
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: ke 12.9., ke 19.9. ja ke 26.9.

TERVETULOA 
TUTUSTUMAAN 

SYKSYN 
KEHYS-UUTUUKSIIN

Tehdään sinulle haluamasi ja 

tarvitsemasi silmälasit 

varmasti edulliseen hintaan!
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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Uusi hierontayritys
aloitti toiminnan s. 3

Hirsirakentamisen semi-
naari kokosi osallistujia 

ympäri Suomea s. 9

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 7.9.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

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

Ivola Jonne, 
yritysrahoitus 010 257 1922

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

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

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

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Rukan rakentajatapahtuma
Rukalla alan toimijat kokoontuvat yhteen verkostoitumisen
ja ajankohtaisten asioiden päivittämisen merkeissä. 
Tapahtumassa yhdistetään huvi ja hyöty sekä pidetään hauskaa.

events.rukapalvelu.fi/ruskaraksa2018

Rukapalvelu Oy, Rukankyläntie 13
93830 Rukatunturi. P. 010 2710 500
safarihouse@rukapalvelu.fi www.rukapalvelu.fi

> Seminaareja  
ajankohtaisista asioista

> Tavarantoimittajien 
tuote-esittelyä

> Tutustumiskäyntejä 
paikallisiin yrityksiin

> Ohjelmapalveluja ja 
saunaelämyksiä

> Verkostoitumisillallinen 
eräleirissä

VARAA NYT >

Hammaslääkäri
Yleislääkäri     Erikoislääkäri

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. 08 823 380
Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Pe 14.9.  työterveyshuollon  
erikoislääkäri Olli Heikkilä.

Ke 19.9., ti 2.10. gynekologi Liisa Karinen.

13.900 
8.350
5.950
5.650
4.650

4.350
4.250
3.850
3.650
3.650
3.450
2.950
2.450
1.550
1.450
1.450

950
850

8.900

20.800+alv

MB E320 CDI Avantgarde autom ...... -05
Mazda 6 2.0i Sport Wagon, ml. 236 tkm -08
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi...... -99
MB E220 CDI, aut., farkku .................-04 
Toyota Corolla Verso 1.8i, ml. 226 tkm -04
MB C200 Kompressor, ml. 219 tkm, 
siisti ....................................................-01
Ford Focus 1.6i, farkku, ml. 225 tkm..-07
Mazda 3 1.6i, ml. 178 tkm..................-04
Nissan Almera 1.5i HB, ml. 137 tkm...-02
Opel Astra 1.6i farkku, ml. 258 tkm....-06
Nissan Primera 1.8i farm, ml.196 tkm.-05
Honda Civic 1.6i, ml. 271 tkm ............-03
Opel Vectra 1.8i ................................. -02
Nissan Primera 1.6i, ml. 208 tkm........-01
Toyota Avensis 1.8i, ml. 349 tkm .......-98
Volvo S40 2.0i Turbo, ml. 266 tkm .....-00
Ford Fiesta 1.3i, ml. 187 tkm .............-00
MB E 220 dsl., ml. 386 tkm ...............  -97
Kuljetusauto:
Volvo FL6 11, kantavuus 6600 kg ......-89
Traktorit:
Valtra 800-99, ml. 3800 h..........-99

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, 

myös ilt. ja viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN

VOIMME ETSIÄ MIELEISESI 
AUTON MYÖS TILAUKSESTA!

OSTA OSAMAKSULLA – NYT MYÖS 
ILMAN KÄSIRAHAA!

MYYNTI, VAIHTO, OSTO
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MB E320 CDI Avantgarde autom ...... -05
Mazda 6 2.0i Sport Wagon, ml. 236 tkm -08
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi...... -99
MB E220 CDI, aut., farkku .................-04 
Toyota Corolla Verso 1.8i, ml. 226 tkm -04
MB C200 Kompressor, ml. 219 tkm, 
siisti ....................................................-01
Ford Focus 1.6i, farkku, ml. 225 tkm..-07
Mazda 3 1.6i, ml. 178 tkm..................-04
Nissan Almera 1.5i HB, ml. 137 tkm...-02
Opel Astra 1.6i farkku, ml. 258 tkm....-06
Nissan Primera 1.8i farm, ml.196 tkm.-05
Honda Civic 1.6i, ml. 271 tkm ............-03
Opel Vectra 1.8i ................................. -02
Nissan Primera 1.6i, ml. 208 tkm........-01
Toyota Avensis 1.8i, ml. 349 tkm .......-98
Volvo S40 2.0i Turbo, ml. 266 tkm .....-00
Ford Fiesta 1.3i, ml. 187 tkm .............-00
MB E 220 dsl., ml. 386 tkm ...............  -97
Kuljetusauto:
Volvo FL6 11, kantavuus 6600 kg ......-89
Traktorit:
Valtra 800-99, ml. 3800 h..........-99

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, 

myös ilt. ja viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN

VOIMME ETSIÄ MIELEISESI 
AUTON MYÖS TILAUKSESTA!

OSTA OSAMAKSULLA – NYT MYÖS 
ILMAN KÄSIRAHAA!

MYYNTI, VAIHTO, OSTO

MB E320 CDI Avantgarde autom .........-05 13.900
Mazda 6 2.0i Sport Wagon, ml. 236 tkm -08 8.350
MB C 180 T Kompressor, aut., farkku 
ml 215 tkm ........................................-03  6.350 
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi ........-99 5.950
Toyota Corolla Verso 1.6 VVT-i 236 tkm -06 5.750
MB E220 CDI, aut., farkku ...................-04 5.650
Toyota Corolla Verso 1.8i, ml. 226 tkm .-04 4.650
MB C 200 Kompressor, ml. 219 tkm,  
siisti  ..................................................-01 4.350
Ford Focus 1.6i, farkku, ml. 225 tkm ...-07 4.250
Mazda 3 1.6i, ml. 178 tkm. .................-04  3.850
Nissan Almera 1.5i HB, ml. 137 tkm ....-02  3.650
Opel Astra 1.6i farkku, ml. 258 tkm .....-06 3.650
Nissan Primera 1.8i farm, ml.196 tkm .-05 3.450
Honda Civic 1.6i, ml. 271 tkm .............-03 2.950
Opel Vectra 1.8i  .................................-02 2.450
Nissan Primera 1.6i, ml. 208 tkm ........-01 1.550
Toyota Avensis 1.8i, ml. 349 tkm .........-98 1.450
Volvo S40 2.0i Turbo, ml. 266 tkm .......-00 1.450
Ford Fiesta 1.3i, ml. 187 tkm ..............-00 950
MB E 220 dsl., ml. 386 tkm ................-97 850
Kuljetusauto:
Volvo FL6 11, kantavuus 6600 kg.............-89 8.900
Traktorit:
Valtra 800-99, ml. 3800 h .............-99 20.800+alv

TEHTAANMYYMÄLÄ

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

KYRÖLÄINEN

690
kg

POROGRILLERI 380 g 

Sompio PORONKÄRISTYS 
450 g

VERIPALTTU 

790
kg

1390
pss

295
pkt

7,76€/kg  

Koirille HAUKKU Hirven 
100% JAUHELIHA 1 kg  

(ei sisällä luuta)

590
pkt

30,89€/kg  

p. (08) 821 337,
0400 384 118

www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

Tikka T3X
Lite Stainless 1050,-
Franchi Affinity 12/76
puoliaut. HAULIKKO
musta tai camo 795,-
Yildiz pääll.piippuinen
KEVYTHAULIKKO 
12/76 5vs 520,-
Beretta Silver
Pigeon 1 12/76 1690,-
Fleece camo
TAKKI ja HOUSUT 20,-kpl

• HYTTYSHUPPULAKIT
• Beretta Camo- ja risuoranssi
  GORETEX-PUVUT

• KUMISAAPPAAT: Sievi,
  Nokian Finnwald, Finnjagd
• KUKSAT JA PUUKOT
• ASEET JA ERÄTARVIKKEET,
  LATAUSVERMEET, Unat, AmmoX

• Kylän halvimmat KOIRAN RUUAT     
    ja laajin valikoima, 18 eri laatua
Hauhau KANARIISI
vehnätön 25,-17 kg

• KOIRATARVIKKEET
Vehnättömät 
KOIRANMAKKARAT
800 g 20,-

13 pötköä

• KALAVERKOT: Laajin valikoima
• SIIMAT, KELAT, VAVAT, SETIT

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com Tervetuloa!

PAIKALLA OVAT 
Jaana Mourujärvi: koruja sekä Kesportin tuotteita, 

Asustemyynti P.E. Kemppainen, Pienkonehuolto 
Keskiaho, sekä työkäsine/ työkalumyyjä.

Tervetuloa Rytingin kaupan 

5-VUOTISSYNTTÄRIKAHVILLE 
la 8.9. klo 10-16. 

040 557 2712
rotaatio@outlook.com 

Lenkkitie 14, 93100 Pudasjärvi

tmi Rotaatio
koulutettu hieroja Anni Siliämaa

Klassista hierontaa erilaisin tekniikoin 
sovellettuna, myös istumahierontana, 

esim. raskaana oleville.

Katso lisää ja ota yhteyttä!
www.facebook.com/tmirotaatio 

(sivut näkyvät kaikille, et tarvitse facebook-tunnuksia)

Myös ilta-aikoja!

100

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

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

2630
säkki

JEPPE 
AKTIIVI, 15 KG
Liikkuvien koirien täysravinto

2650
säkki

JEPPE KANA & 
RIISI, 15 KG

JEPPE-KOIRANRUOKASÄKIN
OSTAJALLE JEPPE-TASSUPYYHE

KAUPAN PÄÄLLE!

Korkealaatuisista raaka-aineista
valmistettu koirien täysravinto

2990
säkki

Paljon liikkuvien koirien 
täysravinto

3835
säkki

Viljaton. Sopii herkkävatsaisille

JEPPE KANA & 
PERUNA, 15 KG

JEPPE AKTIIVI 
PLUS, 15 KG
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 9.9. kello 10, Timo Liikanen, 
Jukka Jaakkola, Naisten pankki avustaa. Messu on katsot-
tavissa suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen 
kautta. Messun jälkeen n. kello 11.30 Kävele naiselle am-
matti -tapahtuma alkaa Kanttorilasta. Kävellään yhdessä 
rantareitti, jonka jälkeen kahvitellaan Kanttorilassa. 

Messu Sarakylän kappelissa su 9.9. kello 10, Valtteri Laiti-
la, Keijo Piirainen, kirkkokahvit. 

Kuorot: kirkkokuoro 13.9. kello 18, Vox Margarita ke 
12.9. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 13.9. kello 18.

Varhaisnuorten eräleiri ”Hänen Majesteettinsa salaises-
sa palveluksessa” 21.-23.9. Kangasjärven leirikeskuksessa 
3.-7. luokkalaisille. Leirillä yövytään tuvassa sekä tarvitta-
essa seurakunnan kaminateltassa. Leiri on ilmainen, leirille 
mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta. Sitovat ilmoittautumi-
set pe 14.9. kello 13 mennessä kirkkoherranvirastoon 08 
882 3100. Lisätietoja leiristä Tiina 040 571 4636 tai tiina.
inkeroinen@evl.fi.

Perhekerhot maanantaisin kello 17-19 ja keskiviikkoisin 
kello 10-13 seurakuntakodilla. Ke 5.9. lapsityön syksyn 
aloitus muskari. Lopuksi kahvit ja mehut. Tervetuloa lapsi-
perheet ja kaikki asiasta kiinnostuneet! 

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

Diakoniavastaanotto to 13.9. ei vastaanottoa.

Konsertti Lauluja levoksi ja lohduksi seurakuntakeskuk-
sessa su 9.9. kello 18. Kaipaatko rauhoittavaa levähdyshet-
keä tai lohdullisia toivon näköaloja elämääsi? Hyvän mah-
dollisuuden uusien voimien keräämiseen tarjoaa Hanna 
Ekolan Lauluja levoksi ja lohduksi -konsertti Pudasjärven 
seurakuntakeskuksessa. Hanna Ekola laulu, Virpi Salo, pia-
no ja laulu. Ohjelma 15€.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 10.9. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Syysmyyjäiset Kurenalan ry:llä pe 
7.9. kello 18, seurat Kurenalan ry:llä. Su 9.9. kello 13 (Tau-
no Kujala, Simo Kinnunen). Raamattuluokka Sarakylässä Ii-
vari Jurmulla pe 7.9. kello 19. Ompeluseurat Livolla Soile 
ja Pekka Törmäsellä pe 14.9. kello 18.30 (Valtteri Laitila).

Haudattu: Elvi Ollila 97 v, Ritva Oksa 77 v, Ritva Anneli Il-
likainen 73 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

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

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
050 439 9963
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Veteraanien Rosvopaistijuhla näyttää saavan jatkoa

Jokavuotinen Veteraani-
en rosvopaistijuhla järjestet-
tiin Oulu-hallilla perjantai-
na 17.8. Pudasjärveltä lähti 
matkaan linja-autolla 19 juh-
lijaa. Pääsin nauttimaan juh-
lasta ensimäistä kertaa. Olin 
mukana juhlassa isomum-
muni veljen Kalle Haapa-
kosken kanssa. Linja-auto 
kuljetti meidät turvallisesti 
matkaan. Päästyämme Ou-
lu-hallille, siellä oli terveh-
timässä alokkaita/sotilaita, 
jotka ottivat erittäin kunni-

Päivi Jussila ja Kalle Haapa-
koski juhlassa.

Tanssin pyörteisiin pääsi 
jälleen kerran Eino Anttila. 
Hän sai käsivarsilleen len-
toemännän, joka on Einoa 
tanssittanut juhlassa use-
asti aiemminkin.

Huomionosoituksen saivat pudasjärviset Elvi ja Väinö Saa-
rikoski. Palkinto tuli heidän arvokkaasta ja pitkästä aviolii-
tosta. Heidät on vihitty vuonna 1950 ja avioliitto on kestä-
nyt 68 vuotta. oittavasti sotaveteraanit vas-

taan, avustivat ja ohjasivat 
myös. Kävelimme hallissa 
punaista mattoa pitkin ja so-
tilaat kättelivät ja toivottivat 
juhlavieraat tervetulleiksi. 

Juhlan aluksi otimme 
tervetuloa maljan ja kuun-
telimme tervetulopuheen. 
Ouluhallille oli saapunut so-
tiemme veteraaneja, heidän 
puolisoja sekä lottia ympä-
ri Pohjois-Pohjanmaata sekä 
Lappia liki 700 juhlavierasta. 
Jokavuotinen perinne on sel-

vittää juhlien korkein ikä. Se 
oli tänä vuonna 105 vuotta.

Juhlan järjestämises-
tä vastasi Finnairin henki-
lökunta, sotilaskotiyhdistys 
sekä Kainuun prikaati. Vii-
mevuoden juhlassa kerrot-
tiin, että juhlat loppuisivat. 
Onneksi ne saivat vielä jat-
koa ja näyttävät jatkuvan 
vielä edelleenkin. 

Rosvopaistijuhla on pe-
rinne ja sillä halutaan luo-

da kunniaosoitus sotiem-
me veteraaneille. Tunnelma 
oli erittäin kunnioittava ja 
lämmin, jossa järjestäjät ot-
tivat huomioon hienosti ve-
teraanikunniavieraat. Seu-
ratessani juhlavieraita näin 
paljon lämpimiä kohtaami-
sia ja iloisesti liikuttuneita 
kasvoja.

