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Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman käsirahaa ja kaskopakkoa. Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

Toyota Avensis 1,8 bensiini viistoperä 
vm. 2008. aj. 241 000 km. Hyvät varusteet. 
Kahdet renkaat, vetokoukku, ilmastointi, 
kats. 01/2021.  5950 €

Volvo V70 2,5 T bensa automaatti, sportwa-
gon, vm. 2004, HIENO HYVÄT VARUSTEET, 
kuskin penkki sähkösäätöinen, alustasarja, ni-
vomat aj. 345 500 km, kahdet renkaat, kats. 
8/2021.  3900 €

Renault Clio 1,2 bensa vm. 2011, aj. 184 
800 km, kahdet renkaat, ilmastointi. kats. 
8/2021.  3900 €

Volvo S70 2,5 bens. automaatti, vm. 
1997, HIENO, aj. VAIN 286 500 km, kahdet 
renkaat, ilmastointi, vakkari.  2600 €

Ma 6.9. klo 18  Piispanpyöräily seurakuntakoti- 
 kirkko-seurakuntakoti.
Ti 7.9. klo 18 alkaen  opastetut kirkko- ja  
 hautausmaakierrokset.
Ke 8.9. klo 18  Gospelmessu kirkossa
To 9.9. klo 18  Konsertti kirkossa,  
 paikallisia muusikoita esiintyy.
Su 12.9. klo 10  Messu kirkossa ja pikkukirkko  
 lapsille kappelissa. Messun jälkeen  
 päivä kirkolla -tapahtuma.  
 Lettukahvit.
Su 12.9. klo 14  Rippikoulun aloituskirkko  
 kirkossa.

Pudasjärven kirkko 240 v. 
– juhlaviikko 6.-12.9.

Tarkemmat tiedot kirkollisissa ilmoituksissa ja kotisivuilla.

Lämpimästi tervetuloa!

Puolangan Syysmarkkinat

Pororajan majoitus
Markkinapaikka- ja majoitusvaraukset 

Puh. 0500 282 884, tarmo.rautiainen@luukku.com

ma 6.9. klo 9-18 
Pudasjärventie 1 Puolanka

Myydään 
perattua Muikkua 
ynnä Muuta kalaa

pudasjärven s-Marketin pihalla 
pe 3.9. alkaen klo 11.30.

ostetaan Myös puhdasta puolukkaa.
p. 044 013 1493/viljo karjalainen. säävaraus.

Kauttamme 
NoviteKiN porealtaat!

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

1-.

SuomalaiNeN ulKoporeallaS 
laaduSta tiNKimättä.

Jokainen Novitek-ulkoporeallas suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa 
pohjoisen vaihteleviin olosuhteisiin. Standard, Select ja Exclusive 

mallistoista löydät energiatehokkaat ulkoporealtaat jokaiseen makuun.

Osuuskauppa Arina ava-
si uuden ABC-liikenne-
myymälän keskiviikko-
na 1. syyskuuta. Jo ennen 
ovien avaamista ulkopuo-
lella odotteli useita onnit-
telemaan saapuneita sekä 
muita kiinnostuneita. Kä-
vijöille tarjoiltiin kakku-
kahvit. Liikennemyymä-
län avajaisista lisää kuvia 
ensi viikon Pudasjärvi-leh-
dessä.

Aiemman, Kuusamon-
tien toisella puolella sijain-
neen liikennemyymälän 
palvelut säilyvät samanlai-
sina kuin ennenkin. Ravin-
tola, marketti, Hesburger, 
koiraparkki ja mittarikent-
tä palvelevat entiseen ta-
paan. Uutuutena ovat nyt 
matkaparkki, johon on va-
rattu tilaa ja sähköpistei-
tä matkailuautoille, sekä 
lapsille saatiin leikkipaikat 
sekä ulos että sisälle.

Hesburgerilla on nyt 
myös DriveIn, eli mahdol-
lisuus asioida hampuri-
laisluukulla suoraan auton 
ikkunasta. Tämän lisäksi 
uudelle liikenneasemalle 
saadaan sähköautojen la-
tauspiste sekä Hesburge-
rin itsepalvelupiste, mut-
ta nämä otetaan käyttöön 
hieman myöhemmin. JK

Uusi ABC-liikennemyymälä 
avattu Kurenalle

Lukiolaiset Oskari Luokkanen, Ebbe Westerberg ja Tatu 
Kortelainen olivat ensimmäiset asiakkaat, jotka asteli-
vat uuden liikennemyymälän ovista sisälle. He ovat hy-
villään, että Pudasjärvellä on paikka, josta saa ruokaa 
myös kauppojen sulkeuduttua.

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.Painopaikka:  

Kaleva365 Oy, 
Oulu

Julkaisija: 
Kaleva365 OyPudasjärvi-lehti jaetaan 

viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Jakelu:  
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

Päätoimittaja
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 5.9. kello 10. Toimittaa 
Eva-Maria Mustonen, avustaa Jari Valkonen, kanttorina 
Keijo Piirainen. Messua voi seurata suorana lähetyksenä 
seurakunnan YouTube-kanavan välityksellä.  
Virsi-ilta Petäjäkankaalla Kurvilla su 5.9 kello 18.  

Pudasjärven kirkko 240 vuotta  
– juhlaviikko 6.-12.9.  

Piispanpyöräily ma 6.9. kello 18. Ajetaan rauhallista 
vauhtia seurakuntakodilta kirkolle ja takaisin. Kirkol-
la taukojumppa, kahvit ja hartaus. Paluu hartauden jäl-
keen. Tapahtuma on piispa Jukka Keskitalon ideoima 
haastetapahtuma seurakunnille, hän toimii tapahtuman 
suojelijana.  
Opastetut kirkko- ja hautausmaakierrokset ti 7.9. 
kello 18 alkaen. Kirkon esittelyt kello 18, 18.30 ja 19. 
Hautausmaakierrokset kello 18 ja 19. Lähtö kirkon juh-
la-aukiolta (vanha parkkipaikka).  
Gospelmessu kirkossa ke 8.9. kello 18. Toimittaa 
Eva-Maria Mustonen, musiikista vastaavat Keijo Piirai-
nen ja Marko Väyrynen.  
Konsertti kirkossa to 9.9. kello 18. Konsertissa esiinty-
vät Anni Hankkila, huilu, Anna-Kaisa Yasin, viulu, Han-
nele Puhakka, huilu ja piano, Keijo Piirainen, piano, urut 
ja laulu. Ohjelma 5e yhteisvastuun hyväksi. 
Messu kirkossa ja Pikkukirkko lapsille kappelissa su 
12.9. kello 10. Messun jälkeen päivä kirkolla –tapahtu-
ma kello 13.30 saakka. Tarkemmat tiedot ensi viikon il-
moituksissa.  
Rippikoulun aloituskirkko su 12.9. kello 14 kirkossa.  

Päiväkerholaiset tutustuvat kotikirkkoon viikolla 36 ker-
hoaikana. Kirkkoon saavutaan omilla kyydeillä. Pienet ret-
kieväät mukaan. 
Lapsiparkki pe 3.9. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. Voit 
tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. Ennak-
koilmoittautumiset lastenohjaajille: Rauni 040 586 1217,  
Tanja 040 868 4730. Laitathan lapsellesi pienen välipalan 
ja juoman mukaan. 
Perhekerhoa ei ole ke 8.9. Osallistutaan kirkon juhlaviikon 
tapahtumiin. 
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.  
Omaishoitajat ma 6.9. kello 11 seurakuntakodin rippikou-
lusalissa.
Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä su 5.9. kello 16 (Risto 
Lauhikari ja Jukka Lehto). 
Kastettu: Ebba Aurora Puhakka, Elia Aabel Tuohimaa, Lii-
nus Viljami Mattila. 
Vihitty: Markus Samuli Jaakkola ja Hanna Helena Leino-
nen. 
Haudattu: Ritva Anneli Tuovila 78 v, Pekka Juhani Mari-
kainen 68 v. 

Armas on aika, joka on nyt 
lopussa Suomen suven 
aika se taasen mennyt on. 

Vain kun on mennyt 
syksy, talvikin, silloin pa-
laamme taas tänne takai-
sin.

Silloin, oi silloin, kuink’ 
oomme reimuissaan kun 
lentelemme taas kohti 
Pohjolaa, kohti Pohjolaa!

Vielä tänään, 19.8. pääs-
kyt touhua kovasti. Poika-
set oppinu poissa pesästä 
pienestä, joka ahtaaksi jo 
kävi. Se rotevin isoin, aina 
ensimmäisenä emon ruo-
kapalaa odotti. Se laitim-
mainen viimeiseksi jäi.

Etumaiset ja räystäil-

le kivasti lensi. Pientä pe-
lotti, jäi pesään. Emo nyt 
ruokki pientänsä, jo päivä-
nä muutamana räystääl-
le toisten kans aurinkoon.  
Mutta laitimmaisena, pie-
nempänä. Siitä vain jouk-
koon toisten pihan yli. Ka-
tolle toiselle lensi.

Voimistui ja toisten 
mukaan joutui!

Silloin, oi silloin, kuink’ 
mummo portailla riemas-
tuu, kun pääskyt palasivat 
pesäänsä tarkastelee!

Piirsi syysterveisin, 
Mummo portailta 2021

Linnun syyslaulu
Avustamispalvelut Poijula 
on uusi pudasjärveläinen yri-
tys, joka tuottaa muun muas-
sa kotihoidon tukipalveluja. 
Yrittäjänä toimivalla Emilia 
Poijulalla on kokemusta ko-
deissa työskentelystä monen 
vuoden ajalta, ja hän toimii 
osa-aikaisena henkilökohtai-
sena avustajana tälläkin het-
kellä.

- Yrittäjäksi ryhtyminen 
on ollut mielessä jo kauan. 
Isä on ollut aina kuljetusalan 
yrittäjänä ja minun mieheni 
on puu- ja kuljetusalalla yrit-
täjänä. Mutta minulla meni 
pitkään miettiessä, että min-
kä alan yrittäjäksi alkaisin, 
Poijula kertoo.

Poijula on koulutuksel-
taan merkonomi, mutta hän 
kokee, ettei tietokoneen ää-
ressä istuminen ole hänelle 
ominaisinta työtä.

- Ihmisten kanssa toimi-
minen antaa minulle paljon 
ja lisäksi saan olla hyödyksi 
tukea tarvitseville ihmisille. 
OP-kevytyrittäjä-palvelu on 
tässä vaiheessa tuntunut hel-
polta ja hyvältä ratkaisulta.

Oulunkaaren hyväksy-
mältä palveluseteliyrittäjäl-
tä voi ostaa palveluita palve-
lusetelin tukemana, tai myös 
itsemaksavana asiakkaana.

- Palvelut on suunnattu 
pääasiassa ikääntyneille ko-
teihin. Palvelukokonaisuus 
rakennetaan yksilöllises-
ti asiakkaan tarpeiden ja toi-
veiden mukaisesti.

Palveluihin kuuluu muun 
muassa asiointi- ja kaupassa-
käyntiapu, siivous, saattoa-
pu, ulkoiluapu ja omaishoi-
tajan sijainen- palvelu.

Poijula itse asuu noin 10 
kilometrin päässä Kurenalta 

Kotihoidon tukipalveluita tuoreelta yrittäjältä

Elo-syyskuu tuo kesän ja lomien jälkeen 
mukanaan taas arjen. Koulut, työt, harras-
tukset ja luottamustoimet ovat käynnis-
tyneet kesän jälkeen. Kansalaisopistokin 
ilmoitteli uuden lukuvuoden kursseista. 
Kaikkea mielenkiintoista löytyisi.

Ainakin itsellä, kesän ja loman jälkeen 
intoa ja virtaa uuteen syksyyn riittää, teki-
si mieli kokeilla uusia juttuja. Mennä vaik-
ka jonnekin kurssille opettelemaan jokin 
uusi taito.

Nuorisotyössä syyskuu on perintei-
sesti aika ”hullu”. Kaikki mahdolliset asiat 
käynnistyvät ja niihin liittyen on palaveria 
ja suunnittelua. Ja sitten tietenkin myös 
kaikki ne itse tapahtumat, leirit ja ryhmät. 
Arjesta meinaa äkkiä tulla aikamoista suo-
rittamista. Minulla on vähän huono tapa 
katsella täyttyvää kalenteria ja vakuutella 
itselle, että kun tästä syyskuusta taas sel-
viät, niin sitten helpottaa. Sitten on aikaa 
taas keskittyä paremmin. 

Totuus kuitenkin on, että arkea suorit-

taessa en enää anna itsestäni kaikkea sitä 
mitä pitäisi. Herkästi käy niin, että keskityn 
liikaa toimintaan, kun tärkeintä kuitenkin 
olisi ihmiset. Tutut ja vielä tuntemattomat. 
Kaiken päälle kannan vielä vähän huonoa 
omaatuntoa siitä, ettei perheelle, ystäville, 
harrastuksille, luottamustoimille, kuntoi-
lulle ja kodille ole oikein riittänyt aika tai 
energiaa niin paljon kuin pitäisi. 

Jo luomiskertomuksessa meille kerro-
taan kuinka seitsemäntenä päivänä, kaiken 
valmiiksi saatuaan, Jumala lepäsi. Kolmas 
käskykin siihen kehottaa: Muista pyhittää 
lepopäivä. Tämän kaiken me kyllä jo tie-
dämme. Tiedämme mitä pitää tehdä ja tie-
dämme myös sen, miten se pitäisi tehdä. 
On raskasta saada itsensä kiinni samojen 
toimintamallien ääreltä yhä uudestaan. Lo-
man jälkeen tehdyistä hyvistä päätöksistä 
huolimatta jälleen epätäydellisenä ja epä-
onnistuneena. Ilman lepoa meistä tulee it-
sellemme liian ankaria ja vaativia. 

