginhallituk-
sen varapuheenjohtaja Vesa 
Riekki kiitteli Sarakyläläi-
siä lähes kolmenkymmenen 
vuoden markkina perintees-
tä.

Hän kertoi kaupungin 
kuulumisia uuden valtuus-
ton ensimmäisen vuoden 
ajalta. Kesäkuussa kaupun-

ginvaltuusto teki Pudasjär-
ven historian suurimman 
investointipäätöksen Hyvin-
vointikeskuksen ja jäähal-
lin rakentamisesta eli yli 30 
miljoonan euron investoin-
nit pudasjärveläisten tervey-
den, hyvinvoinnin, kulttuu-
rin ja liikunnan hyväksi.

-Kaupunki on tukenut 
voimakkaasti kyliä. Huhti-
kuussa jaettiin 160 000 euroa 
kehittämis- ja toiminta-avus-
tuksia eripuolilla kaupunkia 
toimiville seuroille, yhdis-
tyksille ja yksityisille toimi-
joille.

Riekki kertoi kaupungin 
panostuksesta tiestön kun-
nossapitoon ja parantami-
seen koko kaupungin alueel-
la. Viime talvena päätettiin 
3,5 miljoonan euron kunnos-
sapitourakasta Destian kans-
sa. Urakkaan sisältyy myös 
sivukylien yleiset tieväylät, 
kuin myös yksityisteiden 
talvikunnossapito ylläpito 
kunnostuksineen.

Riekki jätti kylien toimi-

Sarakylästä syntyisin oleva Maustekaaren yrittäjä Auli Yli-
pahkala Kiimingin Kontiosta kertoi olleensa markkinoilla 
joka vuosi koko yrityksensä 20 vuoden toiminnan ajan.

Messun toimittanut kirkkoherra Timo Liikanen, pakinan ku-
kista ja mehiläisistä pitänyt Kauko Kuukasjärvi ja markki-
nat avannut Esko Piipponen vaihtamassa ajatuksia. 

Puukkojen tekijä Eero Leinonen piti nahkaisten tuppien val-
mistuksesta työnäytöksiä. Hän kertoi harrastuksensa virin-
neen postinkantajan työstä eläkkeelle jäätyään liki 30 vuot-
ta sitten. Puukkoja on myytävänä mm. Rytingin kaupassa. 

Nuoret ovat tulleet mukaan markkinoiden järjestämiseen. 
Sarakylän Maa- ja kotitalousnaisten ruokatarjoilussa nuo-
ria tarjoilijoita Rebekka Sarajärvi, Anniina Sarajärvi ja Aada 
Satokangas. Sarakylän musiikkia harrastavat nuorten ryhmä esitti musiikkia ja säesti koululaisten lau-

luesityksiä. 

Toivo Kiminki palkittiin Vuoden Sarakyläläisenä. Palkitse-
mista suorittamassa lauantaina Kaisa Nivala ja Esko Piip-
ponen. 

Matias Hanhisuanto (traktorin vierellä) ajeli Kurenalta markkinoille entisöidyllä 2-pyttyisel-
lä 1960 vuosimallin Zetorilla. 25K mallinen kulkupeli on muutettu A-malliseksi, jolla muu-
toksella saatiin lisää matkanopeutta maantielle. Matias kertoi olleensa kesän aikana usein 
tien päällä, käyneensä Ranualla kaverin luona kylässä ja lähtevänsä vain illalla ajelemaan 
noin 50 kilometrin lenkkejä. 

joille haasteen, että kylillä 
mietittäisiin maahanmuut-
tajien tuomista mahdolli-
suuksista, kotouttamisesta 
yleensä ja minkälaisia toivei-
ta asian suhteen kaupungin 
suuntaan olisi. Kaupunki ja 
maahanmuuttoon liittyvissä 
työtehtävissä olevat varmas-
ti mielellään lähtevät käy-

mään vuoropuhelua kylien 
edustajien kanssa. 

-Kylien kehittäminen on 
yhteistyötä, jonka tulee olla 
molemminpuolista. Sellaiset 
kylät joissa on sekä vetovoi-
maa että myös pitovoimaa 
tulevat pärjäämään myös 
edessä olevien murrosten 
keskellä, totesi Riekki.
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Toivo Kiminki  
vuoden kyläläinen
Vuoden Sarakyläläisenä pal-
kittiin Toivo Kiminki. Sa-
rakylän kyläseuran halli-
tus perusteli valintaa, että 
palkittu on esimerkillises-
ti hoitanut vuosien ajan ky-
län asioiden tiedottamista 
sekä toiminut pitkään Vat-
tumarkkinoiden järjestelyis-
sä ja toiminut muun muassa 
niiden juontajana. Kiminki 
on ollut myös aktiivisesti ky-
län muissa yhteisissä toimin-
noissa mukana. 

Juutissalmen  
luontopolku  
rakenteilla
”Kukkia ja mehiläisiä” - 
Kauko Kuukasjärven perin-
teinen pakina sai sunnun-
taina hymyn kuulijoiden 
huulille. Hän totesi kesän 
suuresta luonnon tapahtu-
masta vailla vertaansa, kun 
kukat saa mehiläiset houku-
teltua tuoksullaan luokseen. 
Pakina julkaistaan myöhem-
min kokonaan. 

Iivari Jurmu kertoi kylän 
kuulumisina rakenteilla ole-
vasta 2,8 kilometrin Juutis-
salmen luontopolusta, joka 
valmistuu talkootyönä ensi 
kesäksi. Polun rakentami-
seen on saatu Leader avus-
tusta, jonka avulla tehdään 
mm. pitkospuurakennelmia 
ja moniin paikkoihin tulee 
myös murskepintaa. Näin 
polkua voi myös juosta. 

Perinteisesti sunnuntaina 
olevan jumalanpalveluksen 
toimitti kirkkoherra Timo 
Liikanen, kanttorina toimi 
Hannele Puhakka ja tekstien 
lukijana ja kolehdin kantaja-
na oli kirkkoneuvoston jäsen 
Iivari Jurmu. Messuun osal-
listui noin 45 henkilöä. Seu-
rakunta tarjosi messun jäl-
keen kirkkokahvit. 

Sarakylän Metsästysseu-
ran toissa vuonna hankki-
ma metsästyssimulaattori 
oli suosittu käynti- ja tutus-
tumiskohde. Simulaattoria 
myös vuokrataan erilaisiin 
tapahtumiin. Metsästysseu-
ralla oli myös oma kahvitelt-
ta, jossa sai juuri paistettuja 
muurinpohjalettuja. 

Koulun tiloissa oli He-
lena ja Johanna Kummalan 
kokoama ”Nahkasta teh-
tyä” -näyttely. Sillä pyrittiin 
osoittamaan, miten ja millä 
välineillä on tehty töitä men-
neinä vuosina. Puukkojen 
tuppien teosta oli Eero Lei-

nosen työnäytöksiä ja puuk-
koja oli myös myynnissä. 

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. 

Markkinat avannut kun-
niapuheenjohtaja Esko Piip-
ponen iloitsi kylän koulun 
säilymisestä ja mm. sen re-
montoidut liikuntatilat ovat 
aktiivisessa käytöstä kyläläi-
sillä. 

-Nuoria on saatu mukaan 
toimintaan. Se tuo uskoa, 
että ensi vuonna järjestetään 
onnistuneet 30-vuotisjuhla-
markkinat, totesi Piipponen.

Lehtolaikku  
metsätaitokilpailussa
Metsätaitokilpailuun osal-
listui lauantaina 13 henkeä. 
Kilpailun järjesti Pudasjär-
ven Metsänhoitoyhdistys. 
Vastuuhenkilönä ovat toimi-
neet kaikilla 29. markkinoil-
la alueneuvoja Jari Tyni ja jo 
eläkepäiville siirtynyt Mhy:n 
työntekijä Risto Hiltula. 

Kilpailumaasto oli män-
tymetsää Korpikankaalla 
parin kilometrin päässä kou-
lulta. Tasaisessa maastossa 
kokonaiskuutiomäärätehtä-
vä oli erityisen vaikea, jos-
sa vain yksi kilpailija osui 

Sarakylän Vattumarkkinoilla on jo 29-vuotinen perinne. Kuva sunnuntain päiväjuhlasta markkinatorilla. 

Kylältä oli koottu nahkasta valmistettujen tuotteiden ja valmistustyökalujen ja tarve-esi-
neiden näyttely. Sen olivat koonneet Johanna ja Helena Kummala. 

Sarakylän uusimmat asukkaat, Kuopiosta viime talvena ky-
län vakituisiksi asukkaiksi muuttaneet Jukka ja Taru Lippo-
nen. He olivat talkoolaisina Sarakylän Metsästysseuran tel-
talla. Lipposet kertoivat löytäneensä mieluisan eläkekodin 
Takasaaresta Nuorukkajoen tien päässä. Aika ei ole käynyt 
pitkäksi, sillä töitä on riittänyt rakennusten kunnostami-
sessa, ympäristön siistimisessä ja metsätöissä. He olivat 
iloisia, kun pääsivät heti kylän metsästysseuran toimintaan 
mukaan. 