Juhlan pääateria oli ros-
vopaisti, jonka tarjoili-
vat pöytiin sotilaat sekä 

sotilaskotiyhdistyksen hen-
kilökunta. Musiikista vasta-
si Lapin sotilassoittokunta ja 
Jermut tanssimusiikista. Sen 
soidessa pääsivät juhlavie-
raat tanssimaan. Osa pääsi 
lentoemäntiekin kanssa pyö-
rähtelemään. Juhlatunnelma 
oli erittäin arvokas ja läm-
minhenkinen. Iloisia kas-
voja, liikutuksen kyyneleitä 
sekä lämpimiä kohtaamisia. 
Tarjolla oli toki lopuksi kah-
vit ja arvokkaasti konjakit. 

Tärkein tietenkin oli perin-
teinen sotkumunkki. Juhlan 
päätti yhteislaululla laulettu 
Veteraanien iltahuuto.

Bussimatkalla kuulin, että 
kyytiläiset pitivät juhlasta. 
Osa oli jo matkassa monetta-
kohan kertaa. Itselleni jäi kii-
tollinen mieli, että sain viet-
tää aikaa tässä arvokkaassa 
seurassa.

Päivi Jussila

Luin tulevan sunnuntain evankeliumi-
tekstiä. Luin ja luin. Tuttu Raamatun 
kohta, mutta teksti ei vain ota aue-
takseen. Miten tätä nyt taas lähtisi vie-
mään eteenpäin? 

Muistan kamppailleeni tämän saman 
tekstin kanssa ennenkin. Taas huomaan 
kirjoittavani vihkoon samoja kysymyk-
siä: Minkälaisista aarteista Jeesus pu-
huu? Millaisia aarteita voi koota tai-
vaaseen? Onko nämä erilaisia aarteita 
kuin maan päälle koottavat? Mitä mi-
nun pitäisi tehdä, tässä onnistuakseni? 

Minua hämmentää tekstin ristiriitai-
suus. Ensimmäisessä lauseessa Jeesus 
kieltää kokoamasta aarteita ja heti seu-
raavassa käskee niitä kokoamaan. Pu-
hutaanko koko ajan samanlaisista aar-
teista?

”Älkää kootko itsellenne aarteita 
maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste 
tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään 
ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita 
taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tu-
hojaan eivätkä varkaat murtaudu sisään 
ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on 
myös sydämesi.

Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi 
on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos sil-
mäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. 
Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyt-
tä, millainen onkaan pimeys! 

Kukaan ei voi palvella kahta herraa. 
Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; 
jos hän toista pitää arvossa, hän halvek-
sii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa 
että mammonaa.” (Matt. 6: 19-24)

Jumala on luonut meidät kokoa-
maan asioita. Halu ja tarve koota omaa 
ei suoranaisesti ole paha, ei tosin hy-
väkään. Omaisuuden ja tavaran koko-
aminen on tarve. Ihmisen inhimilliset 
tarpeet eivät itsessään ole pahoja. Ky-
symys on ehkä enemmänkin niiden oi-
keanlaisesta käytöstä. Se millaisia olem-
me, mitä teemme ja mitä omistamme 
kuuluvat kaikki ihmisyyteen. 

Olisiko Jeesuksen tarkoittama tapa 
luopua kaikesta, elää askeettisesti? 

En usko, että toteuttamalla jotain 
koska ”täytyy”, kerrytämme taivaalli-
siakaan aarteitamme. Ratkaisevaa ei 
ehkä niinkään ole itse omaisuus, vaan 
sen vaikutus meihin. Mikäli tekstin aar-

teet ovat koko ajan samanlaisia aartei-
ta, Jeesuksen opetus liittyy tässä pel-
kästään meidän oikeaan ja väärään 
tapaamme käyttää maanpäällistä omai-
suuttamme. Uskon että opetus kos-
kee sitä omaisuutta, joka meillä on yli 
omien välttämättömien tarpeidemme. 
Ajattelen, että kun tekstissä puutaan 
silmistä, hyvästä näkemisestä, valosta 
ja pimeydestä, silloin puhutaan kyvystä 
nähdä ympärillä olevien ihmisten tar-
peet. Huonoilla silmillä ei näe omaa na-
paa kauemmaksi.

Miten sitä sitten sijoittaa näitä aar-
teitaan taivaaseen? Mukaanhan me ei 
täältä mitään voida lähtiessämme ot-
taa, mutta voimme käyttää saamaam-
me hyvän itsemme, läheistemme ja 
lähimmäistemme hyväksi. Jumalan työ-
hön maanpäällä. Ei pakosta, vaan aidos-
ta omasta halusta.

Tiina Inkeroinen

Aarteita

Juhlan järjestämisestä vastasi Finnairin henkilökunta, soti-
laskotiyhdistys sekä Kainuun prikaati. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Niin vaan lämpöä tun-
tuu piisaavan, eikä oikein 
tunnu mielekkäältä al-
kaa rankempia jahtikuvi-
oita suunnitella, hirvijah-
dista nyt puhumattakaan.  
Liekö Taivalkoskella-
kaan vielä enemmälti hir-
viä ammuttu, jos yhtään 
– kylmäketju voi katke-
ta heti alkuunsa! Jänis-, ja 
kettumiehet ovat ehken jo 
koiriaan hieman jaloitel-
leet, vaan kovilla lienevät 
kesäkuntoiset koirat tällä 
kelillä. Karhujakaan ei Pu-
dasjärvellä vielä ole eräk-
si saatu, yhden karhun 
kohtalo kuluu päättyneen 
täältä alkaneesta jahdista. 
Läntisellä porohoitoalu-
eella, mihin Pudasjärvikin 
kuluu, on vielä karhun lu-
pia käyttämättä 16 lupaa 
20:stä.

Syksyn metsästysajat-
kin on sitten vahvistet-
tu kanalintujen osalta ja 
ne noudattivat Riistakes-
kuksen esitystä. Metsoa 
ja teertä saa metsästää Pu-
dasjärvellä 10.9.-10.11.  
Pyyn metsästysaika on 
10.9.-10.10. Riekko on ra-
hoitettu edellisten vuosi-
en tapaan.

Riistanhoitoyhdistyk-
sen hallitus kokousti ja 
päätti antaa Pudasjärvel-
lä metsästäville suosituk-
sen, viisi kanalintua syk-
syn aikana ja siten, että 
jahti kohdistuisi nuorin 
lintuihin.  Riistakolmiolas-
kentojen mukaan kannat 
ovat nousussa ja poikuei-
ta on kolmioiden linjoilta 
löytynyt.  Omatkin viime-
päiväiset havainnot ovat 
olleet positiivisia, yllättä-
en hyviä poikueita on al-
kanut näkyä, vaikka vie-
lä kuukausi sitten tilanne 
näytti paljon hiljaisem-
malta.

Saa sitä asetuksen mu-
kaan Pudasjärvelläkin hir-
viä ampua, tosin pellolta 
vahtimalla. Yhtään saali-
silmoitusta oma riista ei 
vielä tunne.

Pudasjärvelle tuli siis 
647 pyyntilupaa, yksittäi-
sestä luvansaajasta on yli-
voimaisesti suurin yhteis-
lupa, jonka lupamäärä on 
380.  Jonkin verran on tul-
lut kyselyjä lupien jakope-
rusteista.  Riistapäällikkö 

Hepo-oja ilmoitti, että yk-
sityismaille laskennallinen 
lupakertymä oli vähän va-
jaa 1,2 pyyntilupaa/ 1000 
ha.  Valtionmailla taas las-
kennallinen pyyntilupa-
määrä oli 0,18 pyyntilu-
paa / ampuja.  Hepo-oja 
kertoi, että ampujalistat 
oli Riistakesmuksessa 
käyty lävitse ja sellaiset 
ampujaksi merkityt, joi-
den suoritusvuodeksi oli 
merkitty 2014 tai aiemmin 
tai ampumakokeen suo-
rituspäivää ei ollut mer-
kitty ollenkaan lupahake-
mukseen, niin tämmöisiä 
listaan merkittyjä ei voi-
tu lukea mukaan pyynti-
lupamäärää kerryttävänä 
ampujana.  Sama kohta-
lo oli sellaisilla ampujilla, 
jotka olivat ilmoittaneet 
metsästävänsä hirveä jos-
sain muussa porukassa.  
Näin tarkastellen ampuja-
määrät olivat pudonneet 
useilla kymmenillä – eli 
tarkkuutta hyvät luvan-
hakijat.  Olen varma siitä, 
että useilla on tuoreemmat 
ampumakoepäivämäärät, 
listoja ei ole vaan päivi-
tetty!

Pudasjärven riistanhoi-
toyhdistyksen hallitus an-
toi kokouksessaan suo-
situksen seurueille, että 
nämä muistaisivat järke-
vän kannanhoidollisen 
metsästyksen. Tarkoittaa 
sitä, että vasaprosentti oli-
si tänäkin vuonna siinä 42 
prosentin paikkeilla ja ai-
kuisista puolet olisi uroi-
ta ja puolet naaraita. Tar-
kemmin näistä seikoista 
hirvipalaverissa 19.9.  

Haluan vielä lopuk-
si tähdentää, että kaik-
kein tärkeintä on turval-
linen ja harkitsevan viileä 
metsästys. Itse en ole kos-
kaan tottunut käyttämään 
suojakäsineitä riistaa käsi-
tellessäni ja suolistaessani, 
vaan kuulemani kauhu-
kertomukset kaikenlaisis-
ta bakteeritartunnoista ja 
niiden seurauksista ovat 
ravistelleet tätäkin käytän-
töä, eikun vinyyliä käsiin.  

Kirkkaankuulaita  
syyspäiviä  

Tapion taloissa!

Vesa Teivaanmäki 

Syksyn 
henkeä ilmassa 

riistamailla

Tmi Rotaatio hierontayri-
tys, yrittäjänä Anni Siliämaa, 
aloitti toiminnan Pudasjär-
vellä maanantaina 3.9. Yritys 
toimii osoitteessa Lenkki-
tie 14. Hieronta sopii Annin 
mukaan kaikille ihmisille 
vauvasta vaariin. 

Anni Siliämää on valmis-
tunut hierojaksi viime ke-
väänä Jyväskylän hieroja-
koulusta. Hän on aikoinaan 
opiskellut hevosenhoitajak-
si, koska on hevosihminen ja 
omistaa oman hevosenkin. 
Mutta kun Pudasjärveltä on 
vaikea saada sen alan töitä, 
hän ryhtyi pohtimaan uutta 
ammattia itselleen.

- Kyselin aina mieheltäni-
kin, että mikä minusta tulisi 
isona, jotta voisin asua täällä 
Pudasjärvellä? Hän ehdotti 
hierojan ammattia, joka en-
sin tuntui hieman vieraalta 
ajatukselta, koska hierojana 

Uusi hierontayritys 
aloitti toiminnan

joutuu menemään aivan toi-
sen ihmisen iholle. Asia jäi 
mietintään ja puolen vuoden 
päästä huomasin etsiväni il-
moituksia hierojakouluista. 
Hain Jyväskylän hierojakou-
luun, kävin haastattelussa 
ja pääsin koulutukseen, jos-
ta valmistuin nyt keväällä, 
Anni kertoi.

Anni antaa aikoja kuudel-
le asiakkaalle /päivä. Hie-
ronta-ajat ovat 25 minuutis-
ta reiluun tuntiin. Hän sopii 
hoitoajan pituuden asiak-
kaan kanssa yhteistyössä. 
Annille saa soittaa työajan 
puitteissa ja jos hän ei työn 
vuoksi pääse vastaamaan, 
hän soittaa asiakkaalle takai-
sin. 

Anni haluaa tehdä työn-
sä mahdollisimman hyvin, 

Kirkon maalämpöurakka on alkanut
Kirkon energiakorjaushank-
keessa on siirrytty toteutus-
vaiheeseen. Pääurakoitsijana 
toimii JiiPee talotekniikka Oy. 
Kirkon lämmitysjärjestelmä 
muutetaan maalämpöön, ja 
samassa yhteydessä tehdään 
pieniä tiivistyskorjauksia pa-
himpiin lämpövuotopaik-
koihin. Työt ovat alkaneet 
maanantaina 3.9. Arvioi-
tu valmistumisajankohta on 
marraskuun puolivälissä. 
Kirkko on pois käytöstä tä-
män ajan pyhäinpäivän iltaa 
lukuun ottamatta. 

Maalämpökaivojen pora-
uksia tehdään tällä ja ensi vii-
kolla arkisin kello 22 saakka. 
Muutoin rakennustyöt ajoit-
tuvat arkisin kello 7-17 välil-
le. Työmaa-alue kirkonmäellä 
on rajattuna asianmukaisella 
tavalla. 

Seurakunta tiedotus 

ja saada asiakkailleen hy-
vän olon ja parhaan hyö-
dyn. Hieronnassa käytetään 
hänen mukaansa koko var-
talosta lähtevää voimaa. Jos 
hieroo pelkillä käsillään, ku-
ten pullataikinaa, silloin vä-
syttää itsensä tosi nopeasti.

Monet ihmiset pitävät 
huolta lihaksistostaan sään-
nöllisellä hieronnalla, sillä 
silloin on huomattu voivan 
paremmin. Hieronta nopeut-
taa muun muassa palautu-
mista työn ja yksipuolisten 
työasentojen aiheuttamis-
ta rasituksista. Hieronta voi 
estää rasitusvammojen syn-
tymistä, lihasten lyhenty-
mistä ja kireyksiä. Nykyajan 
työasennot ovat Annin mu-
kaan yksipuolisia, jännityk-
siä aiheuttavia ja rasittavat 

Anni Siliämaa ja hänen kolmevuotias suomenhevosensa, lempinimeltään Hilippa.

Anni Siliämaa on aloittanut 
syyskuun alussa hieronta-
alan yrittäjänä

joitakin lihasryhmiä muita 
enemmän. Apua ja helpotus-
ta löytyy hieronnasta.

- Hieronta lisää hyvin-
vointia, se rentouttaa ja pois-
taa stressiä, parantaa ai-
neenvaihduntaa, poistaa 
turvotusta ja parantaa ve-
renkiertoa. Hieronta jopa 
edistää vammojen parantu-
mista, hieroja Anni tietää.

- Ihmiset haluavat kiinnit-
tää huomiota hyvinvointiin-
sa, josta nykyisin paljon pu-
hutaan. Kun ihminen lähtee 
luotani tyytyväisenä ja hä-
nellä on seuraavana päivä-
nä parempi olo, silloin olen 
onnistunut työssäni hyvin. 
Hieronnan tarve on yksilöl-
listä, jotkut käyvät hierojal-
la viikon välein, jotkut ker-
ran kuukaudessa. RR

Koska vieressä on 300 vuotta vanha kirkko, maalämpöporakaivojen porauksissa palotur-
vallisuus on erityisen tärkeää. Maa kastellaan huolella työmaan ympäriltä. Sammuttimet 
ovat koko ajan työskennellessä käden ulottuvilla ja juokseva vesi kulkee työmaalle.
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Yli-Siuruan kylä on mu-
kana Pohjois-Pohjanmaan 
Liikunnan (PoPLi) Kylä-
kisälli-hankkeessa. Kylä-
kisälli-hanke toimii kunta-
keskuksien ulkopuolella ja 
hankkeen tarkoituksena on 
aktivoida kyläläisiä kiin-
nostumaan terveydestään. 
Hankkeen avulla luodaan 
yhteistyöverkostoja, joista 
hyötyvät niin kyläläiset kuin 
myös urheiluseurat sekä la-

jiliitot. Kyläläisille luodaan 
mahdollisuuksia mm. ter-
veyskuntomittauksiin, eri-
laisiin lajikokeiluihin sekä 
oman terveyden ylläpitämi-
seen liikunnan keinoin. Vuo-
sittain hankkeeseen otetaan 
4-5 uutta kylää ja toiminta-
jakso tapahtuu aina syksys-
tä kevääseen. 