Keho ja mieli tarvitsee lepoa, unta ja 

pysähtymistä, mutta tarvitsemme lepoa 
myös Jumalan hoidossa. Hiljaisuutta ja rau-
haa pysähtyä kuuntelemaan mitä Jumalal-
la on meille sanotavana. Lepo johtaa mei-
tä toimintaan. Ilman lepoa me emme jaksa 
toimia, kun taas toiminta ilman lepoa joh-
taa päämäärättömään harhailuun. Lepo 
auttaa meitä tarkastamaan suunnan ja oh-
jaa uudelleen tielle. Säännöllinen lepo on 
toiminnan ja hyvinvoinnin kannalta ehdo-
tonta.

Tulevan sunnuntain evankeliumitekstin 
loppupuolelta löytyy meille kutsu: ”Tulkaa 
minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien 
uuvuttamat. Minä annan teille levon.” (Matt. 
11:28) Jumalan tarjoamaan lepoon on 
mahdollisuus esimerkiksi joka sunnuntai 
jumalanpalveluksessa. Tai vaikka joka päi-
vä, kun laskemme kuormamme rukouksen 
kautta Jumalan eteen. 

Tiina Inkeroinen

Lepoa

ja hänen toiminta-alueenaan 
on koko Pudasjärvi. Hänen 

perheeseensä kuuluu mies 
sekä 4- ja 16-vuotiaat lapset.

27. elokuuta perjantai-ilta-
na Korpisen kylätalolla ol-
leissa Siionin virsiseuroissa 
oli paljon seuraväkeä kylä-
läisten lisäksi. Seuroissa pu-
huivat Sauli Typpö ja Heikki 
Väyrynen Seurakuntapas-
tori Jari Valkonen oli myös 
seuroissa mukana. Väkeä oli 
tullut  Oulusta, Puolangalta 
ja Kurenalta. Koska seuroja 
ei ole voitu pitää pikään ai-
kaan, moni koki seurat syk-
syn kohokohtana.

Rauni Räisänen 

Siionin virsiseurat Korpisen kylätalolla

Tuore yrittäjä Emilia Poijula Aamu-koiran kanssa. 
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Lukijan kynästäLukijan kynästäLukijan kynästä

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

WWW.NORDICSILVA.COM  I  PUH. 040 572 5914

OSTAMME METSÄMAATA
PYYDÄ ILMAINEN ARVIO

Olemme kotimainen toimijaLuppovesi palaa! 
– syystapahtuma koko perheelle
Luppovesi palaa! -päiväta-
pahtuma koostuu tänäkin 
syksynä useista eri käynti-
kohteista ja niissä järjestet-
tävistä aktiviteeteista. Koko 
perheelle sopivaa ohjelmaa 
järjestetään Syötteellä lau-
antaina 4.9. klo 10–21 välillä.

Toiminnanjohtaja Min-
na Hirvonen Syötteen Mat-
kailuyhdistyksestä sanoo, 
että alueen yrittäjät ja toi-
mijat halusivat järjestää val-
litsevaan tilanteeseen sopi-
van kokonaisuuden. Isojen 
kokoontumisten sijaan tar-

joamme mahdollisuuden 
tutustua Syötteen aktivi-
teetteihin, vaikkapa ruska-
retken lomassa, turvallisel-
la tavalla. 

Päivän ohjelma löytyy 
osoitteesta syote.fi/tapahtu-
ma/luppovesi-palaa/ ja li-
sätietoa saa vaikkapa Syöt-
teen matkailuyhdistyksen 
Minna Hirvoselta.

– Syötteen Eräpalvelui-
den huskytarhalla pääsee 
tutustumaan tarhan toimin-
taan. Iso-Syöte Bike Parkis-
sa on mahdollisuus opetella 

hissipyöräilyn saloja. Peik-
kopolulla Peikkojen paluu 
tapahtuma sekä Pytky Café 
& Parttio Bistrossa keppihe-
vosnäyttely ja -kilpailu. Va-
paa pääsy Hotelli Iso-Syöt-
teen upealle Skywalkille ja 
muun muassa Kuuru LKV 
esittelee myytäviä tontte-
ja. Pikku-Syötteen puolella 
koulutetut ohjaajat opasta-
vat seinäkiipeilyn saloihin, 
Hirvonen luettelee ohjel-
maesimerkkejä.  

Luppovesi palaa -tapah-
tuman järjestävät yhteis-

työssä Syötteen alueen yri-
tykset ja toimijat, Syötteen 
Matkailuyhdistys ry, Pudas-
järven Kehitys Oy sekä Pu-
dasjärven kaupunki.

– Tapahtuman järjeste-
lyissä huomioidaan voimas-
sa olevat koronaan liittyvät 
turvallisuusohjeet. Haluam-
me vielä muistuttaa ihmisiä 
tulemaan paikalle tervee-
nä sekä huolehtimaan riittä-
vistä turvaväleistä ja hygie-
niasta, Hirvonen toteaa.

Tunnelmia viime vuoden Luppovesi palaa! -tapahtumasta.

Atria 
Nauta- 
Viljapossu  
jauheliha 1 kg

499
pkt

Valio

oltermaNNi 
palajuustot
250 g (4,00/kg)

Ilman Plussa-korttia 2,95 kpl (11,80/kg)
1.-kpl

-66%

1.-kpl

499
kIMppU

Atria

hiillos 
grillimakkarat 
tai makkarapihVi 
320-400 g (4,98-6,22/kg)

199
pkt

690
kg

Tavallista parempi ruokakauppa

P U D A S J Ä R V I
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

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

TARJOUKSET VOIMASSA to-su 2.-5.9. ELLEI TOISIN MAINITA

Ilman Plussa-korttia 2,69–3,99 pkt (6,73-19,95/kg)

Kivikylän

Valikoidut 
tuotteet
huiluntuhti- ja kalkkuna- 
grillimakkarat, lenkkimakkarat, 
ryynimakkarat, Wanhanajan nakki  
ja kokolihaleikkeleet 
200-400 g (6,25-12,50/kg)

5.- -7-37%2
Pkt

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

Valio

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

6.- -18%
2
RS

ISO RASIA

Rajoitus 4 kpl/talous

Rajoitus 1 erä/talous

Järvikylän

yrtit 
tilli, persilja,  
ruohosipuli, 
basilika, korianteri,  
timjami. suomi

SUOMI

Reilun kaupan 
terttuNeilikka 
kenia

Nocco 
bcaa eNergiajuomat 
0,33 l (5,61/l) sis. pantit 0,75

Ilman Plussa-korttia 2,65 tlk (7,58/l) sis. pantin 0,15
10.- 5

tLk
-25%

graaVilohi- 
fileesiiVut Norja

2495
kg

Voimassa TO-LA 2.-4.9.
RUODOTON

HERkkUtORILtA

Kulta Katriina 
jauhetut kahVit
450-500 g (6,00-6,67/kg)  
Myös tummat, luomu ja reilu  
Ei Plus kahvit eikä erikoissekoitukset

9.- Ilman  
Plussa-korttia  
4,69-4,79 pkt 
(9,38-10,64/
kg)

3
Pkt

-36-37%
Rajoitus 1 erä/talous

10.-
Ilman Plussa-korttia 6,75–6,85 kpl (14,52-15,64/l)

3
kPL -50-51%

Rajoitus 1 erä/talous

Hätälä 
tuore lohifilee
Vakuumipakattu, C-leikattu 
kasvatettu, Norja

979
kg

Ben&Jerry’s 
jäätelöt
438-465 ml (7,17-7,61/l)

Dr. Oetker 
ristoraNte pizzat 
216-390 g (6,41-11,57/kg)  
Ei gluteenittomat

Ilman Plussa-korttia 2,95 pkt (7,56-13,66/kg)
10.- 4

Pkt -15%

1490
Ilman Plussa-korttia 10,15-11,65 pkt (0,19-0,42/kpl)

2
Pkt

Rajoitus  
2 erä/talous1490

Ilman Plussa-korttia WC-paperi 10,15 pkt,  
talouspaperi 7,15 pkt (0,42-0,60/kpl)

-2-30%

Pampers 
teippi- ja housuVaipat 
28-54 kpl/pkt (0,14-0,27/kpl)
Ei koot 1 ja 2

erä

RUODOTON

Rajoitus 2 pkt/talous

Lotus 
soft embo Wc-paperi  24 rl JA 
emilia talouspaperi 
12 rl (0,41-0,42/kpl)

YHTEIS-
HINTAAN

erä

erä! 
kiaNtajärVeN 

perattu muikku

Voimassa TO-LA 2.-4.9.

Syksyllä palkankorotuk-
set ovat työntekijöiden tah-
dosta kiinni, enemmän kuin 
koskaan. Kolme havaintoa 
työmarkkinoiden neuvottelua-
setelmasta: Tuleva työehtoso-
pimuskierros lähtee aivan uu-
desta asennosta. Kontiollekin 
tulee yrityskohtainen sopimus, 
eikä yleissitova, niin kuin en-
nen.

Yksi asetelma kuitenkin py-
synee samana, eli palkankoro-
tuksia ei tule ilman työnteki-
jöiden yhteistä linjaa ja halua 
taistella niiden puolesta. Työ-
paikkakohtaisia työehtoja tus-
kin lähdetään voimakkaasti 
heikentämään työnantajan ja 
vapaamatkustajien toimesta. 
Sen verran löytyy pelisilmää 
ja tietoa siitä, että lakkoherk-
kyyttä on niin paljon, ettei tulta 

kannata sytyttää ensimmäisten 
TES—neuvotteluiden aikana.

Työntekijät ovat nähneet 
sen alallamme jo pitkään; pal-
kat eivät ole kilpailukykyisiä. 
Nyt on aika muuttaa asetel-
mia, eikä siihen tarvita Helsin-
gin herroja. Kaikki on meidän 
käsissämme. 

Palkkojen polkeminen, rik-
kurointi ja muiden saavutta-
milla eduilla loisiminen on 
pois nuorten ikäluokkien tule-
vaisuudesta. Minkä perinnön 
me haluamme jättää? Metallin 
työntekijät lakkoilivat vuon-
na 1971 lomarahojen puolesta 
seitsemän viikkoa. Se on perin-
tö, jonka minä olen saanut ai-
kaisemmilta työväen 
sukupolvilta.

Antti Tihinen

Onko halua? Onko tahtoa? 
Onko rivit suorassa?
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Suositut hyvinvointiryhmät työikäisille jatkuvat syksyllä
Kesän jälkeen on aika ryh-
tyä parantamaan omaa hy-
vinvointia. Kun kunto on 
parempi, jaksamme myös 
vahvemmin punnertaa 
eteenpäin kohti työelämää. 
Vahvaksi-hanke järjestää 
hyvinvointiin ryhmätoimin-
toja työikäisille, joilla on 
haasteita työllistymisessä 
tai työssään jaksamisessa.

Suositut fysioterapeutti 
Katri Virtasen vetämät Hy-
vinvointiryhmät jatkuvat. 
Pienet 3–6 henkilön ryhmät 
kokoontuvat 2 tuntia viikos-
sa 10 kertaa. Syksyn ensim-
mäinen toiminta alkaa 15.9. 
kello 15–17 Kurenalla.

Uusia ryhmiä voidaan 
aloittaa tarpeen mukaan 
myös eri kylillä. Toiminnan 
tavoitteet ja sisällöt suunni-
tellaan osallistujien toivei-
den mukaan. Aikaisemmis-
sa ryhmissä on käyty läpi 
niin kehonhuollon, liikun-
nan, levon, ravinnon kuin 

stressinhallinnan erilai-
sia keinoja kohti parempaa 
vointia. Kaikille osallistujille 
on alkuun yksilöllinen alku-
kartoitus ja lisää yksilöllis-
tä ohjausta tarjotaan tarpeen 
mukaan.

- Keväällä järjestetyis-
sä hyvinvointiryhmissä on 
saatu kannustavia koke-
muksia. Osallistujat ovat 
löytäneet terveellisemmän 
ruokarytmin, itsensä hoita-
misesta on keskusteltu pal-
jon ja muutoksiakin on teh-
ty. Olemassa oleva tieto on 
siirretty käytäntöön. Tär-
keää on ollut elämänilon ja 
tavoitteellisuuden vaalimi-
nen, kertoo Katri Virtanen.

Syksyllä järjestetään 
myös lyhyitä kolmen ker-
ran Polkuja tulevaan -val-
mennuksia. Ryhmää luot-
saa Sanna Virtanen Happia 
Oy:stä. Valmennuksessa 
kootaan jokaisen osallistu-
jan oman elämän matkatari-

na ja polku, joka pohjautuu 
luontaisiin vahvuuksiin, 
kiinnostuksen kohteisiin, 
taitoihin ja taitoharjoitte-
luun sekä käytössä oleviin 
resursseihin.

Valmennuksen toisessa 
osassa suunnataan tulevaan 
ja rakennetaan matkasuun-
nitelma kohti edessä olevaa 
horisonttia. Yhteisten asioi-
den lisäksi osallistujalla on 
mahdollisuus henkilökoh-
taiseen ohjaukseen, jossa voi 
kirkastaa omaa matkasuun-
nitelmaansa rauhassa val-
mentajan kanssa. Valmen-
nusta voidaan järjestää 
Pudasjärvellä tai etänä.

