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Veden, tulen ja valon juhla

Venetsialaiset
Jyrkkäkoskella  la 31.8.
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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Koirille petotestaus-
päivä Rimmillä s. 3

Maalaismarkkinat 
Koiviston porotilalla 

s. 10

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 29.8.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

p. 0400 848 780
Käytössäsi myös nettiajanvaraus osoitteessa: 

www.timma.fi/hiusteekki
Jänispalontie 2, Taivalkoski

Avattu Taivalkoskella

SYYSMARKKINAT & KIRPPIS
KAO Kuusamossa la 21.9. klo 10-14.
Kainuun ammattiopisto, Apajatie 1, 93600 Kuusamo

VARAA OMA MYYNTIPAIKKASI PIAN!
Myyntipöytä liikuntasalista 15 €. Myyntiruutu piha-alueelta 10 €

Sanna Loukusa 044 497 5069 sanna.loukusa@kao.fi
Ritva Oikarinen 044 497 5037 ritva.oikarinen@kao.fi

Yhteydenotot:

Kylmänen Food Oy:n 
lihanjalostustehdas 

Sodankylässä on 
yksi maailman 

pohjoisimmista alallaan. 
Sodankylän tehtaalla 

valmistetaan 
porojalosteiden lisäksi 

myös makkaraa. 
Suosi Suomalaisia 

tuotteita, suosit samalla 
Suomalaista työtä!

Makkaramestarimme suosittelee
Poronakkia
Porogrilleriä

Savujuustoista porobalkania
Vanhanajan Kyröläinen 6,90 kg

Valmista vaihteeksi karjalanpaisti 
poron- ja hirvenlihasta sekä possusta

Tarjoukset voimassa 
29.8.-4.9.2019

Karjalanpaisti
400 g  poron lapaa 
 tai paistia
200 g  luutonta 
 hirvenlihaa
200 g sianlihaa
150 g  porkkana
150 g  sipulia
 suolaa
 mustapippuria 

Leikkaa liha ja kasvikset tasakokoisiksi 
annospaloiksi. Nosta lihat sekä kasvik-
set pataan ja mausta (rasvaisimmat liha-
palat päällimäisiksi). Kaada päälle vettä 
sen verran että lihapalat peittyvät. Pane 
pata uuniin ilman kantta 150 asteeseen 
2-3 tunniksi. Sekoita muutama kerta 
kypsymisen aikana. Hirvenlihan voi kor-
vata esim. naudanlihalla. Tarjoa peruna-
soseen tai keitettyjen perunoiden kera.

Poron vasan sisäpaisti 39,90 kg

Hirven lapa 27,90 kg

Porsaan ulkofi lee pala 6,90 kg

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

KESKUSTIE 1

Tervetuloa ostoksille!

Kevät- ja kesävaraston 
tyhjennys!

AVOINNA:
MA-PE 10–17 & LA 10–14

-50%
Paljon
tuotteita

KESÄKIEVARIN 
VENETSIALAISET

LAUANTAI 31.8.
AVOINNA 11-02

VAPAA PÄÄSY! TERVETULOA!
 Kirsiojantie 27, 93220 Livo       0400 584 290

Musiikkia 
kaikkeen makuun

PENTTI RAINER 
klo 21 alkaen

ILOTULITUS klo 00.00.

RUSKAMYYJÄISET   

TerveTuloa!
Järjestää Pudasjärven rauhanyhdistys

rauhanyhdisTyksellä
Juhontie 6

Pe 6.9.2019 klo 18
•  Buffet illallinen
•  Leivonnaisia
•  Arvonnassa mm.  
 Mökki 2 vrk levillä
•  Lapsille ohjemaa
•  Iltahartaus lopuksi

Optikon näöntarkastus 0€!

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

Lääkäriajat: to 19.9., ke 25.9. ja ke 2.10.

TerveTuloa 
TuTusTumaan 

syyskesän 
kehysuuTuuksiin!

Tehdään sinulle haluamasi ja 

tarvitsemasi silmälasit 

varmasti edulliseen hintaan!

HUOM! Pe 30.8. avoinna klo 9.00-14.30.

SIIVOUSTOIMET
Teemme erilaisia siivouksia asiakkaiden toiveiden mukaisesti

Vielä ehTii ikkunaT pesTä,  
muTTa ilmaT kylmenee jo.  
Vapaita työpäiviä löytyy työlistasta.

Soita ma-su klo 18 jälkeen 044 971 9161
(päivällä olemme asiakkaiden palveluksessa)

Tmi Kotipalvelu Aurinkotori
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

yriTTäJä! ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Rakkaamme

Jorma
OJALA 

s. 25.3.1931 Pudasjärvi
k. 26.7.2019 Pudasjärvi 
uskossa turvaten vapahtajaansa

Surusoittoa tuuli hiljainen soi,
on Herra ottanut omansa pois,
kotiin taivaan rauhaan iäiseen.

Rakkaudella ja kiitollisuudella puolisoa,
isää, pappaa ja isopappaa muistaen
Aini
Eero ja Salme

Mika, Hanna ja Leo
Mia, Jussi, Luukas ja Saana

Atte
Milka
sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme on siunattu läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Ensi sunnuntain kirkkovuoden aiheena 
on itsensä tutkiminen. Päivän evankeliu-
mitekstissä kohtaavat uskonharjoituksen 
ammattilainen, fariseus, sekä tavallinen 
”kaduntallaaja”, publikaani. Evankeliumi-
teksti kuljettaa jokaisen tärkeiden kysy-
mysten äärelle.  

Muutamille, jotka olivat varmoja 
omasta vanhurskaudestaan ja väheksyi-
vät muita, Jeesus esitti tämän kertomuk-
sen: ”Kaksi miestä meni temppeliin rukoile-
maan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani. 
Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja ru-
koili itsekseen: ’Jumala, minä kiitän sinua, 
etten ole sellainen kuin muut ihmiset, ros-
vot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo 
publikaani. Minä paastoan kahdesti viikos-
sa ja maksan kymmenykset kaikesta, siitä-
kin mitä ostan.’ Publikaani seisoi taempana. 
Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan 
taivasta kohti vaan löi rintaansa ja sanoi: 
’Jumala, ole minulle syntiselle armollinen!’ 
Minä sanon teille: hän lähti kotiinsa van-
hurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka it-
sensä korottaa, alennetaan, mutta joka it-
sensä alentaa, se korotetaan.” (Luuk. 
18:9-14)

Fariseuksen rukous alkoi oikein, niin 
kuin juutalainen rukous alkaa - Jumalan 
kiittämisellä. Mutta kiitoksen lisäksi hä-
nellä ei ollut muuta pyydettävää. Hän ei 
enää seisonutkaan Jumalan edessä, vaan 

harjoitti hartauttaan ihmisten edessä ja 
oli itse rukouksensa subjekti. Omat an-
sionsa hän esitti syyttämällä ja halven-
tamalla toisia ihmisiä rosvoiksi, huija-
reiksi ja huorintekijöiksi. Lisäksi hänellä 
oli ylimääräisiä ansioita. Vaikka laki mää-
räsi vain yhden paaston sovituspäivänä, 
hän paastosi kahdesti viikossa ja maksoi 
kymmenykset myös ostoistaan. 

Publikaanin rukous oli suorastaan 
epätoivoisen ihmisen nöyrä rukous. Sii-
tä todistuksena oli, että hän löi rintaan-
sa ja esitti lyhyen, mutta tosi rukouksen-
sa. Kun hän ei voinut mitenkään sovittaa 
syntejään, hän anoi Jumalalta vain armah-
dusta. Hän jätti kaiken Jumalan ratkaisun 
varaan, oli se sitten tuomio tai armah-
dus. Näin hänen rukouksensa subjekti oli 
Jumala.  

Kertomuksen fariseus on täynnä itse-
varmuutta ja omasta mielestään hän on 
parempi kuin kukaan muu - jopa Jumalan 
silmissä. Hän on koko elämällään omis-
tautunut uskonnollisten säädösten suo-
rittamiseen pikkutarkasti ja hän esiintyy 
voittajan elkein kaikkien huomion keski-
pisteenä. Sen sijaan publikaani jää muiden 
varjoon. Hän tietää olevansa toisten pilk-
kaama ja halveksuma. Hän lyö rintaansa 
ja vetoaa hiljaa Jumalan ihmeelliseen ar-
moon. Fariseuksen ja publikaanin syvim-
pänä eroavuutena ei ollut heidän erilai-

nen elämänsä vaan erilainen asenteensa 
Jumalan edessä. Ja lopulta vain publikaani 
oli Jumalan edessä. 

Kumpi sinä haluaisit olla – fariseus 
vai publikaani? Mikä on sinun asentee-
si, rukouksesi ja sanasi ihmisten ja Juma-
lan edessä? Oletko täynnä rakkautta vai 
oletko syntinen? Haluatko sinä tunnus-
taa Jumalan hyvän tahdon? Tarvitsetko 
sovitusta ja armoa? Vai haluatko raken-
taa omat säännöt, joilla petät vain itsesi?

Itsetutkiskelussa me joudumme koh-
taamaan oman pimeän puolemme. Peili, 
jonka varassa sen näemme, on Jumalan 
sana. Kehotuksessa itsetutkiskeluun nä-
kyy erityisesti Jumalan rakkaus. Rakkau-
den kaksoiskäsky ja kymmenen käskyä 
kiteyttävät sen, miten Jumala haluaa mei-
dän elävän. 

Me pyrimme joskus korottamaan it-
semme muiden yläpuolelle fariseuksen 
tavoin. Silloin unohdamme muiden ih-
misten olevan Jumalalle yhtä tärkeitä ja 
rakkaita kuin itsekin olemme. Sen sijaan 
meidän tulisi tutkia itseämme publikaa-
nin tavoin joka päivä ja luottaa siihen, 
että me voimme jättää kaiken Jumalan 
ratkaisun varaan. 

Helena Koivukangas, 
diakoni

Kahdenlaista tutkiskelua

Messu seurakuntakodissa su 1.9. kello 10, Rolf Heikkinen, 
Timo Liikanen, Keijo Piirainen.  Messu on katsottavissa suora-
na lähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. Messun jälkeen 
70-vuotiaiden juhla. 
Iltakirkko Sarakylän kappelissa to 5.9. kello 19, Rolf Heikki-
nen, Keijo Piirainen, Sarakylän kappelikuoro. Iltakirkon lopuk-
si iltatee.
Mikkonen-Sirola jazzkitaraduon konsertti kirkossa su 8.9. 
kello 14, Janne Mikkonen, kitara ja Pekka Sirola, kitara. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 €.
Kuorot: Kirkkokuoro to 29.8. kello 18 ja to 5.9. kello 18, Vox 
Margarita ke 4.9. kello 18.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 2.9. kello 18.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 5.9. kello 17.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 2.9. kello 11.

ALAKOULUIKÄISTEN SYKSYN 2019 LEIRIT JA RETKET:
Eräleiri 20.-22.9. Kangasjärven leirikeskuksessa 3.-7. 
luokkalaisille. Leirillä yövytään tuvassa sekä tarvittaessa 
seurakunnan kaminateltassa. Ilmoittautuminen leirille alkaa 
ma 2.9. ja päättyy ke 11.9.  Ilmoittautumiset kirkkoherran-
virastoon p. 08 882 3100 arkisin kello 9-14. Leirille mahtuu 
20 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneille lähe-
tetään leirikirje. Leiri on ilmainen. Lisätiedot leiristä: tiina.in-
keroinen@evl.fi / 040 571 4636 (ei ilmoittautumisia)
Syyslomaleiri 3.-6. luokkalaisille Hilturannan leirikes-
kuksessa 22.-23.10. Ilmoittautuminen leirille alkaa ti 1.10. 
ja päättyy pe 11.10. Ilmoittautumiset kirkkoherran virastoon 
p. 08 882 3100 arkisin kello 9-14. Leirille mahtuu 25 lasta il-
moittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneille lähetetään leiri-
kirje. Leiri on ilmainen. Lisätiedot leiristä: tiina.inkeroinen@
evl.fi / 040 571 4636 (ei ilmoittautumisia).
Syyslomaretki eskari- 6. luokkalaisille Leos leikkimaa-
han torstaina 24.10. Ilmoittautuminen retkelle alkaa tiis-
taina 1.10. ja päättyy perjantaina 11.10. Ilmoittautumiset 
kirkkoherran virastoon p. 08 882 3100 arkisin kello 9-14. 
Retkelle mahtuu 40 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Il-
moittautuneille lähetetään retkikirje. Retki on ilmainen. Lisä-
tiedot retkestä: tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636 (ei il-
moittautumisia). 

Perhekerho iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 2.9. kello 17.
Perhekerho ja kirkkomuskari seurakuntakodissa ke 4.9. kel-
lo 10-12.30. Kirkkomuskari kello 10-11, sen jälkeen jatkuu per-
hekerhona.
Seurakunnan lapsityö järjestää perheretken syyslomalla 
Leos leikkimaahan ti 22.10. Tarjoamme matkat linja-autolla 
sekä eväät linja-autossa. Leikkimaan liput perhe kustantaa itse. 
Lippujen hinnat 2v-17v/ 14,50 €, 1v-2v/ 9 €, alle 1v ja aikui-
set ilmaiseksi. Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille, paikko-
ja rajoitetusti.
Jeleppi seurakunnan lapsityö tarjoaa apua lapsiperheisiin. Voit 
varata lastenohjaajan kotiisi viettämään aikaa lasten kanssa sil-
lä aikaa kun esim. haluat hengähtää hetken, käydä kaupassa 
tai muilla asioilla. Olemme käytettävissä tiistaisin kello 12-15. 
Tule juttelemaan tai soita. Emmi 040 743 4896 tai Heli 040 868 
4730.
Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin kello 9.30-12 (aloit-
taa 30.8.), parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoi-
toon, pieni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lastenoh-
jaajille, Emmi Ilvo-Hepola  040 743 4896, Rauni Juntti 040 586 
1217, Heli Tauriainen 040 868 4730.
Rauhanyhdistykset:  Myyjäisseurat Ervastissa ry:n mökillä la 
31.8. kello 19 (Simo Kinnunen). Seurat Kurenalan ry:llä su 1.9. 
kello 16 (Jorma Vuorma, Olli-Matti Tervaniemi).
Haudattu: Jorma Ylitalo 83 v, Erkki Matias Lantto 81 v, Helga 
Anneli Nauha 80 v, Ritva Reeta Lapinlampi 77 v.

Suomen luonnon päivä 
Syötteen kansallispuistossa
Tänä kesänä luontokeskuk-
sen läheisyyteen valmistu-
nut Teerivaaran päivätu-
pa ja retkeilyreitti (4,5 km) 
avataan virallisesti Suomen 
luonnon päivänä 31.8.