Markkinoilla oli monipuolista lasten ohjelmaa ja ohjattua 
toimintaa lapsille. Marja-Leena Jurmu ottamassa vastaan 
Erikan ja Katriinan Ilmoittautumista suunnistusradan kier-
tämiseen.

Sarakylän kyläseuran teltalla oli myytävänä mm. grillimak-
karaa, lättyjen kera kahvia, käsitöitä, arpoja. Lättykahvien 
maksua ottamassa vastaan Markus Koivukangas. 

Kansanedustaja Antti Rantakangas keskustelemassa 
markkinavieraiden kanssa. 

Metsätaitokilpailun voittaja 
Kalevi Särkelä oli tyytyväi-
nen saadessaan palkinnok-
si metsurin monipuolisen 
varustepaketin. 

oikeaan, että oli 70 kiinto-
kuutiota puuta hehtaarilla. 
Moni arveli määrän yläkant-
tiin. Arvioitava ala oli seka-
puustosta koostuva aukkoi-
nen alue, jossa kasvoi pientä 
koivua ja nurkassa oli lähes 
kuution kokoinen tukkimän-
ty. Se vaikutti huomattavas-
ti kokonaismäärään, kertoi 
Jari Tyni. 

Lähes kaikki kilpailijat 
olivat entisiä. Yksi nuori oli 
ensimmäistä kertaa mukana. 
Voitto oli kahden kauppa. 
Viime vuoden kakkonen Ka-
levi Särkelä sai 101 pistettä 
ja toiseksi sijoittunut Jorma 
Sääskilahti 100 pistettä. Sää 
suosi kilpailua. Vesisateesta 
oli juuri sopivasti väli. Voit-
tajalle oli palkintona met-
surin varustevyösetti, jossa 
on kaikki metsurin tarvitse-
mat varusteet. Voittaja mie-
lissään hienosta palkinnosta. 

Tulokset:
1.Kalevi Särkelä 101 pistettä, 
2. Jorma Sääskilahti 100, 3. 
Hannu Sääskilahti 83, 4. Ka-
lervo Koivu 82, 5. Eero Hon-
kanen 80, 6. Reijo Vuorinen 
79, 7. Maija Honkanen 78, 8. 
Jukka Särkelä 77, 9. Irja Säk-
kinen 74, 10. Veli Yli-kos-
ki 73, 11. Taito Säkkinen 71, 
12. Rauno Hiltula, 13. Niklas 
Honkanen 56. 

Heimo Turunen
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PUDASJÄRVEN 
TORILLA ke 5.9.

Kourumyynti p. 0400 772 624

4 tuuman räystäskourua 2,5 € metri.
Tikkaita.

5 tuuman saumaton kouru.

Niehkan  kuulumiset 
- mitä koiranelämään mahtuukaan

Eikö olekin ihanaa, kun syksy tulee? Kaikki vuodenajat 
ovat niin mukavia.

Minun ja Zorron mielestä oli kyllä nyt kesällä liian 
kuumaa ja piti pysytellä sisällä, kun ulkona tuntui, että 
paistuu. Zorrolla meinasi kerran lämpöhalvaus tulla ja sil-
le piti laittaa kylmä/märkä pyyhe päälle, että viileni.

Zorrosta tuli helteiden aikana ihan papparainen ja as-
keleet ovat menneet hitaiksi. Käymme joka päivä vain 
pienet kävelylenkit, kun ukkeli ei jaksa enää pitkästi kä-
vellä. Minä en millään tahdo jaksaa hiippailla niin hitaas-
ti kuin Zorro. Minulla on liian vilkkaat tassut hitaaseen 
menoon. Usein ajamme rantapolun lähelle ja kävelemme 
siellä, kun joelta käy vilpoinen tuuli.

 Jos olemme takapihalla, Zorro säikähtää aina kama-
lasti, jos joku kulkee takapihan takaa. Zorro ei enää huo-
maa ja näe ennakolta kaikkia juttuja, kun on jo niin vanha. 
Kaikki yllättävät asiat ja isot äänet tahtoo pelottaa pap-
paa. Minusta tuntuu, että Zorro näkee välillä jotain mör-
köjäkin. Minä taidan olla Zorrolle ja emännälleni tosi tar-
peellinen turva- ja vahtikoira ja tassuterapeutti. Se on 
hyvä virka se. Naapureiden kanssa me kolme tykätään ju-
tella takapihalla, kivat naapurit meillä on.

Emännällämme oli taas keväällä jalka paketissa, ihme 
hommaa minun mielestä. Ja tulossa on uusia leikkauksia, 
joita minun pieni pää ei ymmärrä ollenkaan, että miksi. Ei 
kai sellaiset tapahtumat kivoja ole? En minä ainakaan ha-
luaisi, että minulla olisi tassut paketissa vähän väliä.

Arvatkaapa mitä, lääkäri on laittanut minulle muuta-
man kerran Cytopint allergiapiikin ja kaikki kutinat hä-
visivät kokonaan jo parin piikin jälkeen. Mihin lie lähte-
neet allergiat, vissiin kauas vinkuintiaan...on kai sellainen 
paikka olemassa.

Minä kävin toukokuussa lääkärissä ja siellä sanottiin 
jotain tosi surullista. Minun sisältäni löytyi pari kasvain-
ta. Emäntäni sanoi lääkärille, että hän ei anna minun kär-
siä yhtään. Sanoi, että heti, kun minulle alkaa tulla oireita 
tai kipua, niin hän päästää minut lähtemään eläinten sa-
teenkaarisillalle. Minä luulen, että siellä on ihan mukavaa.  
Nyt minä olen vielä iloinen ja reipas koiratyttö ja vauhtia 
minulla kyllä riittää, vaikka muille jakaa. Sen haluan sanoa, 
että kenenkään koiran (ja muun eläimen) ei saisi kär-
siä ollenkaan täällä elämässä. Se on vaan rakkautta, että 
omistaja päästää lemmikin lähtemään, jos elämään tulee 
kipua tai muita vaivoja.

Nautitaan syksystä ja yritetään olla iloisia. Ja muiste-
taan, että jokainen elävä olento, ihminen ja eläin, tarvit-
see rakkautta ja huolenpitoa. Muistakaa ystäviänne. Niin 
minäkin muistan omia ystäviäni.

Kirjoitteli
Niehka
Tarinassa mukana Zorro ja Lahja

Suomen nuorisokeskukset 
juhlivat 25-vuotiasta kesku-
syhdistystään perjantaina 
31.8, jolloin avoimet ovet hel-
livät myös Pikku-Syötteen 
alueen ihmisiä monipuoli-
sella toiminnalla. Suomessa 
on yhdeksän nuorisokeskus-
ta, jotka tarjoavat erinomai-
set puitteet nuorisoryhmien 
toiminnalle. Nuorisokeskus-
ten luonnonläheinen, elä-
myksellinen ja turvallinen, 
juuri lasten ja nuorten näkö-
kulmasta rakennettu toimin-
taympäristö luo monia mah-
dollisuuksia. 

Pikku-Syötteellä on mah-
dollisuus käydä kokeilemas-
sa seinäkiipeilyä kello 11 ja 
17. Mukaansa voi valmistaa 
itse luonnonmukaista huuli-
rasvaa, joka on leirikouluis-
sa suosittu ohjelmanumero. 
Syötteen koululaiset on kut-

Suomen nuorisokeskusyhdistys 25-v:
Avoimet ovet Pikku-Syötteellä

suttu myös päivän tapahtu-
maan.  

– On hienoa, että avoimet 
ovet järjestetään valtakun-
nallisesti yhtä aikaa kaikki-
en nuorisokeskusten kans-
sa. Pikku-Syöte haluaa tulla 
tunnetuksi yhtenä yhdeksäs-
tä nuorisokeskuksesta myös 
alueellisesti, Pikku-Syötteen 
johtaja Mika Pekkala kom-
mentoi.

Lasten ja nuorten 
hyvinvointia  
turvaamassa
Suomen nuorisokeskusyh-
distys ry:n 25-juhlavuoden 
suojelijana toimii tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö. 
Nuorisokeskukset ja kesku-
syhdistys muistuttavat pon-
nekkaasti valtakunnallisissa 
nuorisokeskuksissa tehtävän 

nuorisotyön tärkeydestä.  
– Lasten ja nuorten hy-

vinvoinnin edistäminen ja 
turvaaminen vaatii tietoi-
sia toimenpiteitä, rakenteita 
ja resursointia. Meille on ar-
vokasta, että tasavallan pre-
sidentti kunnioittaa työtäm-
me olemalla juhlavuotemme 
suojelija ja osoittaa täten las-
ten ja nuorten hyvinvoinnin 
eteen tehdyn työmme tärke-
yden, toteaa Suomen nuo-
risokeskusyhdistyksen toi-
minnanjohtaja Eija Pietilä.   