Lisätietoa  
esittelytilaisuudessa
Katri ja Sanna kertovat ryh-
mien toiminnasta enem-
män esittelytilaisuudes-
sa 7.9.2021 klo 13–14.30, 
Fysio KV tiloissa osoit-
teessa Kauppatie 3. Katri 

tarjoaa kahvit ja jotain muu-
takin herkkua. Kannattaa 
tulla kuuntelemaan ja pori-
semaan, sillä esittelyyn osal-
listuminen ei sido osallistu-
maan.

Lisätietoja saa esimer-
kiksi hankkeen nettisivuilta 
osoitteesta www.pudasjar-
vi.fi/vahvaksi ja Aili Jussi-
lalta, tai ryhmien vetäjiltä.

Vahvaksi - osatyökykyis-
ten työllistäminen -hanke 
on tukemassa osatyökykyis-
ten ja pitkään työttömä-
nä olleiden polkua takaisin 
työelämään ja rakentamas-
sa verkostoyhteistyön avul-
la pudasjärveläistä osastyö-
kykyisten työllistämisen 
mallia. Myös työikäisten 
vertaistukeen ja atk-taito-
jen parantamiseen on ryh-
mätoimintoja tarjolla. Tietoa 
toiminnasta löytyy hank-
keen nettisivuilta. Yhteyttä 
voi ottaa nettisivujen kaut-
ta tai soittamalla. Hanke 

Kevään hyvinvointiryhmäläisiä lähdössä lumikenkäile-
mään Katri Virtasen luotsaamana.

on Pudasjärven kaupungin 
työllisyyspalveluiden hal-
linnoima ja 80 prosenttia ra-
hoituksesta tulee Euroopan 

sosiaalirahastosta.

Aili Jussila

Terveys ja hyvinvointi 
kiinnostaa Pudasjärvellä
Maakunnallinen Muista 
hyvinvointisi! -kiertue jal-
kautui jälleen ympäri Poh-
jois-Pohjanmaata ja Pudas-
järvelle saavuttiin torstaina 
26.8. Tapahtumassa saatiin 
nauttia aurinkoisesta syysil-
masta, joten tapahtuma pys-
tyttiin järjestämään ulkona 
Puikkarin piha-alueella.

Pudasjärvellä tapahtu-
maan osallistui liki 80 omas-
ta hyvinvoinnistaan ja ter-
veydestään kiinnostunutta. 
Mikko Männistö PoPLi:sta 
kertoo, että tapahtuma oli 
hyvin onnistunut.

Mukana oli Pohjois Poh-
janmaan Liikunta ja Ur-
heilu (PoPLi), Oulun Seu-
dun Muistiyhdistys/
Pohjois-Pohjanmaan Muis-
tiluotsi, Vertaistervarit-han-
ke, Pudasjärven Sydän-
yhdistys ja PoPLin Työtä 
hyvässä seurassa ja Yhdis-
tyksistä hyvinvointia - hank-
keet.

Tapahtumassa testattiin 
muun muassa ikääntyvien 
lihasvoimaa ja tasapainoa, 
tehtiin kehonkoostumus- ja 
ihon kosteusmittauksia, kes-
kusteltiin muistin huollos-

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n Kunnon Mummolassa oli mahdollista tes-
tauttaa omaa lihasvoimaansa ja tasapainoaan. Etualalla Maija Manninen, 79, ja Aino Kok-
ko, 83, kuuntelevat Janika Körkön ohjeistusta. Kuva Heidi Similä.

Pohjois-Pohjanmaan Muistiluotsin pisteellä pääsi pyöräyt-
tämään aivoterveysonnenpyörääkin. Kuva Heidi Similä.

Vertaistervarit-hanke teki tapahtumassa ihon kosteusmit-
tauksia. Kuva Heidi Similä.

ta, aivoterveydestä sekä ter-
veellisistä elintavoista

Kiertueen tavoitteena 
on kannustaa kaiken ikäi-
siä terveellisen ja liikunnal-
lisen elämäntavan pariin. 
Lisäksi mukana oli Ver-
taistervarit-hanke, joka oli 
esittelemässä kuntalaisten 
hyvinvointia ja terveyttä 

edistävää vertaisryhmätoi-
mintaa. Vertaistervarit-ryh-
miä järjestetään Teams-yh-
teydellä sekä jatkossa myös 
paikan päällä Pohjois-Poh-
janmaalla. Vertaistervarei-
den keskustelun teemoi-
na ovat syöminen, liikunta, 
päihdehaittojen ennaltaeh-
käisy ja hyvä uni.

Kiertue jatkuu vielä syys-
kuun alkupuolelle saak-
ka eri paikkakunnilla Poh-
jois-Pohjanmaalla.

PoPLi tiedotus/toimitus

Golfia Santa Claus 
-kentällä

Oli meillä lystiä, kun pela-
simme golfia Rovaniemen 
Santa Claus -kentällä. Perin-
teinen Koillis-Golfin ”ison 
kentän kilpailu” pelattiin 
sunnuntaina 29.8. Lapin pää-
kaupungissa. Elokuinen au-
rinko helotti lähes pilvettö-
mältä taivaalta ja kenttä oli 
loistavassa kunnossa – ja niin 
olivat pelaajatkin. Pelaaja-
joukko oli 13 hengen vahvui-
nen ja tällä porukalla valloi-
timme neljä lähtöryhmää.

Naisporukka Lea, Jaana 
ja Maaret pantiin avaamaan 
reittiä ja ajamaan porot pois 
väyliltä. Ari, Risto ja Mau-
ri iskeytyivät heti naisten jäl-
keen. Pauli, Seppo ja Jaakko 
lähtivät kolmantena ryhmä-
nä. Viimeiseen ryhmään aset-
tautuivat Matit Juurikka ja Il-
likainen sekä Pekka ja Jari. 
Edellä menijöiden tahti oli 
sen verran ripeä, että meidän 
neljän hengen porukkamme 
ei ihan pysynyt tahdissa. 

Heti ykkösväylällä oli pi-
sin drive – kilpailun naisten 
porukan Jaana ja Maaret oli-
vat laittaneet tauluun sellai-
set lukemat, että oksat pois. 
Meillä muilla ei ollut siihen 
mitään sanomista ja he jakoi-
vat tämän palkinnon.

Peli sujui jouhevasti, 
enimmäkseen, vaikka joku 
apua hakeva sana sihahtikin 
tuonne yläilmoihin – enim-
mäkseen sinne kuumalle 
puolelle.

Välikioskin tarjoilut olivat 
mahtavat: pororyynäreitä, 
lämpimiä räiskäleitä hillon ja 

kermavaahdon kera, monen-
laista kahvileipää ja paljon 
muuta. Juomiakin olisi ollut 
monenlaisia, mutta kaikkein 
väkevimmät jätimme kuiten-
kin väliin.

Viimeisellä väylällä oli lä-
himmäs lippua kilpailu noin 
170 metrin matkalta hurjaan 
myötärinteeseen. Tässä tar-
kimmin löi Jari.

Lopuksi seurasi odotet-
tu palkintojen jako. Palkin-
toina oli värillisiä pelipalloja 
ja muutama erikoispalkinto. 
Kasvot olivat virneessä ja 
mieli tyytyväisen leppoisa, 
kun tulokset julistettiin.

Kiitokset osallistujil-
le hauskasta yhdessäolosta. 
Ensi vuonna tavataan taas.

Jari Jussila
Tulokset: Naiset: 1) Maaret 
Ihme 28 bp, 2) Jaana Iinattinie-
mi 27, Lea Törrö 27 bp. Mie-
het: 1) Pekka Kinnunen 36 bp, 
2) Mauri Kavalus 33, 3) Jari Jussi-
la 32, 4) Ari Pohjavesi 31, 5) Ris-
to Poropudas 30, 6) Matti Juu-
rikka 29, 7) Seppo Goman 28, 
8) Jaakko Lukkari 26, 9) Mat-
ti Illikainen 24, 10) Pauli Rinne 
18 bp. Pisin drive, väylä 1: 
Jaana ja Maaret. Lähimmäs 
lippua, väylä 18: Jari Jussila. 
Scratz: 1) Matti Juurikka 89 
lyöntiä, 2) Jari Jussila 93, 3) Ari 
Pohjavesi 94, 4) Matti Illikainen 
95, 5) Mauri Kavalus 106, 6) Jaa-
na Iinattiniemi Jaana 109, 7) Ris-
to Poropudas 111, 8) Lea Törrö 
112, 9) Maaret Ihme 114 lyöntiä.

Pisimmästä drivestä palkittiin Jaana ja Maaret. Tulosta ju-
listamassa Jari.
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

PERJANTAI-LAUANTAI 
3.-4.9.

MAANANTAI-ToRsTAI
6.-9.9.

1595

100399

229

189

095 595300

149

595

199

300 499

149

049

100

Porsaan
kyLJyksET

895
kg

150
plo

029

4 pkt pkt

kpl

100

100

179

199

199
pss

pss

pss

199
pkt

pkt

kg

2 filettä/talous

1195
kg

20 kpl/talous

kpl

kg

prk

pkt

kpl

250

1195

100 g

kg

pkt pkt

levy

499
ras

179

695
kg 395

kg

695
kg 100

pkt
kg

kg

Espanja
vEsIMELoNI

kokonainen

Olvi Kevyt Olo
kIvENNäIsvEsI

12x0,33 l
greippi

HK Amerikan
PEkoNI

170 g
Original

Old El Paso
ToRTILLA
8 kpl/326 g

Kuuma
gRILLATTU 
bRoILERI
kokonainen

895

Hyvä
NAUTA
JAUhELIhA
rasvaa 
max. 10% kg

Vaasan
REvITTyLEIPä
350 g

pkt

2 pkt

kpl

4995 5290 5290

690 1990 1450

3290 4600 3390

MA-TI 6.-7.9.   kE-To 8.-9.9.

PE-To 2.-9.9.

Suomalainen
PARsA-
kAALI 

300 g

HK
UUNILENkkI 

400 g

PE 3.9.       LA 4.9.

Noris
PIkANUUdELIT

50 g
kana tai liha

Marabou
sUkLAA-
LEvyT
185-200 g

Eesti pagar 
vALkosIPULI- 
tai yRTTI-
PAToNkI
175 g

Valio 
JogURTTI
1 kg

Myllyn Paras
PIzzA-
JAUho
1 kg

Atria
PUNAINEN 

LENkkI
500 g

299

Atria Possun
wIENINLEIkE

285 g tai
Rapea

kANAfILEE
275 g kypsä

TEksTIILIosAsToLTA

Apetit
kRUUNUsEkoITUs,
AMERIkAN-
sEkoITUs
tai sAdoN-
koRJUU-
kAsvIksET 300 g

Mummon 
Aidot ohuet
TIkkU-
PERUNAT 750 g

Atria 
Kunnon arki
MUUsI 
ATERIAT
300 g

Atria
LAUANTAI-
MAkkARA
palana

sokERI-
MUNkkI

kääRyLE-
kERäkAALI
Suomi

MAALAIs-
LIhA-
hyyTELö

Poprilli
gRILLI-
MAkARA
400 g

JäTTIs-
TUUTIT
195-216 ml

IRTo-
kARkIT

Tuore irto
RUodoToN
LohI-
fILEE

Valio
oLTERMANNI 

vIIPALE-
JUUsToT 

270-300 g

Kananpojan
PAIsTILEIkE
700 g, marinoitu

Atria
bRoILERIN
koIPIREIsI
3 kpl/ras
marinoitu

JAUhELIhA
sIkA-NAUTA
2 kg/talous

Porsaan 
ETUsELkä JA 
LAPA
3 kg/tal.

Tuore porsaan
kINkkU-
kUUTIo

2 pkt

1995

MELA puu

Alkaen
AIRoT  
240 cm

3895

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

9990

RAUTAosAsToLTA

2 pkt

6990

Maxell
PARIsToT
AA ja AAA
24 kpl

1000

Sievin 
kUMI- 
sAAPPAAT
turvakärjellä  
tai nauhoilla

Hartwall
PEPsI 
MAxI
1,5 l
sis. pantin

299
pkt

Valio
ARkI RAE-
JUUsTo
500 g

Kungs 
AUToNPEsU-
hARJA
teleskooppivarrella 

kENkäosAsToLTA

AjAnkohtAiset tArjoukset 

jA pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

199,-

Mustang
kAMIINA
Musta teräs 
- Mitat: 28,6x28,6x91,4 cm
- Paino: 52kg
- Lämmitysteho: 5,5 kW
- Lasiluukku
- Lämmityskapasiteetti: n. 
45-50 neliömetriä
- Hormiliitäntä 120 mm on 
takan takana
-  Korkeus lattiasta hor-
milähdön keskikohtaan 
780mm

kEvyTPREssUT 
esim. 2x3 m

299

Airam
yövALo 
pistorasiaan, 
hämäräkytkimellä

495

2 pkt

LAPsILLE syksyyN ERILAIsIA sofTshELL kENkIä!
Gulliver
NILkkURI 
koot: 30-35, pinkki

Gulliver
LENkkARIT 
koot: 28-38, musta

Gulliver
LENkkARIT 
koot: 30,34, kaksi väriä

Brandless miesten 
PooLoPAITA
koot: S-XXl
100% puuvilla

Crosshatch
miesten
T-PAIdAT
koot: S-XL 
100% puuvilla

Harrys miesten
fLANELLIPAITA 
koot: 41/42-47/48
100% puuvillaa

Saloon naisten
TUNIkA JA 
koRU
koot: 38-44
95% viskoosi
5% elastaani

Paramour
naisten
NEULEPUsERo 
koot: S/M-L/XL
70% viskoosi
30% nylon

PEP naisten
PAITA
niskassa napit, läpikuul-
tava materiaali, paino-
kuviolla. 90% polyesteri, 
10% elastaani
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Harrastamisen Pudasjär-
ven malli -hankkeen tavoit-
teena on mahdollistaa 1.–9. 
-luokkalaisille nuorille mie-
luista ja maksutonta harras-
tamista koulupäivän yhtey-
dessä. Hanke kuuluu koko 
Suomen laajuiseen Harrasta-
misen Suomen malli -hank-
keen alle. 