Päivän ohjelma alkaa 
opastetulla luontomeditaati-
olla. Lähtö meditaatioretkel-
le tapahtuu kello 10 aikaan 
luontokeskuksen edustalta. 
Reitti kulkee Teerivaaran ta-
kalenkin kautta päivätuvalle 
(3 km), polku on paikoin hie-
man haastava. Kävelyn aika-
na keskitytään ympäröivään 
luontoon sekä omaan itseen. 
Mukaan tarvitset säänmu-
kaiset varusteet. Retkellä 
edetään rauhalliseen tahtiin.

Päivätuvalle voi patikoi-
da myös omaan tahtiin, ly-
hyemmän reitin pituus 1,5 
km/suunta. 

Ohjelma ja tarjoilu alka-
vat Teerivaaran päivätuvalla 
kello 11.30. Avajaisten kun-
niaksi Metsähallitus tarjo-

aa Teerivaaran päivätuval-
la makkarat ja kahvit 100:lle 
henkilölle. Pyydämme pai-
kalle saapuvia varautumaan 
kahvitarjoiluun oman kupin 
kera. Puolen päivän maissa 
päivätuvalla esiintyy akus-
tisesti yhtye Wilsoninpinta. 
Luvassa on tuttuja suoma-
laisia lauluja sekä yhtyeen 
omaa tuotantoa.

Päivän aikana Syötteen 
luontokeskus palvelee asiak-
kaita normaaliin tapaan kel-
lo 10-16. Vaihtuvana näytte-
lynä luontokeskuksella on 
esillä Eeva Mäkisen näyttely 
’Hetken valo’, joka on upea 
kurkistus kuvaajan koke-
miin hetkiin Pohjoismaissa. 

Luontokeskuksella hei-
näkuussa toimintansa aloit-

tanut Kahvila Korppi järjes-
tää Suomen luonnon päivän 
kunniaksi avajaiset. Kahvi-
lassa päivää vietetään iloi-
sissa merkeissä lettukestien, 
lohikeittolounaan ja muiden 
tarjousten merkeissä.

Tiedotus Syötteen 
luontokeskus 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

499
kg

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 29.8.-1.9.  ELLEI TOISIN MAINITA

KARINIEMEN   
kananpOjan  
fileepihviT
1 kg

SANTA MARIA   
pieneT  
maUSTepUrkiT
3-55 g (18,18-333,33/kg)  
ei mUSkOTTipähkinä, kardemUmma,  
cayennepippUri, lUOmU Tai WOrld BlendS

SAARIOINEN   
keiTOT 300 g ja 
laaTikOT
makSa, makarOni  
ja perUnaSOSe  
350-400 g (4,17-5,56/kg) 

INgMAN   
iSOT TUUTiT
daim, maraBOU, jäTTiS ja iSO S  
99-155 g (6,45-10,10/kg)

699
rS

5.- 1.- 1.-

ATRIA
naUdan  
jaUheliha 17 %
 1 kg

HäTäLä
TUOre  
lOhifilee
pakaTTU, nOrja  

VALIO
OivariiniT
500-600 g (5,00-6,00/kg)

 
irTOmakeiSeT

ATRIA
perheTilan  
kanan fileeSUikaleeT
250-300 g (6,67-8,00/kg) 

2
rs

3
rs

kilOn pakeTTi

kilOn raSia

erä

Ilman korttia 3,69 rs (6,15-7,38/kg)

-18%

899
kg599

pkT
Rajoitus: 2 pkt/talous Rajoitus: 2 fileetä/talous Rajoitus: 2 kG/talous

Rajoitus: 10 kpl/talous

Rajoitus:  
1 eRä/talous

Rajoitus:  
2 eRää/talous

6.-

-16% -8-48% -45-53%
Ilman korttia  1,99 rs (4,98-6,63/kg)

Ilman korttia 1,09-1,95 prk (21,64-430,00/kg) Ilman korttia 1,85-2,29 kpl (11,94-21,27/kg)

prk kpl

Nyt myös  
rajoitettu  

erä!

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJärVI

TäyTä SAnko
hAlUAmIllASI  

IrTomAkeISIllA!
SAnko 1 l, SIS. kAnnen

1 sanko/asiakas
voimassa niin kauan  
kuin sankoja riittää!

399
SankO

erä UlkOmyynniSTä 
perjanTaina 30.8.  klO 10 alkaen!

LOTUS SOfT EMbO 
Wc-paperi 24 rl  
+ LOTUS EMILIA 
TalOUSpaperi 12 rl 
+2 pakeTTia NESSU 
nenäliina 45 kpl 15.-

TaSarahaan

Koirille petotestauspäivä Rimmillä
Pudasjärvellä järjestettiin 
lauantaina 24.8. koirien pe-
totestaustapahtuma Rimmin 
kentällä. Testaajana toimi 
Asko Sorvo. Koirilla olivat 
testattavina konepetoina 
susi, karhu ja ilves.

Testiin osallistui 17 eri ro-
dun edustajia ja sekarotui-
sia seitsemän koiraa. Testejä 
tehtiin yhteensä 30. Testatta-
via petoja olivat karhu, susi 
ja ilves. Koiria oli ilahdutta-
van monipuolisesti ja jokai-

nen testi oli omanlaisensa. 
Päivän testeissä nähtiin mm. 
upea englannin vinttikoira, 
josta petotestaaja Asko Sor-
vo totesikin, että Pultti oli 
tähän mennessä hänen tes-
taamistaan englanninvintti-
koirista paras toiminnaltaan. 
Monta hienoa suoritusta 
nähtiin myös pentukoiril-
ta. Sorvo antoi jokaiselle pa-
lautteen testistä sekä suul-
lisesti ja kirjallisesti, testistä 
sai myös diplomin. 

Petotesti on yksi kaikil-
le koirille soveltuva luon-
teentestaukseen keino, joka 
on tarkoitettu kaikille koi-
rille. Joka ikinen koira, joka 
liikkuu luonnossa lenkkeil-
len, tai vaikkapa vahingos-
sa pääsee karkaamaan, voi 
kohdata luonnossa pedon. 
Tämä ei tietenkään katso 
ikää tai rotua. Testissä käy-
tetään myös kasvattajien toi-
mesta pentuja. 

Testissä käytettiin oikei-

ta petojen jätöksiä ja karvo-
ja hajulähteenä, joten jatkos-
sa kun ja jos koira haistaa 
metsässä pedon jätöksen, se 
osaa reagoida jo sen perus-
teella. 

Testeissä käytettävät koi-
rat reagoivat jokainen omal-
la tavallaan. Etukäteen on 
hankala sanoa, miten käy. 
Koira voi yrittää karkot-
taa pedon, pitää sen paikal-
laan, ilmoittaa pedosta tai 
valitsee paon. Nämä ovat 
hyviä vaihtoehtoja, koska 
näissä säilyy toimintakyky. 
Jos koira menee toiminta-
kyvyttömäksi ja lamaantuu 
paikoilleen, niin se on huo-
no vaihtoehto. Jotkut koirat 
ovat liian rohkeita ja saatta-
vat jopa yrittää käydä kiin-
ni petoon. Luonnossahan 
näissä tapauksissa koirasta 
monesti tulee kuollut koira. 
Arka koira ei ole muita huo-
nompi testissä. Koira voi 
huonossa tapauksessa valita 
myös antautumisen.

Sovimme jo uuden tes-
tipäivän ensi vuoden kesä-
kuulle, joten sitten pääsee 
seuraavan kerran testaile-
maan.

Tuija Vikström, 
kuvat Air-MoilanenPultti, englanninvinttikoira, omistaja Tiina Savela. Kuvassa Pultin kanssa Kimmo Savela.

Reikon Q-kymmenen, saksanpaimenkoira, omistaja Johan-
na Raatiniemi.

Lilli, pohjanpystykorva, omistaja Jarkko Kansanoja. Ku-
vassa Lillin kanssa Virpi Kansanoja.

Sekarotuinen pentu, omistaja Veli-Heikki Ylikoski.
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAi-lAuANTAi
30.-31.8.

mAANANTAi-ToRsTAi
2.-5.9.

3 kpl

995,-

1395,- 790,-

souTuvENE
450 vihreä

3895
pari

TAsAPERÄvENE 
410

AiRoT 
240 cm

iso KANooTTi

NAAmiovERKKo
3*1,5m

1290
Savotta
AsEPussi/
PiENi REPPu

8750

Savotta
mETsÄsTÄJÄN 
PuuKKo

690
Savotta
RETKisAhA 995

KuivAPussiT
(2,4,8L)

799
Airam
TERmoKsET
Alkaen

1295
Safari
KAhluuhousuT

3900
Sorsa
houKuTusliNTu

1000

279

149

100 995

599
pkt

349 1000350

289

299

199

159

100

069

995
kg

100

raj. erä

895
kg

Tuoreet porsaan
KylJyKsET

Irto KARJAlAN-
PAisTi

595
kg

595
kg795

kg

Tuore 
mERimuiKKu

499499
pss

259
kg

2 filettä/talous

399

1495
kg

JAuhElihA
siKA-NAuTA

pkt

299

2 kg/
talous

kg

kpl

369

kpl

kg

prk

995

pkt

kg kg

299
kpl

pkt

kg

159

Kariniemen
bRoilERiN 
KoiPiREisi 
3 kpl/ras 
marinoitu

100

299

199
pkt

ras

pkt

kg

199
pkt

2 pkt/talous

kpl

pyynti-
varaus

2 pss/talous

pss

2 kg/
talous

mA-Ti 2.-3.9.      KE-To 4.-5.9.

PullaPirtti
Possu-
muNKKi

RAuTAosAsTolTA

Tuore
Norjan
lohifilEE

Kananpojan
sisÄfilEEPihviT

400-500 g
naturell, hunaja tai 
karpalo-rosmariini

PE-To 30.8.-5.9.

Presidentti
KAhvi

500 g, 
suodatinjauhatus, 
paahto tummuus 3

2 kpl

Keski
vANilJA-
RiNKEli
378 g

villE 
vAllAToN
24x35 g
vanilja-päärynä

Arla perinteiset 
JoguRTiT
150 g

Valio
olTERmANNi

viiPAlE-
JuusToT

270-300 g

Atria
KAisER-
vuRsTi
palana

kpl

Eldorado
hEdElmÄ-
cocTAil
825/490 g

Creamy 
hERKuTTElu-
JÄÄTElöT
850 ml

Airam
PAlo-
vARoiTiN

Kivikylän
mAAlAis-
KiNKuT 
palana ja siivuina

PE 30.8.                  lA 31.8.

Porsaan 
gRilli-
KylJyKsET

Ristorante
PizzAT
320-385 g

AvAimENTEKo JA 
luKKo-

TARviKKEET

Atria 
muusi-
ATERiAT
300 g

795
kg

Saarioinen
PizzAT

200 g

Hyvä
NAuTA-
JAuhElihA

Siemenetön
vEsimEloNi
koko palloina

Kokki-
kartanon
KEbAb-

hAmPuRi-
lAiNEN 

175 g

Punainen
PAPRiKA

Hollanti

Suomalainen
omENA

Geneva Early

kg

HK
uuNi-
lENKKi
400 g

Prego
TuhKAimuRi  
1200 W

3995

Nescafe
PiKAKAhvi
100 g, original

iRTo-
KARKiT

069
Dansukker
TAlous-
soKERi
1 kg

Naudan
PAisTi-
JAuhElihA

pss

ERÄNKÄviJÄllE

Oululainen
PullAvA

450 g
viipaloitu

Valio
voi 500 g
normaali-
suolainen

Findus 
woK 
vihANNEKsET
450-500 g

Weetos
suKlAAmuRoT
375 g

HK
KAbANossi

gRillimAKKARA
400 g

original

125,-

Markki
TAiTTuvA
mATToTEliNE

65,-

Sievin 
Kumi-
sAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

399

sPRAy- 
mAAliT 
perusvärit

pkt

KAAsuPATRuuNA
190 g UGAS

199

JÄÄhdyTiN-
NEsTE 100%
3 l

10 l

899

2590

675

3 pkt

3 prk

laktoositon 4,99 ras
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Tervetuloa 
Venetsialaisiin!

Venetsialaiset Jyrkkäkoskella
la 31.8.2019 klo 20-02Lions Club Pudasjärvi ry

Ruokaa, 
juomia, tanssia, 

kokko ym. 
ohjelmaa 
runsaasti!

Hyvällä yhteistyöllä Venetsialaiset Jyrkkäkoskelle
Elokuun viimeisenä lauan-
taina ovat LC Pudasjärven 
ja Pudasjärven Urheilijoi-
den järjestämät Venetsialaiset 
Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sessa muodostuneet jo perin-
teisen mukavaksi syyskesän 
tapahtumaksi. Vuosittain pai-
kalle saapuu 800 -1300 hen-
kilöä. Jos sääennusteeseen 
uskotaan, niin poutaisessa 
säässä saamme viettää veden, 
tulen ja valon juhlaa. Paikal-
le odotetaan iloista juhlakan-
saa. Juhlijoille on järjestetty 
maksuton nonstop linja-au-
tokuljetus Jyrkkäkoskelle kel-
lo 19.45 alkaen Ravintola Ku-
renkosken edestä.

Vierailijoille tarjotaan 
erittäin hyvät puitteet
Pudasjärven Urheilijat ovat 

mielellään mukana tapahtu-
man järjestämisessä. Yhteis-
työ LC Pudasjärven kanssa 
on sujunut erittäin hyvin. Ur-
heiluseuran ansiosta paikal-
le saadaan suuri joukko myös 
järjestyksenvalvojia.

-Yhteinen tavoitteemme 
on saada yleisö viihtymään ja 
saapumaan paikalle kauem-
paakin. Venetsialaisissa tava-
taan ystäviä, vanhoja tuttuja 
ja tutustutaan uusiin ihmisiin. 
Ympäristö valaistaan kauniis-
ti, juhlakokko sytytetään kel-
lo 22.45, tulet palavat vetten 
päällä ja pimeässä illassa näh-
dään myös näyttävä kesäkau-
den päättävä ilotulitus kello 
23.45. 

-Alueella on ruokailuteltta, 
missä Niemitalon Aki tarjoi-
lee kala- ja liharuokaa. Lisäksi 
löytyy tutuilta paikoilta kios-

ki ja grilli. Baarit B-oikeuksi-
neen ovat ulkona Hikimajan 
vieressä, Diskossa ja ulkola-
valla. Juhlaan saapuvien kan-
nattaa varata käteistä rahaa, se 
nopeuttaa palvelua eri myyn-
tipisteissä. Venetsialaisissa on 
myös perinteisesti ”pankki 
automaatti”, missä voi käydä 
kortilla vaihtamassa käteistä.