Hän mukaan tämä on 
osoitus myös siitä, että nuo-
riin pitää panostaa ja yhdes-
sä luoda edellytyksiä parem-
pien kasvuolosuhteiden ja 
valoisamman tulevaisuuden 
puolesta.   

Suomen nuorisokeskus-
yhdistys ry on nuorisolaissa 
mainittujen nuorisokeskus-

ten yhteistyötä, palvelui-
ta ja kehittämistä koordi-
noiva taho. Erityistehtävänä 
SNK ry koordinoi ja kehit-
tää myös suomalaista seik-
kailukasvastusta ja ylläpitää 
seikkailukasvatusverkostoa. 
Nuorisokeskusyhdistystä ja 
yhdeksää nuorisokeskusta 
rahoittaa Opetus- ja kulttuu-
riministeriö veikkausvoitto-
varoista. 

Tiedotus Pikku-Syöte

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto kokoontui 
maanantaina 27.8.

Kirkkovaltuuston pää-
tökseen perustuen kirkko-
herran pappila on laitettu 
myyntiin noin 2 500 neliö-
metrin tontilla. Päätettiin 
esittää valtuustolle, että 
kirkkoherran pappilaraken-
nus tontteineen myydään 
Pertti Heikkiselle tarjous-
hinnan ollessa 69 000 euroa. 
Valtuusto lähettää päätök-
sen lausunnolle Oulun hiip-
pakunnan tuomiokapitulil-
le ja edelleen alistettavaksi 

Kirkkohallitukseen.
Riekinkankaan hau-

tausmaan katselmukses-
sa päätettiin toimenpiteis-
tä katselmuksessa tehtyjen 
havaintojen pohjalta. Kirk-
kovaltuusto on 21.5.2014 
hyväksynyt Pudasjärven 
seurakunnan hautaustoi-
men ohjesäännön sekä Rie-
kinkankaan ja Sarakylän 
hautausmaiden käyttösuun-
nitelmat. Riekinkankaan 
hautausmaan uusimmal-
la alueella eli E-alueella ha-
vaittiin muutamia hautoja, 
joiden katteet eivät kirkko-

neuvoston mielestä vastaa 
alueen käyttösuunnitelman 
mukaista ohjeistusta. Ky-
seisten hautojen haudan-
haltijoihin tullaan olemaan 
yhteydessä ja kerrotaan 
käyttösuunnitelman mu-
kaisista vaatimuksista ja so-
vitaan jatkotoimenpiteistä. 
Yksityisiä hautoja on kun-
nostettu ja hoidettu ohje-
säännön mukaisesti ja seu-
rakunnan huolehtimien 
hautojen hoito on ollut so-
pimusten ja annettujen mää-
räysten mukaista. Sarakylän 
kappelityöryhmä valtuutet-

tiin suorittamaan Saraky-
län hautausmaan katselmus 
syyskuun alussa pidettäväs-
sä kokouksessa.

Kirkkohallituksen täys-
istunnossa on päätetty har-
kinnanvaraisten avustusten 
jaosta vuodelle 2018. Pu-
dasjärven seurakunnalle on 
myönnetty 120 000 euroa. 

Kanttorilan pieni asun-
to on vuokrattu vs. nuoriso-
työnohjaaja Janna Renkolle 
elokuun alusta ensi vuoden 
toukokuun loppuun. RR

Kirkkoherran pappilasta kaupat 
Pertti Heikkisen kanssa

Pitkä oli tie SM-mitalin tipahtamiseen
-Armeijaiästä lähtien olen 
harrastanut suunnistusta ja 
lopulta SM-hopea tuli kau-
laan eli harrastusta kertyi yli 
60 vuotta, toteaa Juhani Ra-
javaara. 

Viikonlopun 25.-26.8. 
suunnistuksen SM-pitkien 
matkojen kilpailuihin Mik-
kelin Anttolassa osallistui 
Pudasjärven Urheilijoista 
viisi kilpailijaa. Juhani Raja-
vaara osallistui sarjaan H 85. 
Hänellä on useampia SM-ki-
sojen neljänsiä sijoja, joten 
nyt piti skarpata. 

- Otin homman rauhas-
sa, kävelin K-pisteelle ja kat-
selin koko reitin läpi. Sitten 
toteutin tekemäni suunnitel-
man, mutta ehken minuutin 
virhe tuli. Kultaakin oli siis 
tarjolla, mutta tyytyväinen 
olen tähänkin, toteaa Juhani. 

Samana päivänä oli Juha-
nin ja Eilan 62-vuotis hääpäi-

vä. 
-Olipa siinä lahjaa kerrak-

seen, naurahtaa Juhani. 
Lapset Jouni ja Heli jän-

nittivät kotona netin ääressä, 
miten ukon käy, mutta täl-
lä kertaa onnikin oli myötä, 
kun pronssimies oli jo 11 se-
kunnin päässä. 

Ensi kesän keskimatkat 
ovat Mustavaarassa, Taival-
kosken puolella, niin sinne 
pitää nyt seuraavaksi tähdä-
tä. Joka päivä pitää liikkees-
sä olla, muuten kontittuu 
kokonaan, opasta Juhani Ra-
javaara. AH

Juhani Rajavaaralla on 
suunnistusharrastus 

kestänyt 60 vuotta ja nyt 
hän saavutti SM-hopeaa.
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Perhepalvelujen palveluoh-
jauksen numero muuttuu 3. 
syyskuuta lähtien niin, että 
käytössä on vain yksi, Ou-
lunkaaren kaikkien kunti-
en kuntalaisia palveleva nu-
mero, 08 5875 5010. Palvelu 
toimii arkisin kello 9-15. Nu-
meroon ei voi lähettää teks-
tiviestejä.

Kuntakohtaiset palve-
luohjausnumerot ja soit-
toajat jäävät pois, ja pu-
helimeen vastaa joku 
Oulunkaaren viidestä palve-
luohjaajasta.

Palveluohjaajaan voi ot-
taa yhteyttä, kun tarvitsee 
ammattilaisen tukea omas-
sa tai läheisen jokapäiväises-
sä elämässä. Tuen tarve voi 
liittyä omiin tai omaisen asi-
oihin, esimerkiksi lapsen ke-
hitykseen ja hyvinvointiin, 
asumisen tukeen, päihde- ja 
mielenterveysasioihin, per-

he- tai lähisuhdeväkivaltati-
lanteeseen tai taloudellisiin 
asioihin. Palveluohjaaja ot-
taa vastaan myös lastensuo-
jeluilmoituksia.

Viikonloppuisin ja 15 jäl-
keen kiireellisissä sosiaali-
päivystyksellisissä asioissa 
tulee soittaa numeroon 08 
5875 6888 tai hätänumeroon 
112. Kiireettömissä asiois-
sa voi käyttää Oulunkaaren 
Omahoitoa.

– Asiakkaiden, työnteki-
jöiden ja yhteistyökumppa-
neiden ei tarvitse enää miet-
tiä soittoaikoja ja numeroita, 
vaan asia kuin asia, niin yksi 
numero riittää, vs. perhe- ja 
sosiaalipalvelujohtaja Leena 
Mämmi-Laukka toteaa tyy-
tyväisenä.

Tiedotus Oulunkaari

Perhe- ja sosiaali-
palvelujen  

neuvontanumero 
muuttuu

Oulunkaaren tieto-
palveluesimieheksi 

Jenny Kangas
Oulunkaaren yhtymähalli-
tus valitsi keskiviikon 29.8. 
kokouksessaan Oulunkaa-
ren tietopalveluesimieheksi 
pudasjärveläisen Jenny Kan-
kaan. Hän on työskennellyt 
aiemmin muun muassa tie-
topalveluesimiehen sijaisena 
Oulunkaarella sekä atk-kou-
luttajana ja projektipäällik-
könä Pudasjärven kaupun-
gilla. Koulutukseltaan hän 
on tradenomi.

Tietopalvelujen esimie-
hen tehtävä tuli avoimeksi 
pudasjärveläisen Marko Oja-
lan siirryttyä Oulunkaaren 
tietohallintopäällikön teh-
täviin. Esimiehen tehtävään 
oli kymmenen hakijaa, joista 
yksi perui myöhemmin ha-

kemuksensa.
Oulunkaaren tietopalve-

lut -yksikkö tuottaa sekä Ou-
lunkaaren että jäsenkuntien 
it-palvelut. Yksikössä työs-
kentelee 11 ihmistä. 

5 ja 6 metrin noutopaloista. 
Värit musta, ruskea ja valkoinen. 

Myös saumattomat puolipyöreät kourut. 
 - Alastulot pyöreät ja kantikkaat 
 - Piippujen suojahatut 
 - Seinä- ja kattotikkaat 
 - Kattosillat, lumiesteet. 