Hanketta on pilotoi-
tu menestyksekkäästi vii-
me keväänä ja tänä syksy-
nä toiminta laajenee myös 
sivukylien kouluille, kertoo 
hankekoordinaattori Oona 
Pyykkö.

- Koska hankkeen tavoit-
teena on löytää jokaiselle 
lapselle ja nuorelle mielui-
sa harrastus, toivonkin, että 
jokainen löytäisi harrastus-
tarjonnasta edes sen yhden 
mieleisen, johon osallistuisi 
viikon aikana. Toki saa osal-
listua niin moneen kuin ha-
luaa!

Nyt Hirsikampuksen ja 
Lakarin koulun lisäksi myös 
Syötteen, Sarakylän, Hirvas-
kosken ja Kipinän kouluil-
le saadaan harrastuskerho-
ja. Harrastusten on tarkoitus 
pyöriä koko lukuvuoden, sil-
lä siinä harjoitellaan samalla 
sitoutumista ja pitkäjäntei-
syyttä harrastustoiminnassa.

Pienemmille kouluille tu-
lee monitoimikerhoja, jois-
sa voidaan harrastaa vuoden 
aikana niin liikuntaa, käden-
taitoja kuin musiikkiakin. 

Kerhot toimivat pääasiassa 
oppituntien jälkeen, mutta 
osalla kouluista on pystytty 
hyödyntämään myös pitkiä 
välitunteja.

Keskustan suunnalla 
kouluilla on muun muassa 
temppu-, liikunta- ja läksy-
kerhoa sekä suunnitteilla esi-
merkiksi salibandya, futsalia 
ja uintia. Muutamien kerho-
jen kanssa pohditaan vie-
lä ajankohtia ja oppilaiden 
mahdollista kiinnostusta.

- Pilotin suunnittelemi-
nen alkoi heti alkuvuodes-
ta myönteisen rahoituspää-
töksen myötä. Pudasjärven 
koulujen 1.-9.-luokkalaisil-
ta oppilailta kysyttiin heidän 
toiveitaan harrastuskerhoi-
hin ja niiden mukaan saatiin 
toteutettua useita kerhoja 
Hirsikampuksen ja Lakarin 
kouluille. Korona hieman 
sotki kerhojen toimintaa, 
mutta loppukeväästä viimei-
setkin kerhot pääsivät pyöri-
mään, Pyykkö kertoo.

Harrastukset  
työllistävät  
kaupunkilaisia
Osaa kerhoja vetää koulu-
jen omat opettajat tai ohjaa-
jat, osaa esimerkiksi liikun-
tapalveluiden henkilökunta 
ja osaa muut yhdistykset tai 
yksityishenkilöt.

- Harrastukset työllistä-
vät siis monia kaupunkilai-

sia, mikä on mielestäni to-
della hieno juttu. Kuka vain 
vähintään 18-vuotias voi oh-
jata harrastuskerhoja, ja nii-
den vetäminen voi olla mu-
kana lisätulo esimerkiksi 
vanhemmille opiskelijoille. 
Eli jos kiinnostus heräsi, niin 
yhteydenottoja otetaan edel-
leen innolla vastaan, Pyykkö 
kannustaa.

- Koen, että tällainen han-
ke on todella tärkeä Suo-
men jokaisen kaupungin ja 
kunnan lapsille ja nuorille. 
Se, että tarjotaan mieluisa ja 
maksuton harrastus koulu-
päivän yhteyteen, tasoittaa 
sekä lasten ja nuorten per-
heiden sosioekonomisia ero-
ja että etäisyyseroja kodin ja 
harrastusten välillä.

Pudasjärvellä suuret etäi-
syydet korostuvat, sillä moni 
oppilas kulkee koulukyydil-
lä ja saattaa asua esimerkik-
si 60 kilometrin päässä lä-
himmästä harrastuspaikasta. 
Varsinkin kaupungin pie-
nemmillä kouluilla on oltu 
todella iloisia siitä, että han-
ke mahdollistaa heidänkin 
oppilailleen harrastuksen, 
joka on lähellä eikä vaadi 
erikseen kuljetuksia.

- Osa kerhoista on jo pääs-
syt aloittamaan, mutta suu-
rin osa lähtee pyörimään 
seuraavan parin viikon sisäl-
lä. Pitää toivoa, että korona-
tilanne pysyy hyvänä, jolloin 
kerhoihin ei tulisi sen puit-

Jokaiselle mieluinen harrastus hankkeen kautta

Ikänaisen peili: Näkyy ajankohtaisia, hyviä, kriittisiä, ryppyisiä, rakastavia ja kannustavia kannanottoja ja tökkäyksiä.

Pudis parantaa!
Ystävän kommentointi sykähdytti somessa. ”Pudis parantaa” oli 
hänen ajatuksensa paluumuutosta Pudasjärvelle. Ilmaisu on mo-
nimerkityksellinen.

Oma elämänlaatuni on parantunut ’maaseutukaupunkiin’ 
muutettuani. Isompi kaupunki oli kaunis ja sopiva, mutta täällä on 
erilaisia mahdollisuuksia harrastaa ja toimia. Sopivat minulle. Olen 
kyllästyttänyt tuttavani ja tuntemattomat puutarhakuvilla, leipo-
muksilla ja nyt säilönnällä. Marjamaita on kaikille ja oman puutar-
han saaminen on ainakin vielä voimaannuttava puuhastelupaikka. 
Kova tarve on huolehtia toimintakyvystäni ja mielen tasapainos-
ta, jotta pystyisin asumaan kodissani mahdollisimman kauan. Lie-
nee aika monen toive.

Luulenpa ystäväni tarkoittaneen samoja asioita, joista minäkin 
nautin. Kaihoisasti hän toivoo, että paikkakunnalla olisi työtä tar-

jolla hänelle ja miehelleen. Vanhempien paluu saattaisi onnistua-
kin, mutta lapsille tutut kaverit ja toimintaympäristö ovat niin tär-
keitä, että moni paluumuutto jää tekemättä. Onko lähdöstä liian 
kauan vai onko kotipaikkakunta enemmän mummolamuisto, ei 
realistista paluuajattelua.

Miksi piti lähteä aikoinaan? Opiskelujen ja työn perässä sitä 
lähdetään, joku rakkaudenkin innoittamana. Toki pitää nähdä 
muutakin maailmaa kuin kotipiha, mutta tarve palata tulee nos-
taa korkealle. Kun Pudasjärvellä huolehditaan entistä enemmän 
opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksista, tarjotaan nuorille per-
heille asumisen ja elämisen kannustimet, niin halu palata kasvaa. 
Nuoria perheitä Pudasjärvelle kaivataan. Meitä ikänaisia ja -mie-
hiä on joka mutkaan.

Ymmärrän hyvin Pudis parantaa -merkityksen pelkästään 

luontoa ajatellen. Turvallinen, tasapainoinen elämä ja tyytyväiset, 
iloiset ihmiset luovat perusterveen katukuvan. Kuvan, joka vielä 
vaatii tuunaamista.

Merkittävä tuntojen välittäjä paikkakunnalla on ollut Pudas-
järvi-lehti. Paikkakunnalta lähteneet ovat saaneet tietoa asioista 
paikallislehden avulla. Lehden lukeminen netissäkin on vaivatonta. 
Paikallislehti luo mielikuvaa Pudasjärvestä ja on siksikin merkityk-
sellinen viestinnän väline kuntaa markkinoitaes-
sa ja paluumuuttajia kalasteltaessa. Kiitän omas-
ta puolestani ja monen muun ajatuksin Heimoa 
ja koko VKK-Median henkilökuntaa yhteistyöstä 
jo tässä vaiheessa. 

Katri Virtanen

Hirsikampuksen uusi vs. 
rehtori Susanne Nyman 
nauttii Pudasjärvellä ole-
vasta tekemisen meiningis-
tä.

Syksyn lukukausi käynnis-
tyi Hirsikampuksella 11.8. 
Viime lukuvuonna rehto-
rina toiminut Janne Salme-
la jäi virkavapaalle ja siirtyi 
muihin tehtäviin Kosovoon. 
Viransijaiseksi saatiin uusi 
rehtori Susanne Nyman, 
joka aloittaa työnsä Hir-
sikampuksella 6.9. Siihen 
saakka hän vielä viimeiste-
lee työurakkaansa Kemissä, 
Syväkankaan koulun rehto-
rina.

- Olen todella innoissa-
ni pääsystä töihin Pudasjär-
velle. Hain jo viime syksynä 
ja harmitti kun en tuolloin 
päässyt, joten oikein moti-
voituneena ja intopiukea-
na olen ryhtymässä uuteen 

työhön! Jo 2018 kun kävin 
tutustumassa Hirsikam-
pukselle, ajattelin, että voi 
kunpa tänne joskus pääsisi 
töihin, Nyman kertoo.

Nymanin mielestä Hirsi-
kampus vaikuttaa kooltaan 
sopivalta ja oikein rauhalli-
selta koululta, jossa on hyvät 
oppimisen puitteet. Yläkou-
lun opiskelijoiden huolta-
jat ovat olleet tyytyväisiä 
kouluun ja lukiolaiset teke-
vät upeita tuloksia, ja lisäksi 
koululla on ilmailulinja.

- Kampukselta tulee po-
sitiivinen kaiku ja lisäksi pi-
dän tästä pudasjärveläises-
tä tekemisen meiningistä. 
Kunta panostaa koulun op-
pilaiden ja henkilökunnan 

hyvinvointiin. Täällä on reh-
torillekin työnteon edelly-
tykset kohdillaan, Nyman 
hehkuttaa.

Uusperheen äitinä Ny-
manilla on ymmärrystä 
monenlaisille perheille, ja 
tämän hän kokee vahvuu-
deksi työssään. Hänelle on 
tärkeää, että kaikki osapuo-
let tulevat kuulluiksi lapsiin 
ja nuoriin liittyvissä asioissa.

Hänen perheeseensä 
kuuluu viisi lasta, joista enää 
9. luokkalainen nuori asuu 
kotosalla. Nymanin puoliso 
on monipuolinen huolto- ja 
asennustöitä tekevä yrittäjä. 
Vapaa-aika perheellä menee 
mökkiä remontoidessa ja 
luonnossa liikkuessa. Lisäk-

si kotoa löytyy kolme kissaa 
ja koira.

Positiivista  
johtamista 
Nyman on työskennellyt 
vuodesta 1995 opetusalalla, 
aluksi Ruotsin ja Ranskan 
opettajana. Hän on Vaasasta 
kotoisin, lapsuuden viettä-
nyt Kemissä, käynyt yliopis-
ton Oulussa ja ollut Järven-
pään lukiossa kahdeksan 
vuotta töissä. Viimeisimmät 
seitsemän vuotta hän on 
työskennellyt Kemissä 530 
oppilaan koulun rehtorina.

Nyman on suorittanut 
hallintotieteen aineopinnot 
Lapin yliopistoon. Opin-
noista tulee myös hänen 

kiinnostuksensa arjen osaa-
misen kehittämiseen ja posi-
tiiviseen johtamiseen. Tällä 
alalla on osaamista Pudas-
järvellä, sillä OSAO Pudas-
järven yksikönjohtaja Keijo 
Kaukko on tunnettu aiheen 
parista.

- Vaikka asiat ovat hyvin, 
pyrin aina siihen että työ- ja 
oppimisympäristöä pystyt-
täisiin kehittämään. Minulla 
on vahva suomenruotsalai-
nen tausta ja varmaan siitä 
tulee myös halu toimia yh-
dessä sekä pyrkimys tehdä 
työni aina hieman parem-
min.

Jenny Kärki

Hirsikampukselle uusi rehtori – Susanne Nyman: Intopiukeana uuteen työhön

Hankkeen tiimoilta perustetut harrastekerhot ovat jo osittain käynnistyneet. Kuva viime 
tiistain kokkikerhosta Hirsikampukselta.
teissa keskeytyksiä. 

- Ehdottomasti jos hank-
keen lopputuloksena saam-
me hymyileväisiä oppilaita 
uusine harrastuksineen, ta-
voitteena on juurruttaa toi-
minta jokaiseen kouluun 
niille sopivalla tavalla. Ide-
aalitilanne olisi, että hank-
keen rahoitus jatkuisi ja 
kouluille saataisiin sisäänra-
kennettua kerhotoiminnan 
malli oppilaiden kiinnostuk-
senkohteiden mukaan. 

Hanke- 
koordinaattoriksi 
Helsingistä
Elokuussa hankkeen koor-

dinaattoriksi saapunut 
Oona Pyykkö on Jyväsky-
län yliopistosta valmistunut 
terveystieteiden maisteri. 
Opinnoissaan hän suuntau-
tui vahvasti lasten ja nuor-
ten terveyden edistämiseen 
niin sivuainevalinnoilla 
kuin gradun aiheella.