Tämän vuoden Venetsia-
laisissa tanssikansaa viihdyt-
tää tanssiorkesteri Tukkijät-
kät. He soittavat monipuolista 
ja tanssittavaa musiikkia. Ul-
kolavalla lauletaan karaokea, 
karaoke-emäntänä toimii mo-
nivuotisella kokemuksella 
Maarit Hallikainen. Illan aika-
na kuullaan myös Karaokeke-
sän 2019 -kilpailun finaali. Ke-
lohirsinen Revontuli Disko, 
mikä on pääosin rakennettu 
maan alle, on vertaansa vailla. 

Kirsi Hanhela on tuttu Venetsialaisissa ”kasöörinä” eli kä-
teisen puuttuessa Kirsin hoitamasta urheiluseuran palvelu-
pisteestä saa pankkikortilla juoma- ja ruokalippuja. 

Siellä työnsä osaava DJ LEILA 
viihdyttää juhlavieraita.

Jyrkkäkosken huvikes-
kus rakennuksineen ja ym-
päristöineen on näkemisen 
ja kokemisen arvoinen paik-
ka. Tämän huomaavat erityi-
sesti ulkopaikkakuntalaiset, 
joilta tanssinharrastajilta tu-
lee toistuvasti kehuja ja kii-
tosta, niin hyvästä tanssisalin 
lattiasta kuin iloisesta ja ys-
tävällisestä palvelusta. Myös 
orkesterit kiittelevät sujuvas-
ta yhteistyöstä. Monelle juh-
lijalle paikka on nostalginen, 
sillä moni on nuoruudessaan 
käynyt Jyrkkäkoskella viettä-
mässä mm. juhannuksia. Jyrk-
käkosken huvikeskus tarjoaa 
hyvät puitteet myös Venetsia-
laisille. 

Järjestäjien puolesta luva-
taan, että Jyrkkäkosken hu-

Venetsialaiset ovat veden, valon ja tulen juhla. Vakiintu-
neen käytännön mukaisesti Venetsialaisia on tapana pitää 
kesäloma- ja mökkeilykauden päättäjäisinä elokuun vii-
meisen viikonlopun lauan-tai-iltana. Pimenevä ilta, vesi 
ja tuli ovat elementit, jotka luovat oman, vertaansa vailla 
olevan tunnelman kesäkauden päätösjuhlaan.

Lions Club Pudasjärvi järjestää yhteistyössä Pudasjär-
ven Urheilijoiden kanssa jo 10. venetsialaiset Jyrkkäkos-
ken perinteikkäässä huvikeskuksessa. Ohjelmaa riittää 
totuttuun tapaan koko viikon-lopuksi. Venetsialaisviikon-
loppu alkaa nuorten tapahtumalla perjantai-iltana. Lau-
antaina päivällä ovat vuorossa lasten Venetsialaiset, jossa 
ohjelmaa riittää koko perheelle. Lauantai-ilta puolestaan 
huipentuu Venetsialaisten iltajuhlaan.

Venetsialaiset ovat kuuluneet viime vuosikymmenen 
ajan LC Pudasjärven tarjoamaan palveluun. Tapahtumat 
ovat siten vakiinnuttaneet asemansa pudasjärvisenä iloi-
sena kesäkauden päättävänä tapahtumana.

LC Pudasjärvi on tehnyt paikkakunnalla vapaaehtoista 
palvelu- ja hyväntekeväisyystyötä osana koko Suomen kat-
tavaa ja maailmanlaajuista organisaatiota jo pitkään. Käyn-
nissä on LC Pudas-järven 55. toimintakausi, joten palvelul-
la ja hyväntekeväisyydellä on Pudasjärvellä jo pitkä historia. 
Toiminnasta karttunut tuki on viime vuosien aikana painot-
tunut pääasiassa nuorisotyöhön ja veteraanien tukemiseen. 

Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille ja talkoolaisille. 
Te teette Venetsialaisten toteuttamisen mahdolliseksi. Ja en-
nen kaikkea kiitokset jo etukäteen kaikille teille, jotka osallis-
tutte tähän hie-noon tapahtumaan. 

Tervetuloa nauttimaan Venetsialaisista 
tulevana viikonloppuna Jyrkälle!

Juha Timonen
LC Pudasjärvi presidentti 2019 – 2020

Juha Timonen aloitti heinäkuun 
alusta vuoden kestävässä
LC Pudasjärven presidentin tehtävässä. 

Venetsialaisiin lauantai-
na 31.8. järjestetään mak-
suton nonstop –kuljetus 
Nevakiven linja-autolla. 
Lähtöpysäkki on Kurenalla 
Oikopolulla ja päätepysäk-
kinä on Jyrkkäkosken ylä-
portti. Kyyditykset alkavat 
kello 19.45. Myös matkan 
varrelta on linja-autopysä-
keiltä mahdollista nousta 
kyytiin. Jyrkkäkoskelta pa-
luu nonstoppina, ja tilaisuu-
den päättyessä tarpeen edel-
lyttämällä tavalla. Viimeisen 
kuljetuksen arvellaan lähte-
vän takaisin kello 2.00.

Henkilöautojen pysäköinti-
paikkana on huvialueen vierei-
nen soramonttu. Asuntoautoil-
la on mahdollista pysäköidä 
huvialueen läheisyydessä ole-
valle tenniskentälle.  Huvialu-
een läheisyyteen yläportille 
voivat kulkea ainoastaan kulje-
tuksesta huolehtiva linja-auto, 
taksit sekä viranomaiset.

Muistutamme myös, että ti-
laisuus on K18 ja tapahtuma-
alueelle ei saa tuoda omia al-
koholijuomia.

LC Pudasjärvi, 
Pudasjärven Urheilijat ry

vialue on upeassa värivalais-
tuksessa pimenevässä illassa 
ja kaikille löytyy taatusti mie-
luisaa illanviettoa hyvän mu-
siikin ja ruuan parissa.

Tervetuloa viettämään 
upeaa iltaa!

Kirsi Hanhela
Puheenjohtaja, 
Pudasjärven Urheilijat ry

OSALLISTU VENETSIALAISTENARVONTAAN: 
Pääpalkintona 500 euron matkalahjakortti haluamaasi kohteeseen. 

OSTAMALLA PÄÄSYLIPUN VENETSIALAISIIN!

Kuljetusaikataulu
Lauantai 31.8.2019

Kurenalus; Oikopolku  
lähtö kello  
19.45
20.15
20.45
21.15
21.45
22.15
 

Jyrkkäkoski; pääportti
lähtö kello
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30

lähtö kello
23.00
23.30
24.00
00.30
01.00
01.30
02.00

lähtö kello
22.45
23.15
23.45
00.15  

Venetsialaisten liikenne ja pysäköinti

Tule! Näe! 
Koe!

Suora yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat
Roininen Suvi 010 257 1905
Illikainen Katri 010 257 1949
Outila Hanne 010 257 1917

Rahoitus
Luukkonen Tuija 010 257 1933
Semin Tiina 010 257 1910

Rahoitus, sijoitus
Graber Soile 010 257 1939

Yritysrahoitus
Alatalo Riikka 010 257 1935
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus
Löppönen Seppo 050 560 2581
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901
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Kaikki maa-ainekset tie-, talo-, ja 
piharakentamiseen sekä 
auto- ja konepalvelut 
kokemuksella ja ammattitaidolla.
Myös kalliomurskeet.

kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 0400 687 234 
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 754 9834 

j.riekki@khriekki.fi • www.khriekki.fi

Kauppatie 1 L 3 Pudasjärvi (samassa talossa Apteekki).

LääKäriAsemA 

mediPudAs 

medipudaksen hinta 
vuosimaksu 
59 €/henkilö

OTA YHTeYTTä
Tarja Hiltunen
p. 044 728 7722
tarja.hiltunen@medipudas.fi

www.medipudas.fi

AuKiOLOAJAT: 
ma-pe 9-16.30  

TYöTerveYsHuOLTO
• Hoitoonpääsy on nopeaa

• Hoito on tehokasta

• Kaikille edullista

• sujuva ja nopea  
työterveyshuolto säästää 
aikaa ja rahaa

• Työterveyshuollon  
järjestämisvelvollisuus 
koskee kaikkia työantajia

”Työterveyshuolto 

räätälöidään yksilöllisesti 

yrityksen tarpeisiin”

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. info@ravintolamerita.fi

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-21

VENETSIALAISET LA 31.8.
TARJOUKSEMME:

Pieni olut 0,33 l  4 €
Iso olut 0,66 l  7 €

Baarimestari ja 
portsari paikalla. 

ANNISKELUOIKEUdET!

JATKOAIKA:
Perjantaisin ja lauantaisin 
olutta ja muita janojuomia 

klo 04 saakka.

Pieni lonkero/siideri 5 €
Iso lonkeri/siideri  7 €

SOITA JA TILAA 044 337 7833!

Venetsialaisissa Revontu-
li Discon Dj kopin valtaa DJ 
LEILA. Luvassa on kaikki 
kovimmat hitit 80- ja 90-lu-
vulta. Eli nyt kaikki sankoin 
joukoin juhlimaan syyske-
sän juhlaa Revontuli Dis-
coon. Paikasta löytyy myös 
omat Facebook-sivut, joihin 
voi jo nyt käydä jättämäs-

Revontuli-discossa menoa aamuyölle saakka

Venetsialais-juhlassa 
Revontuli Discon Dj kopin 

valtaa DJ Julian Adams.

sä biisitoiveita. Discomenot 
alkavat kello 20 ja kestävät 
yöhön kello 02 asti. Discoil-
lan järjestää LC Pudasjärvi ja 
Pudasjärven Urheilijat.

Nuorten Venetsialaiset perjantaina
myös omat Facebook-sivut, 
joihin voi jo nyt käydä jät-
tämässä biisitoiveita. Nuor-
ten Venetsialaistapahtuma 
alkaa kello 21 ja vauhdik-
kaat discomenot kestävät 
kello 02 saakka. Discoillan 
järjestää Pudasjärven Ur-
heilijat.

Revontuli Discon musiikista vastaavan DJ LEILAn mukaan 
luvassa on tämän päivän kovimpien hittien lisäksi myös 
uunituoretta musiikkia Suomesta ja maailmalta.

Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sessa juhlitaan perjantai-
na 30.8 Revontuli Discossa 
nuorten kanssa venetsia-
laisia ja luvassa on taatusti 
yksi tämän kesän kovimpia 
iltoja. Illan musiikista vas-

taa DJ LEILA. Luvassa on 
jälleen aivan uunituoretta 
musiikkia Suomesta ja maa-
ilmalta, unohtamatta tieten-
kään tämän päivän kovim-
pia hittejä.  Jyrkkäkosken 
Revontuli Discolle löytyy 

Lasten venetsialaisissa monenlaista tekemistä
MLL Pudasjärven yhdistys 
järjestää Jyrkkäkosken hu-
vikeskuksella Lasten Venet-
sialaiset lauantaina 31.8. kel-
lo 10 alkaen. Tapahtuma on 
kolme tuntinen edellisvuosi-
en tapaan. Tapahtumassa on 
monenlaista tekemistä lapsil-
le, mm. poniajelua, lasten dis-
co, keppari- ja polkuautora-
dat odottavat kuljettajia sekä 
pehmoja bongattavana. Vat-
san täytteeksi on myytävä-

nä nuotiomakkaraa, hattaraa, 
poppareita ja lättyjä. Yh-
distyksen oma Sulevi-kettu 
odottaa innolla tulijoita mu-
kaan nauttimaan kesäkauden 
päättäjäistapahtumasta.

Viime vuoden 
tapahtumassa yleisö 

seuraa taikurin esitystä. 
Myös MLL Pudasjärven 

yhdistyksen oma maskotti 
Sulevi oli yleisön joukossa.

Tanssimusiikista vastaa Tukkijätkät Kuusamosta
Venetsialaisten tanssimusii-
kista vastaa Tukkijätkät or-
kesteri, joka on perinteistä 
tanssimusiikkia soittava yh-
tye Kuusamon Murtovaaras-
ta, oululaisin vahvistuksin. 
Paitsi että heidän soittoaan 
on kiva kuunnella, myös 
esiintymistä on mukava kat-
sella, koska meininki on niin 
irtonaista ja rentoa. Orkes-
terin ”alkuasukas”, hanu-
risti Timo Väisänen, ker-
too aloittaneensa muusikon 
uransa jo niin kauan sitten, 
ettei enää muistakaan. Sil-
loin toki muissa kokoonpa-
noissa, kun tanssiorkeste-
ri Tukkijätkät perustettiin 
1990-luvun loppupuolella. 
Orkesterin peruskokoonpa-

nona on trio, jossa Timon li-
säksi vaimonsa Jonna Väisä-
nen soittaa komppikitaraa ja 
toimii orkesterin pääsolis-
tina sekä oululainen Jukka 
Honka musisoi kosketinsoit-
timissa ja hän myös laulaa. 

-Kun lähes 20 vuotta on 
tapahtumia kierretty, on se-
kaan mahtunut kaikenlais-
ta muutosta. Aiemmin keik-
koja tehtiin ympäri Lappia, 
mutta nykyään pyritään 
kiertämään 300 km:n säteel-
lä, yöksi kotiin -periaatteel-
la, kertoo Timo Väisänen. 
Tanssikansan toivemusiikis-
ta hän kertoo sen verran, että 
hidas valssi on toivelistalla 
joka keikalla ja kuuluu oh-
jelmistoon. Paluutulokkaa-

Tukkijätkät oli esiintymässä Jyrkkäkoskella myös vuoden 
2012 Venetsialaisissa.

na on tanssijoitten toivelis-
talle tullut myös masurkka, 
joka niin ikään löytyy Tukki-
jätkien ohjelmistosta. Keik-
kakalenteri on Tukkijätkillä 
ollut täyteen myytynä koko 
kesän ajan ja Pudasjärvel-
läkin he ovat tanssittaneet 
yleisöä useammassa eri pai-

kassa. Keikkoja riittää vii-
konloppuisin vielä pitkälle 
syksyyn. 

Venetsialaisissa saamme 
nauttia Tukkijätkien musii-
kista ja tanssia heidän tah-
dittamanaan Jyrkkäkoskella 
kokonaisen pitkän illan kel-
lo 20–01.30.