Kimmo ja Matti Mäki Ay
P. 040 506 9227 

www.peltimies.com

VESIKOURUT alk. 3 €/m

TI 4.9. KLO 11-16
PUDASJÄRVEN TORILLA 

Sos.dem. työväenyhdistyksellä 80-vuotisjuhla
Koulutettu työvoima on maan etu ja aarre
Pudasjärven sos. dem. työ-
väenyhdistys juhli 80 vuo-
tista taivaltaan sunnuntaina 
26.8. Koskenhovilla. Juhla-
puheessaan kansanedustaja 
Tytti Tuppuraisen koskette-
li aluksi 100 vuotta sitten re-
pivää sisällissotaa, joka jät-
ti vuosikymmeniksi haavoja 
ihmismieliin ja yhteisöihin, 
sukuihin ja perheisiin. 

-Suomen ihme on se, että 
jo sotaa seuraavana vuon-
na järjestettiin vapaat vaa-
lit, jossa maanpetoksesta 
syytetty työväenliike nou-
si eduskunnan suurimmak-
si voimaksi. Kansanvalta oli 
kestänyt lähes ylivoimaisen 
testin, ja parlamentarismi, 
demokratia, lujittivat ase-
mansa.

Kului seitsemän vuotta 
sovinnon vaaleista, ja Suo-
mi sai ensimmäisen sosia-
lidemokraattisen päämi-
nisterin Väinö Tannerin ja 
ensimmäistä kertaa ministe-
riksi valittiin myös nainen, 
Miina Sillanpää. Nyt ensi 
keväänä eduskuntavaalien 
menestyksen perusteella on 
taas aika saada maahan so-
sialidemokraattinen pää-
ministeri, ja vahvoja naisia 
vastuupaikoille. Siihen on 
nykyisten kannatuslukujen 
valossa erinomaiset mahdol-
lisuudet, totesi Tuppurainen 
ja innosti ihmisiä tekemään 
eduskuntavaalityötä.   

-Suomi on hyvä maa niin 
kauan kuin siivoojan ja pan-
kinjohtajan lapset käyvät sa-
maa päiväkotia ja leikkivät 
yhdessä koulun pihalla. Kun 
erilaiset, eri varallisuuden 
tai etnisen taustan omaavat 
ihmisryhmät erkaantuvat lii-
kaa toisistaan, myös ymmär-
rys toisen todellisuutta koh-
taan kapenee.  

Eräs suurimmista sisäisen 
turvallisuuden uhkistamme 
on tällä hetkellä eriarvois-
tuminen. Pienessä maassa 
on aina vannottu koulutuk-
sen nimeen. Suomen vah-
vuuksiksi luetellaan edel-
leen laadukas, ilmainen ja 
tasa-arvoinen koulutus aina 
varhaiskasvatuksesta kor-
keakouluihin saakka. 

Koulutettu työvoima on 
pienen maan etu ja aarre. 
Jokainen sukupolvi on ol-
lut koulutetumpi kuin edel-
linen. Paras tulevaisuuden 
turva nuorelle on vähintään 
toisen asteen koulutus. Se 
suojaa parhaiten työttömyy-
deltä ja syrjäytymiseltä. SPD 
on esittänyt toisen asteen 
oppivelvollisuutta, mikä pi-
täisi huolen siitä, ettei yksi-
kään nuori joudu työmark-
kinoille ilman toisen asteen 
koulutusta. Kysymys on in-
vestoinnista ihmisiin ja in-
vestoinnista tulevaisuuteen, 
mitä ilman Suomi ei pärjää.  

Suomeen tarvitaan muu-
tos kohti yhteisvastuuta ja 
oikeudenmukaisuutta. Tar-
vitaan hyvinvointipolitiik-
kaa ja sijoituksia tulevai-
suuteen. Koulutukseen ja 
tutkimukseen on satsatta-
va. Suomi on pidettävä poh-
joismaisena hyvinvointi-
valtiona, joka on kuuluisa 
tasa-arvosta ja sosiaalises-
ta oikeudenmukaisuudesta. 
Sosialidemokraatit Pudas-
järvellä ja koko maassa ovat 
valmiita työhön, totesi Tup-
purainen. 

Vapaus, tasa-arvo, 
solidaarisuus
Oulun sosialidemokraat-
tisen piirin puheenjohta-
ja Tanja Tiainen onnitteli 

80-vuotiasta Pudasjärven so-
sialidemokraattista työväen-
yhdistystä. 

-Sosialidemokratiaa on 
tarvittu ja tarvitaan tule-
vaisuudessakin. Sosialide-
mokraattiset perusarvot 
vapaus, tasa-arvo ja solidaa-
risuus tarvitsevat tänäkin 
päivänä aktiivisia tekoja eikä 
näitä arvoja pidä pitää itses-
tään selvinä. 

-Tänään juhlistamme 
niitä, jotka 80 vuotta sit-
ten rohkeina edelläkävijöi-
nä perustivat ja rakensivat 
työväenyhdistyksen. Muis-
tamme heitä, jotka 80 vuo-
den aikana rakensivat, tais-
telivat, puolustivat ja ajoivat 
sosialidemokraattisia arvo-
ja ja tekoja politiikassa ja 
niitä, jotka tänä päivänä te-
kevät pyyteetöntä työtä oi-
keudenmukaisen ja tasa-ar-
voisen tulevaisuuden eteen 
ja puhuvat ja toimivat nii-
den puolesta, jotka tarvitse-
vat puolestapuhujaa, totesi 
Tiainen. 

Pudasjärven yhdistyksen 
puheenjohtaja Päivi Poh-
janvesi lausui kaikki terve-
tulleeksi, juonsi juhlan sekä 
kertoi yhdistyksen alkuajois-
ta. Yhdistyksen perustaja-
jäseninä olivat Antti Kari-
niemi, Ahti Säkkinen, Katri 
Illikainen, Urho Stenius, Vil-
ho Lammela ja Mirjam Lam-
mela. 

Puheenjohtajan kanssa 
kaupunginvaltuutetut Tuu-
la Kuukasjärvi, Paula So-
ronen ja Eija Ikonen olivat 
tervehtimässä juhlaan saa-
puneita vieraita ja ottivat on-
nitteluja vastaan. Niitä esitti 
muun muassa Pudasjärven 
kaupungista kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Mari 
Kälkäjä ja kaupunginjohta-

ja Tomi Timonen, joka kertoi 
puheessaan kaupungin ajan-
kohtaisia kuulumisia. 

-Yhdessä asioihin tutus-
tumalla, keskustelemalla ja 
sopimalla on tehty kaupun-
gissa suuria päätöksiä muun 
muassa onnistunut talouden 
tasapainottaminen. 

Timonen oli juuri palan-
nut ystävyyskaupunki Ko-
mista Venäjältä ja toi sieltä 
tuoreet terveiset. 

-Taide, tiede, kulttuuri ja 
koulutus olivat siellä vah-
vasti esillä. 

Musiikkia ja laulua esit-
ti Markku Kemppainen ki-
taransa sekä Keijo Piiraisen 
säestyksellä. Runoja ja mie-
telmiä lausui Eero Räisänen. 
Juhlassa oli ruokatarjoilu ja 
täytekakkukahvit. 

Kolme kansanedusta-
jaa tavoitteena
Juhlan jälkeen oli vielä Tuu-
la Kuukasjärven juontama 
Koillismaan demaritapaa-
minen, johon suuri osa juh-
lavieraista vielä jäi, etenkin 
Taivalkoskelta ja Kuusa-
mosta saapuneet juhlavie-
raat. Piirin puheenjohtaja 
Tanja Tiainen selosti tulevi-
en eduskuntavaalien vaihei-
ta ja ehdokasasettelua. Hän 
kertoi Oulun piirin palkkaa-
van toiminnanjohtajan vah-
vistamaan eduskuntavaali-
työtä. Seitsemän ehdokasta 
on nimetty. Kaikkiaan tul-
laan asettamaan 18 ehdokas-
ta. Nykyisen kannatuksen 
valossa on tavoitteena saa-
da Oulun vaalipiiristä kolme 
kansanedustajaa eli nykyi-
seen verrattuna yksi paikka 
lisää.

Heimo Turunen

Markku Kemppainen esitti laulua Keijo Piirai-
sen säestyksellä. 

Tomi Timonen onnitteli kaupungin puolesta ja 
luovutti juhlivalle yhdistykselle mm. Pudasjär-
ven kaupungin standartin, jota pitää esillä Päi-
vi Pohjanvesi. 

Håkan Blomqvist, Paula Soronen, Tuula Kuukasjärvi, Eija Ikonen ja Päi-
vi Pohjanvesi ottivat vieraat vastaan. Tervehtimässä ja onnitteluja juh-
livalle yhdistykselle esittämässä kansanedustaja Tytti Tuppurainen ja 
SDP Oulun piirin puheenjohtaja Tanja Tiainen. 

Koskenhovilla vietettiin lämminhenkistä 80-vuotisjuhlaa puheiden, musii-
kin, hyvän ruoan ja kakkukahvien merkeissä, keskusteluakaan unohtamatta. 
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Jätehuolto tiedottaa:
Pyydämme huomioimaan jäteastian sijainnin.
Jäteastian etäisyys enintään 10 m tieliittymästä.
Tätä kauempana sijaitsevat jäteastiat jätetään tyhjentämättä.