- Olin todella iloinen saa-
dessani tämän työpaikan, 
sillä siinä yhdistyy niin ter-
veyden edistäminen kuin 
lasten ja nuorten kanssa 
toimiminen. Viime vuon-
na olin töissä koronakoirien 
kanssa Helsinki-Vantaan 
lentokentällä, joten tämä 
työ oli hyppy tuntematto-
maan niin työtehtävien kuin 

asuinpaikankin puolesta. 
- Olen kuullut jo muu-

tamat hyväntahtoiset nau-
rahdukset kertoessani, että 
postinumeroni vaihtui Hel-
singistä Pudasjärvelle tie-
tämättä yhtään, mikä täällä 
odottaa. Porojen näkemises-
tä ja lumilautailumahdolli-
suuksista olen ainakin erit-
täin innostunut!

Uusista kerhoista 
tiedotetaan Wilmassa. 
Meidät löytää myös 

Instagramista nimellä 
pudasjarven_harrastekerhot
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Pudasjärven Kaupunginhal-
litus 24.8. päätti valita Pu-
dasjärven kaupungin ympä-
ristöjohtajan virkaan Jarmo 
Kelloniemen. Hänet valittiin 
10 vuotta Pudasjärven kau-
pungin palveluksessa olleen 
Henri Pätsin tilalle, joka ir-
tisanoutui maaliskuun lo-
pussa.

Ympäristöjohtajan vir-
kaan oli jatketun hakuajan 
puitteissa tullut yhteensä 
yksitoista hakemusta, jois-
ta kokonaisarvioinnin pe-
rusteella haastatteluun kut-
suttiin kolme henkilöä. 
Haastatteluun kutsutuis-
ta Maria Alapuranen ja Jar-
mo Kelloniemi haastateltiin 
20.8.2021. Petri Porvari pe-
rui osallistumisensa haastat-
teluun. Maria Alapuranen 
ilmoitti 22.8.2021 vetäyty-
vänsä ympäristöjohtajan ha-
kuprosessista.

Ympäristöjohtajan virka 
kuuluu Pudasjärven kau-
pungin hallinnoimaan alu-
eelliseen yksikköön, joka 
tuottaa kuntiin ympäris-
tösuojelun ja ympäristö-
terveydenhuollon viran-

omaistehtävät ja palvelut. 
Alueellisen yksikön jäseni-
nä ovat Pudasjärven lisäk-
si Iin, Utajärven ja Vaalan 
kunnat. Lisäksi tuotetaan 
Oulun seudulle entisen Yli-
Iin kunnan alueen eläinlää-
kintähuollon palvelut. Ym-
päristöjohtajan tehtäviin 
sisältyy ympäristönsuojelun 
tehtäviä.

Kotouttamisohjelma 
jätettiin  
jatkovalmisteluun
Monikulttuurisen työn 
koordinaattori Sirpa Ti-
monen-Nissi ja henkilöstö-
päällikkö Heli Huhtamä-
ki esittelivät Pudasjärven 
kaupunginhallituksen ko-
kouksessa 24.8. kaupun-
gin kotouttamisohjelmaa 
vuosille 2021–2024. Ohjel-
maa oli päivitetty yhteis-
työssä eri viranomaisten ja 
muiden toimijoiden kanssa. 
Kaupunginhallitus keskus-
teli päivitetystä ohjelmasta, 
joka äänestyksen perusteel-
la päätettiin jättää vielä jat-
kovalmisteluun.

Lain mukaisten kunnal-
le maksettavien korvausten 
maksamisen ehtona on, että 
kunta on laatinut kotoutta-
misohjelman ja tehnyt lais-
sa tarkoitetun sopimuksen 
ELY-keskuksen kanssa.

Esityksen mukaan aiem-
paa kiintiöpakolaisten vas-
taanoton sopimusta oli-
si muutettu vuonna 2021 
niin, että Pudasjärven kau-
punki ottaa kahden vuoden 
sykleissä kolmekymmentä 
kiintiöpakolaista. Kiintiöpa-
kolaisia voidaan ottaa kah-
den vuoden sykleissä niin, 
että toisena otto vuonna ote-
taan esimerkiksi 20 henkilöä 
ja toisena 10 henkilöä, aina 
humanitäärisen avun tar-
peen ja ELY-keskuksen esi-
tyksen mukaan.

Touhulan toiminta 
siirtyy kaupungin 
järjestettäväksi
Touhula varhaiskasvatus 
ilmoitti 14.6.2021, että ke-
säkuun alussa käytyjen 
YT-neuvottelujen lopputu-
loksena Touhulan toiminta 

päättyy kymmenessä päivä-
kodissa. Touhula päiväko-
din toiminnalle ei Pudasjär-
vellä ole löytynyt yksityistä 
toiminnan jatkajaa, joten 
kaupungin on tarkoituksen-
mukaista ottaa liikkeenluo-
vutuksena toiminta omaksi 
toiminnaksi 1.9.2021 alkaen.

Kaupunki on kesän ai-
kana kiivaalla aikataululla 
selvittänyt eri vaihtoehtoja, 
miten lapset saataisiin sijoi-
tettua syksystä alkaen kau-
pungin tiloihin. Kaupungin 
järjestämisvelvollisuuden 
piiriin tulee noin 60 varhais-
kasvatuspaikan järjestämi-
nen, joten tilojen löytymi-
nen kaupungilta osoittautui 
haasteelliseksi. Nykyistä 
Touhulan käytössä olevaa 
päiväkotia vastaavaa tilaa ei 
kaupungilta löydy.

Edellä mainitusta seikas-
ta johtuen Pudasjärven kau-
punki on käynyt neuvotte-
luja Finland Infrastructure 
Properties II Oy:n edusta-
jien kanssa nykyisen Tou-
hula-päiväkodin kiinteistön 
vuokraamisesta. Vuokraso-
pimuksen mukaan ensim-

mäinen mahdollinen irtisa-
nomisajankohta 10 vuoden 
kuluttua aloituspäivästä. 
Suoria vuokrakustannuksia 
koituu kaupungille tästä 80 
000 euroa vuodessa ja vuok-
ran suuruus tarkastetaan 
vuosittain asiakashintain-
deksiin sidotusti. Vuokraso-
pimuksen suomenkielinen 
versio tuodaan hyväksyttä-
väksi kaupunginhallituksen 
seuraavaan kokoukseen.

Muita asioita
Kaupunginhallitus hyväk-
syi Maa- ja metsätalousmi-
nisteriölle tehtävän esityk-
sen, jolla voitaisiin lieventää 
muun muassa Paula-myrs-
kyn aiheuttamia tuhoja. Esi-
tyksessä toivotaan Suomen 
metsäkeskukselle lisäre-
sursseja kokonaistuhomää-
räarvion tekemistä varten 
sekä esimerkiksi metsän-
omistajille kohdennettavaa 
verohuojennusta myrsky-
tuhokauppoja varten. Esi-
tyksen mukaan myös suo-
jelualueiden puita pitäisi 
korjata, sillä tuholaiset li-
sääntyvät myrskypuualu-

eilla ja saattavat sieltä levitä 
myös ympäröiviin metsiin.

Pudasjärven kaupunki 
muutti liukuvaa työaikaa ja 
sen soveltamista siten, että 
ne sopivat yhteen uusien 
työehtosopimuksen ja uu-
den sopimusalan (SOTE-so-
pimus 1.9.2021) kanssa. Pu-
dasjärven kaupungissa on 
käytössä KVTES:n mukai-
nen tasoittumaton liuku-
va työaika kaupunginhalli-
tuksen päätöksellä, jolloin 
säännöllinen työaika voi 
ylittyä enintään 40 tuntia 
(+saldo) tai alittua enintään 
6 tuntia (-saldo).

Lisäksi kokouksessa ni-
mettiin edustajia yhtiö- tai 
vastaaviin kokouksiin vuok-
siksi 2021-2023 ja lisäksi ni-
mettiin jäsenet Oulu-Koillis-
maan pelastusliikelaitoksen 
neuvottelukuntaan.

Muista käsitellyistä ja tie-
doksi anneituista asioista 
löydät lisätietoa Pudasjär-
ven kaupungin verkkosivul-
ta, Päätöksenteko-sivulta.

Pudasjärvi-lehti

Jarmo Kelloniemi uusi ympäristöjohtaja

Kanoja, kaloja ja pelättimiä Maalaismarkkinoilla
Kuukasjärven perinteiset 
Maalaismarkkinat onnistui-
vat erinomaisesti. Väki oli 
liikkeellä kauniissa ja läm-
pimässä loppukesän säässä. 
Tunnelma oli koko päivän 
käsinkosketeltavan mukava 
ja ihmiset viihtyivät. Päivän 
väkimääräarvio oli 500 hen-
kilöä.

Tämän vuoden teema-
na oli Lähiympäristömme. 
Markkinoilla oli mukana 
useita yhdistyksiä, muiden 
muassa Lappilaiset Kylät 
ry, Luiminkajoki ry, Virtatii-
mi ja vesienkunnostushan-
ke. Mukana oli myös mai-
semanhoitoa tekevä yrittäjä.

Päivän ohjelmanumero-
na oli nuottausnäytös jär-
vellä. Nuotta rantautui vä-
lillä kylätalon rantaan, jossa 
markkinaväki pääsi tutustu-
maan kalastukseen. 

Perinteisesti mukana 
ovat olleet myös kotieläi-
met. Tänä vuonna mukana 
olivat lampaat ja viiden eri 
rodun kanoja. Mediahuo-
miota on aiempinakin vuo-
sina herättänyt kanojen kau-

neuskilpailu. 
Markkinaohjelma oli hy-

vin perinteinen: kylien lap-
set esiintyivät pariin ot-
teeseen hienolla laululla. 
Kyläkolmion väki oli ahke-
roinut aamuyöstä alkaen 
paistamalla lähes 300 ries-
kaa ja 1500 munkkia.

Myyjäispöydässä tavaraa 
oli paljon muutakin ja kaik-

ki meni. Ravintolassa mie-
het paistoivat koko päivän 
ranskiksia ja makkaroita. 
Kävijöille maistuivat kah-
vin kanssa tuoreet letut. Po-
jat ja tytöt möivät pika-arpo-
ja ja suuri arpalista täyttyi jo 
puolelta päivin. Kylätalon 
kodalla isännöi Kuukkaan-
seudun erä ry. Ilmakivää-
riammunta on aina jännit-

tävä kisa ja siinäkin saatiin 
voittajat ratkottua.

Maalaismarkkinat alkoi-
vat aikoinaan Kuukasjärven 
koulun ja vanhempainyh-
distyksen järjestäminä va-
rainkeruutapahtumina. Kun 
koulutoiminta loppui, niin 
Kyläkolmio ry osti koulun 
kylätaloksi ja jatkoi Maalais-
markkinaperinnettä.

Aiemmin markkinat jär-

Kanojen kauneuskilpailussa jo toisen kerran peräkkäin 
kauneimmaksi kanaksi markkinaväki äänesti Mille Fleur 
-rodun, joka on ranskalainen rotu ja nimi suomennettuna 
tarkoittaa ”tuhat kukkaa”.

Markkinoiden antimista nauttimassa.

Kalastaja Jouko Lampela toi markkinoille haukia ja muuta-
man todella suuren siian, jotka hän fileerasi samalla ja fi-
leet myytiin huutokaupalla.

Maalaismarkkinoilla perinteisesti oli mukana myös eläi-
miä, joihin lapsetkin pääsivät tutustumaan.

Toinen markkinoiden äänestys oli tunteita herättävin lin-
nunpelätin. Kovin pelottavia pelättimet eivät olleet ja voit-
tajaksi selviytyi puun oksalla keinuva pelätinhahmo.

jestettiin keväällä, mutta 
nyt on siirrytty syysmark-
kinoiksi lähinnä koronan 
vuoksi, koska ulkotapahtu-
ma on turvallisempi järjes-

tää.

Juttu ja kuvat
Vesa Sarajärvi
Pj, Kyläkolmio ry
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Palveluhakemisto

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, 
perukirjat, avioerot, lapsiasiat ja 

muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 
toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

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

juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

LAKIPALVELUA

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

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

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

rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

JÄTEHUOLTO

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

MAANRAKENNUSTA

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

pudasjärven 
hautaustoiMisto ja 
kukka ky, pihlaja 
toritie 1, 93100 pudasjärvi

p. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

HAUTAUSTOIMISTOJA, 
KUKKAKAUPPOJA

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Varaa aika p. 010 525 8801 tai  
ajanvaraus.coronaria.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, rakennusjätteet 
(pienet kuormat) ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

Sijoitus/Rahoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

eräkeskus
anon ase ja tukku 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

TAKSI JA TILAUSLIIKENNE

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

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

Pudasjärven Urheilijat ry:n 
suunnistajat osallistuivat 
20.–21.8. Jukolan ja Venlojen 
viestikisoihin Rovaniemellä. 
Suunnistusjaoston puheen-
johtaja Esa Hietala kertoo, 
että tapahtuma oli hieno ja 
järjestelyt olivat erinomaiset.

- Poikkeusajan massata-
pahtumaksi oli kyllä hienos-

ti huomioitu väljyys eikä mi-
kään paikka ruuhkautunut. 
Ihmiset olivat hyvillä mielin, 
vaikka keli oli harmaa ja vii-
leä, Hietala kertoo.