Yli-Siuruan Kyläkisälli-
hanke pyöräytettiin käyntiin 
maanantaina 3.9. kyläillan 

merkeissä. Entisen kyläkou-
lun pihalle kertyi väkeä san-
koin joukoin! PoPLin Eik-
ka-hyvinvointibussissa oli 
mahdollisuus mitata kehon 
koostumus, pihalla pääsi 
kokeilemaan omia taitojaan 
erilaisissa liikunnallisissa 
tehtäväpisteissä sekä mittaa-
maan verenpaineen ja puris-
tusvoiman. 

Kehonkoostumusmit-
tauksen tuloksia analysoi-

tiin innokkaasti ja kyläillan 
päätteeksi pidettiin terveys-
vartti, jossa laitteen antamia 
tuloksia käytiin tarkemmin 
läpi. Toki myös kisailuihin 
osallistuvien kesken arvot-
tiin palkintoja ja Asmuntin 
maa- ja kotitalousseuran jär-
jestämät pullakahvit kruu-
nasivat kyläillan!

Saana-Maria Rahko

Liikunnallista kisailua ja 
tulosten tulkintaa Yli-Siurualla 

Takapihan toimintapisteillä pääsi kokeilemaan mm. "ämpä-
rijuoksua".

Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan Eikka-hyvinvointibussissa 
suoritettiin mm. kehonmittauksia, jota ohjaamassa Saana-
Maria Rahko.

Pöhinää ja pöheikköä
Viime kesä oli erittäin kuiva kesä. Vaikka hilloja ei tullutkaan, niin 
pajupehkot saivat jostakin elinvoimaa kasvaakseen. Olen ajellut 
kesän aikana pitkin pitäjää ja joka paikassa näyttää pajukot ku-
koistavan. Käsittääkseni se on maanomistajasta kiinni miltä mai-
sema näyttää. Itse olen heiluttanut raivaussahaa ahkerasti, mutta 
muutaman vuoden päästä ne vaan kasvaa udelleen. Tänä kesänä 
meillä oli lampaita ”kesätöissä” ja kyllä tuli siistiä jälkeä. Siurual-
la on ollut muillakin lampaita hoitamassa maisemaa tämän kesän 
aikana. Tämä on ollut hyvä ja halpa keino pusikoiden torjunnassa.

Siurualla on ollut monenlaista pöhinää tämän kesän aikana. 
Useat eri tapahtumat ovat innostaneet ihmisiä liikkeelle. Jokai-
selle on ollut jotain tarjolla. Täällä on järjestetty tansseja, rom-
pepäivät, kesäolympialaiset, onkitapahtuma ja nuotioilta. Kesän 
huipentumana oli vielä korkokenkäkukkamekko suohiihto. Ylen 
toimittajat olivat Tampereelta asti tulleet paikan päälle kuvaa-
maan ja tekemään juttua. Ihan valtakunnallisesti on Pudasjärvi ja 
Siurua saanut näkyvyyttä. Suohiihto on ollut katsottavissa jo Yle 
Areenassa, youtubessa ja telkkarissakin näkyy jossakin vaihees-
sa. Etelän toimittajakin pääsi kokemaan jotain sellaista, mistä hän 
ei olisi osannut kuvitella. Saatikka tapahtumasta tietämättömät 
ohikulkijat, jotka sattumalta olivat paikan päällä näkemässä, mitä 
kaikkea täällä osataan. 

Osallistumalla tällaiseen yhdessä tekemiseen unohtuu kuop-
paiset tiet, pusikoituneet maisemat, ”hutun keitot” ja jopa pää-
tökset, jotka eivät aina mene oman mielen mukaan. Siurualle on 
muuttanut hiljattain uusia asukkaita ja syntynyt jopa pari vau-
vaa, joten vetovoimaakin on löytynyt. Ei muuta ku uudella innol-
la luomaan uusia pöhinöitä.

Nimimerkki:
Aidosti  kylän toiminnassa mukana

Lukijan kynästä

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

JAHTIMYYJÄISET

TERVETULOA!
Järjestää Pudasjärven Rauhanyhdistys

RAUHANYHDISTYKSELLÄ
Juhontie 6

Pe 7.9.2018  klo 18

Lauluja levoksi ja lohduksi 
Hanna Ekolan konsertti

Kaipaatko rauhoittavaa le-
vähdyshetkeä tai lohdulli-
sia toivonnäköaloja elämää-
si? Hyvän mahdollisuuden 
uusien voimien keräämiseen 
tarjoaa Hanna Ekolan Laulu-
ja levoksi ja lohduksi -kon-
sertti seurakuntakeskukses-
sa sunnuntaina 9.9. kello 18.

Lämminhenkinen, valoisa 
ja hoitava konsertti hiljentää 
kuulijan hengellisten laulu-
jen myötä kiitoksen, lohdun 
ja toivon äärelle. Sielukkaat, 
kuulijaa lähelle tulevat tul-
kinnat kertovat elämän ilois-
ta ja suruista sekä niistä voi-
mavaroista, jotka antavat 
matkalle voimaa ja lohtua.

Hanna Ekola on moni-
puolinen taiteilija, joka on 
esiintynyt valtakunnallises-
ti jo 28 vuotta. Villihevosilla 
koko kansan tutuksi tulleel-
ta laulajalta on ilmestynyt 
13 levyä, joiden joukossa on 
myös useita hengellisiä ää-
nitteitä. Lohdullisia toivon-
lauluja sisältäviä kirkkokon-
sertteja Hanna on laulanut 
jo 24 vuoden ajan. Hanna 
on saanut levyistään useita 
kultalevyjä sekä yhden pla-
tinalevyn ja hänet on palkit-
tu myös Emma-palkinnolla. 
Laulujensa lisäksi Ekolalta 
on ilmestynyt 25 ajatelma- 
ja runoteosta. Hannan uusin 

levy Taivaanrakas ilmestyy 
syyskuun alussa ja konsertis-
sa kuullaan myös muutamia 
lauluja tältä uudelta levyltä. 
Hanna on sanoittanut itse le-
vyn kaikki 12 lohdun ja toi-
von laulua.

Ekolan kanssa musisoi 
pianisti-laulaja Virpi Salo. 
Heleä-ääninen Hanna ja 
tummaääninen Virpi ovat 
esiintyneet yhdessä jo vuo-
desta 1995 lähtien. Konser-
tissa kuullaan myös heidän 
duettoaan. Virpi Salolta on 
ilmestynyt kaksi omaa hen-
gellistä äänitettä.

Pudasjärven seurakun-
nan järjestämään konserttiin 

KESKUSTAN  
Pohjois-Pohjanmaan piirin jäsenvaali  
eduskuntavaaliehdokkaista
Lauantaina 15.9.
klo 9.00 - 10.30  Niemitalon Juustola
 11.30 - 12.30  Siurua, Moskova
 13.00 - 14.00  Aittojärven koulu
 14.30 - 16.00  Livon koulu
 16.30 - 18.00  Sarakylän koulu
 18.30 - 20.00  Metsälän kylätalo

Jäsenäänestykseen saavat ottaa osaa Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin 
perusjärjestöihin vähintään kaksi kuukautta ennen jäsenäänestystä liittyneet 
15 vuotta täyttäneet henkilöjäsenet.  Äänestyksessä käytetään kolmea ääntä.  

Lisätiedot: www.keskusta.fi/pohjois-pohjanmaa

Sunnuntaina 16.9.
klo   9.00 - 10.00 Puhos, Möykkälä
 11.00 - 12.00 Kuren kylätalo
 12.30 - 14.00 Hirvaskosken  
  koulu
 14.30 - 18.00 Kurenala,  
  kaupungintalo

myydään 15 euron hintaisia 
ohjelmia ovelta.

Seurakunta tiedotus 

Hanna Ekola.
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PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAI-LAUANTAI
7.9.-8.9.

MAANANTAI-TORSTAI 
10.-13.9.

495

099 399

199 099
pktkg

kg

100
pss

pkt

129159 149
ras

pss 299
pss pss

199

299

299

299

169

295

215
ras

kpl

595
kg

1195

pkt129

kg

199

100
kpl

995
kg

259
kg 269

pkt

raj. erä

pkt

795
kg

Snellman 
NAUDAN 
JAUHELIHA
10% 
400 g 199

pkt

Porsaan 
KYLJYKSET

Snellman
KOTLETTI
6 kpl/300 g

Naudan
PAISTI-
JAUHELIHA

995
kg

Vaasan
LEIPÄKASSI
sis. 5 leipä-
pussia 500

pss 299
kpl

1190

399
pkt

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA
rasvaa
max 10%

Naudan luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

795
kg

kpl

kpl

249

2 kg/talous

269
pkt

995
kg

HK Viljaporsaan
SISÄFILE
n. 650 g/kpl

marinoitu

kg

pkt

110,-

6790

3995

4495

3995

7290

6990

2 pkt/talous
2 pkt/talous2 pkt/talous

3 kg/talous

MA-TI 10.-11.9.         KE-TO 12.-13.9.

Pingviini
VANILJAKERMA-
JÄÄTELÖ
1 l

Saarioinen
PIZZAT 200 g, 
kinkku, jauheliha, 
tonnikala tai meetvursti

RAUTAOSASTOLTA

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana tai siivuina

Poprilli 
GRILLI-
MAKKARA 
400 g

HK
BURGERI
100 g

Tuore
viljaporsaan
KYLKI

Tuore norjan 
LOHIFILEE
2 filettä/talous

Oululainen
PEHMOVIIPALEET

450 g
kaura tai vehnä

PE-T0 7.9.-13.9.

Flora
MARGARIINIT

400 g

Fazer
PAAHTOLEIVÄT

280-320 g

Kotimainen
PORKKANA, 

LANTTU tai 
PUNAJUURI 

2 kg/pss

Ingman
JÄTTIS-
TUUTIT
216 ml

Snellman
VOILEIPÄ-
KINKKU 
300 g

PullaPirtti
MUSTIKKA- tai 
VADELMA-
TÄYTEPITKO 
350-450 g

Valio
POLAR-
JUUSTOPALAT
300-350 g

Marabou
SUKLAALEVYT
185-200 g

Sisu
PASTILLIT
70 g

Atria
GRILLINAKKI
840 g

Espanja
SATSUMA

Snellman
TOSIMUREA

PALVI-, KEITTO- tai
KORPPUKINKKU

200 g

TEKSTIILIOSASTOLTA

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

HK
BALKAN
MAKKARA-
TANKO 500 g

  PE 7.9.                                LA 8.9.

Kotimainen
OMENA

jaspi

kpl

Atria GOTLER-
MAKKARA-
TANKO
500 g

Oolannin
UUNIRAPEAT 

RANSKALAISET 
500 g

695

Wurth 
TERASSIRUUVI
ruskea 55 mm
250 kpl

pktValio
VOI 500 g
normaali-
suolainen

10 kpl

Atria
HERKKULENKKI

450 g

Sievin
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-

9900

Timco 
24L/2Hp
KOM-
PRESSORI
tuotto 206L/min

AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-

JÄÄHDYTINNESTE
100 % 

899

3 litraa

2590

10 litraa

Mustang
KAMIINA

199,-

1995

Fiskars
PISTOLAPIO

KANAN-
MUNAT
10 kpl

pkt

Gern Pro
HIOMAHIIRI

25,-

TALOUSTAVARAOSASTOLTA

Naisten
KOROLLISET
NILKKURIT

Miesten
NILKKURIT
ohut huopavuori

Ihanan pehmoiset
RINGELLA
OLOHOUSUT
koot 36-50

Skila naisten
PARKATAKKI
koot: 38-52

Skila miesten
TAKKI
koot: 48-58

koot: 46-56

HUPPARI
koot: 36-50

259
pkt

299
pkt

Marjukka PAKASTE-
PULLO 1 litraa

Marjukka 
PAKASTE-
PULLO 
1 litraa

55,-
Marjukka
MEHUSTIN 8 litraa

10,-3 kplErica
KANER-
VAT



6 7nro 36PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti7.9.2018 7.9.2018nro 36

Syötteen luontokeskuksel-
le kokoontui syyskuun en-
simmäisenä viikonloppuna 
1.-2.9. vajaat parikymmentä 
kurssilaista kaupalliseen sie-
nipoimijakoulutukseen sekä 
sienten keruu- ja myyntipäi-
vään. Koulutusviikonlopun 
järjesti Villiruuan saatavuu-
den kehittäminen Koillis-
maalla -hanke yhteistyössä 
Pudasjärven kansalaisopis-
ton ja Syötteen sieni ja yrt-
ti Ky:n kanssa. Molemmille 
päiville oli järjestetty myös 
ilmainen bussikuljetus Ku-
renalta Syötteelle ja takaisin. 

Lauantaipäivän poimi-
jakorttikoulutuksen opetta-
jana toimi yrittäjä ja kaup-
pasienineuvoja Riitta Rontu 
Syötteen sieni ja yrtti Ky:stä. 
Päivän aikana opiskeltiin 
kangasrouskun, kangasha-
peron ja herkkutatin tun-

Syötteellä kerättiin herkkutatteja ja matsutakea

tomerkit sekä niiden nä-
köislajit. Herkkutattien 
osalta perehdyttiin tarkem-
min myös niiden kaupalli-
seen keräämiseen ja laatu-
luokitukseen. Lisäksi käytiin 
läpi sienten tunnistamisen, 
keräämisen, käsittelyn ja säi-

Herkkutatin jalka puhdistetaan roskista jo maastossa.

Matsutake eli männyntuok-
suvalmuska on arvostettu 
sieni varsinkin Japanissa.

Kauppasienineuvoja Riitta Rontu tarkistamassa kurssilaisten kangashaperon tunnistamista.

lönnän perusteita. 
Sunnuntaina lähdettiin 

Riitan opastamana kerää-
mään herkkutatteja. Kurssi-
laiset löysivätkin tatteja sekä 
myytäväksi että itselle kotiin 
vietäväksi. 1. luokan herkku-
tateista kurssilaisille makset-
tiin viisi euroa ja 2. luokan 
tateista kolme euroa kilolta. 
Herkkutattien lisäksi Syöt-
teen metsistä löytyi myyn-

tiin asti myös matsutakea 
eli männyntuoksuvalmus-
kaa. Matsutake on erityises-
ti Japanissa suosittu herkku, 
jossa sitä pidetään jopa tryf-
felin veroisena sienenä. Mat-
sutakeista kurssilaiset saivat 
kymmenen euron kilohin-
nan. Sienten myynti sellaise-
naan on poimijalle verotonta 
tuloa. Keruu- ja myyntipäi-
vän päätteeksi kurssilaiset 

tutustuivat vielä Syötteen 
sieni ja yrtti Ky:n toimintaan 
ja tuotantotiloihin. Yritys ja-
lostaa sienistä erilaisia kui-
vattuja elintarviketuotteita, 
kuten sienijauheita, -maus-
teita ja -suoloja. 