Tulishow Jyrkkäkoskella
Venetsialaisissa nähdään pu-
dasjärveläisen Juha Merta-
lan, taiteilijanimellä JuMe:n, 
tulishow. Hän kertoi harjoi-
telleensa tulen kanssa esiin-
tymistä ja yhdistänyt sii-
hen myös musiikkitaustan. 
Pudasjärvellä Mertalan tu-
lishow nähtiin mm. heinä-
kuussa Open Stage tilaisuu-

dessa torilla. Mertala kertoi 
nikkaroineensa kotonaan au-
totallipajassa pyörivän tuli-
kilven, tulimiekan, tulipoit 
sekä tulikepin, jonka avulla 
on mahdollista toteuttaa tu-
len nielemistä ja puhaltamis-
ta. Esityksen taustalla soivan 
musiikin hän on myös teh-
nyt itse.

Pudasjärveläi-
sen Juha 
Mertalan 
tulishow 

nähdään Ve-
netsialaisissa. 
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JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

• VAKUUTUSYHTIöIDEN   
 TYöT
• VAHINKO- 
  TARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN  
  HUOLLOT

Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi 
• Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIöIDEN 
HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

PL 53 (Puistotie 2), 93101 Pudasjärvi. 
Puh. (08) 822139

asuntoinsinoorit@pp.inet.fi

Asunto- ja 
urakkatuotantoa

kahvila-Ravintola Tulitauko

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi. P. (08) 833 114, 050 461 6543

Palvelemme
JOKA PÄIVÄ

8.00-21.00
Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!

UUSI ISO PERHEMARKET 
AVATTU!

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

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

Lions-nuorisovaihto on 17 
- 21 -vuotiaiden nuorten ly-
hytaikaista, pääasiassa kesä-
aikana tapahtuvaa, eri mai-
den elämään ja kulttuuriin 
tutustuttavaa toimintaa. Se 
koostuu tyypillisesti perhe-
jaksosta ja kansainvälises-
tä nuorisoleiristä tai pelkäs-
tään perhejaksosta. Vaihdon 
kokonaiskesto (perhe + lei-
ri) on Euroopan maiden kes-
ken tapahtuvassa vaihdos-
sa noin kolme viikkoa ja eri 
maanosien välisissä vaih-
doissa noin 4-5 viikkoa. 
Kansainväliset nuorisolei-
rit, joihin osallistuu nuoria 
useista maista, kestävät tyy-
pillisesti noin 7-10 päivää.

Perhejakson aikana nuori 
asuu kohdemaassa yhdessä 

tai useammassa perheessä 
perheenjäsenen tavoin. Täl-
löin hän näkee ja omakoh-
taisesti kokee kyseisen maan 
arkipäivän elämää ja tapo-
ja. Hyvin usein isäntäperhe 
tutustuttaa nuorta lähiym-
päristöönsä normaalia ar-
kielämää runsaammin. Lei-
rijakson aikana nuorilla on 
tilaisuus tutustua muiden 
kuin kohdemaan nuoriin ja 
heidän elämäänsä. Tyypilli-
sesti leireillä on nuoria 10-20 
maasta. Järjestetyn ohjelman 
lisäksi leirien tärkeä anti on 
nuorten keskinäinen toimin-
ta ja sitä kautta tutustumi-
nen toisiinsa. Nuorisovaih-
dossa nuoret ja perheet sekä 
nuoret keskenään solmivat 
usein elinikäisiä ystävyys-

suhteita yli maiden rajojen.
Nuorisovaihto on kaksi-

suuntaista. Suomesta lähtee 
vuosittain noin 200 nuorta 
ja tänne saapuu 140 nuor-
ta. Suomella on lions-nuo-
risovaihtoa noin 40 maan 
kanssa. Lähinnä Australias-
ta ja Malesiasta on Suomeen 
tullut vuosittain muutama 
nuori joulu-tammikuussa.

L-piiristä (Lappi ja Koil-
lismaa), johon Pudasjärvikin 
kuuluu, on viimevuosina 
lähtenyt vaihtoon vuosit-
tain puolikymmentä nuorta. 
Vaihtokohteista voi esittää 
toivomuksia, näitä pyritään, 
mutta varmin tapa päästä 
vaihtoon on lähteä avoimin 
mielin ja hyväksyä mikä ta-
hansa maa, jota esitetään. 

Nuorisovaihto toimii 
myös toiseen suuntaan. Pu-
dasjärvellä oli tänä kesä-
nä Timo Kerälän perheessä 
kaksi nuorta Yhdysvallois-
ta. Nämä nuoret osallistui-
vat Kokkolan kansainväli-
selle nuortenleirille. Leirejä 
on Suomessa vuosittain 4-5, 
L-piirin seuraava leiri järjes-
tetään Pudasjärvellä talvel-
la 2021. Lions club Pudasjär-
vi on ollut aktiivinen myös 
nuorisovaihdon suhteen ja 
meiltä onkin lähtenyt nuo-
ri vaihtoon lähes vuosittain 
koko 50-vuotisen toiminnan 
ajan.

Aki Niemitalo 

Nuorisovaihdon kautta kansainvälisiä 
ystäviä jopa elinikäisesti

"

1,25 € / puh + 1,00 € / min + pvm

puDasjäRVen Taksiasema

0100 84 250

70€

koko 50x400 cm
(12 m lipputanko ja sitä lyhyempi)

50€

Viirien tuotot käytetään pudasjärveläisten nuorten ja vanhuksien hyväksi.

Pudasjärvi -pitäjäviiri

VIIREJÄ MYY: 
Perhemarket, Pietarinlantie 48, 

Pudasjärvi ja 
Lion Eero Ahonen p. 040 530 2536.

koko 50x500 cm
(yli 12 m lippitanko)

LC Pudasjärvi ry

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Veden, tulen ja valon juhla

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02
La 31.8.2019

Lavalla tahdit takaa tanssiorkesteri 

TUKKIJÄTKÄT

Maksuton bussikuljetus
Kurenalta non stoppina 
alkaen klo 19.45

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 
Tule! Näe! Koe!

Tervetuloa!lipuT eNNaKKooN 15 €, poRTilTa 20 €
K-18

LasTen 
VeneTsIaLaIseT
la 31.8. klo 10-13

Järjestää MLL Pudasjärvi

Ohjelmassa mm. 
disco, poniajelua, 
kasvomaalausta, 

ongintaa... 
Myynnissä vohveleita, 

makkaraa ja MLL-tuotteita  

nUorTen 
VeneTsIaLaIseT

pe 30.8. 
Disco klo 21-02
Järjestää  Pudasjärven Urheilijat

arvonta pääsylipun 
lunastaneiden kesken! 

Kaikkien pääsylippujen 
ostajien kesken arvotaan 

500 € matkalahjakortti.

Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 Pudasjärvi

alueella 
ravintolapalvelut!

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

Järjestää: Lions Club Pudasjärvi  
yhteistyössä Pudasjärven Urheilijat 

PUDASJÄRVI -lehti

Rakennustarvike- ja
Konevuokraus 

Rautio Oy

PUDASJÄRVI
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Nuorisovaihtoreissu upea kokemus - suosittelen kaikille
Pudasjärveläinen lukiolainen Miro Junna oli 

kolmen viikon nuorisovaihtomatkalla Italiassa 
LC Pudasjärven tuella. Julkaisemme hänen 

matkakertomuksensa.

Olin Italiassa kolme viikkoa 
Lions Clubin järjestämän 
nuorisovaihto-ohjelman 
kautta 29.6 - 21.7. Matka jän-
nitti etukäteen jokseenkin 
paljon, mutta siinä vaihees-
sa, kun lähtö koitti, jännitys 
oli jo laantunut. No eipä täs-
sä kuitenkaan vastoinkäymi-
sittä selvitty, vaan ne alkoi-
vat heti Oulun lentokentällä. 
Lentoni oli hieman yli viisi 
tuntia myöhässä, jonka seu-
rauksena jatkolentoni pe-
ruuntuivat, eli olin “jumis-
sa” Helsingissä. Siinä sitten 
rupesin varailemaan uusia 
lentoja kohti Bolognaa. Suo-
ria lentoja Bolognaan ei Hel-
singistä lähtenyt, mutta sain 
lennot seuraavalle päivälle 
Prahan kautta. Pienistä ai-
kataulun muutoksista huo-
limatta matka lähti käyntiin 
hyvin.

Mahtavia kokemuksia
Bolognaan saavuttuani isän-
täperheeni oli minua vastas-
sa lentokentällä. Sieltä läh-
dimme heidän Porschellaan 
kohti Imolaa. Perheeni asui 
noin viiden minuutin pääs-
sä Imolan keskustasta, alue 
oli lähes maaseutumaista 
ja todella kaunista. Ensim-
mäinen ilta kului nopeas-
ti, pihvi-illallinen Bolognan 
keskustassa ja sitten nukku-
maan. 

Toisena aamuna noin 
kello kuudelta lähdimme 
käymään aamiaisella pai-
kallisessa kahvilassa, joka 
oli tupaten täynnä. Tällöin 
koin ensimmäisen kulttuu-
rishokkini. Perinteinen ita-
lialainen aamiainen koostui 
lähes ainoastaan makeas-
ta, kuten Nutella täytteisis-
tä munkeista ja viinereistä, 
ei siis paljon kaurapuuroa 
ja ruisleipää näkynyt, tai oi-
keastaan mitään suolapitois-
ta. Aamiaisen jälkeen lähdin 
perheen äidin kanssa koh-
ti Italian itärannikkoa, isän 
jäädessä hoitamaan yrityk-

sensä hommia. Sieltä per-
he oli vuokrannut yksiön ja 
talossa oli jopa oma hiekka-
ranta, eli kelpasi viettää seu-
raavat päivät. Mukana ran-
nikolla oli myös muutamia 
perheen poikien kavereita. 
Lämpöä oli tuolloin noin 35-
40 astetta, ja merivesi noin 
30 asteen pintaan. Seuraa-
vat päivät vietin siis rannalla 
makoillen, uiden ja nukku-
en. Eräänä päivänä kävim-
me Mirabilandia nimisessä 
huvipuistossa, jota on povat-
tu jopa Euroopan parhaak-
si, ja kyllä, se oli. Kävimme 
myös ajamassa kilpaa per-
heen poikien ja heidän kave-
reidensa kanssa minimoto-
pyörillä. Olisi todella paljon 
kerrottavaa, mutta kaikkea 
en voi luetella. Mahtavia ko-
kemuksia siis jo muutaman 
päivän oleskelun jälkeen. 

Imolan F-1 rata 
Rannikolta palattuamme 
Imolaan kävimme katsomas-
sa paikallisia nähtävyyk-
siä, joista ehkä tunnetuin 
on Imolan Formula 1 - rata, 
jossa Ayrton Senna meneh-
tyi vuonna 1994. Paikalle oli 
pystytetty monumentti Sen-
nan muistolle. Paikalla vuo-
sittain sadat tuhannet ihmi-
set käyvät muistelemassa 
Sennaa. Tämän jälkeen aje-
limme ympäri kaupunkia ja 
illalla lähdimme syömään 
noin 30 kilometrin päähän, 
vuoren huipulla sijainneel-
le pitsaravintolalle. Pitsojen 
hinnat suomeen verrattuna 
olivat halpoja, sillä hinnat 
olivat kolmesta kuuteen eu-
roon. Hintataso oli kaupois-
sa oli myöskin melko halpaa, 
riippuen tietenkin tuottees-
ta, esimerkiksi litran vesi-
pullolla hintaa oli 20 sent-
tiä ja esimerkiksi Coca Colan 
hinta kahden litran pullol-
le reilun euron. Kävimme 
muutaman kerran syömäs-
sä jäätelöravintoloissa, jois-
sa hintaa kolmen maun JÄT-

TI pallo hässäkälle tuli kaksi 
euroa. Isäntäperheestä lähtö 
lähestyi kymmenen päivän 
oleilun jälkeen, ja viimeise-
nä iltana lähdimme katsele-
maan Bolognaa, sekä kävim-
me syömässä.

Nuoria 19 eri maasta
Sitten koitti se aamu, jolloin 
oli aika jättää isäntäperhe 
taakse, ja lähteä kohti Lions 
Campo Emilia- leiriä. Leirin 
“tukikohtana” oli keskiai-
kainen linna vuoren päällä, 
jonne pelkkä siirtyminen oli 
yhdenlainen prosessi. Kak-
sikymmentä kiloisen matka-
laukun raahaaminen, 40 as-
teen lämpötila ja edellisen 
yön huonot yöunet olivat 
sellainen yhdistelmä, että 
lämpöhalvaus oli lähellä. 
No, siitä selvittiin ja tutustu-
minen muihin leiriläisiin al-
koi. Leirillä oli nuoria ympä-
ri maailmaa, 19 eri maasta, ja 
suomesta meitä oli minun li-
säksi kaksi; Aurora ja Joo-
natan. Seuraavat 10 päivää 
leirillä tulevat olemaan iki-
muistoisia. Päivät leirillä si-
sälsivät erilaisia aktiviteet-
teja linnan ympäristössä tai 
esimerkiksi jonkin kaupun-
gin keskustassa ja iltaisin 
aterioimme jonkun sponso-
rin tarjoaman illallisen. Erää-
nä päivänä tutustuimme 
Parman kaupunkiin “aarre-
jahdin” avulla, jolloin mei-
dät jaettiin ryhmiin ja saim-
me kuvan jostakin paikasta 
ja ryhmän tehtävänä oli löy-
tää sen luo paikallisilta apua 
kysyen. Tapasimme myös 
Reggio Emilian pormesta-
rin ja vierailimme Parme-
saanijuusto tehtaalla. Osal-
listuimme myös muutamiin 
konferenssi tilaisuuksiin esi-
merkiksi Ferraran kaupun-
gintalolla, sekä 2019-2020 
Lions vuoden avajaistilai-
suuteen Mirandolassa, jossa 
muodostimme lippukulku-
een ja kaikki leirin osallis-
tujat esiteltiin maittain. Vie-
railimme myös Milanossa, 
jolloin meillä oli muuta-
ma tunti vapaa-aikaa käydä 
esimerkiksi shoppailemas-
sa. Yksi maininnan arvoi-
nen asia on meille järjestet-

ty “illallinen pimeässä” eli 
silmämme sidottiin ja jou-
duimme viettämään seuraa-
vat sokeina. Tämä siksi, että 
meille syntyisi käsitys siitä 
millaista sokean elämä on, 
ja leirillämme olikin mukana 
kaksi täysin sokeaa henkilöä 
sekä muutamia, joille näke-
minen oli jollakin tavalla ra-
joitettua. Illallinen oli täysin 
uusi kokemus, sillä esimer-
kiksi vesilasin täyttäminen 
oli hankalaa saatikka sitten 
tietää mitä lasissa tai lauta-
sella on ja miten syödä sitä 
haarukalla ja veitsellä. 