Poikkeuksellista oli myös 
se, että alun perin vies-
ti suunniteltiin juostavaksi 
yöttömässä yössä kesäkuus-
sa, mutta nyt oli pimeää ai-

van aamuun saakka. 
- Pudasjärveläisten osal-

ta sekä Venloissa että Juko-
lassa ykkösjoukkueet paran-
sivat edellisen kerran (2019 
Kangasala) sijoituksia. Juko-
lassa kakkosjoukkueeseen ei 
saatu täyttä joukkuetta sai-
rastumisten vuoksi. Viime 
hetkellä siirrettiin juoksijoi-

ta kakkosjoukkueesta ykkös-
joukkueeseen, Hietala ker-
too.

Jukola:
Pudasjärven Urheilijat 1, si-
joitus 237. 1. Taneli Härkö-
nen, 2. Aleksi Härkönen, 
3. Esa Hietala, 4. Juha-Mat-
ti Inget, 5. Stepan Soukhov, 

6. Hannu Hiltula ja 7. Juho 
Latvakoski Pudasjärven Ur-
heilijat 2, keskeytti 4. osuu-
den jälkeen sijalta 459. 1. 
Antti Härkönen, 2. Tapani 
Alahäivälä, 3. Julia Nifakina 
ja 4. Timo Hökkä

Venlat:
Pudasjärven Urheilijat 1, si-

joitus 242. 1. Julia Nifakina, 
2. Emma-Noora Jaakola, 3. 
Moona Harju ja 4. Tarja To-
lonen Pudasjärven Urhei-
lijat 2, sijoitus 659. 1. Mai-
re Kosamo, 2. Laila Hökkä, 
3. Anna-Liisa Seppänen ja 4. 
Riitta Jaakola.

Esa Hietala

Pudasjärviset Jukolan ja Venlojen viestikisoissa
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Motto: Aatamilla oli asiat hyvin – kun hän 
kertoi jutun, hän tiesi, ettei kukaan ollut 
kertonut sitä aikaisemmin.
Tuo Mark Twainin ajatelma sisältyy Juha Lindgvis-
tin toimittamaan Kyynikon Kultainen Kirjaan. Joidenkin 
määritelmien mukaan kyynikko on pikkusieluien piikit-
telijä ja vähättelijä. ” Lindqvistin kirjan ajattelijat ovat 
kuitenkin pääosin avarakatseisimpia, elämää ymmärtä-
väisempiä – ja hauskempia!  

* * *
Seinäkirjoitus: Pessimisti on ihminen, joka valitsee 
kahdesta pahasta molemmat.
Carl-Gustaf Lundstedt: Kirjeen kirjoittaminen 
rakastetulle on kuin piirtäisi kinkkuvoileivän silloin kun 
on nälkäinen.
Elbert Hubbard: Ystäväsi on henkilö. joka tietää si-
nusta kaiken ja silti pitää sinusta.
Sidney Brod: Keski-ikä on tullut kun poliisin varoi-
tus liiasta vauhdista muuttuu lääkärin samansisältöisek-
si varoitukseksi.
Yvonne Lombard: Raskaudessa on se hyvä puoli, 
että tietää, missä lapsi on.
Jules Renard: Mikään ei tee oloa niin sairaaksi kuin 
lääkärikirjan lehteileminen.

* * *
Tuntematon. Tilastojen mukaan jokaista 85-vuoti-
asta miestä kohden on seitsemän naista. Mutta silloin 
se on jo liian myöhäistä.
Oscar Wilde: Mikään ei vedä vertoja naimisissa ole-
van naisen rakkaudelle – asia, josta yksikään aviomies 
ei tiedä mitään.
Alexandre Dumas: Muutamien vaimojen mielestä 
onkivapa on keppi, jonka molemmissa päissä on liero.
Edgar Watson Howe: Kun olet nainut naisen, 
joka nauttii rahan tuhlaamisesta, ei oikein muu auta 
kuin opetella nauttimaan sen tienaamisesta.
Noël Coward: Jos mies antaa naiselle kaiken sen, 
mitä tämä on pyytänyt, niin se osoittaa vain, että nai-
nen ei ole pyytänyt tarpeeksi paljon.                                                       
H.F. Diefenbach: Älä koskaan väittele naisen kans-
sa, jos hän on väsynyt – tai levännyt. 
Plutarkhos: Kun kynttilät on sammutettu, kaikki 
naiset ovat kauniita.

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

Kyynikolta 
– ivaa vai kivaa? 

Pudasjärveläiset edustivat Power Cupissa
Vuosittainen lasten ja nuor-
ten lentopallon suurtur-
naus Power Cup pelattiin 
29.7-1.8.2021 Salon urhei-
lupuistossa. Turnaukseen 
osallistui Pudasjärveltä yksi 
joukkue ja kaiken kaikkiaan 
turnaukseen osallistui lähes 
300 joukkuetta. C-tyttöjen 
tsemppisarjassa joukkueita 
oli 49.

Pitkän matkan vuoksi 
lähdimme matkaan jo keski-
viikkoaamuna ja kuljettaja-
namme toimi koko turnauk-
sen ajan STP Liikenteen 
Mauno Sarajärvi.

Alkusarjan ensimmäinen 
peli pelattiin torstaina hel-
teisessä säässä ja tytöt aloit-
tivat turnauksen hienosti 
2-0 voitolla. Perjantaina pe-
lattiinkin sitten kaatosatees-
sa ja päivän saldona oli voit-
to ja häviö. Omien pelien 
lomassa tytöt hoitivat vuo-
rollaan tuomarointivuoro-
ja. Pelien jälkeen olikin kova 
homma saada pelivarusteet 
kuivaksi seuraavan päivän 
koitoksia varten.

Lauantaina oli kolme jat-
kolohkon peliä ja ne ratkai-
sivat sunnuntain sijoitusot-
telut. Lisäksi meihin oltiin 
oltu yhteydessä, että Olte-
ri- kilta ry haluaa palkita 
joukkueemme ja joukkueen 
kummipelaajan. Palkitse-
minen tapahtui voitokkaan 
ensimmäisen pelin jälkeen 
ja koko joukkue yhdessä 
valmentajansa Kauko Ter-
vosen kanssa pääsi nouta-
maan palkintoa juhlallisesti 
päälavalta. Kummipelaajan 
palkinnon Oona Ritolalle 
luovutti pudasjärveläinen 
Antero Kiminki. Palkitsemi-
sen jälkeen pelimme jatkui-
vat aurinkoisessa säässä ja 
hävisimme niukasti molem-
mat pelit.

Lauantai-iltana aika ku-
lui majoituskoululla paka-
ten ja seuraavan pelipäivän 
taktiikoita hioen. Sunnun-
taille oli luvassa kaksi pe-
liä, pelaisimme sijoista 21-
24. Luvassa oli vaihtelevaa 

säätä ja tiukkoja vastustajia.
Majoituskoulullamme ja 

koko turnauksessa oli pa-
nostettu hyvin paljon kora-
naturvalliseen pelaamiseen 
ja turnauksessa olemiseen. 
Pelaajat ja huoltajat käytti-
vät turnauksen ajan mas-
keja, ruokailut oli järjestet-
ty porrastaen ja hygieniasta 
huolehdittiin myös hyvin.

Lisäksi turnauksen järjes-
täjät ohjeistivat kuulutuk-
sillaan pelialueella olevia 
pelaajia ja huoltajia muun 
muassa maskeista ja käsien 
desinfioimisesta. Myöhem-
min järjestäjät ilmoittivatkin 
onnistuneensa järjestelyissä 
ja tapahtumassa ei todettu 
yhtään koronatartuntaa.

Ansaittu 23. sija  
turnauksessa
Sunnuntain pelit alkoivat 
sateisessa säässä ja taisi-
pa ukkonenkin taustalla jy-
rähdellä. Ensimmäinen peli 
pelattiin haastavissa olo-
suhteissa kaatosateessa ja 
tuloksena oli tiukka tap-
pio. Tästä sisuuntuneena 
tytöt hioivat voitontahton-
sa huippuunsa yhdessä val-
mentajansa kanssa.

Viimeinen peli olikin 
meidän pelaajien osalta hie-

Powercupin virallinen joukkuekuva yhdessä huoltojoukkoineen ja kuljettajineen. Kuva Sinikka Makkonen.

Olterit kilta Ry:n Antero Kiminki ojentamassa palkintoa kummipelaaja Oona Ritolalle. Ku-
vassa myös valmentaja Kauko Tervonen ja pelaaja Nanna Penttilä. Kuva Sinikka Makkonen.

Ronja Kokko taituroi hyppyleijaa.

noa katseltavaa ja tästä an-
saitusti voitto ja turnauksen 
23. sija.

Tästä on hyvä jatkaa koh-
ti tulevaa sarjakautta, joka 
on jo harjoitusten myötä al-
kanut. Tulevalla kaudella 
valmentajina toimivat Kau-
ko Tervonen, Aki Ritola ja 
Janne Laakkonen. Tyttöjen 
tulevan kauden kuulumi-
sia voi seurata Facebookis-
ta PuU lentopallo sivuilta 
tai Instagramista pu_ulen-

topallo.
Turnaus oli osaltamme 

erittäin onnistunut ja oli 
hienoa olla mukana yhdes-
sä fiksujen nuorten kanssa 
kokemassa liikunnan iloa 
ja yhdessäoloa. Kiitokset 
myös kuljettajallemme tur-
vallisesta kyydistä ja kan-
nustuksesta koko turnauk-
sen ajan.

Hanna ja Mari

Liekokylän Hirvipirtillä pi-
dettiin Kaupunginmes-
taruus Hirvikävelyt kes-
kiviikkona 25.8. koleassa 
poutasäässä. Kilpailun ul-
kopuolisena osallistunut 
13-vuotias Roope Sarajärvi 
teki hyvän suorituksen pis-
temäärällä 1124 (ammunta 
582 ja arvioi 542).

Tulokset: 1. Sampo Laak-
konen 1096, 2. Taito Säkki-
nen 1076, 3. Kalervo Koivu 
1074, 4. Mikko Hietava 1048, 
5. Timo Märsy 1030, 6. Irja 
Säkkinen 1028, 7. Kari Petä-
jäjärvi 960, 8. Mirja Laakko-
nen 938, 9. Maire Petäjäjärvi 
628. IS

Kaupunginmestaruus 
Hirvikävelyt
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TUKEA HYVINVOINTIIN TYÖIKÄISILLE
HYVINVOINTIRYHMÄ 
Ohjaaja fysioterapeutti Katri Virtanen, FysioKV
Katrin ohjelmassa sinulle toiveittesi mukaan esim. 
kehonhuolto, ravinto, rentoutus, kuntopiiri, venyttelyt, 
omatoiminen harjoittelu ja oman liikunta-aikataulun 
toteutuminen, painon hallinta, palautuminen, mielen 
tasapaino, kulttuuri.
Ryhmä alkaa 15.9. 2021 klo 15-17

POLKUJA TULEVAAN -VOIMAVARARYHMÄ
Valmentaja Sanna Virtanen, Happia Oy 
Sanna auttaa sinua luomaan oman elämäsi kartan ja 
matkasuunnitelman. Suunnitelma ottaa huomioon 
resurssisi, tähänastisen tarinasi ja toiveesi ja auttaa 
navigoinnissa eteenpäin.
Alkaminen sovitaan myöhemmin.

RYHMIEN ESITTELYTILAISUUS 
Tiistaina 7.8. klo13.00-14.30 FysioKV tilat, Kauppatie 3   
Tule kuulemaan ja porisemaan Katrin ja Sannan kanssa.
Ei sido ryhmään osallistumaan.
Kahvitarjoilu.
Voit osallistua myös etänä, lähetämme linkin sinulle.
Ryhmiin voit ilmoittautua esittelytilaisuudessa tai han-
ketyöntekijälle.
Tule mukaan Vahvaksi-hankkeen toimintaan. Olethan 
työikäinen ja sinulla on haasteita työllistymisessäsi tai 
työssäsi jaksamisessa.

LISÄTIETOJA
Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen -hanke
Aili Jussila
aili.jussila@pudasjarvi.fi , puh. 040 587 4971

www.pudasjarvi.fi /vahvaksi

VAHVAKSI-HANKE

pudasjärven 
eläkeliitto

kerhot 
alkaa 

ti 7.9. klo 14.30 
Palvelukeskuksessa.

Kuoro aloittaa samana 
päivänä. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa!

PUDASTORI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputorimyynti- /os-
toilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä 
kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna 
osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa yhteystietosi ja henkilö-
tunnuksesi laskutusta varten.

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA  PUDASTORILLA.

VUOKRATTAVANA

Saunallinen rivitalo Kolmio 
64,5m2 keskustassa. Kaikki 
palvelut 500 m säteellä. Au-
topaikka on. Esteetön kulku 
mahdollista. Heti vapaa. Vuok-
ra 650€/kk. P. 0400 992 999.

kivarin erä ry:n 
hirvimiesten  

yliMääräinen 
kokous

su 12.9.2021 klo 9.00 
hirviliiterillä os. Rissasentie 12.