Villiruuan saatavuuden 
kehittäminen Koillismaal-
la -hanketta hallinnoi Na-
turpolis Oy ja osatoteut-
tajana toimii Pudasjärven 

kaupunki. Hankkeen toi-
menpiteitä toteutetaan Kuu-
samossa, Taivalkoskella ja 
Pudasjärvellä ja sitä rahoit-
tavat Pohjois-Pohjanmaan 
liitto AIKO -määrärahal-
la sekä hankkeessa mukana 
olevat kunnat. Hanke päät-
tyy 30.11.2018.

Sonja Härkönen

Kiinalainen teeseremonia rauhoitti Pikku-Syötteellä
Iloinen puheensorina täyttää 
nuoriso- ja vapaa-ajankes-
kus Pikku-Syötteen hotellin 
aulan, kun linja-autolastilli-
nen pekingiläisiä koululaisia 
on käynyt mustikassa. Joku 
on keksinyt kerätä mustikoi-
ta evääksi omaan juomapul-
loonsakin. 

– Kiinalaisia kiehtoo poh-
joinen eksotiikka ja tun-
turialue. Pikku-Syötteel-
lä olemmekin tehostamassa 
yhteistyötä ja laajentamas-
sa markkinoita Kiinan suun-
taan enemmän, kertoo 
Pikku-Syötteen myyntipääl-
likkö Sari Kasvi.

Seuraavaksi alkamassa 
on kiinalainen teeseremo-
nia, johon on saatu osallis-
tujia hotellin asiakkaista ja 
luonnollisesti tilaisuus kiin-
nostaa myös henkilökuntaa. 
Kiinalaiset pyytävät harkit-
semaan meitä istumajärjes-
tystä tavallista tarkemmin, 
sillä arvojärjestys on heil-
le tärkeää. Tasa-arvoon tot-
tuneita suomalaisia vähän 
naurattaa, kun heitä pyyde-
tään asettautumaan ikä- ja 
arvojärjestykseen huoneen 
keskiosaan, ja samalla pois 
tilan reunoilta.

Pian huoneessa al-
kaa soida vienosti kiinalai-
nen musiikki ja perinteisiin 
pukuihin pukeutuneet kii-
nalaisnuoret asettuvat ylei-
sön eteen pöydän ääreen. 

Ensin he kertovat, mitä tee-
tä tällä kertaa tarjotaan, ja 
teelehdet käydään näyttä-
mässä eturiviin asettuneille 
kunniavieraille. Tällä kertaa 
nautitaan jasmiiniteetä pie-
nen pienistä kupeista.  

Jokaisella nuorista on se-
remoniassa oma roolinsa, 
keskellä istuva nuori nainen 
kaataa tarkkaan harkituin 
liikkein pienet teepallot pik-
kuruiseen teepannuun, kaa-
taa päälle vettä ja odottaa vä-
lissä hetket. Monta vaihetta 
sisältävä haudutus tehdään 
kahdesti.

– Näin valmistettuna 
teen aromit tulevat parem-
min esille, selittää Shengjin 
Shi, joka on ryhmän oppaa-
na Pikku-Syötteellä.

Lyhyt, mutta juhlallinen 
hetki kestää kaikkiaan muu-
taman minuutin, ja yleisö ta-
puttaa ja kiittää.

Shi kertoo, että seremo-
nia on eri puolilla Kiinaa sa-
manlainen, mutta seremoni-
aan puetut asut ja teepannu 
ovat erilaiset.

– Hetken tarkoitus on rau-
hoittua ja musiikilla luodaan 
myös tunnelmaa ja rauhoitu-
taan juomaan kupillinen tee-
tä, Shi sanoo. 

Pikku-Syötteellä järjestet-
ty perinteinen teehetki oli 
rauhoittumista varten, mut-
ta Shi kertoo, Kiinassa pide-
tään myös näyttävämpiä se-

remonioita muun muassa 
hotelleissa ja ravintoloissa, ja 
ne ovat jo enemmän showta.

– Mielenkiintoista, kun on 
päässyt tutustumaan enem-
män kiinalaiseen kulttuu-
riin. Pikku-Syötteellä kävi 
vastikään myös leirikoulu-
ryhmä Kiinasta. He tutustui-
vat paikalliseen kouluun ja 
kaverustuivatkin koululais-
ten kanssa. Syötteen koulu-
laiset tulivat vapaapäivänä-
kin mukaan kalastamaan 
yhdessä kiinalaisten nuorten 
kanssa, kertoo Pikku-Syöt-
teen nuoriso-ohjaaja Jonna 
Komulainen.

Kiinalainen nuorisoryh-
mä kokeili Pikku-Syötteen 
tunturialueella mm. kiipei-
lyä, jousiammuntaa ja ri-
vertubingia sekä vierailivat 
huskykoiratarhalla ja Luon-
tokeskuksella. 

Teksti ja kuvat: 
Mari Aho-Palola

Pian huoneessa alkaa soida vienosti kiinalainen musiikki ja perinteisiin pukuihin pukeu-
tuneet kiinalaisnuoret asettuvat yleisön eteen pöydän ääreen. 

Näin valmistettuna teen aromit tulevat paremmin esille, selittää Shengjin Shi, joka on ryh-
män oppaana Pikku-Syötteellä.
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Lasten 
kala-
kilpailu

10-vuotias Eelis 
Paaso sai heltei-
senä heinäkuun 
päivänä Puhos-
järvestä aika-
moisen ahve-
nen, pituus 31 cm 
ja paino 382 g. 
Pyyntivälineenä 
oli virveli. Todis-
tajina toimii Paa-
son Sakkeus ja 
Tiirolan Tuula. 

Suomen Keskusta r.p. 
Pohjois-Pohjanmaan pii-
riin kuuluvalta Iijokilaak-
son alueelta on ensi vuo-
den eduskuntavaaleihin 
asetettu neljä ehdokas-
ta. Iijokilaakson alueeseen 
kuuluvat Ii, Pudasjärvi, 
Taivalkoski ja Kuusamo. 
Ehdolla ovat Pudasjärvel-
tä Vesa Riekki ja Anni-In-
keri Törmänen, Harri Kar-
jalainen Taivalkoski ja Ulla 
Parviainen Kuusamo.

Keskustan Pohjois-Poh-
janmaan piirin syyskoko-
us pidettiin marraskuus-
sa 2017, jossa vahvistettiin 

ehdokasmäärät jokilaak-
soittain. Iijokilaakson osal-
ta ehdokaspaikkoja on 
kaksi ja näin ollen neljän 
ehdolla olevan kesken jär-
jestetään jäsenäänestys. 
Piirihallitus on antanut ää-
nestyksestä tarkemman 
ohjeistuksen 31.8. ja jäsen-
äänestys järjestetään 14.-
16.9. Lopulliset eduskun-
tavaaliehdokkaat asettaa 
piirikokous syyskokouk-
sessaan Tyrnävällä 13.10.

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestö

Keskustalla neljä 
ehdolla eduskuntaan 

Iijokilaaksosta 
– kaksi Pudasjärveltä

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

Kansalaisopiston uusi lu-
kuvuosi on käynnistymäs-
sä. Kotitalouksiin jaettuun 
opinto-oppaaseen on tullut 
niin tila- kuin kurssimuu-
toksiakin. Teollisuuskyläs-
sä Taidokkaan tilat eivät 
ehdi valmistua ennen ope-
tuksen alkamista, joten kaik-
ki Taidokkaaseen suunnitel-
lut kurssit alkavat entisissä 
toimipisteissään, joissa toi-
mittaneen syyslukukau-
den ajan. Taide- ja taitoai-
neiden kurssit käynnistyvät 
Lukiontien tiloissa ja puu-
työkurssit Unelmatehtaalla 
Rimminkankaalla.

Opetusohjelmaan on tul-
lut muutamia opettajamuu-
toksia oppaan painamisen 
jälkeen. Naisten kuntosali-
ryhmiä ja kahvakuulaa ryh-
tyy vetämään Marjo Kokko, 

Uutta Kansalaisopiston toiminnassa 

Taide- ja taitoaineiden vastuuopettaja Vuokko Nyman seu-
raamassa Taidokkaan remonttia Teollisuusalueella. Suun-
nitellut kurssit käynnistyvät entisissä toimipaikoissaan ja 
siirtyvät remontin valmistuttua Taidokkaaseen.

kunto- ja hikijumppia Suvi 
Lehtonen ja balettia Anna 
Sergeeva.

Maahanmuuttajien puu-
työkurssin ajankohta muut-
tui tiistaiksi kello 18-20.30. 
Espanjan jatkokurssia on 
toivottu ja kurssin opettaja 
Emilia Diaz lupautuikin ve-
tämään espanjan alkeis- ja 
jatkoryhmää samanaikaises-
ti. Molemmat kurssit pys-
tymme toteuttamaan omi-
na kursseinaan, mikäli sekä 
alkeisiin että jatkokurssil-
le ilmoittautuu molemmille 
vähintään seitsemän kurssi-
laista. Reijo Kossin lauluryh-
mät siirtyvät Lakarin kou-
lulta kansalaisopistolle 
Lukiontielle.

Kansalaisopiston  
tiedotus

Yhdessä oppimalla ja 
tekemällä innostutaan

Kuivasta ja kuumasta ke-
sästä huolimatta metsä an-
taa maukkaita herkkujaan 
ihmisten ruokapöytiin. Osa 
näistä herkkuista on sienet. 
Karhupajan yhteistyökump-
pani 4H-Yhdistys Tiina Sa-
lonpään johdolla järjesti sie-
nikurssin, johon hän kutsui 
Karhupajan nuoret ja aikui-
set oppimaan sienien, nii-

Sienisaalista opetellaan käsittelemään oikea-
oppisesti.

den poiminnan, käsittelyn ja ruu-
aksi laittamisen saloja. Sienikurssin 
opettaja kauppasienineuvoja Riitta 
Rontu aloitti kurssin luennoimalla 
eri sinilajeista, niiden eroavaisuuk-
sista, käyttötarkoituksista ja tieten-
kin varottavista myrkkysienistä. 
Kurssilla opeteltiin ensin teoriassa 
tuntemaan erityisesti kaksi sienila-
jiketta, haperot ja tatit. Kurssilaisia 
kiinnostivat toki monet muutkin tu-
tut ja tuntemattomammatkin lajit, 
joihin opettaja antoi asiantuntevan 
opastuksen.

Teorian jälkeen sukellettiin käy-
täntöön eli lentokentän läheiseen 
metsään asianmukaiset sienien ke-
ruuseen tarkoitetut korit, veitset ja 

muut tarvikkeet mukana. Haperoi-
ta emme kovin runsaasti löytäneet, 
mutta erilaisia tatteja keräsimme 
mainion määrän. Metsästä löytyi 
lukuisia muitakin sienilajeja, joiden 
käyttötarkoitukseen saimme opet-
tajalta ohjeet. Seuraava vaihe kurs-
silla olikin sienien puhdistaminen 
ja käsittely aterian valmistamista 
varten. Opettaja antoi kiinnostavat 
vihjeet ja neuvot miten monella kei-
nolla sieniä voi säilöä tulevaa käyt-
töä varten. Kuivaaminen oli mielen-
kiintoinen ja kokeilemisen arvoinen 
säilömistapa.

Sointu Veivo

Sienikurssilaiset opettaja Riitta Rontun johdolla esittelevät sienisaalii-
taan.

Aleksi Kirves 3 v. osal-
listuu kalakilpailuun ihka 
ensimmäisellä vonkaleel-
laan, jonka sai elämänsä 
ekalla onkireissulla. 150 
gramman ja 19 senttinen 
suuri ahven on ongittu 
mummun ja papan Sirkka 
ja Kalevi Taivalojan mök-
kirannassa Ala-Siurualla.

Kansalaisopiston aina ajantasainen kurssitarjonta 
muutoksineen löytyy netistä osoitteesta: 
www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi, missä voi myös ilmoittautua 
kursseille. Muutoksista tiedotamme kansalaisopiston kotisivuil-
la ja Facebookissa sekä lehti-ilmoituksissa. Kurssikohtaisista 
muutoksista tiedotamme tarpeen vaatiessa myös tekstiviestit-
se kyseiselle kurssille ilmoittautuneille kurssilaisille.

Toimistopalvelut keskitämme syyskuun aikana Karhukun-
naalle. Tämän jälkeen toimisto löytyy Hotelli Iijoen kiinteistön 
toisesta kerroksesta, osoite Karhukunnaantie 6, huone 210. 
Toimistossa asiakkaita palvelevat palvelusihteeri Tuula Haveri-
nen ja va. koulutussuunnittelija Eeva Harju. Toimisto on avoinna 
maanantaisin kello 9-12 ja tiistaista torstaihin kello 9 -15. Per-
jantaisin toimisto on suljettu.
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Kansanedustajat rantautuivat Pudasjärvelle
Lähiseudun kansanedusta-
jat rantautuivat Pudasjär-
velle torstaina 23.8. MTK:n 
järjestämän retken ansiois-
ta. Pääosin Oulun lähettyvil-
tä, mutta myös Kainuun ja 
Koillismaan kansanedusta-
jia oli paikalla; Katja Hänni-
nen, Marisanna Jarva, Timo 
V. Korhonen, Hanna-Lee-
na Mattila, Ulla Parviainen, 
Juha Pylväs, Antti Rantakan-
gas, Hanna Sarkkinen, Tapa-
ni Tölli ja Ville Vähämäki. 
Mukana oli myös Luonnon-
varakeskuksen, ympäristö-
keskuksen sekä paikallisia 
maa- ja metsäihmisiä. Ryh-
mä kokoontui aluksi Poh-
jantähteen, jossa annettiin 
metsätietoutta ja johdateltiin 
tutustumiskohteisiin, jotka 
olivat Kivarin yhteismetsä, 
Pankinahon koulutila sekä 
Juha Virkkusen maaseutu-
yritys. 

Metsäpuolen terveiset 
liittyivät turvepohjaisten 
metsämaiden käytön haas-
teisiin, johon asiantuntijak-
si oli saapunut erikoistutkija 
MMT Hannu Hökkä Luon-
nonvarakeskuksesta. Hökän 
keräämien tutkimustulosten 
valossa pohdittiin turvemet-
sien kasvattamista sekä uu-
distamista. Turvemaat ovat 
kohteita, joissa oikeilla toi-
menpiteillä turvataan tule-
vien tehtaitten puuhuoltoa. 
Turvemaiden uudistamises-
sa on vielä Hökän viestin 
mukaan paljon tutkittavaa. 
Yksi loistava onnistuminen 
nähtiin Kivarin yhteismet-
sässä, missä luontainen uu-
distaminen oli varmistettu 
tuhkalannoituksella, jossa 
vaikutus on 20-30 vuotta. 