Kiertokaari Oy/Kuljetuspudas Oy

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

    

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

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

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

Meiltä:

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

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

KATSASTUS- JA 
REKISTERÖINTIPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Palveluhakemisto

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

METALLIROMUN KERÄYS

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

NUOHOUSPALVELUT

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

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

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

KATSASTUS

P. 020 7415 777

katsastusoulu.fi

KATSASTUS-
TARJOUS!

50 €
(koko paketti, sis. mittaukset)

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

TAKSI

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Luotettavasti
isännöintiä ja 

kiinteistövälitystä.

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

ALASI  
AMMATTI-
LAINEN, 
ILMOITA 

PALVELU-
HAKE-

MISTOSSA!

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman
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9 KUUSAMO - TAIVALKOSKI - 
PUDASJÄRVI - OULU – LENTOAS. 
kouluvuoden aikana, alkaen 8.8.2018 

 

 M – P       M – P  
 

 4:40 Kuusamo, Ervastin auk.      16:45 
 4:42 Kuusamo, l.as.      16:43 
   5:30  Taivalkoski      15:55 
      I Hirsikampus      15:05 
 6:30     Pudasjärvi l.as.      15:00 
   7:15 Kiiminki                       13:50 
 7:50       Oulu      13:30 
     T          OYS              I 
   T (8:30) Oulun lentoasema          I
      
   
 
 

 

4 SARAJÄRVI - PÄRJÄNSUO - 
KIVARINTIE - PUDASJÄRVI 

koulupäivinä 
 M – P  M – P  
 

 7:50 Sarajärvi 15:55 
 8:05 Rytinkisalmi       15:40
   x Pärjänsuo        x 
    x  Lakarin koulu    I 
   x  Hirsikampus    15:05 
 8:55y     Pudasjärvi l.as.     15:00yy 
 

        

5 JAURAKKAJÄRVI - ERVASTI – PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

 
 M – P   M – P      
 

 7:45         Jaurakkajärvi 15:55               
 7:55 Siivikko 15:45         
 8:10          Ervasti 15:35         
 8:20         Hirvaskoski   15:25                 
   x Lakarin koulu 15:10       
   x Hirsikampus 15:05       
 8:45y        Pudasjärvi l.as.   15:00yy      
 
   
 

 

10 SYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU 
Kouluvuoden aikana, alkaen 13.8.2018 

 

 M – P   M – P  
 

    I  Hot. Pikku-Syöte    T 
 7:45 Syötekylä  17:00 
 7:50  Luontokeskus        T  
 7:55  Romekievari 16:50 
       I   Hotelli Isosyöte    T  
 8:15  Iinattijärven th 16:30 
    x  VT20 pysäkki    x 
 9:00  Pudasjärvi l.as. 16:00 
   9:50  Kiiminki                    15:05 

10:15  Oulu   14:40 
    T OYS             I 

 

3 PUDASJÄRVI - PÄRJÄNSUO - LIVO - 
PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

   M – P   M – P M – P  
 

 7:25 Pudasjärvi l.as. 14:10 16:15 
 7:50 Pärjänsuo    I 15:50 
 8:05 Livo    13:45 15:35 
 I Kirkko x    I  
 I Hirsikampus 13:10 15:10 
 x Lakarin koulu 13:05 15:05 
 8:45 Pudasjärvi l.as 13:00 15:00yy 

        
 

 

6 PUDASJÄRVI - JAALANKA - PAUKKERINHARJU - PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

 
       M – P        M – P         M – P    
 

  7:35        Pudasjärvi l.as.          16:15           
     x      Ruottisenharju         x               
   I Honkavaara     x    T       
   8:10       Paukkerinharju       x 15:40   
  8:20      Parkkila                   x    x       
   8:45       Lakarin koulu       13:10 15:10          
 8:50 Hirsikampus 13:05 15:05   
 8:55y       Pudasjärvi l.as.      13:00 15:00yy       

AIKATAULUT voimassa 13.8.2018 - 31.5.2019 

 

4 PUDASJÄRVI – KIVARINTIE - 
YLI-LIVO - PUDASJÄRVI 

koulupäivinä 
    M – P   
 

 13:00  Pudasjärvi l.as 
 13:05  Lakarin koulu 
 13:10  Hirsikampus 
    x  Rissanen 
 13:45  Pärjänsuo 
    x  Yli-Livo 
   14:30   Pudasjärvi l.as. 
 

 

 

1 PUDASJÄRVI - 
MÄNTYNIEMEN TH -
TAIPALEENHARJU - 

PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

    M – P   
 

 13:00 Pudasjärvi l.as. 
 13:05 Lakarin koulu 
 13:10 Hirsikampus 
    T Mäntyniemen th. 
 13:33 Taipaleenharju  
    x Kärjenperä 
 14:00 Pudasjärvi l.as. 
     
  
 

 

5 PUDASJÄRVI - HIRVASKOSKI - 
ERVASTI – JAURAKKAJÄRVI - 

PUDASJÄRVI  
koulupäivinä 

 
 To – P   To – P  
 

 12:05 Pudasjärvi l.as.   13:50 
 12:30 Hirvaskosken koulu   13:30
 12:45 Ervasti        13:20 
  12:55 Siivikko                13:10 
 13:05 Jaurakkajärvi      13:05 
  
 

 

2 PUDASJÄRVI - KALLIOSUO - 
AITTOJÄRVI - PUDASJÄRVI 

koulupäivinä 
M – P    M – P M – P  
 

 6:55 Pudasjärvi l.as.  14:45 16:45  
 7:40 Kalliosuo  th        x    x    
 7:55 Kalliosuo   14:00 16:00  
 8:05 Körkönniemen th    x    x     
  x Aittojärvi         x    x     
    x Ritvan th.      x    x 
    x Hirsikampus  13:05 15:10 
 x Lakarin koulu     I 15:05     
 8:45y Pudasjärvi l.as.  13:00 15:00yy     
     
 

 

 

1 HETEKYLÄ - KIPINÄ - PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

   M – P  M – P 
 

  
 8:00 Hetekylä 15:35 
 8:05  Hetekylän koulu x 
 8:15 Hetekylän th. 15:25 
 8:20 Kipinä I 
 8:35 Taipaleenharju x 
     x Hirsikampus 15:05 
 8:50y  Pudasjärvi l.as. 15:00
  
   
 

 

    

 Merkkien selitykset: 

 x = auto pysähtyy tarvittaessa 
 I  = auto ei käy paikassa  
 T = tarvittaessa 
 M – P = maanantaista perjantaihin 
 To – P = torstaista perjantaihin 
 y = yhteys Ouluun klo 9:00 
 yy = yhteys Oulusta klo 13:30   
                                              

Pidätämme oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 

 
  
  
   

 

PITÄJÄKERTTU 
  

 

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ   
Parillisina viikkoina torstaisin 

 

 9:00 Pudasjärvi          15:00 
         I Terveyskeskus         15:01 
 9:20  Kollajaniemi          15:20 
   9.40 Seiteri 15.40 
 9:50 Kipinä 15:50 
 10:00 Riepulantie                    T   
 10:15 Syväojantie              16:05 
 10:40 Pudasjärvi 16:25 
    T Terveyskeskus 
  

PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 
              Parittomina viikkoina torstaisin 

 

 9:00 Pudasjärvi             17:10 
 9:40  Asmuntijoentie 16:35     
    x Saukkomaa    x  
 10:00 Liekokylä                  16:15      
 10:15 Ylisiurua     x 
 10:30 Ikosenniemi 15:45 
 10:45 Aittojärvi 15:30 
 10.55 Ypykkäjärvi 15:20 
 11:15 Pudasjärvi 15:00 
    T Terveyskeskus 15:01 
 
  
   
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 
 
 

 

TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 
PALVELUBUSSI OIVA 

 
AJOREITTI 1 

 
Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 

 
  9:10 Laiduntie 11:45 
    9:15 Kurentie terv.kesk   11:40 
  9:17  Pappilantie         11:35 
  9:20 Kauppatie         11:30     
  9:20 Linja-autoasema 11:30 
  9:25 Uimahalli            11:25     
  

AJOREITTI 2 
 

 Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 
  9:25 Uimahalli 12:30 
    9:35 Rauhalankangas    12:20 
  9:40 Jyrkkäkoskentie      12:15 
  9:45 Helmikoti        12:10    
  9:55 Uimahalli 12:00 
 10:00 Linja-autoasema     11:55    
 10:05 Kurentie terv.kesk 11:50     
    

 
Matkasta perittävä maksu: 

 
Kertalippu / päivä 2 € 
Kuukausikortti 15 € 

 

 

 

7 PUDASJÄRVI - 
RUOTTISENHARJU – 
LÄNSIRANNANTIE - 

PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

   M – P    
 

 7:40 Pudasjärvi l.as 
   x Ruottisenharju 
 8:18 Länsiranta 
   x Jonguntie 
   x Hirsikampus 
   x Lakarin koulu 
 8:55y Pudasjärvi l.as. 
     