Asia: Hirvenmetsästyksestä päättäminen.
Puheenjohtaja

pudasjärven reumayhdistys ry:n
syyskauden avaus keskiviikko 8.9. klo 14 

srk kerhohuone, kakkukaffeet!!!
syysretki Kuusamon Suurpetokeskukseen ja 

sieltä Kylmäluoman leirikeskukseen 6.10.2021.
ilmoittautuminen Taimille 27.9. mennessä puh. 040 530 

6839. Matka jäsenille ilmainen, muut 20 € henkilö.
Ruokailu omakustanteinen. Sarakylän Vattumarkkinat 

Pudasjärvi-lehden uutiseen 
toivottiin järjestäjien taholta 
mainittavan tarkennuksena, 
että Sarakylän kyläseuralla-
kin oli arpojen myyntiä, jos-
sa voittoina olivat 300 euron 
200 e ja 50 e K-ryhmän lah-
jakortteja.

Ruokana Kyläseura myi 
lihakeittoa Alpo Illikaisen 
soppatykistä. Keittoa oli 70 
litraa, kaikki meni kaupaksi.

Korona-aikana ei ollut 
koulun sisätiloja käytössä, 
vain vessoja käytettiin.

Toimitus 

Vattumarkkinauutiseen 
lisätietoa

Oulun yliopisto, Teknillinen 
tiedekunta, Konetekniikan 
DI Härkönen Taneli.

Maanpuolustuskorkea-
koulu, Sotatieteiden kandi-
taatti Härkönen Aleksi.

Valmistuneita

PUDASJARVI.FI

LUOKKAVAARAN ASEMAKAA-
VAN OSITTAINEN MUUTOS
Asemakaavan muutos koskee Luokkavaaran 
asemakaavan korttelia 52 sekä siihen liittyvää 
puistoaluetta. Muutosalue sijaitsee Luokkavaa-
ran Kärrikujalla. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on rakentaa 
alueelle Syötteen kausityöntekijöiden asuntoja.

Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtävänä 02. 09.- 04.10.2021 Pudasjärven kau-
pungin internetsivulla www.pudasjarvi.fi sekä 
kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä (Var-
sitie 7). 

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä 
muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toi-
mitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä 
kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, 
kaupunginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pu-
dasjärvi, sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi .

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Markku 
Mattinen, tekninen toimisto, PL 10, Varsitie 7, 
93101 Pudasjärvi, puh. 040 038 9972,  
markku.mattinen@pudasjarvi.fi

Pudasjärvellä 30.08.2021  
Kaupunginhallitus

Kirjastolla edessä 
yli 750 

muuttolaatikon 
urakka

Kirjaston muutto on iso urakka, joka vaatii koko henki-
löstön panoksen kuukauden ajaksi kertoo Tarja Hytönen. 
Taustalla ahkeroimassa Jaana ja Taina.

Asiakkaat ovat toivoneet, 
että kirjastolla oleva ”Taika-
holvi” ryijy saataisiin mu-
kaan Pirttiin. Pudasjärven 
kunta lahjoitti ryijyn vuon-
na 2000 kirjaston täyttäes-
sä 150 vuotta. Sen on suun-
nitellut Sirkka Könönen ja 
kutonut Anneli Marjoniemi.

Pudasjärven kirjasto on sul-
kenut ovensa 29.8. Kirjaston 
suljettujen ovien takana hen-
kilökunta valmistelee par-
haillaan kuumeisesti muut-
toa uusiin tiloihin Hyvän 
olon keskus Pirttiin. Uusissa 
tiloissa kirjasto avataan 4.10.

Muuton aikana kirjaston 
tilat ovat suljettuina ja kir-
jastoauto Iso Karhu on pois 
reitiltä. Kirjaston omatoimi-
käyttö ei tuolloin ole mah-
dollista, mutta lainoja voi 
palauttaa kirjaston palautus-
luukkuun.

Kirjaston viimeisellä vii-
kolla useat lukemisen ys-
tävät ja kirjaston entistä 
henkilökuntaa on käynyt 
tunnelmoimassa ja muistele-
massa pitkäaikaista kirjasto-
rakennusta.

- Liikkeellä on ollut paljon 
fiilistelijöitä; kuinka löysi hy-
vän kirjan, kuinka on saanut 
hyvää palvelua tai käynyt 
treffeillä kirjastossa. Onhan 
se kirjasto neutraali paikka 
tavata uusi tuttavuus, kertoo 
Pudasjärven kirjaston palve-
luvastaava Tarja Hytönen.

Valmistautuminen muut-
toon aloitettiin jo hyvissä 
ajoin; henkisesti ja käytän-
nön toimilla. Henkilökunta 
on poistanut paljon aineis-
toja ja järjestellyt paikkoja 
muuttoa varten. Uusissa ti-
loissa ollaan mitoitettu hyl-
lyjä aineistoja varten, ja mer-
kitty mihin kohtiin mitkäkin 
aineistoluokat sijoitetaan.

- Henkilökunta on ollut 
hyvin innoissaan muutos-
ta, sillä täällä on ollut sisäil-
maongelmaa, mutta onhan 
tässä myös haikeutta ilmas-
sa. 80-luvulla rakennettu kir-
jasto on arkkitehtuuriltaan 
kaunis: tiililattia ja ylhääl-
tä tuleva valo ovat hienot ja 
tuovat oman tunnelmansa, 
Hytönen kertoo.

- Onhan tuleva toimin-
taympäristö erilainen, toi-
mimme Pirtissä kahdessa 
kerroksessa. Kaikki aiem-
mat toiminnot säilyvät, mut-
ta kirjastosta tulee olohuo-
nemaisempi, jossa on hyvä 
esimerkiksi lääkärikäynnin 

jälkeen hyvä odotella kyytiä 
kotiin.

Kirjasto saa myös uuden 
palautusautomaatin, joka la-
jittelee kirjat valmiiksi ja kul-
jettaa kirjat taustatiloihin. Li-
säksi kirjaston tapahtumiin 
on käytettävissä Pirtin audi-
torio, jossa on yleisöpaikkoja 
300 henkilölle ja hyvä akus-
tiikka vaikkapa musiikkita-
pahtumia ajatellen.

- Henkilökunnalta on tul-
lut tosi paljon hyviä ajatuk-
sia siitä, kuinka muutto hoi-
detaan. Muuttourakka on 
niin valtava, että se vaatii 
kuukaudeksi koko henkilö-
kunnan työpanoksen, Hytö-
nen selittää.

Kirjastossa on noin 750 
hyllymetrillistä aineistoja, 
ja yhteen muuttolaatikkoon 
menee noin metrin verran 
kirjoja. Joten pelkästään kir-
joja täytyy kantaa noin 750 
laatikollista, lisäksi tietenkin 
kaikki muu toimistojen irtai-
misto.

Muutto tapahtuu hen-
kilökunnan omin voimin. 
Suunnittelemista, kantamis-
ta ja muuta puurtamista riit-
tää siis roimasti!

Jenny Kärki

Lue 
Pudasjärvi-lehti 

netistä: 
www.

pudasjarvi-
lehti.fi
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Koko perheen syystapahtuma 
Syötteellä lauantaina 4.9.2021

Luppovesi palaa!

Tapahtuma-alueena koko Syöte!  Ohjelma- 
ja aktiviteettipisteitä löytyy jokaiseen makuun.

Katso lisätiedot ja koko ohjelmakattaus: 
syote.�/tapahtuma/luppovesi-palaa/

Luppovesi palaa -tapahtuman järjestävät yhteistyössä Syötteen alueen yritykset ja toimijat, 
Syötteen Matkailuyhdistys ry, Pudasjärven Kehitys Oy sekä Pudasjärven kaupunki. 

N 100m 1) Amalia Riek-
ki PudasjU 15,84, 2) Miila 
Puominen PudasjU 16,81, 
3) Mari Laakkonen Pudas-
jU 17,11. N Pituus 1) Mari 
Laakkonen PudasjU 3,67. 
N Kuula 1) Essi Parkkila 
PudasjU 8,97. M 3000m 1) 
Antti Pohjanvesi PudasjU 
11.03,84, 2) Jorma Puuru-
nen PudasjU 12.55,27, Jyrki 
Holmström PudasjU DNS, 
Kari Jylhänlehto PudasjU 
DNS. M Kolmiloikka Timo 
Vähäkuopus PudasjU. 
DNS. M Kuula Juuso Moi-
lanen ArcticA DNS. P9 40m 
1) Aaron Illikainen PudasjU 
8,32, 2) Daniel Mattinen Pu-
dasjU 9,29. P9 Pallonheitto 
1) Daniel Mattinen Pudas-
jU 18,59, 2) Aaron Illikai-
nen PudasjU 17,03. T9 40m 
1) Vilma Kettunen Pudas-
jU 8,00, 2) Reetamari Poi-
jula PudasjU 8,02, 3) Elsi 
Holmström PudasjU 8,10, 
4) Ninni Siekkinen PudasjU 
8,79, 5) Sofia Aarni PudasjU 
8,81, 6) Viena-Lotta Pentti-
lä PudasjU 9,01. T9 Pallon-

heitto 1) Ninni Siekkinen 
PudasjU 15,26, 2) Vilma 
Kettunen PudasjU 13,96, 3) 
Sofia Aarni PudasjU 12,15, 
4) Elsi Holmström PudasjU 
11,19, 5) Viena-Lotta Pentti-
lä PudasjU 10,01, 6) Reeta-
mari Poijula PudasjU 8,93. 
T11 60m 1) Ellen Kumpu-
la PudasjU 10,07, 2) Iiris 
Piri PudasjU 11,63, 3) Venla 
Penttilä PudasjU 12,45, Silja 
Majava PudasjU DNS. T11 
1000m 1) Iiris Piri PudasjU 
4.30,53, Silja Majava Pudas-
jU DNS. T11 Pituus 1) El-
len Kumpula PudasjU 3,02, 
2) Venla Penttilä Pudas-
jU 2,69, 3) Iiris Piri Pudas-
jU 2,54, Silja Majava Pudas-
jU DNS.  P11 60m 1) Jonne 
Tuovila PudasjU 10,73, 2) 
Matias Aarni PudasjU 
11,06, Jaspar Kellola Raah-
Ve DNS. P11 1000m 1) Ma-
tias Aarni PudasjU 5.32,84. 
P11 Pituus 1) Jonne Tuo-
vila PudasjU 3,30, 2) Mati-
as Aarni PudasjU 3,16, Jas-
par Kellola RaahVe DNS. 
T13 60m 1) Amalia Riekki 

PudasjU 9,51, 2) Pihla Pert-
tu PudasjU 9,69, 3) Miila 
Puominen PudasjU 10,19, 
Silja Alahäivälä PudasjU 
DNS, Kiia Kellola RaahVe 
DNS. T13 1000m Kiia Kel-
lola RaahVe DNS, Amalia 
Riekki PudasjU DNS, Silja 
Alahäivälä PudasjU DNS, 
Pihla Perttu PudasjU, DNF.  
T13 Pituus 1) Pihla Pert-
tu PudasjU 3,82, 2) Amalia 
Riekki PudasjU 3,81, 3) Mii-
la Puominen PudasjU 3,51, 
Kiia Kellola RaahVe DNS, 
Silja Alahäivälä Pudas-
jU DNS. P13 60m 1) Aleksi 
Vuorma PudasjU 10,18. P13 
1000m 1) Aleksi Vuorma 
PudasjU 3.34,77. P13 Kuu-
la 1) Ante Oinas PudasjU 
10,53, Aleksi Vuorma Pu-
dasjU DNS. P15 100m Jaak-
ko Parkkila PudasjU DNS.  
P15 Pituus 1) Jaakko Park-
kila PudasjU 3,70, 2) Aleksi 
Vuorma PudasjU 3,63.  P15 
Kuula 1) Jaakko Parkkila 
PudasjU 7,60. 

Avoimet Pudasjärven Kaupungin 
mestaruuskilpailut 23.8.2021

Huippukymppi 
- kestävyysjuoksijan kiirastuli
Huippukymppi, kestävyys-
juoksijan kiirastuli, järjeste-
tään jälleen lauantaina 4.9. 
kello 14 alkaen. Huippu-
kympissä on omat sarjan-
sa kilpajuoksijoille ja kun-
toilijoille, sekä naisille että 
miehille ja junioreille. Se 
on myös yleisötapahtuma, 
joten yleisö on tervetullut 
kannustamaan kisailijoita 
juoksureitin varrelle. 

Junioreiden 11- ja 
13-vuotiaiden matkana on 
2 kilometriä ja 15-vuotiailla 
4,4 kilometriä. Kahden kilo-
metrin reitti starttaa Hotel-
lille menevältä tieltä, ison 
P paikan kohdalta. Kaikissa 
nuorten sarjoissa on poikien 
ja tyttöjen sarjat.

Varsinainen reitti läh-
tee Iso-Syötteen juurelta 
Romekievarilta ja päättyy 
tunturin huipulle Hotelli 
Iso-Syötteen pihalle. Matka 
on 10 kilometriä, ja se ei vie-
lä hätkähdytä, mutta viimei-
sellä 2,7 kilometrin matkalla 
imetään mehut kilpailijois-
ta. Nousua loppuosuudel-
la on 202 metriä ja nousun 
jyrkkyys on paikoin yli 15 
astetta.

Tavoiteaika naisille on 
38 minuuttia 50 sekuntia ja 
miehille 33 minuuttia 30 se-
kuntia. 

Tapahtuman järjestäjän 
Pudasjärven Urheilijoiden 
piirissä on ennakoitu, että 
kuka tahansa selvästi alle 30 

minuutin kympin juoksija 
pystyy tavoiteajan Miehissä 
alittamaan. 