Tiivistetysti koko reis-
su oli upea kokemus, jol-
laista suosittelen kaikil-
le kenellä vain kiinnostusta 

Kansainvälisellä nuorisoleirillä oli nuoria ympäri maailmaa, 19 eri maasta. Suomesta mei-
tä oli minun lisäksi kaksi; Aurora ja Joonatan.Yhteiskuva Parmesaanitehtaan johtajan kanssa (keskellä). 

Linna jossa majoituimme leirin ajan.

Tapaaminen paikallisen Lions Clubin ilmasto-ryhmän kanssa.

Minimoto kilpailun jälkeinen *hikinen* kuva.

matkailuun ja kansainväli-
syyteen riittää. Käteen jäi ke-
hittynyt englannin kielitai-
to sekä parikymmentä uutta 

ystävää ympäri maailmaa.

Miro Junna 
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LC Pudasjärven toimintaa

Venetsialaiset nousseet vuoden kohokohdaksi

LC Pudasjärven klubi on toi-
minut Pudasjärvellä vuodesta 
1965 lähtien. Ensi vuonna on 
jo klubin 55-vuotisjuhlavuosi. 
Toimintakausi alkaa heinä-
kuussa ja päättyy kesäkuun 
lopussa. Toimintansa aikana 
klubi on tehnyt monipuolista 
palvelu-, hyväntekeväisyys- 
ja auttamistyötä Pudasjärvel-
lä. ”Me palvelemme” on ollut 
koko toiminnan ajan tunnus-
lauseena. 

Viime kaudella president-
tinä toimi Pentti Kinnunen. 
Toimintavuonna olikin mo-
nipuolista paikallista toimin-
taa muun muassa talkootem-
pauksia, nuorisovaihtoa sekä 
osallistumista piirin järjestä-
miin tilaisuuksiin ja koulu-
tuksiin sekä klubivierailuja. 
Kinnunen luovutti puheen-
johtajan nuijan kauden päät-
teeksi kesäkuun lopulla 
Jyrkkäkosken leirintäalueel-
la nuijanvaihtokokouksessa 
Juha Timoselle.

Venetsialaisten järjestämi-
nen on ollut jo kymmenenä 
vuotena elokuun lopulla klu-
bin suurin voimainponnistus 
ja tämän vuoden Venetsialai-
siin Jyrkkäkoskelle uskotaan 
tulevan edellisvuosien yleisö-
määrien perusteella yli 1000, 
jopa 1300, osallistujaa. Ilman 
muuta lauantai-illan säätila 
vaikuttaa osallistujamäärään. 
Nyt ennustusten mukaan 
näyttäisi lämmin elokuinen 
sää suosivan tapahtumaa. 

Klubikokoukset ovat ol-
leet joka kuukausi, paitsi hei-
näkuussa. Kokoontumispaik-
kana on ollut tavallisimmin 
ravintola Merita, mutta on 
toki vierailtu muuallakin.

Pudasjärvellä toimivan 

Venetsialaisissa on koko klubin väki puolisoineen palvelemassa talkootyössä. Viime vuo-
den tapahtumassa talkootyö aloitettiin nostamalla Pudasjärvi-viiri salkoon kokoontuen 
samalla yhteiseen kuvaan. Illan mittaan työtä riittää monissa eri tehtävissä. Myös Pudas-
järven urheilijoilla on suuri talkoolaisten joukko huolehtimassa Venetsialaisillan onnistu-
misesta.

Viime toimintakausi aloitettiin syyskuussa Sinivalkoisella konsertilla Hirsikampuksella. 
Esiintymässä oli Oulun NMKY:n Mieslaulajat, jossa oli mukana 43 kuorolaista. Konsertin 
tuotto lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen. 

Venetsialaisten järjestäminen vaatii hyvän etukäteissuunnittelun ja -järjestelyt. Kuvassa 
urheilijoiden ja leijonien yhteispalaveri alkukesällä Jyrkkäkosken huvikeskuksella. 

Toukokuun klubikokouksen yhteydessä LC Pudasjärven edustajat Juha Timonen ja Pentti 
Kinnunen luovuttivat viime syksyn hirviarpajaisten tuoton lähes 4000 euroa Sotaveteraa-
neille ja Sotainvalideille kotona-asumisen tukemiseen. 

Pentti Kinnunen luovutti heinäkuussa puheenjohtajan nui-
jan ja asiaan kuuluvat muut vempeleet mm. tuopin, jonka 
sisältöä voi vain arvata, kuluvan toimintakauden presiden-
tille Juha Timoselle. 

Venetsialaisten ohjelmaan on kuulunut perinteisesti loppu-
illasta kokon polttaminen. Kokkotarpeiden kokoaminen ja 
kuljettaminen Jyrkkäkosken rannalle on leijonilla aikamoi-
nen talkoourakka. Kokkoa tekemässä reipas leijonien tal-
koojoukko. Taustalla valmis sytyttämistä vailla oleva kokko.

Pudasjärven markkinoilla olivat leijonat kauppaamassa 
isännän viirejä ja mainostamassa Venetsialaisia. Talkoo-
vuorossa Hannele Koukkula ja Timo Vähäkuopus. Viirejä 
on edelleen klubilla myytävänä. 

LC Pudasjärven klubiin liittyi viime vuonna kuusi uutta jä-
sentä. Kuvassa jäsenasiaa esiteltiin lounastilaisuudes-
sa, jossa olivat mukana Esko Viitala, Eeva Harju (jäi miet-
timään jäsenyyttä). Jäseneksi liittyivät Timo Vähäkuopus, 
Hannele Koukkula ja Kirsi Kipinä. Oikealla jäsentoimikun-
taan kuuluva Pertti Purola. Kauden aikana uusiksi jäsenik-
si liittyivät myös Ulla-Maija Paukkeri, Markku Knuuttila ja 
Pertti Heikkinen. 

Viime kauden presidentti Pentti Kinnunen luovutti tammi-
kuussa Pudasjärven Mesikämmenet lippukunnalle 4000 
euroa partiomajan hankkimiseen. Vastaanottajina olivat 
nuoska-viikonloppuleirillä Hilturannassa lippukunnan pu-
heenjohtaja Johanna Niskasaari ja toimintaryhmien ohjaa-
ja sekä lippukunnan sihteeri Tiina Inkeroinen. 

Venetsialaisten järjestämiseen kuuluu hyvin suunniteltu 
ja toteutettu markkinointi, jota suunnittelemassa Markku 
Knuuttila, Katariina Niemitalo, Aki Niemitalo, Pentti Kinnu-
nen, Juha Timonen ja Eero Ahonen. Kuvan otti ryhmään 
kuuluva Heimo Turunen. 

toisen leijonaklubin Hilimo-
jen kanssa tehdään yhteis-
työtä muun muassa vaih-
to-oppilastoiminnassa ja 
kansainvälisessä Rauhanjulis-
tus piirustuskilpailun järjestä-
misessä. 

Avustuksia on myönnetty 
klubin periaatteiden mukaan; 
tammikuussa lahjoitettiin 
4000 euroa Pudasjärven Me-
sikämmenet partiolippukun-

nalle Hamppulammen ran-
nalla sijaitsevan partiomajan 
hankkimiseen ja toukokuus-
sa hirviarpajaisten tuoton 
lähes 4000 euroa sotavete-
raanien ja Sotainvalidien ko-

tona-asumisen tukemiseen. 
Klubissa on tällä hetkellä 26 
jäsentä. 

Heimo Turunen
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Kansanedustaja Antti Ranta-
kangas vieraili Pudasjärvel-
lä perjantaina 23.8. puolueen 
järjestöväen tapaamisessa. 
Hän oli tyytyväinen hallitus-
ohjelman sisältöön. Keskus-
talle vaalitulos oli pettymys 
ja kynnys hallitusneuvotte-
luihin oli korkea. Hallitus-
tunnustelijan Antti Rinne 
kuitenkin halusi puolueen 
hallitukseen hyväksymällä 
kaikki kymmenen kynnys-
kysymystä, jotka puolue oli 
asettanut ehdoksi hallitus-
neuvotteluihin.  

Tärkein tavoite oli hy-
vän työllisyyskehityk-
sen jatkaminen asettamal-
la työllisyystavoitteeksi 75 
prosenttia ja 60 000 uut-
ta työpaikka, maatalouden 
rahoituksen turvaaminen, 
sote-uudistuksen toteutta-

minen 18 maakunnan poh-
jalta, alimpien eläkkeiden 
korottaminen, perhevapaa-
uudistuksen toteuttaminen 
ilman kotihoidontuen leik-
kausta, yritysverotuksen ki-
ristämisen estäminen, met-
sien hakkuurajoitusten 
torjuminen ja panostukset 
perustienpitoon.  

Rantakangas kertoi, että 
hallitusohjelmaan sisältyy 
myös kirjaus Itä- ja Poh-
jois-Suomen Eu-tukien tur-
vaamisesta. Etelän ja Länsi-
Suomen maakuntien yritys 
”rahojen kaappauksesta” ei 
tule näin ollen onnistumaan. 
Rantakangas onnitteli Pu-
dasjärvisiä mittavasta hy-
vinvointikeskus investoin-
nista, jolla varmistetaan 
paikkakunnan korkeatasoi-
set palvelut ja vetovoimaa. 

Keskustan puoluekoko-
ukseen hän evästi kannat-
tamaan elinkeinoministe-
ri Katri Kulmunia puolueen 
uudeksi puheenjohtajiksi. 
Hän voi aikaansaada omil-
la ominaisuuksillaan uuden 
alun Keskustalle. Kulmunin 
valinnan edellytyksenä on 
vahva osallistuminen Kou-
volan puoluekokoukseen 7 
syyskuuta. Pohjois-Pohjan-
maan keskustaväellä on rat-
kaisijan rooli selvästi isoim-
pana Keskustapiirinä.

Tilaisuuden päätteeksi 
yleisö osoitti monin puheen-
vuoroin yksimielisen kanna-
tuksensa Katri Kulmunille 
Keskustan uudeksi puheen-
johtajaksi. Pohjois- Suomen 
ehdokkaan läpimeno on kui-
tenkin kiinni siitä, kuinka 
aktiivisesti tulevaan Kouvo-

Keskustan tilaisuuden kokousväkeä kaupungintalossa. Edessä kansanedustaja Antti 
Rantakangas. Kuva Janne Mäkinen. 

Rantakangas tyytyväinen hallitusohjelmaan

Maalaismarkkinat Koiviston porotilalla

lan puoluekokoukseen tääl-
tä osallistutaan. Kunnal-
lisjärjestö tarjoaa ilmaisen 
linja-autokyydityksen ko-
koukseen ja takaisin, ja ma-
joituspaikkojakin on vielä 

paljon jäljellä. Kunnallisjär-
jestön puheenjohtaja Eero 
Hyttinen kannusti kaikkia 
lähtemään yhdessä valitse-
maan Keskustalle uusi suun-
nannäyttäjä!

Ilmoittautumiset puo-
luekokouskyytiin toivotaan 
kunnallisjärjestön sihteerille 
Mirja Luusualle. HT

Elokuun puolenvälin lau-
antaina Hetejärvellä oli Koi-
viston porotilan viralliset 
avajaiset ja Maalaismarkki-
nat kauniin Nuorittajoen 
rannalla. Tilan isäntä Rai-
mo Märsynaho luopui noin 
kymmenen vuotta sitten lyp-
sykarjasta. Puolisonsa Pirjo 
Niemi asettui samoihin aikoi-
hin tilalle ja nyt yrittäjäparis-
kunta on keskittynyt samalla 
tilalla toimivaan porotalou-
teen. 

Eteläisen Pudasjärven 
Maalaismarkkinat avasi Ou-
lun kaupunginvaltuuston va-
rapuheenjohtaja Eeva-Maria 
Parkkinen. Hän keskittyi pu-
heessaan maaseutuun, lähi-
ruokaan ja ilmastonmuutok-
seen.

-Savu on elämän merk-
ki. Se kertoo maaseudun elä-
vänä pysymisestä! Tämä tila 
on oiva esimerkki siitä, kuin-
ka liitännäiselinkeinot toisiin-
sa niputettuina antaa elannon 
ja elinkeinon tekijälleen hyö-
dyntäen luonnon tarjoamia 
mahdollisuuksia. Luonnos-
sa liikkuminen ja maaseudun 
kiireettömyys vaikuttavat po-
sitiivisesti terveyteen. Siihen 
liittyy lähiympäristö, pohjo-
lan vaihtelevat vuodenajat 
sekä omavaraisuus ja luon-
nonmukaisuus niin elämi-
sessä kuin rakentamisessa.  
Lisäksi suoluonto ja vapaat 
melontareitit ovat meille jo-
kapäiväistä mutta eksotiik-
kaa keskieurooppalaisille. 
Toivon, että nämä Maalais-
markkinat saisivat vakiintu-
neen jalansijan Pudasjärvellä 

ja ihmiset pääsisivät vuosit-
tain nauttimaan tästä hur-
maavasta Koiviston porotilan 
tunnelmasta, päätti avauspu-
heensa Eeva-Maria Parkki-
nen.

Torimyyjien lisäksi tapah-
tumia oli kentällä karaoke-
laulusta sukanvarren kuto-
miseen.

Pyhäjärveltä lähtöisin ole-
va Pirjo Niemi oli saanut oi-
kean iskuryhmän talkoolai-
sia paikalle, joitten toimesta 
tarjoilu pelasi. Kolmen sadan 
vieraan joukkio ruokittiin 
Raimon kokkaamalla mai-
niolla poronlihakeitolla, jota 
meni kaikkiaan 70 litraa ja sii-
hen päälle vielä muurinpoh-
jaletut sekä kahvit. 

Markkinamyyjiltä löytyi 
lasten vaatteita, tauluja, lohta, 
leivonnaisia ja paljon muuta. 

Tilan vuokrattaviin raken-
nuksiin pääsivät vieraat tu-
tustumaan, vahoja työkaluja 
oli esillä ja musiikista vastasi 
kanteleen soitolla haapajärvi-
nen Elvi Tulppo. Sauli Vähä-
aho Ylikiimingistä kannusti 
rohkeimpia laulamaan kara-
okea. Lapsille oli Uutelan tal-
lin poniratsastusta ja -ajelua. 
Poroja, kaneja ja kanoja vie-
raat pääsivät silittelemään ja 
rapsuttelemaan.

Neulontakilpailu veti neljä 
kutojaa. Tavoitteena oli saada 
kudottua 40 kerrosta joustin-
neuletta ennen kantapään te-
kemistä. Ettei se kisa jäisi ihan 
perus puikkojen kilistelemi-
seksi, niin kutomisen ohessa 
piti kävellä ja tanssia! Lopulta 
voittajaksi selviytyi 24:llä ker-

Kutomismestaruutta ratkomassa Katja Parttimaa, Raili Iso-
aho, Ritva Timonen ja Sirkka Hiltula. 