  
 

 

7 PUDASJÄRVI - 
JONGUNTIE - 

RUOTTISENHARJU  
koulupäivinä 

   M – P   
 

 13:00 Pudasjärvi l.as 
 13:05 Lakarin koulu 
 13:10 Hirsikampus 
    x Jonguntie 
 13:34 Länsiranta th 
    x Ruottisenharju 
 14:10  Pudasjärvi l.as. 
 

 

7 PUDASJÄRVI – 
RUOTTISENHARJU - 
LÄNSIRANNANTIE  

koulupäivinä 
    M – P   
 

 15:00yy Pudasjärvi l.as. 
 15:05 Lakarin koulu 
 15:10 Hirsikampus 
 15:20 Mäntyniemi th 
 15:30 Ruottisenharju 
    x Länsiranta 
    x Jonguntie 
 16:00 Pudasjärvi l.as. 
 

 

8 PUDASJÄRVI - 
VUORMANTIE - 

MÄNTYNIEMEN TH - 
PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

   M – P   
 

 7:40 Pudasjärvi l.as. 
 8:00 Vuormantie 
 8:30 Hirsikampus 
 8:35 Mäntyniemen th 
   x Hirsikampus 
 8:55 y Pudasjärvi l.as. 
 
 

 

8 PUDASJÄRVI - VUORMANTIE - 
PUDASJÄRVI  

koulupäivinä 
 

   M – P  M - P  
 

 13:15 15:00yy Pudasjärvi l.as
 13:20  15:05 Hirsikampus  
      I     x Pirinranta 
      x    x Hilturanta 
    x    x Vuormantie  
 14:20  15:50 Pudasjärvi l.as.  
 

 
 
 
 
 

 
puh. 08 822 052 

nevakivi@nevakivi.fi 
 
 

www.nevakivi.fi 
 

 

 

 

 

 

  

TARJOUS BUSSIMATKASTA OULUUN! 
 

Tarjous on voimassa vuoroilla: 
 
 
 
 
 
 

Lapset, nuoret, opiskelijat ja eläkeläiset 7,00 €/suunta. 
Aikuiset 13,50 €/suunta. 

 
Uudet jatkoyhteydet perjantaisin klo 13:30 Oulusta 

Pudasjärven sivukylille! 
 

 M – P M – P M – P  M – P 
 

 6:30 9:00   Pudasjärvi  15:00 16:00 
 7:50 10:15  Oulu 13:30 14:40 
 T T   OYS I I
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Maalauksia 60-luvulta - Paavo Tolosen säätiön kesänäyttely 17.7.-5.9.  Tai-
dehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1. Näyttely on avoinna: ma-ke klo 13-20, la-su klo 
13-17, to-pe suljettu. Poikkeuksellisesti suljettu la-su 25.-26.8.
Väriä elämään - Mariya Simbirkinan öljyväritöitä 20.8-24.9. Pudasjärven kau-
punginkirjasto. Näyttely avoinna kirjaston aukioloaikoina. 
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken Campingin pihalta, järj. Kuntour-
heilujaosto.
Tanssit Sarapirtillä la 1.9. klo 21-01. Sarakyläntie 4661.
Kiihdytyspäivä la 8.9. klo 8, Lentäjäntie.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - Oulun Tarmo la 8.9. klo 14, Suojalinna, Urheilutie 2.
Sienipäivä Syötteen luontokeskuksella la 8.9. klo 9-16.
Huojuvat raukat kaatuu - Marko Kaiponen 8.9.-3.10. Taidehuone Pohjantähti, 
Teollisuustie 1. Avajaiset perjantaina 7.9. klo 18-20. Performanssia. Avoinna: ma-ke klo 
13-20, to-pe suljettu, la-su klo 13-17.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - Tornion Tarmo la 15.9. klo 14, Suojalinna, Urhei-
lutie 2.
Huippukymppi -kestävyysseminaari pe 28.9., klo 18-21. Tunturihotelli Iso-Syöte, 
Isosyötteentie.
Huippukymppi & Iso-Syöte Trail Run la 29.9. klo 9, Iso-Syöte, Isosyötteentie.

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

Toiminta alkaa 11.9.2018 entiseen aikaan  
Tuomas Sammelvuon Salin ryhmähuoneessa,  

VESIJUMPPA Puikkarissa ja  
PORINATUOKIO palvelukeskuksessa. 

Toimintakalentereita jaetaan porinatuokiossa.

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €, käteismaksu

Sarapirtillä TANSSIT
os. Sarakyläntie 4661
La 1.9. klo 21-01.00

TANSSITTAA

 TEUVO VUOTI & 
CAPTAIN

ALOITAMME SYYSKAUDEN
keskiviikkona 5.9. klo 14 

seurakuntakodissa.
Mukana ErgonoVitan kenkäasiantuntija 

Jenni Ahopelto auttamassa mahdollisissa 
jalkineongelmissa.

Kahvia, arvontaa, jutustelua.
Tervetuloa!

Pudasjärven 
Reumayhdistys ry

Juosten ja kävellen 
SoVe 24h tapahtumaan
Jo perinteeksi muodostunut 
Sotkajärven Vedon 24 h kä-
vely-/juoksutapahtuma to-
teutetaan viikonvaihteessa 
1.-2.9. Hirvaskosken kou-
lun vaihtelevalla kävelyrei-
tillä. Tällä kerralla järjestäjä-
nä on Pekka Kinnusen yritys 
Hanttihommat yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijoiden 
Kuntourheilujaoston kanssa. 

Kävelijät ja juoksijat lähe-
tetään matkaan lauantaina 
kello 15 ja sunnuntaina suo-
rituksia voidaan tehdä kello 
15 saakka. Valoisan aikaan 
reittinä oli neljän kilometrin 
merkitty maastoreitti ja pi-
meän tullen suorituksia jat-
ketaan 1,8 kilometrin valais-
tulla reitillä. 

Viime vuonna Pau-
la Manninen käveli 20 kilo-

metrin pätkissä kisaennä-
tyksen 110 kilometriä. Jorma 
Puurunen suoritti hölkäten 
ja kävellen 107 km. Tapah-
tuman puuhamies Pekka 
Kinnunen toivoo, että tänä 
vuonna saataisiin 50-60 km 
kävelijöitä/juoksijoita sekä 
lyhyenkin yli neljän kilomet-
rin suorituksia aikaisempaa 
enemmän mukaan. Hän itse 
käveli viime vuonna ennä-
tyksensä 68 km. 

Hirvaskosken pihalla on 
huoltoteltta, jossa lasketaan 
kierrokset ja otetaan ajat. 
Talkoovoimin järjestetään 
myös osallistujien käyttöön 
kahvia, ruokaa, pikku pur-
tavaa, urheilujuomaa ja me-
hua. Koulun sisällä voi yöllä 
käydä pitämässä lepotauon. 
HT

PUDASTORI
MYYDÄÄN ILMOITA 

ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus 
ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/raken-
nuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  
tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max 
n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkis-
tä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 
Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 22 € sis. 
alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 
22 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Italialainen Turnni-merkkinen 
neliäänikertainen haitari, hinta 
800 €. P. 044 5136 134.

Mönkijä Honda Fourtrax 420 
2008, ajettu 200h/2000 km, 
siisti. varusteet pohjapanssari, 
sähkövinssi, ketjut. Hp. 4000 €. 
P. 0400 124 961.

Erittäin kuivaa koivuhalkoa, 
seassa vähän havupuuta, 25 € 
kiintokuutio, p. 040 570 8718.

Oulun seudun ulosottovirasto
MYYDÄÄN PUDASJÄRVEN METSÄLÄSSÄ 
SIJAITSEVA TILA JA RAKENNUKSET

Kohde on ulosmitattu ja myydään internethuutokaupalla 
huutokaupat.com -sivustolla ajalla 31.8.2018-17.9.2018.
Kohdenumero 1012614: Pudasjärven kunnassa sijaitseva Utu-
harju -niminen tila RN:o 5:76, kiinteistötunnus  615-408-5-76. Ti-
lan pinta-ala on 3,8560 ha. Tilalla sijaitsee huonokuntoinen yksi-
kerroksinen noin 60 m2:n suuruinen asuinrakennus, pyöröhirrestä 
rakennettu saunarakennus sekä muita talousrakennuksia. Tilan 
mukana myydään Metsälän vesiosuuskunnan vesiliittymä. Tilalla 
oleva sähköliittymä ei kuulu myytävään kohteeseen.
Esittely: kohteella torstaina 6.9.2018 klo 10.00-10.30
Tarkemmat tiedot ja esitteet: Kihlakunnanulosottomies 
Ritva Honkanen, puh. 02956 28425 tai internet www.oikeus.fi. 
Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

Pudasjärven kuuloyhdistys järjestää 
KUULOLLA KOKO IÄN 

-TAPAHTUMAN 
ti 4.9. klo 9.30-15.00 Pudasjärven torilla.