Useimmille huippukym-
pissä tärkeintä ei ole voit-
to, vaan osallistuminen. Jo-
kainen, joka tässä kisassa 
jaksaa maaliin saakka, voi 
myöntää itselleen henkilö-
kohtaisen kultamitalin.

Veteraanisarjoissa reit-
tiennätyksistä bonusta, 
kaikkien kesken arvotaan 
lahjakortteja ja muita pal-
kintoja. Jokainen osallistuja 
saa osanottomitalin ja sarjo-
jen parhaat palkitaan.

Heino Ruuskanen

Pudasjärven seurakunnal-
la on tänä vuonna aihetta 
juhlaan, sillä Pudasjärven 
kirkko täyttää 240 vuotta. 
Juhlaviikkoa vietetään 6.–
12. syyskuuta, jolloin pit-
kin viikkoa on monenlaista 
ohjelmaa, kaikenikäisille ja 
matalalla kynnyksellä.

- Tapahtumat toteutetaan 
paikallisin voimin. Nämä 
eivät ole perinteiset kirk-
kojuhlat, esimerkiksi juh-
lapuheet loistavat poissa-
olollaan, toteaa kirkkoherra 
Timo Liikanen.

Lisäksi viikon aikana 
seurakunta päivittää so-
siaalisen median kanaviin-
sa kaikenlaista tietoa kirkos-
ta sekä sen historiasta. Näin 
myös esimerkiksi kauem-
pana asustelevat pääsevät 
osaksi kirkon historiallises-
ta juhlasta.

Viikon ohjelma
Maanantaina 6.9. klo 18 jär-
jestetään Piispanpyöräi-
ly, jossa ajetaan rauhallis-
ta tahtia seurakuntakodilta 
kirkolle ja takaisin. Kirkol-
la on pientä ohjelmaa, mm. 

taukojumppa ja hartaus. 
Piispanpyöräily on Oulun 
piispan Jukka Keskitalon 
ideoima tapahtuma, johon 
hiippakunnan seurakuntia 
on haastettu osallistumaan 
syksyn aikana. Päätapahtu-
ma on Oulussa 4.9. Pudas-
järven seurakunnassa piis-
panpyöräily järjestetään nyt 
ensimmäistä kertaa. Piispa 
toimii tapahtuman suojeli-
jana, hän ei itse ole paikalla 
Pudasjärvellä. 

Tiistaina 7.9. on opas-
tetut kirkko- ja hautaus-
maakierrokset kirkonmäel-
lä. Kirkon esittelyt klo 18, 
18.30, 19.00. Hautausmaa-
kierroksella tutustutaan 
Riekinkankaan historiaan 
sekä kuullaan mielenkiin-
toisia poimintoja muuta-
mista Riekinkankaalle hau-
datuista. Kierrokset alkavat 
klo 18.00 ja 19.00, lähtö kir-
kon juhla-aukiolta (vanha 
parkkipaikka).

Keskiviikkona 8.9. viete-
tään Gospelmessua kirkossa 
klo 18. Tilaisuuden suunnit-
telussa on otettu huomioon 
erityisesti nuoret ja nuoret 

aikuiset. 
Torstaina 9.9. konsertti 

kirkossa klo 18. Paikallisia 
soittajia ja laulajia esiintyy. 

Sunnuntaina 12.9. mes-
su kirkossa klo 10, messun 
jälkeen päivä kirkolla -ta-
pahtuma klo 13.30 saakka. 
Messun järjestelyissä huo-
mioidaan myös lapsiper-
heet. Lapsille on suunniteltu 
oma pikkukirkko siunaus-
kappelin puolelle klo 10 al-
kaen, noin puolen tunnin 
tuokion jälkeen lapset pa-
laavat kappelilta kirkkoon. 
Messun jälkeen on tarjol-
la lettukahvit. Ohjelmas-
sa myös kirkon ja urkujen 
esittelyä, mukavaa toimin-
taa kaikenikäisille kirkon 
pihalla sekä musiikkia kap-
pelissa. Viihdytään kaikessa 
rauhassa päivä kirkolla -ta-
pahtumassa myös messun 
jälkeen!

Sunnuntaina 12.9. uusi 
rippikouluikäluokka viettää 
rippikoulun aloitusjumalan-
palvelusta kirkolla klo 14.

Pudasjärven seurakunta

240-vuotiasta kirkkoa  
juhlistetaan viikon ajan

Pudasjärven kirkko tänä vuonna 240 vuotta. Kuva: Pudasjärven kaupunki/Juha Nyman.

Pudasjärvi-lehden päätoi-
mittaja Heimo Turunen 
pääsi ensimmäistä kertaa 
20 vuoteen kesälomalle, ja 
häntä on tuuraamassa Jen-
ny Kärki 8.9. saakka.

Kärki toimi VKK-Me-
dian toimittajana yhteensä 
noin kuuden vuoden ajan 
vuodesta 2011. Nykyään 
hän opiskelee informaatio-
tutkimusta Oulun yliopis-
tolla ja tekee myös kirjasto-

alan töitä sekä tarvittaessa 
avustaa Pudasjärvi-lehden 
toimituksessa.

Juttuja, 
juttuvinkkejä ja 

valokuvia Pudasjärven 
tapahtumista saa lähettää 
myös Turusen loman ajan 

osoitteeseen 
vkkmedia@vkkmedia.fi.

Päätoimittajan 
tuuraajana Jenny Kärki
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Golfia Taivalkosken lukiolaisille
Auriko helotti elokuisen he-
leästi Koillisgolfilla, kun 
ryhmä Taivalkosken lukio-
laisia saapui perehtymään 
golfin saloihin opettajien-
sa Kai Ärlingin ja Tarja To-
losen johdolla. Koillisgolfin 
Pekka Kinnunen oli hinkan-
nut kentän harjoituspaikat 
ja -varusteet hienoon kun-
toon tulijoita varten. Vierai-
ta oli parikymmentä hen-
keä.

Aluksi Pekka piti lyhyen 
esittelyn golf-pelistä, väli-
neistä, lyönneistä ja pelistä 
yleensä. Osallistujat jaettiin 
kolmeen ryhmään ja ryh-
dyttiin harjoittelemaa put-
tausta, chippi-lyöntiä sekä 
pidempää golf-lyöntiä. Kai 
ohjasi puttipaikalla, Jari veti 
chippi-harjoitusta ja Pek-
ka harjoitutti osallistujia pi-
demmän lyönnin saloihin. 
Kohtuullisen ajan jälkeen 
ryhmät kiersivät seuraaville 
paikoilleen.

Sitten pidettiin tauko laa-
vulla makkaroita paistellen, 
eväitä syöden ja golfin haas-

teita pohtien. 
Tämän jälkeen päästiin 

varsinaiseen asiaan, eli ko-
keilemaan oikeasti peliä 
golfkentällä. Vieraat jaettiin 
peliryhmiin ja marssittiin 
1-tiille eli ensimmäisen väy-
län lyöntipaikalle. ”Kuka 
aloittaa, mihin lyödään – 
ai tuonne, miten se tuonne 
lähti, EI sinne, kato kato nyt 
lähti, Hyvä!”

Monenlaista ehti tapah-

tua ennen ensimmäistä pal-
lon kuppiin menoa. Toi-
nenkin väylä pelattiin ja se 
onnistui jo huomattavasti 
paremmin.

Pallot ja tiit taskuun, mai-
lat bageihin ja oli loppuyh-
teenvedon aika. Miltä tun-
tui? Mitä mieltä golfista? 

- Se oli hauskaa. Oli kiva 
päästä kokeilemaan uutta 
lajia, Hassua, että metsäs-
säkin voi pelata golfia. Näin 

unta, että saan eka lyönnillä 
holarin, mutta tulikin +8, Ei 
käyny koulu mielessäkään 
koko päivän aikana, kom-
mentoivat lukiolaiset.

Lopuksi Pekka vielä heit-
ti haasteen ”Saunakauhalla 
sata metriä”. Kädessä hänel-
lä oli saunakauhan mallinen 
golf-maila. Lyhyt puolen 
metrin varsi ja sen päässä 

puolikas kuuppa. Tuollakin 
pallo lensi sata metriä. Po-
jat innostuivat kokeilemaan 
ja kyllä satanen meni rikki. 
Oli ilo katsella, miten nuoret 
miehet innolla taivuttivat jä-
seniään palloa lyödessään ja 
vauhtia riitti.

Kiitokset Taivalkosken 
lukiolle ja lukiolaisille. Oli-
sikohan ollut ainakin kym-

menes kerta, kun kävitte 
tutustumassa golfiin mie-
lenkiintoisena lajina. Ter-
vetuloa myös Pudasjärven 
ja naapuripitäjienkin kou-
lut sekä nuoret kokeilemaan 
golfia.

Jari Jussila

Välillä nautittiin virvokkeita laavulla.

Mopontankilla lähtee...

Pekan alkuopastusta. Puttiharjoitusta. Kyllä pallo lentää

Torilla tavattiin – keppijumppaa yhteisvastuutapahtumassa
Pudasjärven seurakunnan 
järjestämä yhteisvastuu-
tapahtumapäivä oli torilla 
maanantaina 16.8. Ohjelmas-
sa oli muun muassa kirkko-
herra Timo Liikasen avaus-
puhe sekä Katri Virtasen 
vetämä keppijumppa. Kepit 
oli koristeltu vapaaehtois-
voimin ja keppejä oli myös 
myytävänä. Musiikista vas-
tasi Vauhko Varsa -kolmen 
miehen bändi. Torilla oli 
myös kisailuja, joihin osallis-
tujat osallistuivat arvontaan. 
Telttakatoksesta myytiin let-
tukahvia ja grillimakkaroita.

Tänä vuonna Yhteis-
vastuun kotimaisena kerä-
yskohteena on talousvai-

keuksissa olevat ikäihmiset. 
Suomessa ja Pudasjärvel-
lä on ikäihmisiä, jotka ovat 
eläkkeelle jäädessään joutu-
neet taloudellisesti tiukalle.

Toritapahtuma kartutti 
Yhteisvastuukeräystä 850 eu-
rolla. Tämän vuoden keräyk-
sen kokonaissumma on nyt 
noin 5000 euroa. Seurakun-
ta järjestää perjantaina 10.9. 
keskustassa lipaskeräyk-
sen kauppojen ja liikennea-
semien ovilla. Vapaaehtoi-
sia lipaskerääjiä tarvittaisiin 
tunnin vuoroon. Ilmoittautu-
miset Marko Väyryselle 0400 
866 480. Syyskuun lopulla 
järjestetään Yhteisvastuulou-
nas seurakuntatalolla. HT

Vapaaehtoistyö 
parasta 
Olipas kiva, kun sain Kiimin-
kiin kutsun diakoni Helena 
Koivukankaalta, että tuuppa 
mukaan vapaaehtoiseksi Yh-
teisvastuu-tapahtumaan Pu-
diksen torille. No, minähän 
lähdin.

On aina mukava pala-
ta seudulle, jossa sain tehdä 
diakoniharjoittelun Helenan 
opissa muutama vuosi sitten. 
Sinne Pudasjärvelle jäi joku 
osa sielusta: siellä minulla on 
tärkeitä, äärettömän tärkeitä 
ihmisiä, joihin tutustuin har-
joitteluaikanani. Ja tietenkin 
sisar Helena. Meistä tuli vä-
hän kuin siskokset.

Tehokas tiimi oli valmis-
telemassa tapahtumaa torilla, 

itse jäin välillä jalkoihin. Mut-
ta sain kyllä niin lämpimän 
vastaanoton, kun toriemäntä 
Kerttu Simu minut halasi hy-
väksi. Ei ollut ulkopuolinen 
olo siinä seurassa.

Makkaraa paistettiin, ja 
lättyjä isolla pannulla, kah-
viakin oli litrakaupalla. Hy-
vin kävi kauppa, vois mel-
kein sanoa että ”kaik mänt”. 
Minä pysyin vähän taka-alal-
la, kääntelin Tanen paistamia 
(herkullisia) lättyjä ja huoleh-
din, että niitä oli koko ajan sii-
nä myyntipöydällä tarjolla.

Olipa vapaaehtoiset neu-
loneet ja virkanneet jump-
pakeppien kaunistukseksi 
semmoisia putkia, ja kylläpä 
olivatkin nättejä ja värikkäitä 
keppejä jumppaajilla, kun me 
porukalla Virtasen Katrin joh-

Pikku-Paavalin päiväkodin Helmipöllöt eskariryhmän vii-
dennen koulupäivän ohjelmaan kuului torilla vierailu. 

Katri Virtasen vetämä keppijumppa sai suuren suosion. 
Kuva Tiina Inkeroinen.

Telttakatoksesta myytiin lettukahvia ja grillimakkaroita.

Vauhko Varsan vauhdikasta musiikkia kuunneltiin mielen-
kiinnolla. 

dolla siellä jumpattiin. Minä-
kin sain valita itselleni kepin: 
otin semmoisen musta-har-
maa-valkoisen, höystettynä 
vihreällä: siinä olivat minun 
lempivärini. Tunteneeko teki-
jä sitä näistä vihjeistä?

Minua lämmitti katsoa, 
kun paikalla oli monenlaisia 
ihmisiä: joku ohikulkumat-

kalla, toinen asiakseen pai-
kalle tullut. Oli väkeä hoiva-
kodeista, nuoria ja vanhoja. 
Kaikenlaisia ihmisiä. Sepä se 
rikkaus onkin!

Kiitos, että sain olla muka-
na. Minulle se oli tärkeä juttu. 
Vapaaehtoistyöt = parasta.

Elisa Rasmusson