–Päätimme kokeilla uut-
ta keinoa tässä kohteessa ja 
alku ainakin näyttää hyväl-
tä, totesi Kivarin yhteismet-
sän hoitokunnan puheenjoh-
taja Joonas Baas.

Myös erikoistutkija Hök-
kä oli näkemäänsä tyytyväi-
nen.

Pankinahon tilalla poh-
dittiin maatalouden tilaa 

elinkeinona haasteellisen 
kesän jälkeen sekä turve-
maapeltojen tehokasta hyö-
dyntämistä muun muassa 
kiertoviljelyn keinoin. Niin 
metsä- kuin maataloudes-
sa kiinnitettiin erityistä huo-
miota vesien suojeluun. Ve-
siensuojeluun ei kiinnitetä 
koskaan liikaa huomiota, 
kuului vierailijoiden kom-
mentteja.

Sirkka ja Juha Pankin-
aho perustivat tilan ostamal-
la vuonna 1987 vanhan kou-
lukiinteistön, josta vuosien 
kuluessa tila on laajentunut 
suureksi lypsykarjatilaksi. 
Nuori isäntä Marko Pankin-
aho tuli mukaan maatalous-
yhtymään vuodesta 2013 ja 
toimii nykyisin yhdessä vai-
monsa Marjon kanssa yrit-
täjinä. Sirkka ja Juha osallis-
tuvat edelleen jonkin verran 
talon töihin eläkkeelle siirty-
misensä jälkeen. Tilalla on 
omaa peltoa noin 90 heh-
taaria sekä vuokrapeltoja 36 
hehtaaria. Lehmiä on nyky-
aikaisessa robottinavetas-
sa noin 85 ja nuorta karjaa 
100 päätä. Maitoa tuotetaan 
liki miljoona litraa vuodes-
sa. Tavoitteena on rehuo-
mavaraisuuden varmistami-
nen raivaamalla lisää peltoa 
sekä edelleen työympäristön 

MHY Pudasjärven toimin-
nanjohtaja Antti Härkönen 
esitteli Pudasjärveä ja ja-
koi kaikille muistoksi vie-
railusta MHY Pudasjärven 
80-vuotishistoriakirjan. 

Juha ja Sirkka Pankinaho oikealla esittelivät maatilan historiaa ja kertoivat myös tulevaisuuden suunnitelmista. Tilalla on 
toteutettu sukupolven vaihdos muutama vuosi ja nuorena isäntänä toimii Marko Pankinaho yhdessä puolisonsa Marjon 
kanssa. Kuva Jaana Juvani. 

Kymmenen kansanedustajaa vieraili Pudasjärvellä tutustumassa metsäasioihin. Mukana oli myös Luonnonvarakeskuk-
sen, ympäristökeskuksen sekä paikallisia maa- ja metsäihmisiä.

ja eläinten hyvinvoinnin pa-
rantaminen.

Juha Virkkusen maaseu-
tuyrityksessä Taivalkosken 
puolella retkeläiset lounas-
tivat. Virkkusen elinkeino 

tulee niin omien kuin naa-
purin metsien hoitamisesta, 
porotaloudesta sekä matkai-
luun liittyvistä töistä. 

–Sovimme kyllä kaik-
ki tänne ja tukekoon toi-

nen elinkeino toisia. Luon-
non kanssa toimiessa, sitä 
pitää hyödyntää, mutta sii-
tä on pidettävä myös huolta. 
Tämä ymmärrys on alkanut 
sisäistyä yhä useammal-

le elinkeinonharjoittajalle, 
mutta myös matkailijalle, to-
tesi Juha Virkkunen.

Antti Härkönen,  
Heimo Turunen

Elämä on yhteiskuntaa ja välittämistä
Yhteiskunta olemme me. Yhteiskunta muuttaa muotoaan ja myös 
päätöksentekotavat uudistuvat. Uudistusten tavoite on tehostaa ja 
nopeuttaa päätöksentekoa. Huolestuttavana piirteenä voidaan näh-
dä päätöksenteon historiattomuus, joka näkyy tänä aikana liian mo-
nessa asiassa. Se näkyy päätöksentekoelimissä monella eri tasolla, ja 
sillä on vaikutusta tapaan, millä käydään myös yhteiskunnallista kes-
kustelua. Asiat halutaan ratkaista tämä hetkisen tiedon ja tunteen 
perusteella. Tämä on kieltämättä nopea keino ratkaista asioita ly-
hyellä aikajänteellä, mutta toimintatapa voi olla myös arvaamaton.  
Yhteisten asioiden hoitamisessa on vättämätöntä tiedostaa myös 
kulloisenkin esillä olevan asian käsittelyn historia, koskee se sitten 
yksilöä tai laajempaa asiakokonaisuutta. Historiattomuus tuo myös 
näköalattomuutta. Huonojenkin aikojen yli on helpompi nähdä, jos 
on halua ymmärtää asioiden ja päätöksenteon kulkua pidemmältä 
ajanjaksolta. Pitää nähdä tarpeeksi kauaksi taakse, että pystyy ym-
märtämään tulevaisuutta. 

Pitkäaikainen kokemukseni kaupungin luottamushenkilöjohdos-
sa on kasvattanut ymmärtämään yhteisten asioiden hoitamisen pit-
käjänteisyyttä ja kuntalaisten palvelutarpeiden jatkuvaa muutosta.  
Esimerkiksi 90-luvulla palvelurakenteemme, kunnan organisaa-
tio, ympäröivän yhteiskunnan velvoitteet ja kannusteet olivat ai-
van toisenlaiset kuin tänä päivänä. Mutta siitä huolimatta, monet 

silloin päätetyt toimintatavat ovat edelleen hyvin toimivia ja käy-
täntöä vielä tänäänkin. Päätösten jatkumon historian tunteminen 
on yhtä tärkeää kuin uusien päätösten perusteiden ymmärtäminen. 
Tätä kuntapäättäjän pitkää kokemusta ja näkemystä haluan edelleen 
käyttää yhteiskuntamme rakentamiseen.

Elämä on vastuullisuuta ja vapautta 
Vapaus ansaitaan vastuullisesta elämänasenteesta. 

Elämä tuo joskus tullessaan vastoinkäymisiä, jolloin eivät omat 
voimavarat riitä. Tällöin yhteiskunnan tehtävänä on ojentaa auttava 
käsi. Jokaisella on oikeus turvalliseen ja inhimilliseen elämään 

Meidän on annettava jokaiselle mahdollisuus ansaita elanton-
sa työnteolla joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Päätöksete-
on tulee seurata aikaa herkästi ja olla tukena työntekijän ja yrittä-
jyyden haasteissa.

Rikkaat luonnonvarat, metsät, maaperä, vesivarat, kaunis luonto, 
peltojen kasvuvoima, maaseudun elinvoima, kaikki ovat tärkeitä tu-
levaisuuden rakentamisen välineitä. Jokaisella pitää olla vapaus vali-
ta myös oma asuinympäristönsä.

Meillä on puhdas ympäristö, turvallinen elinympäristö, vapaa ja 
itsenäinen isänmaa. Meidän on oltava vastuullisia myös huomisen 
elinympäristöstä ja luonnon tilasta.

Elämä on tavallista arkea
Perhe on yhteiskunnan peruskivi ja tulevaisuus on lasten. Arkisen 
Riekin elämän akatemiassa on tässä ja nyt läsnä kaikki ne perhe-
elämän elementit, joiden tiimoilta käydään aika ajoin kiivastakin 
keskustelua puolueissa ja eduskunnassa. Puhutaanpa varhaiskasva-
tuksesta, päivähoidosta, ala- ja yläkoululaisten koulunkäynnistä tai 
opiskelijoiden toimeentulosta, aikuistuvien nuorten työelämään 
siirtymisen haasteista, nuorten perheiden perustamisesta, jälkipol-
ven kasvamisesta, omien vanhempien elämänlaadusta, tai omassa 
työelämässä tapahtuvista muutoksista ja elämässä jaksamisesta - jo-
kaisella näistä aiheista on kohde oman lähipiirini sisässä. Kokemus-
asiantuntijoilta tulee myös arvokasta suoraa palautetta. 

Olen antanut suostumukseni Keskustan Pohjois-Pohjanmaan 
piirin kansanedustajaehdokkuuteen, joka ratkaistaan Keskustan jä-
senvaaleissa 15. – 16.9. Näillä, ja monilla tässä lausumatta jääneillä 
ajatuksillani olen kilvasssa mukana. 

Äänestämällä voi vaikuttaa. 
Hyvää syksyä, kohti eduskuntavaaleja!

Vesa Riekki 
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Syyskuun raikas ilma kut-
suu nauttimaan luonnon 
rauhasta. Syötteen komeis-
sa maisemissa voi liikkua 
monin eri tavoin, kuten 
pyöräillen, patikoiden tai 
sieni- ja marjasaaliita havi-
tellen. Luontokeskuksella 
on luvassa syyskuun puo-
lenvälin paikkeilla mo-
nipuolista ohjelmaa vau-
vasta vaariin - muksusta 
mummoon! 

Lauantaina 8.9. viete-
tään jälleen sienipäivää. 
Päivä alkaa aamulla kel-
lo 9 aikaan luennolla luon-
tokeskuksen auditoriossa. 
Luennoitsija Riitta Rontu 
(Syötteen Sieni ja Yrtti ky) 
käy läpi yleisimpiä sieniä 
ja kysymyksille on myös 
tilaa. Luennon jälkeen läh-
detään sieniretkelle. Ret-
kelle tulee ilmoittautua 
4hTiina Salonpäälle Luon-
tokeskuksen laavulla voi 
tutustua kello 11-15 lanko-
jen värjäämiseen sienillä. 
Menetelmää esittelee Katri 
Kemppanen. Auditoriossa 
on Pudasjärven 4H-yhdis-
tyksen toimesta askartelua 
lapsille. Kello 13 eteenpäin 
terassilla voi seurata sie-
niruokien valmistusta ja 
maistiaisiakin on luvassa. 
Luontokeskuksen kahvi-
lassa voi nauttia sienikeit-
toa tai sienipastaa. 

Suomen ladun lansee-
raama tapahtuma ”Nuku 
yö -ulkona” rohkaisee ih-
misiä yöpymään ulkosalla 
syyskuussa. Syötteellä ta-
pahtuman pohjalta lähde-
tään yöpymään Rytivaa-
ran kruununmetsätorpan 
pihapiiriin lauantai-sun-
nuntain väliseksi yöksi 8.-
9.9. Mukaan lähtee luonto-
keskukselta opas

Tiistaina 11.9. luonto-
keskuksella on mahdollis-
ta tutustua pienimuotoi-
sesti luonnonkosmetiikan 

valmistukseen. Työpajas-
sa on mahdollista piipah-
taa valmistamassa oma 
ihonhoitotuote ja saada 
ideoita kauneudenhoito-
tuotteiden valmistukseen 
kotioloissa. 

Keskiviikkona 12.9. 
Lauttalammella on kah-
vipannu kuumana kello 
11-13. Poristaan Syötteen 
alueen reiteistä, otetaan 
palautetta sekä nautitaan 
mukavasta tunnelmasta. 

Torstaina 13.9. lähde-
tään valloittamaan Syöt-
teen kansallispuiston 
korkein kohta Pyhitystun-
turi Taivalkoskelle. Retkel-
le lähdetään kimppakyy-
dein luontokeskukselta 
kello 10 aikaan. Paikalle 
voi myös tulla omalla au-
tolla suoraan. 

Syötteen kierros -pyö-
räreittiin tutustutaan 
opastetusti perjantaina 
14.9. Retkelle lähdetään 
kello 11 aikaan luontokes-
kuskelta. Reitti poljetaan 
läpi leppoisaan tahtiin ja 
matkan varrella pysähdel-
lään ihmettelemään luon-
non ihmeitä. Arvioitu kes-
to n. 3 tuntia. 

Lauantaina 15.9. Syöt-
teen luontokeskuksen kah-
vilassa on tarjolla silmiä 
sekä vatsaa hivelevä syys-
kauden brunssi kello 11-
15. Runsaassa noutopöy-
dässä on tarjolla herkkuja 
moneen lähtöön. Audito-
riossa näytetään elokuva 
Onneli, Anneli ja salape-
räinen muukalainen kello 
14 alkaen. Päivä on myös 
Maailman siivouspäivä, 
johon osallistutaan 150 eri 
maasta. Luontokeskuksen 
asiakaspalvelusta voi nou-
taa roskapussin ja lähteä 
siistimään ympäristöä. 

Luontokeskus tiedotus

Vaarametsässä 
liikutaan 

- syysviikko 
luontokeskuksella

Ruska Syöte-teema 
Pudasjärvi-lehdessä 

pe 21.9.2018.
Ilmoitusaineistot viimeistään 

tiistaina 18.9.

Perja
ntaina 

Luontokesk
ukses

sa 

vaihtuvan näytte
lyn avaj

aiset
 Luontokes-

kuksella
 klo 18.00. Näytte

lyn nimi  ”Vä-

rein leikk
iä luonnossa” 

 Taite
ilija A

nni Tuo-

vinen.

Hotelli 
Iso-Syötteel

lä 

18-21 kest
ävyy

s sem
inaari

Safaritalolla

19:30-20:30 luento hyvinvoinnista j
a 

jaksa
misesta

. Johanna Määttä

Lauantaina

SyöteResort Carava
nissa

Ruskatr
effit k

oko päivän

Ruskam
arkki

nat klo
 10-14 

•Mukana; Rintajoupin autoliike a
sunto-

vaunut ja -
autot

•Ojan Rauta, m
oottorikelk

at ja 
mönkijät

•Nuorisotilass
a myyjiä 

joka lä
htöön

Luontokesk
ukses

sa

ilmaiset
 opastet

ut kier
rokset 

pysyvä
än 

näytte
lyyn Lastuja Selkosilta 

klo 10 ja 1
3

Huippukym
ppi juoksutapahtuma 

klo 10-14 

Ohjattu kevy
t sauvakävely 

14:30 Safarit
alolta Jo

hanna Määttä

Raisa-huskyn
 ruskaretki

 huipun 

luontopolulla 

16:00 Metsäh
allitu

s, opastet
tu luonto-

polku Iso-Syötteen
 huipulla

Luppovesi 
palaa klo 18-21 

- Myytäv
änä lim

ukkaa
, kah

via, p
ullaa,

   makka
raa ja

 pikkupurtava
a

- Im
itaatt

ori Ari Kettukangas vii
hdyttä

ä 

- Esittel
yitä m

m. Metsäh
allitu

s

- Tikan heittoa ja l
eikkim

ielisiä
 kilpailuita. 

- Lasten
 ongintakilp

ailu ja ka
svomaalau

sta

- Melontaa ja
 soutelua

- Kokon syty
tys ja

 ilotulitus 

Ravin
tolaohjelm

aa 

Pärjänkieva
ri

Perjan
taina Sami Pilvilä

Lauantaina Ruskaka
raoke-k

isat 

Hotelli 
Iso-Syöte

Pe Disco ja ka
raoke sn

apsibaaris
sa

La MEIJU SUVAS & Disco snapsibaaris
sa

Syötteen
 vauhdikkaisiin 

viihdetapahtumiin esiin
tymään 

ovat tulossa mm:

Anne Mattila 8.9.

Meiju Suvas 22.9.

Matti N
ykänen 3.11.
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Tervetuloa Syötteen syksyyn!