Kuuloautossa on mahdollisuus testata kuulo ja saada 
tietoa kuulovammaisuudesta. Kuuloseula on tarkoitettu 

henkilöille, jotka epäilevät kuulonsa heikenneen, 
mutta jotka eivät käytä kuulokojetta. 

Lisäksi on mahdollista saada neuvontaa kuuloasioissa. 
Kuulotestaus 5€. 

Tervetuloa! 

Möykkälässä SIKAJUHLIEN 
RÄÄPPIÄISET sekä Puhoksen 

koulun entisten oppilaiden kokoontuminen

Maksut myös kortilla!
Ravintolaan vapaa pääsy.

Tansseissa 

viihdyttää 

Näljängäntie 1391, 93390 Puhoskylä

Lippu 12€

La 1.9. klo 20.30-01.00

TERVETULOA!

SARI 
TURPEINEN& 

HANNU VIITALAN 
YHTYE

Puhoskylän Kyläseura ry

ULKOGRILLISSÄ 

SIKA-ANNOKSIA!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 2.9. klo 13  Aila Pyörälä ja 
 Vesa Asikainen
Su 9.9. klo 13 
Tiistaisin sanan ja rukouksen ilta klo 18.

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

LEIJONAT KIITTÄVÄT
Teitte kanssamme 

onnistuneet Venetsialaiset!
Lämpimät kiitoksemme kaikille 

yhteistyökumppaneillemme ja tukijoillemme!
Sydämelliset kiitoksemme kaikille talkoolaisille!

Lahjakortin 
arvonnan suorittivat 

leijonista 
clubin presidentti 

Pentti Kinnunen ja 
sihteeri 

Katri Virtanen. 
Onnettarena toimi 
Minna Karppinen. 

Lions Club Pudasjärvi 

Venetsialaislippuja myytiin noin 750 kpl.
Pääsylippunumeroiden kesken suoritetussa arvonnassa 

500€ matkalahjakortin saa lunastaa numerolla 2505 
ottamalla yhteyttä Eero Ahoseen p. 040 530 2536. 

Onnittelumme jo etukäteen voittajalle!

SEKALAISTA

Koira löytyi. Lunna koira löytyi 
1,5 km päästä mökiltä, oli tun-
keutunut johonkin latoon, eikä 
päässyt pois.

Kajastuksen jäsenten 
SYYSRETKI 

KOITELINKOSKELLE 
lauantaina 15.9.2018. 

Lähtö Osviitan pihasta klo 9.00.
Paluumatkalla poikkeamme Halpa-halliin.

Retki sekä makkaratarjoilu kahvien kera on 
Kajastuksen jäsenille ilmainen. 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä 
(n.50 hlöä)  p. 040 826 6478
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Tervetuloa Syötteen syksyyn!

Syötteen syksy tarjoaa hienoja 

tapahtumia, joihin kannattaa tulla...

PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN            
            

            
      MATKAILUALUEEN RUSKA-LEHTI 2014

Ensimmäiset yöpakkaset ovat 

jo nipistäneet maisemaa ja saa-

neet sen muuttamaan värejään 

uusiin sävyihin. Ruskassa kylpe-

vä syksyinen Syöte tarjoaakin 

monia hienoja mahdollisuuk-

sia kokea ja tuntea luonto taas 

uudella tavalla, rohkeasti vaan 

maisemaan. Eksymistä pelkää-

ville Kansallispuistosta löytyy 

monipuolisia ja hyvillä opas-

teilla varustettuja vaellusreitte-

jä. Syötteen Luontokeskukses-

ta tarjoaa myös asiantuntevaa 

opastusta alueen muista pal-

veluista. Opastettuja retkiä voi 

tiedustella myös alueen muista 

yrityksistä.

Tuleva Huippuviikonloppu 

kutsuu ihmisiä tunturiin 26.- 

28.9. Huippukympin kestävyys-

seminaari, Huippukymppi, Rus-

katreffit sekä Luppovesi Palaa 

tapahtumat ovat viikonlopun 

perinteisiä vetonauloja. Lauan-

tai-iltana Luppovedellä on tar-

jolla monipuolista ohjelmaa 

koko perheelle ja illan kruunaa 

kokkojen loimu ja huikea ilotu-

litus.
Syksyn väriloistosta kannat-

taa ottaa kaikki ilo irti, ja naut-

tia vielä jäljellä olevista aurin-

koisista kuulaista syyspäivistä. 

Ps. Syote.fi-sivuilta löytyy aina 

tuoreinta tietoa alueen palve-

luista ja tapahtumista.

7PUDASJÄRVI -lehti 11.9.2015
nro 37

Tervetuloa Syötteen syksyyn!

Syötteen syksy tarjoaa hienoja 
tapahtumia, joihin kannattaa tulla...

PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN                                          MATKAILUALUEEN RUSKA-LEHTI 2015

Nyt tempaistaan ja maalataan jätkänshakkia 
varten pelialusta Pudasjärvellä torin asfalttiin 

to-pe 6.-7.9. klo 11-15. 
Isokokoiset pelinappulat veistetään moottorisahalla  

Suomen mestari Juha Käkelän opastuksella puusta la-su 
8.-9.9. (lauantaina klo 11-18 ja sunnuntaina klo 11-15).  

Peliä varten veistetään 10 isoa pelinappulaa, mutta niiden 
lisäksi voi veistää myös itselleen oman puuveistoksen.  

Sunnuntaina 9.9. pelaamme klo 15-16.30.  
torilla haastepelin sekä nautimme piknik-eväitä. 

Hyvän mielen paikat -hanke/Ulla-MaijaTervetuloa!
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKITaksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT
Suomalaisen yrittäjän päivän  merkeissä  
ke 5.9.2018 klo 8 kaupungintalon kah-
viossa. 
Tilaisuus alkaa Suomen lipun yhteisellä  
nostamisella.
Mukana kaupungin virkamies- ja luottamus-
henkilöjohtoa.

Kaikki yrittäjät tervetuloa!

Pudasjärven kaupunki 
Pudasjärven Yrittäjät ry 

PUDASJARVI.FI

POIKKEUSAUKIOLOAIKA 
KAUPUNGIN PALVELUISSA
Kaupungintalon asiakaspalvelupiste ja vaihde on 
suljettu torstaina 6.9.2018 klo 8.00-16.00 välisen ajan 
hallintotoimen virkistyspäivän vuoksi. 

Hallintotoimi

PUDASJARVI.FI

YLEISÖTILAISUUS,  
KURENALAN ETELÄISEN OSAN 
JA RIMMINKANKAAN  
ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN 
MUUTOS
Asemakaavamuutoksen luonnosta sekä katujen 
yleissuunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa 
Pudasjärven kaupungintalolla maanantaina 3.9.2018 
klo 18.00, osoite Varsitie 7, Pudasjärvi.

Maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdolli-
suus esittää mielipiteensä asemakaavan muutos-
ta valmisteltaessa. Kaavoituksen luonnosvaiheen 
kuuleminen on jo päättynyt mutta mielipiteensä voi 
esittää vielä yleisötilaisuudessa.

Asemakaavan laatijana toimii Sweco Ympäristö Oy ja 
suunnitelma-alueen liikennesuunnittelijana toimii 
Plaana OY.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Markku Matti-
nen, puh. 0400 389 972.

Pudasjärvellä 22.8.2018 
Kaupunginhallitus 

PUDASJARVI.FI

TEKNISET PALVELUT  
TIEDOTTAA
Teknisen toiminta-alueen henkilöstö viettää virkis-
tysiltapäivää torstaina 6.9.2018.

Asiakaspalvelua teknisen toimistoissa (tekninen toi-
misto, maankäyttö- ja kaavoituspalvelut, tilapalve-
lut, rakennusvalvonta) ei ole klo 12.00 alkaen. 

Ruokapalvelujen marjojen ostoa ei myöskään ole 
torstaina 6.9.2018.

Palvelemme ja jatkamme marjojen ostoa taas per-
jantaina 7.9.2018.

Pudasjärven kaupunki
Tekniset palvelut

PUDASJARVI.FI

KIRPPIS
pe-la 7.-8.9. klo 11-16. 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

VAARAMETSÄSSÄ LIIKUTAAN: 
SYYSVIIKKO SYÖTTEEN 
KANSALLISPUISTOSSA

la 8.9. Sienipäivä klo 9-16 **
la-su 8.-9.9.   Nuku yö ulkona Rytivaarassa *
ti 11.9. Luonnontuotetyöpaja klo 11-14, (5 €)

ke 12.9. Pannu kuumana Lauttalammella, 
tervetuloa porisemaan klo 11-13

to 13.9. Opastettu retki Pyhitykselle klo 10-14 *
pe 14.9. Opastettu pyöräretki Syötteen 

kierrokselle, (omat pyörät) klo 11-14 *
la 15.9. Luontokeskuksen syysbrunssi klo 11-15, (19,50€)

Elokuva: Onneli, Anneli ja 
salaperäinen muukalainen (S) klo 14-15:30
Maailman siivouspäivä

**Ennakkoilmoittautuminen retkelle klo 10-13 Tiina 
Salonpäälle, puh. 0400289330, tiina.salonpaa@4H.fi
*Ennakkoilmoittautuminen Syötteen luontokeskukselle, 
syote@metsa.fi, puh. 0206 39 6550. 
• Lisätietoja tapahtumista: luontoon.fi/syote/ajankohtaista
• Retket ja ohjelmat ovat maksuttomia, ellei toisin mainita.