Koiviston porotilan yrittäjäpariskunta Pirjo Niemi ja Rai-
mo Märsynaho vierailulla Pudasjärvi-lehdessä. (Kuva Hei-
mo Turunen)

Oulun kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Eeva-Maria 
Parkkinen avasi Maalaismarkkinat asiaan kuuluvaan asuun 
pukeutuneena. 

roksella Sirkka Hiltula.
Veijo Vesterinen Pyhäjär-

veltä oli arpaonnekas ja sai 
kotiin viemisinä poronvasan 
lihat. 

-Tilan rakennuskantaa on 
uusittu ja pihapiiristä löytyy 
tällä hetkellä oman asuinra-
kennuksen lisäksi vanha, täy-
sin remontoitu päärakennus, 
jota vuokrataan juhlatilai-
suuksiin, kokouksille ja ma-
joitukseen. Pirtissä mahtuu 
ruokailemaan reipas 50 hen-
kilöä. Uusi saunatupa ja grilli-
kota ovat niin ikään vuokrat-
tavissa. Maalaismaisemaan 
kuuluu tietenkin ”pikkula” ja 
navettarakennus. 

Meillä on myös kesäaika-

na kaksi soppatykkiä sekä 
kaksi isoa telttaa käytettä-
vissä isompiin tapahtumiin. 
Majoituksen lisäksi asiak-
kaillemme on tarjolla myös 
poroajelua, kalastusta, met-
sästystä ja marjastusta. Jou-
lupukkipalvelu on toiminut 
jo usean vuoden ajan, luette-
li Pirjo Niemi Koiviston Poro-
tilan monipuolista tarjontaa.

Koiviston porotilalla pää-
see vierailija halutessaan mu-
kaan tilan töihin, kuten po-
ronhoitoon ja ruokintaan 
sekä jäkälännostoon. Tilalla 
eletään porojen ehdoilla! 

Terttu Salmi 
Kuvat: Koiviston Porotila

Voimistelun 
iloa leiriltä

Eri puolilta Pohjois-Pohjan-
maata kerääntyi vajaa vii-
sikymmentä 6-13-vuotias-
ta tyttöä kolmeksi päiväksi 
Pudasjärvelle, jossa järjestet-
tiin 1.-3.8. voimisteluleiri yh-
teistyössä Kiimingin Urhei-
lijoiden kanssa.  Leiriläisistä 
noin puolet oli pudasjärve-
läisiä voimistelijoita ja loput 
olivat Oulun ympäristöstä 
ja jokunen Taivalkoskelta ja 
Kuusamosta. Leirin onnistu-
misen edellytys oli tilat, joi-
ta Pudasjärven kaupunki 
tarjosi leiriläisten käyttöön. 
Voimisteluleirin treenit teli-
neillä ja permannolla oli Tuo-
mas Sammelvuo –salissa ja 
ryhmäliikuntatilassa. Yöpy-
minen oli Lakarin koululla 
liikuntasalissa. Upeassa uu-
dessa Hirsikampuksessa käy-
tiin syömässä lounas ja päi-

vällinen.
Minna Heikkilällä Kiimin-

gin Urheilijoista oli leirin ko-
konaisuus hyppysissään ja 
lisäksi hän oli yksi leiriläis-
ten ohjaajista. Muut ohjauk-
sen ammattilaiset oli palkattu 
vetämään erilaisia harjoittei-
ta. Pudasjärven Urheilijoi-
den johtoryhmän jäsenet ja 
ohjaajat olivat huolehtimassa 
käytännön järjestelyistä, ruo-
kailuista ja iltaohjelmasta yh-
dessä Minnan kanssa. 

Leiri oli kaiken kaikkiaan 
onnistunut. Palautteissa toi-
minnot ja ohjaajat saivat kii-
tosta. Toivomuksena oli lisää 
samanlaisia leirejä. 

Jaana Valkola
puheenjohtaja
Pudasjärven Urheilijat/ 
voimistelujaosto

Leirin onnistumisen edellytys oli Pudasjärven kaupungin 
tarjoamat erinomaiset tilat.

Voimisteluleirin treenit telineillä ja permannolla oli Tuomas 
Sammelvuo –salissa ja ryhmäliikuntatilassa.
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Kaupunginhallitus kokoon-
tui tiistaina 27.8. Kaupun-
ki oli valinnut helmikuussa 
2018 tulevan jäähallin han-
kesuunnitteluvaiheen asi-
antuntijatehtävään Ramboll 
CM Oy:n. Jäähallin suunnit-
telu oli silloin lähdetty vie-
mään eteenpäin ja kilpailut-
tamisen jälkeen on päädytty 
neuvottelemaan hankkeesta 
YIT Rakennus Oy:n kanssa. 
Janne Kittilä YIT Rakennus 
Oy:stä esitteli hallitukselle 
eri vaihtoehtoja hirsisen jää-
hallin toteuttamiseksi. Jää-
hallihanketta koskeva päi-
vitys on tehty 22.8.2019 ja 
siten hanke on listalla vuo-
den 2020 ja 2021 hakemus-
ten joukossa. Todettiin asia 
tiedoksi saatetuksi ja päätti, 
että asia jatko valmistellaan 
ennen asian käsittelyä kau-
punginvaltuustossa.

Nuorten työpajatoimin-
taan liittyvien valtioavus-
tuksen yhtenä myöntä-
miskriteerinä on, että 

nuorten työpajatoimintaa 
ohjaamaan on asetettu oh-
jaus- tai johtoryhmä. Ryh-
mään valittiin Marja Lantto 
ja lisäksi pyydetään Pudas-
järven seurakuntaa, Oulun 
seudun ammattiopistoa, Ou-
lunkaaren kuntayhtymää, 
sosiaalitointa, Pudasjärven 
Yrittäjät ry:tä ja Pudasjärven 
TE-palveluja nimeämään 
edustajansa.

Lisävelkaa kaksi 
miljoonaa euroa
Kaupungin maksuvalmiu-
den turvaamiseen loppu-
vuodelle päätettiin antaa 
hallintojohtajalle valtuutus 
hankkia kuntatodistusoh-
jelman mukaista rahoitusta 
enintään kaksi miljoonaa eu-
roa. Maksuvalmiuden hei-
kentymiseen ovat vaikutta-
neet muun muassa vuoden 
2018 verotulojen miljoonan 
euron ennakoitua heikompi 
toteutuminen, joka vaikut-

taa vielä vuoden 2019 tulo-
rahoitukseen ja sitä kautta 
maksuvalmiuteen. Joulu-
kuun negatiivinen verotu-
lo oli lähes puoli miljoonaa 
euroa, Oulunkaaren kun-
tayhtymän sote-kustannus-
ten ylitys miljoonalla eurolla 
ja Osao:n Pudasjärven yksi-
kön puolen miljoonan euron 
alijäämä. Vuoden 2019 vero-
tulot näyttävät jäävän noin 
1,1 miljoonaa euroa alle ta-
lousarvion ja teknisen ja ym-
päristötoimen toiminta-alu-
eelle on myönnetty 750 000 
euron lisämääräraha. 

Haettiin  
harkinnanvaraista 
valtionosuutta 
Valtiovarainministeriö on 
lähettänyt kirjeen ja ohjeen 
kuntien- ja kaupunkien hal-
lituksille harkinnanvarai-
sen valtionosuuden koro-
tuksen hakemisesta vuonna 
2019. Päätettiin hakea kun-

tien harkinnanvaraisen val-
tionosuuden korotusta mil-
joona euroa perustuen 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
palkkaharmonisoinnin kus-
tannusvaikutuksiin, Sote-
kustannusten ylitykseen ja 
tulorahoituksen heikkene-
miseen.

Todettiin kaupungin ku-
luvan vuoden talousarvion 
olevan toiminta-alueittain 
toimintakatteiden tasolla. 
Talousarvion toteuma tam-
mi-kesäkuulta 2019 saate-
taan kaupunginvaltuustol-
le tiedoksi ja tähdennetään 
toiminta-alueiden vastuuta 
budjetin pitävyydestä. 

Päätettiin ettei hallituk-
sella ole huomauttamis-
ta Kainuun maakuntakaa-
va 2030 kaavaluonnoksesta. 
Päätettiin hyväksyä Kiinteis-
tö Oy Saraveitsi yhtiön pur-
kamisen ja varojen vastaan-
ottamisen kaupungille. RR

Kaupunginhallitus linjasi
jäähallihankkeen jatkosuunnitelma

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto kokoon-
tui maanantaina 26.8. Hir-
sikampuksen vanhempain-
toimikunta kutsunut yhden 
maamme kuuluisimman las-
tenpsykiatrin Jari Sinkko-
sen luennoimaan tiistaina 
1.10. Pudasjärvelle. Luento-
tilaisuuden kuluja päätet-
tiin tukea 400 eurolla. Van-
hempaintoimikunnassa on 
suurena huolenaiheena las-
ten ja nuorten psyykkinen 
ja fyysinen pahoinvointi, ja 
sitä kautta vanhempien jak-
saminen. Tavoitteena on saa-
da lasten ja nuorten vanhem-
mat sekä lapset ja nuoret itse 

heräämään siihen, miten lap-
set ja nuoret voivat sekä mi-
ten pahoinvointia voitaisiin 
helpottaa oikeilla työkaluilla. 
Oppilaille järjestetään oma ti-
laisuus koulupäivän aikana.

Pudasjärven kaupungin 
liikuntapalveluissa on käyn-
nistetty toukokuussa sel-
vitystyö, jossa selvitetään 
Iijoen ranta-alueiden sovel-
tuvuutta rantakalastukseen 
heittokalastusvälineillä ja pe-
rinteisellä kalaongella. Lie-
peen rannalle myönnettiin 
lupa toimia virkistyskalas-
tuksen paikkana. Siinä tulee 
huomioida olemassa olevat 
kalastussäännökset koskien 

mm. koskialueiden onginta-
kieltoa.

Kirkkoneuvosto on aiem-
min hyväksynyt Pudasjärven 
seurakunnan ja Mhy Koillis-
maan välisen metsähoitopal-
velusopimuksen, joka kes-
tää vuoden loppuun saakka. 
Päätettiin käyttää talouspääl-
likkö Timo Niskasen neuvot-
telema optio ensi vuodelle 
ja ostaa metsähoitopalvelut 
myös vuonna 2020 alkupe-
räisen sopimuksen ehdoilla.

Kirkolliskokous on edel-
lyttänyt, että kaikissa seu-
rakunnissa tulee olla ajan-
tasaiset tiedot kaikista 
seurakunnan omistamista ar-

voesineistä. Seurakunta va-
raa vuoden 2020 talousarvi-
oon inventointikertomuksen 
hoitosuosituksiin erillisen 
määrärahan sekä toteuttaa 
muut inventointikertomuk-
sen toimenpide-ehdotukset 
vuoden 2020 aikana. Määrä-
rahan suuruus päätetään ta-
lousarvion käsittelyn yhtey-
dessä.

Lastenohjaajien työajat pi-
detään viime toimintakau-
den tasolla 31.5.2020 saakka. 

Päätettiin hankkia seu-
rakunnan tietosuojavastaa-
van palvelu vuoden loppuun 
saakka LapIT Oy:ltä. RR

Seurakunnalta tukea Jari Sinkkosen luentotilaisuuteen

Meidän Pudasjärvi-Päivä 
torstaina 29.8.2019 taPahtuMat

1. Karhupajan avoimet ovet, kasvisten tunnistustehtävä, avainpe-
rätyöpaja, pajatoiminnan esittelyä. Teollisuustie 12 klo 12-14. Järj. 
Karhupaja
2. Kirjastosuunnistuksessa neljä hauskaa rastitehtävää sekä ar-
vontaa. Klo 16 kansalaisopisto julkistaa Siuruan kylähistoriakirja 
Siurua - rannoille rakentunut. Lisäksi Pudasjärven kansalaisopisto 
-aiheinen tietokilpailu, käynnistetään Pudasjärven kansalaisopis-
ton logon suunnittelukilpailu ja uusien musiikin opetustilojen ni-
mikilpailu. Tuulimyllyntie 4 klo 12-19.
3. Nuokkarin ja etsivän nuorisotyön avoimet ovet, Wauto esit-
täytyy, pihaleikkejä nuokkarilla tasatunnein. Tuulimyllyntie 4 klo 
12-19. Järj. nuorisopalvelut ja etsivä nuorisotyö.
4. Kulttuurikahvilassa tarjolla kahvia ja teetä sekä makeita ja suo-
laisia leivonnaisia eri kulttuureista. Luvassa myös musiikkiesityk-
siä! Järjestäjänä Pudasjärven maahanmuuttajat yhteistyössä kau-
pungin monikulttuurisen työn kanssa. Rajamaanranta klo 12-19.
5. Kalakaverit Iijoelle neuvovat kalastusvälineiden tuunausta, heit-
tokalastusniksejä ja rantaongintaa. Kumisaappaat suositeltavat! 
Rajamaanranta, Kauralantie klo 15-18. Järj. kaupungin liikuntapal-
velut.
6. Avoimet ovet -tilaisuus uusissa opetustiloissa Taidokkaassa. 
Tarjolla pientä purtavaa ja juotavaa. Teollisuustie 10 klo 12-17.
7. Kaupungintalon avoimet ovet klo 12-15.45. Taidonkorjuuilta 
klo 16.30-18.45: Taitomessut, Sankarityöpaja, Pudasjärvi-tuotekil-
pailun tulokset, Matti Patronen -show. Kaupungintalo, Varsitie 7. 
Järj. Pudasjärven kaupunki ja Pudasjärven Kehitys Oy
8. Kaikille avoin koulun yhteislaulutunti, laulattajana Tiina Pitkä-
nen. Lakarin koulun sali, Postimiehentie 1 klo 12.15-13.00. Järj. La-
karin koulu.
9. Meidän OSAO:ssa kahvitarjoilua ja mahdollisuus tutustua op-
pilaitokseen. Ranuantie 249 A klo 12-15. Järj. OSAO Pudasjärven 
yksikkö.
10. Tervanpolttoa Iijoen rannassa Hirsikampuksen vieressä, joen 
rannalla klo 10-14. Nyynäjäntie 5 klo 10-14.
11. Päivätanssit, tanssittajana Suopunki-yhtye. Myytävänä makka-
raa, kahvia, kahvileipää ja Osviitan tuotteita. Osviitta, Kauralantie 
3 klo 12-13. Järj. Oulunkaaren mielenterveyspalvelut.
12. Tietoa perhepalveluista, pelejä. Kaupungintalo, Varsitie 7 klo 
12-18. Järj. Oulunkaaren perhepalvelut.
13. Kaikille avoin ja maksuton yleisöluento ”Koirien käyttäy-
tyminen ja elekieli”. Luennoitsijana on koirien käytösongelmiin 
erikoistunut eläintenkouluttaja Jessica Aschberg Team JessiCan-
yrityksestä. Pohjantähti, Teollisuustie 1 klo 17.45-19.00. Järj. Ou-
lunkaaren ympäristöpalvelut.
14. Kutsu naapuri kylään: kirpputori, makkaraa ja kahvia. Paukke-
rinharjun kylätalo, Niskalantie 9 klo 14-18.Järj. Jongun alueen ja 
Ervastin kyläyhdistykset.
15. Keppariestekisat ovat käynnissä klo 15-18 välisen ajan, jolloin 
voit käydä suorittamassa radan oman aikataulusi mukaan. Raja-
maanranta klo 15-18. Järj. Pudasjärven 4H.
16. Kävelemme yhdessä - Kaiken kansan kävelytapahtuma. Raja-
maanranta klo 14-16. Kokoontuminen Kauralantien päähän. Järj. 
kaupungin vanhus- ja vammaisneuvosto.
17. Boccia-turnaus, voi tulla myös kokeilemaan lajia. Tuomas Sam-
melvuo sali klo 14-18, järj. Pudasjärven eläkeliitto ja kaupungin lii-
kuntapalvelut.
18. Kirjakaupan punainen lanka -virkkaus- ja kudontatapahtuma. 
Pudasjärven kirjakauppa, Kauppatie 3 klo 15-17.
19. Kotiseutumuseon avoimet ovet. Opastettu kierros klo 17. 
Siuruantie 225, klo 12-18. Järj. kaupungin kulttuuripalvelut.
20. Kurenalus-kierros musiikin parissa - Marko Väyrynen ja 
Markku Kemppainen esittävät finnhitsejä ja kotiseutuaiheisia kap-
paleita ympäri keskustaa. Esitykset: 12.30 Tori, 13.00 S-Market, 
13.30 Rajamaanranta, 14.00 Kirjakauppa, 14.30 K-market, 15.00 
Kirjasto, 17.00 Kaupungintalo.
21. Perhepeuhula 0-6 -vuotiaille ja heidän vanhemmilleen. Tarjoi-
lemme välipalaa. Tuomas Sammelvuo sali klo 10.30-12, Järj. kau-
pungin liikuntapalvelut.
22. Laiturikahvit Rajamaanrannassa klo 14-18.Järj. Maaseudun Si-
vistysliitto.
23. Työkeskuksen avoimet ovet. Kahvia ja arvontaa. Kauralantie 3 
klo 12-19. Järj. Oulunkaaren vammaispalvelut
24. Pullakahvit ja Pudasjärvi-aiheista arvontaa Topi-tuvalla. Kaup-
patie 3 klo 10-14. Järj. 4H Pudasjärvi
25. Terveysasema edistää terveyttä neuvonnan ja opastuksen kei-
noin klo 12-17. Hammashoitolassa Iloiset hammaskeijut, tuote-
esittelyä ja arvontaa klo 9-15. Juhontie 8. Järj. Oulunkaaren kun-
tayhtymä.
26. Kakku- ja pitopalvelu Vengasahon kotikahvila. Kahvila avoin-
na klo 12-17 osoitteessa Karjatie 18. Järj. Aino Vengasaho/Kakku-
ja pitopalvelu Vengasaho