Syötteen syksy tarjoaa hienoja 

tapahtumia, joihin kannattaa tulla...

PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN                   
                   

    MATKAILUALUEEN RUSKA-LEHTI 2014

Ensimmäiset yöpakkaset ovat 

jo nipistäneet maisemaa ja saa-

neet sen muuttamaan värejään 

uusiin sävyihin. Ruskassa kylpe-

vä syksyinen Syöte tarjoaakin 

monia hienoja mahdollisuuk-

sia kokea ja tuntea luonto taas 

uudella tavalla, rohkeasti vaan 

maisemaan. Eksymistä pelkää-

ville Kansallispuistosta löytyy 

monipuolisia ja hyvillä opas-

teilla varustettuja vaellusreitte-

jä. Syötteen Luontokeskukses-

ta tarjoaa myös asiantuntevaa 

opastusta alueen muista pal-

veluista. Opastettuja retkiä voi 

tiedustella myös alueen muista 

yrityksistä.

Tuleva Huippuviikonloppu 

kutsuu ihmisiä tunturiin 26.- 

28.9. Huippukympin kestävyys-

seminaari, Huippukymppi, Rus-

katreffit sekä Luppovesi Palaa 

tapahtumat ovat viikonlopun 

perinteisiä vetonauloja. Lauan-

tai-iltana Luppovedellä on tar-

jolla monipuolista ohjelmaa 

koko perheelle ja illan kruunaa 

kokkojen loimu ja huikea ilotu-

litus.
Syksyn väriloistosta kannat-

taa ottaa kaikki ilo irti, ja naut-

tia vielä jäljellä olevista aurin-

koisista kuulaista syyspäivistä. 

Ps. Syote.fi-sivuilta löytyy aina 

tuoreinta tietoa alueen palve-

luista ja tapahtumista.
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Tervetuloa Syötteen syksyyn!

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

PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN                                          MATKAILUALUEEN RUSKA-LEHTI 2015

Vain hyviä syitä 2 – hirsira-
kentamisen seminaari järjes-
tettiin Pudasjärvellä 28.-29.8. 
Ensimmäisenä päivänä tutus-
tuttiin ja kokoonnuttiin Hirsi-
kampuksella ja toinen päivä 
viettiin Iso-Syötteellä. 

Seminaarissa tutustuttiin 
modernin puurakentamisen 
hyvinvointi- ja muihin vai-
kutuksiin sekä hirsirakenta-
misen toteutuneisiin ja uu-
siin mahdollisuuksiin alan 
tutkijoiden, suunnittelijoi-
den, päättäjien ja käytännön 
toteuttajien kanssa. Esimer-
kiksi puun antibakteerisista 
ominaisuuksista puhui Tiina 
Vainio-Kaila ja Ruotsin mah-
dollisuuksia valotti TräCent-
rum Norrin toiminnanjohtaja 
Bror Sundqvist. 

Vierailla oli tutustumiskoh-
teina Hirsikampus sekä muita 

Hirsirakentamisen seminaari  
kokosi osallistujia ympäri Suomea

Yläasteen ysiluokkalaisilla oli työnäytös pöllien kuorinnasta. 

Jyväskylän kansalaisopiston arkkitehtuuriopettaja Ilpo 
Vuorela kertoi käyneensä tulomatkalla tutustumassa Kärsä-
mäen paanukirkkoon. Hän kertoi puu- ja hirsirakentamisen 
kiinnostavan ja kertoi työnään opettavansa lapsille ja nuo-
rille hirsirakentamista muun muassa pienoismallien teke-
misellä. Ilpo kertoi tekevänsä työnsä ohella sivutoimisesti 
rakennusten suunnittelutyötä, johon toivoi saavansa semi-
naarista lisätietoa. Hirsikampukseen tutustumisessa raken-
nuksen monipuolisuus oli tehnyt häneen suuren vaikutuk-
sen. Ilpoa jututtamassa kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja 
seminaaria organisoinut projektipäällikkö Aila Ryhänen. 

Tapahtumaan ilmoittautumassa Oulun yliopistolta tohto-
riksi kouluttautuva Henna Longi ja projektipäällikkö Regis 
Reuge-Oikarinen Kuhmon kaupungista. Ilmoittautumisia 
ottamassa vastaan OSAOn liiketoiminnan opiskelijat Sara-
Sofia Kesäniemi ja Noora Lasala.

Pornaisen, Myrskylän ja 
Pukkilan aluearkkitehti 
Pertti Österman sanoi kiin-
nostuksensa kohteena ole-
van sisäilmaongelmaisten 
kiinteistöjen kunnostus ja 
uuttakin hänen alueella ke-
hitellään. Hän kertoi äitinsä 
serkun asuvan Jaurakkajär-
vellä ja Iso-Syötteen olevan 
tuttu ennestään. Pohjois-
Pohjanmaa oli tullut tutuk-
si opiskeluaikana Oulussa. Seminaarissa oli reilut 100 osallistujaa ympäri Suomea.

keskustan hirsirakennuksia, 
Kontiotuote Oy, Timber-hir-
si, Profin Oy OSAO koulu-
tus, Kansalaisopiston perin-
nerakentamisen kurssit sekä 
Moderni hirsikaupunki -han-
ke. Koulun aulassa esiteltiin 
eri hirsitoimijoiden tuotteita 
ja palveluja. Pihalla ammat-
tiopiston Pudasjärven pis-
teen oppilaat rakensivat työ-
näytöksenä kuivakäymälää 
ja yläasteen ysiluokkalaisil-
la pöllien kuorintatyönäytös. 
Kahvitarjoilusta vastasivat 
ammattiopiston matkailu-
linjan oppilaat. Tilaisuuteen 
osallistui yli 100 henkilöä eri 
puolilta Suomea. 

Avauspuheessaan kau-
punginjohtaja Tomi Timo-
nen esitteli Pudasjärven kas-
vustrategiaa, jossa pääkohtina 
ovat matkailu, hirsirakentami-
nen/puuteollisuus ja lähiruo-
ka. Hän kertoi Hirsikampuk-
seen käyneen tutustumassa 
noin 8000 henkeä kahden vuo-
den aikana. Timonen mainitsi 

Pudasjärvellä käytetyn oma-
peräisyyttä, luovaa hulluutta, 
asioita ajatellaan syvällisesti 
sekä kaikessa rakentamisessa 
otetaan ihmisten hyvinvointi 
huomioon. 

Pudasjärven Yrittäjien pu-
heenjohtaja Tommi Niskanen 
kertoi havainnoistaan, joita 
on päässyt näkemään ja kuu-
lemaan itse yrittäjänä ja toimi-
essaan yrittäjäjärjestössä. Pu-
dasjärvi on hänen mielestään 
onnistunut erottautumaan 
hienosti ”tuotteistamalla” hir-
ren paikkakunnan tunnetta-
vuutta kasvattavana tekijänä. 
On viisasta kuntamarkkinoin-
tia, kun tuodaan esille terveel-
liset uudet julkisen palvelujen 
tilat, koulut, päiväkodit ja hir-

restä rakennetut vanhusten-
palvelutilat.

Niskanen kertoi olevansa 
vaikuttunut pitkälle kehitty-
neestä tutkimustyöstä hirren 
ympärillä. Siitä tulisi kertoa 
paikkakuntalaisille ja paikalli-
sille yrittäjille laajemmin, että 
tätäkin kautta hyvää viestiä le-
viäisi maailmalle. Yrittäjäken-
tästä suuri osa on tyytyväisiä 
ja ylpeitäkin Pudasjärven hir-
sirakentamisesta ja antaa näin 
vahvan mandaatin kaupun-
gin hirsistrategian eteenpäin 
viemiselle, totesi Niskanen. 

Tapahtuman järjesti Mo-
derni hirsikaupunki Pudas-
järvi –hanke, jota rahoittaa 
Euroopan aluekehitysrahas-
to. HT
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Startup Refugees on valta-
kunnallinen yritysten ja or-
ganisaatioiden muodos-
tama tukiverkosto, jonka 
tavoite on lisätä turvapai-
kanhakijoiden ja pakolais-
taustaisten maahanmuut-
tajien työelämäosallisuutta 
ja aktiivisuutta sekä ehkäis-
tä lähtömaassa saavutetun 
ammatillisen osaamisen ka-
toamista. Maaseuturahaston 
rahoittama kesäkuussa 2018 
alkanut Country-hanke on 
pilottihanke, jossa kehite-
tään Startup Refugees -ver-
koston luomaa toiminta-
mallia Pohjois-Pohjanmaan 
maaseudulla. Hankkeen ta-
voite on kartoittaa ja vasta-
ta pienten maaseutupaikka-
kuntien työvoimapulaan.

Teeman merkeissä Sta-
rup Refugees järjesti pudas-
järveläisille yrittäjille, maa-
hanmuuttajille sekä muille 
asiasta kiinnostuneille 28.8. 
kaupungintalolle Country-
hankkeen kick off lounas-
tilaisuuden. Valtuustosali 
olikin täynnä väkeä. Syyria-
laistaustainen, Oulussa asu-
va Zeinab Issa oli valmis-
tanut herkullisen lounaan. 
Lounaan aikana keskustel-
tiin muun muassa Nuorten 

Kick off -lounaalle osallistui väkeä valtuustosalin täydeltä. Tilaisuudessa yrittäjien puheenvuoron käyttänyt Tommi Niskanen edessä keskellä. 

Tilaisuuden lounaan valmistaja syyrialaistaustainen Zei-
nab Issa esittelemässä ruokia vierellään maaseudun ver-
koston koordinaattori Liisa Ronkainen, joka toimi tapahtu-
man juontajana. Profin Oy:n tehdaspäällikkö Päivi Lantto, Kontiotuote Oy:n tehtaanjohtaja Tapio Antto-

nen ja Profin Oy:n työntekijä Mohamed Ali Kick off -lounaalla. Lantto kertoi, että heillä on 
yhdeksän maahanmuuttajaa työssä ja kokemukset ovat positiivisia. Anttonen kertoi, että 
Kontiotuotteella on ollut tarve uusista työntekijöistä, mutta heidän löytämisessä on ollut 
vaikeuksia. Maahanmuuttajien palkkaamisestakin on keskusteltu.

Yrittäjäjärjestö on apuna 
yrityksen perustamisessa 
myös maahanmuuttajille. 
On kuitenkin muistettava, 
että suomalainen työkult-
tuuri on ehdoton asia mitä 
tulee noudattaa, että voi 
työllistyä/säilyttää työ-
paikan. Esimerkiksi Suo-
messa ollaan tarkkoja, että 

Oma aktiivisuus on tärkeässä roolissa
Kick off -lounaalla käytti puheenvuoron 

Pudasjärven yrittäjien puheenjohtaja 
Tommi Niskanen, jonka puheenvuoron 

tässä julkaisemme. 

työaikoja tai työtapoja nou-
datetaan.

Palvelualoilla Suomen 
kieli on välttämättömyys, 
vähintään kohtuullisella ta-
solla. Asiaan liittyy esimer-
kiksi tuoteturvallisuus eli ei 
anneta vääränlaisia elintar-
vikkeita mm. erikoisruoka-
valioiselle. Aikuisten tulee 

ottaa mallia omista lapsis-
taan. Maahanmuuttajalapset 
ovat täysillä mukana opiske-
lussa oppivat kielen ja osal-
listuvat kaikkeen mihin kan-
tasuomalaisetkin lapset. 
Aikuisten tulisi toimia roh-
keasti samoin, vaikka kie-
litaito olisikin heikko, eli 
lähteä mukaan mm. paikal-
liseen yhdistystoimintaan. 
Näin saa kontakteja ja oppii 
kieltä sekä yhteyksillä työl-
listyminenkin helpottuu.

Oma aktiivisuus on siis 
tärkeässä roolissa. Mielestä-
ni työharjoitteluiden tärkein 

tavoite on kieli ja työkulttuu-
riopinnot. 

Pudasjärven kannalta 
maahanmuuttajien työpai-
kat olisivat tärkeitä, koska 
usein Pudasjärveltä muut-
to pois tapahtuu juuri en-
nen kuin maahanmuutta-
ja on saanut kansalaisuuden 
ja päässyt osaksi yhteis-
kuntaa. Sen jälkeen heidän 
rooli selkeästi muuttuu 
yhteiskunnalle tuottavam-
maksi työelämän ja perhei-
den perustamisen kautta. 
Valitettavasti monet maa-
hanmuuttajat muuttavat 

pois Pudasjärveltä ennen 
tätä muutosta.

Useat aktiiviset maahan-
muuttajat haluaisivat tul-
la harjoittelemaan yrityksiin 
omalla ajalla vapaaehtoi-
sesti. Useat halukkaat eivät 
ymmärrä suomalaista mal-
lia missä se ei onnistu. Näil-
le aktiivisille ihmisille on la-
mauttavaa, kun eivät pääse 
harjoittelemaan osaksi yh-
teiskuntaa.

Myös on Pudasjärvellä ih-
misiä, jotka ovat työssä, mut-
ta eivät ole saaneet lopullista 
oleskelulupaa tai kansalai-

Maahanmuuttajia työllistynyt yrityksiin 
– työmahdollisuuksia kartoitetaan

suutta. Epävarmuudessa 
eläminen on kuluttavaa. 
Eli henkilöt, jotka ovat jo 
päässeet osaksi työelämää, 
pitäisi lupaprosessit käsi-
tellä pikavauhtia.

Maahanmuuttajilla on 
nyt erinomainen tilanne. 
Suomessa on konkreetti-
nen työvoimapula myös 
pohjoisessa Suomessa. 
Työllistymisen mahdolli-
suudet ovat nyt aivan eri 
tasolla kuin 10 vuotta sit-
ten.

Tommi Niskanen

polku -hankkeen ja muiden-
kin hankkeiden toiminnas-
ta, paikallisten työnantajien 
kokemuksista turvapaikan-
hakijoiden työllistämisestä 
sekä turvapaikanhakijoiden 
ja maahanmuuttajien työko-
kemuksista sekä Pudasjär-
ven työllisyysnäkymistä tu-
levaisuuden yhteistyöstä.

Startup Refugees kar-

toittaa turvapaikanhakijoi-
den osaamista Match made 
in Startup Refugees -työka-
lulla ja yhdistää osaajat työ-
voimaa etsiviin yrityksiin. 
Verkosto tukee turvapaikan-
hakijoita mahdollistamalla 
mm työelämä- ja sertifikaat-
tikoulutusta sekä tarjoamal-
la käytännön tukea työl-
listymisessä. Työnantajaa 

tuetaan varmistamalla, että 
ulkomainen työntekijä on 
mahdollisimman valmis 
rooliinsa uudessa yrityk-
sessä, verkosto tukee mm. 
rekrytointiin, kielitaitoon, 
perehdytykseen ja suoma-
laisen työelämän käytän-
teisiin liittyvissä asioissa. 
Uusien yritysten perusta-
mista alueelle tuetaan muun 

muassa mahdollistamal-
la liikeidean validointia ja 
järjestämällä pop-up ravin-
tolatoimintaa. 