Eläkeliitolla onnistunut retki  
Suomussalmen kesäteatteriin
Pudasjärven eläkeliiton ke-
säinen retki suuntautui sun-
nuntaina 12.8. Suomussalmen 
kesäteatterin näytökseen ”Na-
vetta maisteri”. 

Matkan varrella Jaurak-
kajärven kylästä saatiin vielä 
hieman lisää henkilöitä, jolloin 
todettiin kaikkien istuinpaik-
kojen täyttyneen. Matkaa jat-
kettiin kohti Suomussalmea 
48 hengen voimin ja hyvän 
sekä positiivisen mielialan 
vallitessa.

Matkanjohtajana ja järjes-
täjänä toiminut Heleena Tala-
la kertoili tulevan päivän ai-
kataulusta ja tapahtumista. 
Kertoilipa hän myös eläkelii-
ton nykyisistä ja mahdollisista 
tulevaisuuteen liittyvistä toi-
minnan kehittämissuunnitel-
mista. Arpojakin myytiin.

Perille Ämmänsaareen 
saavuttaessa ensimmäisenä 
kohteena oli ravintola Kul-
tainen Kukko, jossa nautittiin 
etukäteen tilattua ja varattua 
lounasta. Höysteenä oli pai-
kallisesta Kiantajärvestä pyy-
dettyä muikkua, myös muita 
paikkakunnalta peräisin ole-
via herkkuja oli tarjolla. Run-
saan ja monipuolisen ruo-
kailun jälkeen oli hetki aikaa 
tutustua perinteitä omaavan 
Suomussalmen keskustaan. 

Matkalla kohti kesäteatte-
rin esityspaikkaa emme olleet 
liikenteessä yksin. Muita sa-
maan suuntaan pyrkijöitä oli 
liikkeellä mitä runsaimmissa 
määrin, olihan kesäteatterin 

viimeinen esityspäivä. Hyvi-
en liikennejärjestelyjen ansios-
ta myös meille järjestyi parkki 
aika läheltä esityspaikkaa.

Myös järjestelyt olivat on-
nistuneet varsinaisella esitys-
paikalla erittäin hyvin. Olim-
me saaneet katsojapaikat 
sopivalta etäisyydeltä pää-
näyttämön läheltä auringol-
ta suojaisessa paikassa ja vielä 
katoksellisessa tilassa. Joten ei 
muuta kuin nauttimaan kor-
kealuontoisesta esityksestä.

Viihdyttävien alkuesityksi-
en jälkeen tarvitsi sekä esittä-
jät, että yleisö hieman taukoa. 
Meille oli järjestynyt kahvi-
tauko paikallisten toimijoiden 
avulla hyvin näppärästi ja väl-
tyimme aikaa vievältä jono-
tukselta, joten siitäkin suuret 
kiitokset järjestäjille. 

Navetta maisteri -esityk-
sestä voisi sanoa sen verran, 
että se liittyi konkreettisel-
la tavalla tämän päivän maa-
taloudessa esiintyville suuri-
luontoisille ongelmille, elävän 
komedian avulla ilmaistunal 
joten se puuttui hyvin ajan-
kohtaiseen aiheeseen ja toi 
esiin erittäin hyvin maaseu-
dun nykyisen kehitysvaiheen 
ongelmalliset tilanteet.

Toisen jakson esityksien 
jälkeen oli aika suunata kotia 
kohti. Matkaa tehtiin hyvän 
myönteisen mielialan valli-
tessa. Päivän antiin tunnuttiin 
olevan erittäin tyytyväisiä!

Raimo Tervonen

Katsojia  
ennätykselliset 12 500 
Navetta maisteri -esityk-
sessä liike-elämän oravan-
pyörässä ravaava muutos-
konsultti Maiju Karesvuo 
keskeyttää kesälomansa, 
kun hänen maitotilaa pitävä 
isänsä on nukahtanut rattiin 
ja pamauttanut traktorilla 
navetan seinään. Maiju huo-
maa kohta olevansa enem-
män ja vähemmän demen-
toituneen isänsä saappaissa. 
Hän törmää kasvaviin maa-
talouden kannattavuuson-

Oliko Syötteellä? Oikealla takana pudassjärveläissyntyi-
nen Antti Väyrynen. 

gelmiin, sokkeloiseen EU-
byrokratiaan ja muihin 
maanviljelijöiden päälle kaa-
tuviin harmeihin. Asemaa 
eivät auta yksinhuoltajuus, 
kateellisten naapurien nur-
kanvaltausyritykset eivätkä 
kylän poikamiesten toteutu-
mattomat naisunelmat.

Käsikirjoitus oli perintei-
seen tapaan Eero Schrode-
rukselta ja dramatisointi ja 
ohjaus Ulla Schroderuksen 
käsialaa.

Ensi-ilta oli 15.7, jonka jäl-
keen oli 13 esitystä. Katsojia 
oli ennätykselliset 12500. 
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Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Rovaniemi

Salla

Pudasjärvi

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA

Taivalkoski

KAJAANIWOOD

Oulu

Vieremä

Sotkamo

Hankintatoimisto
Saha

Jari Nykänen
040 653 0122

Jari Juntunen
040 515 9779

Esa Polojärvi
040 670 9003

Aki Huttu
040 678 7064

Markus Viitala
0400 178 677

Sami Oinas
040 775 3049

Jussi Timonen-Nissi
040 510 4847

Vilho-Petteri Koivisto
040 167 8961

Jukka Heikkinen
040 653 1599

Jaakko Heikkinen
044 413 3140

Pölkky Metsä Oy
Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO
Puh. 040 833 9831
office@polkky.fi tai etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

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

MEILTÄ MYÖS 
MAALIPINTOJEN 

KONEELLISET 
KIILLOITUKSET, 

NIIN YKSIASTEISINA 
KUIN MONIASTEISINA, 

RIIPPUEN 
ASIAKKAAN 

TOIVEISTA JA 
KIILLOITETTAVAN 

PINNAN KUNNOSTA. 

KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESI

ULKOPESU 

25€ALKAEN

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä. 

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla ja 

mikrokuitupyyhkeillä 
+ vahaus.

ULKOPESU 
+ VAHAUS

60€ALKAEN

ULKOPESU 
+ KOVAVAHAUS 

120€
ALKAEN

sisältää tehokkaan ja maalipin-
taystävällisen käsinpesun, van-
teiden pesun, sekä kuivauksen 
paineilmalla ja mikrokuitupyyh-

keillä + Collinite 476s kovavaha, 
joka tarjoaa erittäin pitkäkestoi-
sen suojan auton maalipinnalle.

AUTOKOHTAISESTI 
RÄÄTÄLÖIDYT

SISÄPESUT 

50€ALKAEN

sisältäen imurointi, lasien sekä 
muoviosien kiilloitus /puhdistus.

AUTON SISÄPESU 
+ ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU 

150€
ALKAEN

sisältää samat kuin edellinen + 
istuimien pesu painehuuhtelu-

laitteella.

TUULILASIN 
PINNOITUS, 
VÄHENTÄÄ 

PYYHKIJÖIDEN 
TARVETTA

65€ALKAEN

aineena Nanolex Ultra Glass 
lasipinnoite, valmistaja lupaa 

kestoksi jopa 18kk / 30000km.

MAALIPINNAN 
KESTO-

PINNOITUKSET 

200€
ALKAEN

Pinnoitteena Nanolex Si3D 
HD, kesto jopa 2 vuotta.

KIILLOITUKSET

150€
ALKAEN

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

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

Ranuan Kenkätalo

KESÄVAATTEIDEN JA  
-KENKIEN 

LOPPURYSÄYS!

(EI KOSKE 
KUMISAAPPAITA) -50%

LOPUT KESÄKENGÄT
SANDAALIT 

POISTO-
HINTAAN!

KAIKKI 
VAATTEET 

-50%
ERÄ KESÄVAATTEITA 

POISTOHINTAAN 

ALKAEN 5,00
ALUSVAATTEET  JA 

YÖPAIDAT      

-30%
ERÄ 

FLEECETAKKEJA

5,00VAIN

KONTIO.FI  |  #KONTIO

J A  T E E  S E
T Ä Y S I N  O M A L L A

T Y Y L I L L Ä S I .

Elä
unelmasi
todeksi

Elä
unelmasi
todeksi

TALOT  |  HUVILAT  |  SAUNAT  |  AITAT