ks. myös viime viikon Pudasjärvi-lehden 
ilmoituskokonaisuus
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• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

HAUTAUSTOIMISTO JA  KUKKAKAUPPA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

rakennus ja saneeraus
ylipahkala & määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

maaRakennus puuRunen oy

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYöT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-ikkunaT ja oVeT
myynti, asennus ja rahoitus

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

Ota yhteys pankkiisi

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

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

Yritysrahoitus
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus
Löppönen Seppo 050 560 2581
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

majoiTusTa kokous- ja juhlaTiloja 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Remontti palvelu pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

MONIPUOLISET FYSIOTERAPIAPALVELUT 
AMMATTITAIDOLLA!

CORONARIA.FI

VARAA AIKA 

040 684 7299 Riitta 
040 684 1258 Jarno

ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- 
JA TERAPIAPALVELUT 

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi  

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

VARAOSAT

ToimiTukseT
koko maahan

l PurkuosaT ja uuDeT osaT
kaikki automerkit

laPin
auTo-osa oy

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

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

ERIKOIS-
HAMMASTEKNIKKO

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

Siivouspalvelu SK CleanHome Ky
www.siivouspalveluskcleanhome.fi

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

Siivouspalvelua ammattitaidolla

SIIVOUSPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

asiakaspalvelu@hoivapudas.fi 
040 1744 757 

www.hoivapudas.fi

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

l  Lapsiperheiden tukipalvelut
l  Omaishoidon sijaistaminen
l  Lääkehuolto
l  Siivoukset

Olemme Oulunkaaren hyväksytty palvelusetelituottaja.

Sosiaali- ja terveys-
palvelut PudasjärvelläHoiva Pudas Oy

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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PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Kuluneen kesän aikana eri-
puolilla Pudasjärveä on jär-
jestetty kymmeniä isompia 
ja pienempiä ihmisiä yhteen 
kerääviä tapahtumia, tilai-
suuksia ja muita toiminto-
ja. Ilman talkootyötä tällai-
set ponnistukset eivät olisi 
toteutuneet tai tulos olisi ol-
lut ontuva. Talkoilla töiden 
tekeminen on vahvasti suo-
malaiseen toimintaperintee-
seen kuuluva yhteisöllinen 
asia. Jo varhain opin termin 
”väkivelkasilla” tekeminen. 

Talkootyö on luontevaa 
yhteisöllisyyttä ja hyvin-
vointia lisäävää tekemistä. 
Helposti ajatellaan, että tal-
kootyötä voivat tehdä vain 
aikuiset. Lapsille ja nuorille 
on tarjottava mahdollisuus 
oppia tämä yhdessä yhteis-
ten asioiden eteen positiivi-
nen uhrautuminen. Aikuiset 
neuvovat ja ohjaavat heitä ja 
näin he saavat tunteen ole-
vansa tärkeitä ja tarpeellisia. 
Tällä työskentelytavalla on 
oiva tilaisuus jakaa nuoril-
le hiljaista tietoa työtavoista 
ja tekemisen kirjoittamatto-

Talkootyöllä elämän ja tekemisen virtaa
mista hyvistä käytännöistä. 
Työnlomassa kerrotaan van-
hoja tarinoita ja kokemuksia, 
joten historiakin siirtyy tal-
teen. Tämän päivän nuori-
so on fiksua ja osaavaa po-
rukkaa, joka osaa ja uskaltaa 
opettaa vanhemmille konka-
reille uusia arvoja, asentei-
ta ja tekemisen niksejä. Näin 
entinen ja uusiutuva talkoo-
perinne saa jatkuvuutta.

Talkooporukkaan men-
nessä mahdollistuu uusien 
tuttavuuksien saaminen, yk-
sinäisyyden väheneminen, 
sosiaalistuminen ja oppimi-
nen toimimaan yhteistyös-
sä toisten kanssa. Todentuu 
helposti tosiasia, että anta-
essaan jotain itsestään, saa 
monin verroin hyvää takai-
sin. Yhdessä töitä tekemäl-
lä opimme toisilta, mutta 
opimme myös itsestämme 
yllättäviäkin voimaannut-
tavia ominaisuuksia. Yh-
teisöt, yhdistykset ja seurat 
ovat tämän päivän antoisia 
talkootyön tarjoajia ja mie-
lekkäiden tekemisten kei-
taita. Nykyajan kiireiset 

Kesäpilikkiviikon talkootyöstä vastasivat vuoropäivin eri ja-
ostot. Sointu Veivo ja Maija-Liisa Piri olivat perjantaina kun-
tourheilujaostosta talkootyöläisinä kioskilla.

ihmiset eivät enää halua si-
toutua pitkiksi ajoiksi yhdis-
tys- tai seuratoimintaan tal-
kootyöntekijöinä, mutta he 
tulevat mielellään projekti-
luontoisesti hommiin mu-
kaan. Jokainen talkootyön-
tekijä on suurten kiitosten 
ja kukkasten arvoinen kylä-
seuroille, urheiluseuroille, 
erilaisille yhdistyksille ja yh-
teisöille sekä lähimmäiselle, 
joka kipristelee apuvoimien 

tarpeessa.
Elokuun viimeisellä vii-

kolla Pudasjärven Urheilijat 
toteutti jälleen kunniakkaas-
ti Kisäpilikin MM-kisat ansi-
okkaan talkooporukan avul-
la, joka oli

osaltaan takaamassa ta-
pahtuman onnistuneen ku-
lun.

Sointu Veivo

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

2h+k+kh+parveke, 60 m², lä-
hellä keskustaa. P. 044 935 
1944.

MYYDÄÄN
2 kpl asuntovaunun talviren-
kaita 175 R 13C (4 pulttia), h. 
20€. Koiranhäkki tarvikkeet, 
h. 40€. P. 040 730 3125.

Uuden veroinen Wellbur  
4x160x200 petauspatja, 30 €. 
P. 050 559 9066.

Myytävänä siisti Chrysler 
Neon 2,0 v. 1997, bensiini, 
automaattivaihteet, aj. n. 170 
tkm, tummansininen, katsasta-
maton. Hp. 500 €. P. 045 133 
6673.

Naisten Jupiter-merkkinen va-
kiopyörä 28”, tarakassa ehyt ta-
varakotelo. Miesten hyvä vaih-
depyörä. Koululaisille vakio- ja 
vaihdepyörät. Syyshintaan, al-
kaen 40€. P. 040 504 2814.

Kunnostettu rollaattori. H. 50€. 
P. 040 504 2814.

OSTETAAN
Ostetaan 185/65R15 kesä- ja 
talvirenkaat vanteineen. P. 
045 357 4399.

Koillismaan suunnistusmes-
taruudet ratkottiin Kuusa-
mon Vasaravaarassa 21.8. 
Pudasjärvi oli mukana pie-
nellä 8 hengen joukkueella. 
Mitaleille suunnisti kolme 
pudasjärveläistä. Naisten 
D55-sarjassa Maire Kosamo 
vei voiton, miesten pääsar-
jassa Esa Hietala suunnisti 
hopealle ja miesten H65-sar-
jassa Matti Suorsa nappasi 
pronssia. Miesten pääsarjas-
sa Juha-Matti Inget oli neljäs 

ja Tuomas Kaijala kuudes. 
Miesten H55-sarjassa Antti 
Härkönen oli viides ja mies-
ten H65-sarjassa Antero Pät-
si niin ikään viides.

Kaikkiaan koillismaalai-
sia oli kisoissa noin 50 kil-
pailijaa. Ratamestari Kari 
Keränen oli laatinut iltakil-
pailuihin sopivan haastavat 
radat. Ensi vuonna on posio-
laisten vuoro isännöidä kil-
pailuja. EH

Mitaleita Koillismaan 
suunnistus-
mestaruuskisoista

Viime Pudasjärvi-lehden Po-
pedaPudiksella päivätapah-
tumassa poniratsastuksen 
lapsille järjesti Jasmin Tuo-
maala, joka oli itse ponin-
sa kanssa paikalla nuoriso-
toimen kutsusta (ei siis 4H, 
kuten jutussa mainittiin). 
Kuvassa Aapo ponin seläs-
sä Lilli-My Inkeroinen, po-
nin taluttajana Emilia Poiju-
la. Toimitus 

Oikaisu

Kipinässä Pikku-Venetsialaiset
Koko Kipinän kylän Pik-
ku-Venetsialaisia vietet-
tiin lauantaina 24.8. au-
rinkoisella säällä Kipinän 
kalastuskeskuksessa. Ohjel-
massa oli leikkimielisiä kil-
pailuja, herkkukorin arvon-
taa, senioribingoa, lapsille 
onnenpyörää ja kasvomaala-
usta. Tapahtumassa oli erit-
täin positiivinen tunnelma ja 
naurua riitti kilpailuiden lo-
massa. 

Kyläseura on saanut pal-
jon positiivista palautetta ta-
pahtumasta, joten varmasti 
jatkossakin tulemme järjestä-
mään vastaavia tapahtumia.

Sanna Parkkila 
Parimölkky kiinnosti yleisöä ja osallistujia löytyi niin lasten kuin aikuisten sarjaankin. Heit-
tovuorossa Jukka Vähkyrä.

Pussiviestissä oli alusta asti jännittävät tunnelmat lasten-
sarjassa.

Lasten pussiviestin ratkaisun hetket. Aikuistenkin pussiviestiin saatiin reippaita osallistujia. 

Joukkuekroketin kimpussa Team Paukkeri. 

kauRiiDen 
RuokinTapaikkojen 
RakennusTalkooT

Tervetuloa mukaan 
kaikki kyläläiset, 

mökkiläiset ja 
seuran jäsenet!!!

Sihteeri

La 7.9.2019 alkaen klo 8.00.
Pelttarinseudun metsästysseura ry:n

metsästysmajalla.
Tarjolla mehua ja 

makkaraa sekä kahvia ja pullaa.

Myytävänä MB 180 vm. -93, 
bens. automaattivaiht., 2 ren-
kaat, kesärenkaat aluvanteilla, 
aj. 300 tkm, juuri katsastettu, p. 
040 828 1587.
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Mitä tehdä? 
Minne mennä?

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
puh. 0400 244 195, Rytinki, pudasjärvi

Taksi piipponen oy
Taidepuisto ja -galleria 1.7.-30.9. Kipinä, 
Petäjäkankaantie 1547, Pudasjärvi. Tervetu-
loa Paavo Ahosen Taidepuistoon ja -galleri-
aan heinä- elo- ja syyskuussa 2019. Puisto 
on avoinna aina kun taiteilija on paikalla tai 
sovittaessa.
nuokkarin iltakahvit tiistaisin klo 18-20. 
Nuorisotilat, Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi.
äitien ryhmä joka toinen keskiviikko, 
aloitus ke 21.8. klo 10 TOPI-tuvalla, Kaup-
patie 3 L
meidän Pudasjärvi - tapahtuma koko 
kaupungille to 29.8. klo 9-19.  Ympäri pi-
täjän, Pudasjärvi, Pudasjärvi.
nuorten venetsialaiset pe 30.8. klo 21-
01, Jyrkkäkosken huvialue, Rytilammentie 
78. 
lasten venetsialaiset la 31.8. klo 10-13, 
Jyrkkäkosken huvialue, Rytilammentie 78.
Tanssit sarapirtillä la 31.8.  Martti Timo-
nen trio os. Sarakyläntie 4661.
venetsialaiset la 31.8. klo 21-02, Tukkijät-
kät, Jyrkkäkosken huvialue, Rytilammentie 
78. 