Hankkeen aikana lähes-
tytään Pohjois-Pohjanmaan 
maalaiskuntien (muun mu-
assa Pudasjärvi, Sievi, Haa-
pajärvi, Kuusamo ja Ylivies-
ka) työnantajia ja yrityksiä, 
kartoitetaan heidän työn-
tekijätarpeitaan ja tarjo-
taan osaavia ja motivoitu-
neita työntekijöitä, jotka 
ovat tarvittaessa valmiita 

muuttamaan uudelle paik-
kakunnalle työllistyäkseen. 
Muuttavaa työntekijää tue-
taan asuntojärjestelyissä ja 
pyritään rakentamaan yh-
teistyöverkostoa työnteki-
jöiden sosiaalisen elämän 
tueksi uudella paikkakun-
nalla. Työsuhteen jatkuessa 
ollaan kaikkien osapuolten 
tukena niin kauan kuin tu-
kea tarvitaan.

Kesän aikana hankkeen 
kautta on työllistetty kym-
menen työntekijää Pudas-
järvelle, Sieviin ja Raaheen. 
Hyviä keskusteluita sekä ta-
paamisia on virinnyt myös 
muilla paikkakunnilla sekä 
kaupungin edustajien että 
työnantajien kanssa. Muun 
muassa näissä keskuste-
luissa kerätään tietoa sii-
tä, millainen laajempi han-
kekokonaisuus aluetta voisi 
hyödyttää ja millaisia muo-
toja Startup Refugeesin no-
pean työllistymisen- ja 
yrittäjyyden kautta kotoutu-
misen mallille voidaan Poh-
jois-Pohjanmaalle rakentaa. 

Jos haluat lisätietoa hank-
keesta tai tarvitset hyviä 
työntekijöitä Pohjois-Poh-
janmaalla sijaitsevaan yri-
tykseesi, ota yhteyttä!

Liisa Ronkainen
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Kuntoilutapahtumaan lähtijät lähtöviivalla. Vasemmalla 74 km taittanut 10-vuotias Aleksi Vuorma ja oikealla 90 km ylittä-
nyt Eino Visaheimo. 

Jo perinteeksi muodostunut 
Sotkajärven Vedon 24 h kä-
vely-/juoksutapahtuma to-
teutettiin viikonvaihteessa 
1.-2.9. Hirvaskosken koulun 
vaihtelevalla kävelyreitillä. 
Tällä kerralla kuntoilutapah-
tuman järjestäjänä oli Pekka 
Kinnusen yritys Hanttihom-
mat yhteistyössä Pudasjär-
ven Urheilijoiden Kuntour-
heilujaoston kanssa. 

Kävelijät ja juoksijat lä-
hetettiin matkaan lauantai-
na iltapäivällä ja sunnuntai-
na suorituksia voitiin tehdä 
kello 15 saakka. Valoisan ai-
kaan reittinä oli neljän kilo-
metrin merkitty maastoreitti 
ja pimeän tullen suorituksia 
jatkettiin 1,8 kilometrin va-
laistulla reitillä. 

Taivalkoskelainen Eino 
Visaheimo selvitti 90,4 ki-

Juosten ja kävellen kuntoilua Sotkajärvellä

Väriä elämään -Mariya Sim-
birkinan taidenäyttely on ol-
lut kirjastossa elokuun lo-
pulta lähtien ja on avoinna 
24.9. saakka. Kaikki noin 20 
esillä olevaa taulua on maa-
lattu öljyväreillä. Taiteilija 
oli itse paikalla esittelemäs-
sä teoksiaan 21.8. Mukana 
ja kannustajana oli myös hä-
nen pudasjärveläinen avio-
miehensä Timo Juurikka.

Mariya Simbirkina on 
kotoisin Kazakhstanista. 
Hän on nykyisin pudasjär-
veläinen opiskelija, puu-
tarhatyöntekijä ja taidehar-
rastaja. Maria on piirtänyt 
lapsesta saakka. Hän ker-
toi haluavansa maalata vä-
rikkäitä teoksia, joista niitä 
katsoessaan tulee kesä mie-
leen. Taulujen aiheina ovat 
kukat, eläimet ja maisemat. 

Taidenäyttelyn työt ovat 
myytävinä, hinnat ovat 40 
-160 euroa. HT Taiteilija Mariya Simbirkina, oikealla, esittelemässä 24.9. saakka esillä olevia teoksiaan näyttelyn avajaisissa.

Väriä elämään -taidenäyttely kirjastossa

lometrin matkan, mutta 
varsinaisen ihmeen järjes-
ti Ervastissa juuret omaava 
10-vuotias Aleksi Vuorma 
juoksemalla 74,1 kilomet-
riä. Lauantaina hän hölkkäsi 
reipasta vauhtia 32 kilomet-
riä ja ilmestyi Hirvaskoksen 
koulun pihaan pirteänä kah-
deksalta sunnuntaiaamu-
na yhdessä ukkinsa Riston 
kanssa ja jatkoi juoksuaan. 
Viimeisen kierroksen sen-
tään käveli ja hänen huolta-
jansa ja kannustajansa Ris-
to-ukki läksi seuraksi. Viime 
vuonna 110 km juosseella 
Jorma Puurusella oli viikon-
loppuna menoja niin lauan-
taina kuin sunnuntainakin, 
joten hän kävi aamuyöl-
lä viidessä tunnissa juokse-
massa 37,5 km. 

Hirvaskosken pihalla oli 

huoltoteltta, jossa laskettiin 
kierrokset. Talkoovoimin oli 
järjestetty osallistujille kah-
via, voileipiä, pikku purta-
vaa, urheilujuomaa ja me-

hua. 
Tulokset: Eino Visahei-

mo 90,4 km, Aleksi Vuor-
ma 74,1, Pekka Kinnunen 
70,3, Maire Holmström 50,2, 

Jorma Puurunen 37,5, Soin-
tu Veivo 16,4, Mikko Lie-
hu 16,4, Tarmo Kokko 16,4, 
Seppo Holmström 12,3, Hei-
mo Turunen 12,3, Eija Sal-

mela 12,3, Arja Panuma 12,3, 
Tarja Hiltunen 12,3 km. HT

LähiTapiola lahjoitti pelastusrenkaan

Ismo Miettinen vastaanottaa Sari Pähtilän (oik.) luovuttaman pelastusrenkaan, vasemmal-
la Leena Kipinä.

LähiTapiola lahjoitti pelas-
tusrenkaan Pudasjärven 
kaupungille 6.9. Pelastus-
rengasta luovuttamassa oli-
vat Pudasjärven LähiTapio-
lan työntekijät Leena Kipinä 
ja Sari Pähtilä. Lahjoituk-
sen vastaanotti Pudasjärven 
kaupungin terveyden edistä-
misen palveluiden edustaja 
Ismo Miettinen. Pelastusren-
gas toimitetaan Rimminkan-
kaan uima- ja venerantaan 
syyskuun aikana.  

Lahjoitus oli osa LähiTa-
piolan vesiturvallisuuskam-
panjaa, jossa lahjoitettiin 
pelastusrenkaat kolmelle 
paikkakunnalle Pohjois- ja 
Keski-Pohjanmaalle. Muut 
pelastusrenkaat lahjoitettiin 
Haapavedelle ja Haapajär-

velle. Ehdotuksia pelastus-
renkaiden sijoituspaikoiksi 
kerättiin Facebookin kautta. 
Yhtenä ehdottajana oli Las-
se Aaltonen, jonka ansios-
ta Rimminkankaan ranta sai 
oman pelastusrenkaansa. 

-Suomessa vietetään erit-
täin paljon aikaa vesillä ja 
niiden äärellä, ja vesistöt 
ovat iso osa identiteettiäm-
me. On hienoa, että tämän 
lahjoituskampanjan myö-
tä voimme konkreettisesti 
edistää jokaisen täällä asu-
van vapautta liikkua vesillä 
ja veden äärellä turvallisesti. 
Lahjoittamalla pelastusren-
kaita haluamme omalta osal-
tamme turvata vesistöjen 
äärellä liikkumisen. Konk-
reettinen turvallisen ympä-

ristön edistäminen on tärke-
ää LähiTapiola Pohjoiselle, 
kertoo LähiTapiola Pohjoi-
sen toimitusjohtaja Veli Ra-
jakangas.

Suomessa hukkuu vuo-
sittain edelleen 150-200 ih-
mistä, mikä on asukaslu-
kuun suhteutettuna selvästi 
enemmän kuin muissa Poh-
joismaissa. Lähes kolmas-
osa hukkuu putoamisen tai 
veteen luiskahtamisen seu-
rauksena. Uimataidon lisäk-
si hyvät vesiturvallisuus-
taidot ja varusteet, kuten 
oikein sijoitettu pelastusren-
gas, ovat tärkeässä roolissa 
näiden hukkumiskuolemien 
ennaltaehkäisemisessä. RT
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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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

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/

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
tuomo.tuomaala@outlook.com

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely
P Metsäveroilmoitukset

P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua. 

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

METALLIROMUN KERÄYS

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30
Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasumittaukset 
 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 
AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

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

-välitykset kaikkiin maihin

Vaativaa kuntoutusta ja valmennusta

PALVELU-
HAKEMIS-

TOSTA
EDULLISTA  
ILMOITUS-

TILAA! 

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Luotettavasti 
isännöintiä ja 

kiinteistövälitystä.

TYÖSUORITUKSIA

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

LAKIPALVELUJA

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

VARAOSAT



12 13nro 36PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti7.9.2018 7.9.2018nro 36

PUDAS-
TORI

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

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

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

NUOHOUSPALVELUT

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

MB C180 Kompressor vm. 
2003 ajettu 197 000 km, kah-
det renkaat.Seuraava katsas-
tus 4/2019. Hp 5900 €, p. 050 
300 4567.

Myydään italialainen Guerrini-
merkkinen neliäänikertainen 
haitari, hinta 800 €. P. 044 
5136 134.

Rottinkinen hyllykkö, k.147 
cm, lev.64 cm, yöpöytä, män-
tyä, yht. 40 €, p. 0400 671 937.

Morjens. Jos sinulla on poltto-
puun nuusa niin ajappa minun 
rantteelle peräkärryn kans. 
Tehhään lapikonneella sopu-
hintaan sulle sopivia halakoja 
kesän kuivasta sekarangasta 
kärry täyteen. Ois siellä myy-
täväksi asti valamiiksi tehtyjä 
koivuhalakojahi. Ennen kun 
lähet pirrauta lumeroon 040 
508 4792 niin sovitaan kum-
mallehhi passaava aika. Paavo 
Ervasti

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudasto-
rin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lah-
joittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. 
alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityi-
sille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, 
seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. 
Teksti on toimitettava sähköpostilla: leh-
ti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selke-
ästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 
6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (0400 
385 281) soitetuista ilmoituksista mak-
su on 22 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoi-
tukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. 
Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. alv:n.  
Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimi-
tukselle (ei julkaista).

Syksy on kolarialtista aikaa

Joka vuosi syksy tuo autoili-
jalle erilaisia yllätyksiä. Hä-
märtyvä ympäristö, aamu-
liukkaat sekä ravinnon tarve 
tuo eläimiä tielle, joita ei au-
toilija aina huomaa ja kolarit 
ovat väistämättömiä. 

JP Automaalaamo on toi-
minut Pudasjärvellä kola-
riautojen korjaus- ja maa-
lauspalveluja tuottavana 
yrityksenä jo 13 vuotta. Yri-
tyksellä on kaksi omistajaa, 
Petri Sorvari on toiminut yri-
tyksessä yrityksen alkutaipa-
leelta asti. Sami Luokkanen 
oli ensin yrityksessä työnte-
kijänä muutaman  vuoden 
ennen siirtymistään mukaan 
yritystoimintaan vuonna 
2010.

Yrttäjäkaksikon lisäksi 
yritys työllistää kaksi työnte-
kijää Mika Illikaisen ja Matti 
Pohjolaisen.

JP Automaalaamo tekee 
pääasiassa kolarikorjauksia 
ja maalauksia vakuutusyhti-
öille.

Luokkanen muistuttaa, 
että asiakas saa aina itse päät-
tää missä autonsa korjauttaa. Mika Illikainen tekee pohjatyöt, jonka jälkeen auton osa siirtyy jatkotoimiin.

Maalauskammioon mahtuu koko auto maalattavaksi. Uu-
den tekniikan myötä maalausten kuivuminen tapahtuu 
puolessa tunnissa.

JP Automaalaamossa Sami Luokkanen, Petri Sorvari, Mika Illikainen ja Matti Pohjolainen 
hoitavat kolarivauriokorjaukset ja maalaukset ammattitaidolla. Myös lasien vaihdot, tuuli-
lasikorjaukset ja korioikaisut hoituvat tällä porukalla.

Autoa ei välttämättä tarvit-
se lähteä esimerkiksi Ouluun 
asti kuljettamaan. JP Auto-
maalaamo on niin sanottu 
monimerkki korjaamo, jossa 
vauriokorjataan ja maalataan 
kaikki automerkit.

Yritys hoitaa vahinkotar-
kastukset vakuutusyhtiöille, 
joten asiakkaalle jää vahin-
gon sattuessa vain vahinkoil-
moituksen tekeminen omaan 
vakuutusyhtiöön. 

JP Automaalaamossa on 
myös vasta hankittu uusi ko-
rinoikaisupenkki, jossa isom-
matkin korityöt onnistuvat.  
Yrityksellä on lisäksi ainoa 
tuulilasien korjauspalvelu 
Pudasjärvellä. Ilmastoinnin 
huoltotyöt sekä lasien vaihta-
miset suoritetaan niin ikään 
rautaisella ammattitaidolla. 

Asiakaskunta on laajen-
tunut kattamaan lähikun-
nat, sillä palvelu ja työn laa-
tu ovat puhuneet puolestaan. 
Yritykseltä voi vuokrata 
myös autotraileria. 

Terttu Salmi
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy
Väriä elämään - Mariya Simbirkinan öljyväritöitä 20.8-24.9. Pudasjärven 
kaupunginkirjasto. Näyttely avoinna kirjaston aukioloaikoina. 
Huojuvat raukat kaatuu - Marko Kaiponen 8.9.-3.10. Taidehuone Pohjantähti, 
Teollisuustie 1.  Avajaiset perjantaina 7.9. klo 18-20. Performanssia.  Avoinna: ma-ke 
klo 13-20, to-pe suljettu, la-su klo 13-17.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken Campingin pihalta, järj. Kun-
tourheilujaosto.
Kiihdytyspäivä la 8.9. klo 8, Lentäjäntie.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - Oulun Tarmo la 8.9. klo 14, Suojalinna, Urheilutie 
2.
Sienipäivä Syötteen luontokeskuksella la 8.9. klo 9-16.
Ylijäämäruoan jako ma 10.9. klo 9-9.30,  Karhupaja, Teollisuustie 12.
Luonnontuotetyöpaja Syötteen luontokeskuksella ti 11.9. klo 11-14.
Wirtapii Sarakylän koululla 11.9. klo 11.30. Paikalla OPn pankinjohtaja Pertti Purola.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - Tornion Tarmo la 15.9. klo 14, Suojalinna, Ur-
heilutie 2.
Ylijäämäruoan jako ma 17.9. klo 9-9.30,  Karhupaja, Teollisuustie 12.
Ylijäämäruoan jako ma 24.9. klo 9-9.30,  Karhupaja, Teollisuustie 12.
Huippukymppi -kestävyysseminaari pe 28.9. klo 18-21. Tunturihotelli Iso-Syö-
te, Isosyötteentie.
Huippukymppi & Iso-Syöte Trail Run la 29.9. klo 9, Iso-Syöte, Isosyötteentie.