Hei sinä -05 tai -06 syntynyt tyttö!
Haluaisitko tulla mukaamme 
pelaamaan lentopalloa C-sarjassa?
Meillä on harkat liikuntahallilla
• maanantaina klo 19.00-20.30
• keskiviikkona klo 17.30-19.00
• perjantaina klo 16.00-17.30
Tule rohkeasti mukaan kokeilemaan,
olisiko tämä sinun juttusi!
Vetäjänä toimivat Laura Savela ja Kauko Tervonen.
Lisätietoja antaa lentopallojaoston puheenjohtaja
Kauko Tervonen p. 040 571 2457, kape-57@suomi24.fi

Oulunkaari 
tiedottaa

Pudasjärven perhepalveluiden 
sosiaalitoimisto on suljettu perjantaina 30.8.2019 
henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

Oulunkaari 
tiedottaa

Sosiaalitoimisto on suljettu pe 24.11.2017 
henkilöstön koulutuspäivän vuoksi.

Oulunkaaren kuntayhtymä
Pudasjärven perhepalvelut

JV1 SNSLippu 12 €, käteismaksu

Sarapirtillä TanssiT

TANSSITTAA

Tervetuloa!

os. Sarakyläntie 4661
la 31.8. klo 21-01

maRTTi Timonen 
TRio

 

 

  

KUUSAMO - TAIVALKOSKI - 
PUDASJÄRVI - OULU  

 

 M – P   M – P  
 

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

 
 
 

HUOM! MUUTTUNUT AAMUAIKATAULU 
  
 
 

 

SYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU 
 

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

 I  = auto ei käy paikassa 
 x = auto pysähtyy tarvittaessa 
 

NEVAKIVEN LINJAVUOROLLA OULUUN  

Voimassa 8.8.2019 – 29.5.2020 

UOROILLA OULUUN 

 

 
 

puh. 08 822 052 
nevakivi@nevakivi.fi 

www.nevakivi.fi 
 

 

 

 

 

 

Nevakiven tilausajomatkat tarjoavat sinulle 
kaikilla mukavuuksilla varustetun 

turistibussin ja ammattitaitoisen kuljettajan 
pienille ja suurille ryhmille.                          

Ota yhteys meihin ja pyydä tarjous! 

 

27. ELOMARKKINAT
”ATIMAN TORILLA” 30.-31.8.2019

Pe klo 9–18 ja la klo 9–15
Ohjelmana mm.
Pe 30.8.  Klo 9.00 Markkinoiden avaus 
 Yrittäjät Pekka Vääräniemi

 Klo 12.00 Markkinatervehdys, 
 Taivalkosken kunta kunnanjohtaja 
 Kaisu Lehtinen-Nevalainen

 Vuoden Taivalkoskelaisen  
 julkistaminen sekä palkitseminen, 
 Taivalkosken kunta, kulttuuripalvelut

La 31.8.  Klo 9.00 Markkinat avautuvat
 Klo 14.00 Julkistetaan Elomarkkina- 
 arpajaisten voittajat  
 Onnea ja jännitystä!

ELOMARKKINA-ARPAJAISET
VENEPAKETTI, AJETTAVA RuOhONLEIKKuRI,  SähKÖPYÖRä 

JA SuB-LAuTA odottavat markkina-alueella uusia osoitteita.

TERVETULOA meille tänne TAIVALKOSKELLE, odotamme Teitä!

T
A
IV
A
L
-

K
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S
K
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N

Molempina päivinä markkinajuontajan ja 
myyjien omaa markkinaohjelmaa, markkina-

vieraiden tuomaa tunnelmaa, hyvää musiikkia ja 
musisointia ym. mukavaa, yllättävää…

Pronssidiplomi 50 km
Hopeadiplomi 65 km
Kultadiplomi 80 km

Kolme parasta miestä ja naista palkitaan

Osallistumismaksu: 30 euroa
Tilinumero: FI87 5360 0450 1860 54
Saaja: SoVe 
Viestikenttään: SoVe 24 h

Ilmoittautuminen 2.9.2019 mennessä
antti.hukari@gmail.com

Osallistumismaksuun sisältyy urheilujuoma, 
voileivät, kahvia, suolakurkkua ja rusinoita

Sinun ei tarvitse kävellä 24 h, 
vaan sinulle sopivan matkan haluamasi aikana.
Mukana järjestelyissä PuU kuntourheilujaosto.

Katso yhteistyökumppaneiden ilmoitus Pudasjärvi-lehden 
nrosta 34/2019! Tervetuloa!

5. 24 h kävely-juoksutapahtuma
7.-8.9.2019 klo 15.00 alkaen

SOTKajäRVen VedOn

Hirvaskosken koululla 
(jussintie 10, 93270 Sotkajärvi)

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi
Jumalanpalvelus
Su 1.9. klo 13  Jouni Vikström
Su 8.9. klo 13  Pasi Markkanen
Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00

Lämpimästi tervetuloa! 

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

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

Lauantaina 31.8.Perjantaina 30.8.
KARAOKE  
& WINTTI

lippu 6 € sis. ep.lippu 5 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

KARAOKE  
& WINTTI

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

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan! TU
LO

SS
A: Perjantaina 6.9. 

JARKKO HONKANEN & TAIgA
Lauantaina 21.9.  ÄSSÄT

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

myyDään 
TilamaiToa!

Valtaosa karjasta 
lapinlehmiä, 

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

Yhteydenotot
puh. 045 324 9675/ 

Mirka Väyrynen.

www.pororajanmajoitus.fiPudasjärventie 1, Puolanka

Kaarina Rautiainen
0400 282 884

Tarmo Rautiainen
0500 282 884

Pororajan majoitus
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Po
ro
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rajan majoitus

Por
orajan Majoitus

Por
orajan Majoitus

PuolankaPaikalla mm: • korikauppias • mattokauppias • leipäkauppias 

• kintas- ja laukkukauppias • pölypussikauppias  

• omenakauppias • makkaraa ja lättyjä • hunajaa
Musiikkia: 

Duo Tane  
& Terho

Vain yhden päivän ajan! 

SYYSMARKKINAT 

Maanantaina 2.9. klo 9-18

lasTen 
VeneTsialaiseT 
jyrkkäkoskella la 31.8. klo 10-13

TeRVeTuloa!

ohjelmassa mm. Disco, 
kasVomaalausTa, onginTaa,

poniajelua....

myynnissä haTTaRaa, 
popcoRnia,

makkaRaa, läTTyjä…

mukaVaa!
eRi ToiminToja 

luVassa!
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YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT
Suomalaisen yrittäjän päivän  merkeissä  
to 5.9.2019 klo 8 kaupungintalon kahvios-
sa. 
Tilaisuus alkaa Suomen lipun yhteisellä  
nostamisella.
Mukana kaupungin virkamies- ja luottamus-
henkilöjohtoa.

Kaikki yrittäjät tervetuloa!

Pudasjärven kaupunki 
Pudasjärven Yrittäjät ry 

pudasjarvi.fi

www.oulunseudunkilpi.com
oulun seudun kilpirauhasyhdistys ry

kilpiRauhassaiRaiDen
VeRTaisTuki-/jäsenillaT 

puDasjäRVellä

Katsomme sisätauteihin erikoistuneen 
Eeva Ryhäsen videoluennon lisäkilpirauhasista,

seuraava kokoontuminen to 7.11. klo 17-19.

To 5.9. puheenjohtaja kirsti uhlgren esittelee s-
marketissa kauppatie 8:ssa yhdistyksen 

toimintaa klo 13-16 ja sen jälkeen on 
vertaistuki-ilta palvelukeskuksessa, kauppatie 25.

Tarvitsemme vertaistukiryhmän vetäjää 
Pudasjärvelle. Olisitko sinä kiinnostunut asiasta? 
Koulutamme sinut. Lisätietoja saa 0500 385 609/Kirsti 

tai oskilpirauhasyhdistys@gmail.com.

puu suunnisTusjaosTo 
ilTaRasTiT Syötteellä Lauttaharjussa 
ke 4.9. klo 17 alkaen.
Metsään pääsee klo 18.30 asti. Opastus 
Rytinkisalmen tieltä. Tied. 0400 952 144.
Tervetuloa!

puDasjäRVen yhDisTys Ry
eläkeliiTon jäseneT

Pudasjärven Eläkeliitto Tekee maTkan 
to 24.10. Oulun Madetojan saliin 

”jamppa Tuomisen muistokonserttiin”
Matkalle lähtö 17.30, hinta jäsenille 45,-/hlö ja 

ei jäsenille 50,-/hlö. 
Sitovat ilmoittautumiset ke 4.9. mennessä 

(lippuvarausta varten) p. Håkan 0400 772 126, 
Reijolle 0400 281 023 tai Heleenalle 044 275 7050.

pudasjärven Reumayhdistys ry 
syyskauDen aVaus 

ke 4.9. klo 14 seurakuntatalolla. 
Vieraaksemme saapuu Pudasjärven Kuuloyhdistys.

Kahvittelua, rupattelua ja mukavaa yhdessä oloa 
kahvin ja pullan merkeissä. Tullaan joukolla mukaan!

TIE- JA LIITTYMÄJÄRJESTELYT
Valtatien 20 sekä maanteiden 18775 ja 18777 tie- ja 
liittymäjärjestelyt Kurenalan kohdalla.

Yllämainittu tiesuunnitelma pidetään yleisistä teis-
tä 23.6.2005/503 annetun laki liikennejärjestelmästä 
ja maanteistä 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävä-
nä 30 päivän ajan ositteessa Pudasjärven kaupunki, 
Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi.

Mahdolliset muistutukset tiesuunnitelmaa vas-
taan on osoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-
kukseen ja ne on toimitettava Pudasjärven kau-
pungille ennen nähtävänä oloajan 29.8. – 30.9.2019 
päättymistä, osoitteeseen: Pudasjärven kau-
punki PL 10 93101 Pudasjärvi tai sähköpostilla  
kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärven kaupunginhallitus

PUDASJARVI.FI

LIIKUNTAPALVELUT  
TIEDOTTAA
HYVINVOINTIPASSI-JUMPPA  
maanantaisin klo 11.00-12.00 
16.9.-9.12.2019 sekä 13.1.-11.5.2020
Jumpan tavoitteena on virkistää mieltä ja parantaa 
toimintakykyä arjessa.  Ohjauksessa otetaan huo-
mioon mahdolliset liikkumiseen liittyvät rajoitteet. 

PERHEPEUHULA 0-6-VUOTIAILLE 
VANHEMPIEN KANSSA 
torstaisin klo 10.30-12.00 
12.9.-12.12.2019 sekä 16.1.-11.5.2020
Omatoimista ja ohjattua leikkiä, liikkumista, pelejä 
ja temppuilua.

Lisätietoa: Elina Wachira 040 679 1476

Liikuntapalvelut

PUDASJARVI.FI

KYLÄNEUVOSTON KOKOUS
Tule mukaan kuulemaan ja kertomaan kylien ja 
järjestöjen kuulumisia ke 4.9. klo 18-20 Puhoskylän 
Möykkälään (Näljängäntie 1391).

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
• Tilaisuuden avaus, Puhoksen kyläseuran pu-

heenjohtaja Eero Hyttinen
• Yhdistysten edustajat kertovat ”Mitä oomma te-

heny tai aiomma tehä tänä vuonna kehittämis- 
ja toimintatuilla meijän yhistyksessä.” 

• Vuoden 2020 kehittämis- ja toimintatukien 
painotukset – Yhdistysten omat ehdotukset pa-
rityöskentelynä. Palautteet kerätään ja viedään 
yhteisöllisyysvaliokuntaan valmistelun pohjaksi.

• Loppusanat, kaupunginjohtaja Tomi Timonen.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Kyyti lähtee kaupungintalolta klo 17. Ilmoittaudu 
2.9.2019 mennessä sinikka.mosorin@pudasjarvi.fi 
tai 040 504 3861, niin tiedämme varata kyydit.

Puhoksen kyläyhdistys ry ja Pudasjärven kaupunki

PUDASJARVI.FI

Tarkempi ohjelma syote.fi

Luppovesi
palaa

Mukava koko perheen iltatapahtuma 
Syötteellä Luppoveden rannalla 

siivittää syksyiseen tunnelmaan!

lauantaina 7.9.2019

18.30
Ulkotulet
syttyvät 

Luppoveden 
ympärillä

19.30
Kokon
sytytys

20.30
Upea

ilotulitus



16 TPnro 35PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti29.8.2019 29.8.2019nro 35

TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

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

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

UUSI ISO PERHEMARKET AVATTU!

TERVETULOA!

METSÄSTÄJÄN VALINTA IKH:LTA!
Patron
METSÄSTÄJÄN 
Takki Ja houSuT
-  100 % polyesteri
-  Veden- ja tuulenpitävät, 
 hengittävät
-  Teipatut saumat ja  

vedenpitävät vetuketjut
-  Väri oranssi/ruskea
-  koot S-3XL

Takki
-  irrotettava huppu
- Lämmittelytaskut
-  Säädettävä sekä pidennetty  

helma takana

houSuT
-  Muotoillut, vedenpitävät ja 

kestävät polviosat

99,-

Patron
ERÄPuku
Takki + houSuT
CaMo
-  100 % polyesteri
-  Veden- ja tuulenpitävät, 
 hengittävät
-  Teipatut saumat ja  

vedenpitävät vetuketjut
-  Väri ruskea/camo
-  koot S-3XL

Takki
-  irrotettava huppu
- Lämmittelytaskut
-  Säädettävä sekä pidennetty  

helma takana

houSuT
-  Muotoillut, vedenpitävät ja 

kestävät polviosat
99,-

hikoki
PoRa-/
RuuViNVÄÄNNiN
18 V DS18DJL
-  Max. 1250 rpm
- Max. vääntö 53 Nm
- istukka 1,5 - 13 mm
- kara uNF 1/2” x 20
- Sis. 2 x 2,5 ah Li-ion akku, 

laturi, laukku

149,-

CRX Cob LED 
VaLoNhEiTiN 
LiikETuNNiSTiMELLa 
10 W/230 V
-  600 lm
- iP44

9,90

Espina 
RaiVauSSahaT
1,25 kW

159,-

LEhTiPuhaLLiN/
iMuRi 0,75 kW

199,-

199,-

hikoki
LEhTiPuhaLLiN
Rb27EaP

CRX 
LED
VaLoNhEiTiN
2x20 W/230 V

29,90

Strong Line 
koMPRESSoRi
1,1 kW/230 V

89,-

VaRaSTohyLLy
k 1500, L 750, 
S 300 mm

19,90

-  Neljä hyllyä
- Metallia