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
KaraoKeTanssiT 

C-oikeudet (olut, siideri). 
Lippu 5 €.

Pintamon kyläseura

PinTamolla
lauantaina 8.9. 

klo 21.00–01.00.

Tulossa: la 15.9. Tsugu Ways (Hurriganes coveria).
La 22.9. Rykimätanssit Eero Magga.

Koskenhovilla su 9.9.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  

OI IHANA PANAMA  
–LASTENNÄYTELMÄ
Tuomas Sammelvuo –salissa ma 17.9. klo 18.00

Kajaanin kaupunginteatterin alueryhmän  
kiertue-esitys.

Liput ennen näytöksen alkua Tuomas Sammelvuo  
–salilta tai ennakkoon kirjastosta.

5 euroa / lippu tai 12 euroa / 3 lippua.

Järjestää Pudasjärven kaupunginkirjasto ja  
kulttuuritoimi

VAARAMETSÄSSÄ LIIKUTAAN: 
SYYSVIIKKO SYÖTTEEN 
KANSALLISPUISTOSSA

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

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

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

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

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

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

ULKOISESTI ERILAISIA,  
SISÄISESTI SAMANLAISIA 

PUDASJARVI.FI

Osallistu Mielenterveys 
elämäntaitona 

- Mielenterveyden ensiapu®1 
-kurssille

maanantaisin 18.9., 25.9., 2.10. ja 9.10.2017 
klo 17-20 Työkeskuksessa, 
Kauralantie 3, Pudasjärvi. 

Koulutus on maksuton ja tarkoitettu kaikille 
maahanmuuttajien kanssa Pudasjärvellä toimiville ja 

maahanmuuttajien kanssa toimimisesta kiinnostuneille. 
Kurssille otetaan 15 osallistujaa. 

Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä 
marja-liisa.hiironen@pudasjarvi.fi puh. 040 356 4612.

www.mielenterveysseura.fi

Maahanmuuttajien kanssa toimiville

pe 21.9.2018 klo 8.30 – 16.00  
Pudasjärven kaupungintalo, Otava.
Carla Schubert, psykologi (PsL) ja psykoterapeutti 
Kuntoutussäätiö. 
Koulutus on maksuton.
Ilmoittautuminen Tarja Hemmilä / Mieli-hanke 
14.9.2018 mennessä tarja.hemmila@pudasjarvi.fi / 
puh. 040 357 2105.  
Koulutukseen otetaan 25 henkilöä.

työvälineitä ja varmuutta maahanmuuttaja- 
asiakkaan kohtaamiseen

VAARAMETSÄSSÄ LIIKUTAAN: 
SYYSVIIKKO SYÖTTEEN 
KANSALLISPUISTOSSA

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

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

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

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

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

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

Tällaista Suomea haluan rakentaa
Olen antanut suostumukseni eduskun-
tavaaliehdokkuuteen huhtikuun 14. päivä 
2019 järjestettäviin vaaleihin. Keskustan jä-
senet pääsevät äänestämään jäsenvaaleissa 
15.-16.9. Pohjois-Pohjanmaalta asetettavis-
ta ehdokkaista kolmea mielestään parasta 
vaihtoehtoa. Kannustan käyttämään äänioi-
keutta! Siihen on Pudasjärvellä hyvät mah-
dollisuudet.

Haluan tehdä työtä Suomen puolesta, 
jossa jokainen saa kokea olevansa tasaver-
tainen kansalainen, suomalainen. Eriarvois-
tumisen estäminen vaatii aktiivisia tekoja. 
Yhteiskunnan toimia tulee tarkastella sii-
tä näkökulmasta, etteivät ne jaa kansalaisia 
eriarvoisiin asemiin minkään asian suhteen; 
ei maantieteen, talouden eikä koulutusmah-
dollisuuksien.

Eriarvoistuminen luo turvattomuutta, 
mikä on nähty niin lännessä kuin idässäkin. 
Suomessa eriarvoistumiskehitykseen on 
mahdollisuus puuttua ja siitä haluan kantaa 
omalta osaltani vastuuta. Yhdenvertaisuus 
ja työnteon mahdollisuus ovat ihmisen pe-

rusoikeuksia, joita tulee vahvistaa tekemällä 
laajaa yhteistyötä kaikilla sektoreilla: valtio, 
kunnat, yritykset ja yhteisöt. Työn tasaisem-
pi jakaminen myös osatyökykyisille on suu-
ri mahdollisuus.

Tasavertaiset kansalaiset haluavat seu-
rata yhteiskunnan kehittymistä ja toivoa 
yhteistä parasta. He haluavat itsekin olla 
rakentamassa omalta osaltaan kestävää yh-
teiskuntaa. Perhe on yhteiskunnan perus-
solu ja sen arvostusta on nostettava. San-
teri Alkiokin jo totesi, että ”Jokainen koti 
on maailman keskipiste.” Lapsia ja ikäihmi-
siä kotona hoitavien nykyistä paremman ar-
vostuksen tulee näkyä konkreettisina pää-
töksinä ja tekoina. 

Elinkeinoelämää säätelevät määräyk-
set ja velvoitteet ovat olleet jo norminpur-
kutalkoiden kohteena. Edistystä on tullut, 
mutta tehtävää riittää vielä siinä, että yrittä-
jät voivat tehdä työtään pitkäjänteisesti toi-
mialansa ja tuotteidensa kehityksessä sen 
sijaan, että heiltä jatkuvasti vaaditaan rea-
gointia ja ajankäyttöä alati muuttuviin ja ki-

ristyviin normeihin.
Erityistä huolta kannan harvaan asuttu-

jen alueiden elinkeinoelämästä. Maaseudun 
ihmisten tulee rohkeasti tarttua tilaisuuk-
siin ja muuttua raaka-aineiden toimittajista 
raaka-ainetta lopputuotteeksi asti jalosta-
viksi yrittäjiksi ja työntekijöiksi. Näin saa-
daan elinvoimaa maakuntiin ja keskittävältä 
politiikalta puhtia vähemmäksi. Hajautet-
tu yhdyskuntarakenne on paljon varmempi 
toimimaan keskitettyyn verrattuna erityi-
sesti häiriötilanteissa. Myös kasvukeskusten 
ulkopuolella osataan tehdä laadukasta työ-
tä ja tuotteiden ja palveluiden laatu on se, 
joka lopulta ratkaisee.

Näillä ajatuksilla haluan olla rakenta-
massa Suomea. Suomea, jossa jokaisella on 
hyvä elää ja tehdä työtä. Valoisin mielin koh-
ti eduskuntavaaleja 2019!

Anni-Inkeri Törmänen

Arkiruoka on järkiruokaa
Nuorten perheiden 

RUOKAKURSSI
tiistaina 11.9.2018 klo 17.30 Rimminkankaalla

(ent. opetuskeittiö) Ei maksua!
Ilmoittautumiset su 9.9. mennessä: Leena 040 750 2598. 

Kurssille mahtuu 15 ensiksi ilmoittautunutta.

Pudasjärven Martat ry
Tervetuloa! Hyvän Mielen paikat -hanke

OTA KAVERI MUKAAN JA  
TULE PELAAMAAN
sunnuntaina 9.9. klo 15-16.30  
Pudasjärven torille jätkänshakkia.  

Lisäksi yhteinen toripiknik.

Tervetuloa! 

PUDASJARVI.FI
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ISO-SYÖTTEEN KATUJEN JA 
PYSÄKÖINTI-ALUEIDEN  
KATUSUUNNITTELUVAIHEEN 
KUULEMINEN 
Iso-Syötteen asemakaava-alueelle sijoittuvien katu-
jen ja pysäköintialueiden katu-suunnitteluvaiheen 
luonnos asetetaan maankäyttö- ja rakennusasetuk-
sen 42 §:n mukaisesti nähtäville ajalle 5.9.-19.9.2018. 

Katusuunnitelmaluonnos on nähtävillä Iso-Syötteen 
Tunturimarketilla (Rome-kievarintie 1) ja  Syötekylän 
kaupalla (Syötekyläntie 1257) kauppojen aukiolo-
aikoina, sekä kaupungintalolla (Varsitie 7).  Lisäksi 
suunnitelmat on koko nähtävilläoloajan esillä Pu-
dasjärven kaupungin internetsivuilla osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi.  

Katusuunnitelmista voi esittää mielipiteensä 
19.9.2018 klo 15.00 mennessä kirjallisesti osoitteel-
la Pudasjärven kaupungin Tekninen ja ympäristö-
toiminta, Varsitie 7 93101 Pudasjärvi tai sähköisesti 
osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi. 

Lisätietoja antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö 
Pekka Pitkänen, puh. 050 444 1044.

Pudasjärvellä 31.8.2018 
Tekninen ja ympäristötoiminta

PUDASJARVI.FI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Syyskuun kesselikirje
Ensimmäiseksi tahtoisin kiittää kaikkia jäseniä ja työmme tu-
kijoita! On ollut ihmeellistä, että olemme voineet olla autta-
massa niin Vienan Karjalassa kuin Pudasjärvelläkin kohta 16 
vuotta! Sisäinen toive on ollut usean vuoden ajan, että kun-
pa voisimme nähdä jokaisen jäsenemme ja kiittää henkilö-
kohtaisesti!

Vaikka useita jäseniä on ”kadonnut” jonnekin, niin uusia 
on tilalle tullut. Kiitämme kuitenkin jokaisesta, joka on ollut 
vaikka vuodenkin jäsenenä. Erityisesti iloitsemme niistä mo-
nista uskollisista jäsenistämme. Emme tiedä aina, miksi ihmi-
set jättävät avustamisen. Eräs kertoi syyksi: Kun Putin on sitä 
mieltä! Me emme ota kantaa Venäjän valtion politiikkaan. Se 
ei meille kuulu. Me yritämme ehkä siitäkin syystä auttaa ketä 
voimme. Erityisesti lapsia ja lapsiperheitä. Vierailemme pal-
jon lastenkodeissa, kouluissa ja tietenkin kodeissa. Arki näyt-
tää, mitä puutteita on. 

Tänä vuonna vuosikokous venähti ihan toukokuun loppu-
puolelle. Käsittelimme edellisen vuoden toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen. Kiitokset Heino Ruuskaselle ja Tert-
tu Jurvansuulle sekä Seija Salolle! Vuonna 2016 jäsenmäärä 
notkahti reilusti, mutta 2017 oli taas nousua! Viime vuon-
na jäseniä oli noin 540. Heitä on ympäri Suomea ja kym-
meniä Venäjän Karjalassa. Olen aina sanonut, että jokainen 
jäsen on tärkeä. Kun jäsenmaksut menevät 100 prosentti-
sesti avustamiseen, niin se tärkeys vain korostuu. ”Joka köy-
hää armahtaa, se lainaa Herralle”, sanotaan sananlaskujen 
kirjassa. Kukapa muu vähäosaista osaisi ymmärtää kuin toi-
nen vähäosainen. Kävin Kairossa, Egyptin kansallismuseossa. 
Ei se faraokaan saanut mukaansa ”tuohon ilmaan”, niin kuin 
Karjalassa sanotaan, mitään, vaikka kaikenlaista kallisarvois-
ta hautaan kannettiinkin. Kyllä on parempi omaisuudellaan, 
vähälläänkin, tehdä jotain hyvää kuin käyttää se itsekkäästi 
omiin mielihaluihinsa. Se taitaa olla sitä lähimmäisen rakasta-
mista? Ja hyvä mieli ravitsee sisintä.

2017 saimme auttaa Pudasjärvellä mm. erästä ystä-
väämme sängyn ostossa, toista vuokran maksussa ja kol-
matta huoneiston siivouksessa. Erästä nuorta autoimme 
opiskelumateriaalin hankinnassa ja muistimme stipendillä 
Pohjois-Viena-seuran 25-vuotisjuhlaa. Järjestimme yhdessä 
Työpetarin ja K-Supermarketin kanssa jo 10:nen Joulupuu-
rotapahtuman. Ruokapaketteja veimme koteihin. K-kauppi-
as sponsoroi kahvipaketit pusseihin. Yhden paketin hinta oli 
30 euroa. Usein saimme viedä yhteen kotiin kaksi pussia, kun 

Isot kauppaketjut valtaavat pienet karjalaiskylät. Pikkukau-
pat vähän aikaa taistelevat ja sitten luopuvat. Työpaikat hä-
viävät.

Miskalla on Kesselistä ystävä, joka muistaa häntä. Miska 
käy päivisin lastenkodilla. Leikkii ja saa tukea sillä hoi-
tajilta.

Suurta on ennen ollut sodan voittojen 
muistaminen. Sodassa ei lie voittajia, 
vaan kertoo ihmisten sisäisestä pahuu-
desta. Voi meitä ihmisiä.

tarkasti katsoimme tarjouksia. Yhteensä näitä ruokapakette-
ja vietiin 30. Olipa yhtenä päivänä avoin lastenvaatteiden ja-
kopäivä varastollamme. Vuoden aikaan avustustavaraa haettiin 
kodeista 20 kertaa. Siihen päälle ne kerrat, kun meille tuo-
tiin tavaraa. Suruviestejäkin tuli useita. Keskuudestamme ovat 
poistuneet seuraavat jäsenemme: Emil Riihiaho, Olavi Paana-
nen, Inkeri Hokkanen, Vieno Kirilova, Raija Zapruskaja ja Alpo 
Laakkonen. 

Vienan Karjalassa pidettiin useita lastenleiripäiviä. Ohjel-
mat rakentuivat monenlaisista leikeistä, kilpailuista, tarjoilusta 
ja hartaudesta. Leireille osallistui yhteensä noin 225 lasta oh-
jaajineen. Iloisia lapsia oli eri kylien leiripäivissä mm. Moskovas-
ta, Kostamuksesta, Petroskoista ja Zelenogorkista.

Niin kuin aiemmin mainitsin, vierailemme kouluilla. Viime 
vuonne yhdeksässä eri koulussa. Pidämme oppitunteja tai lah-
joitamme liikuntavälineitä. Yksitoista kertaa vierailimme eri 
lastenkodeissa. Hyvä on aina vastaanotto. Viidelle henkilölle ja 
17:lle yhteisölle annoimme kannustusstipendejä mm. kouluille, 
karjalaisille seuroille ja seurakunnille. Seitsemälle perheelle an-
nettiin hautajaisavustusta ja yhden vainajan puheenjohtaja siu-
nasi haudan lepoon. Tässä joitakin välähdyksiä viime vuodesta. 
Olkaa reippaita ja pysykään terveinä. Nyt kun lämpötilat vaih-
tuvat viileämpään suuntaan, olkaa varovaisia. Vaatetta ylle!

Kesseli terveisin 
Ape Nieminen 
puheenjohtaja 

Kaupungin liikuntapalveluiden toiminta pyörähtää 
käyntiin maanantaina 10.9. Mukana on tuttuja tunteja 
ja uusia tuttavuuksiakin.

Maanantaisin on hyvinvointipassin ostaneille jumppa 
klo 11-12 Tuomas Sammelvuo –salissa. Puikkarin kun-
tosalilla ohjattu kuntosali aloittelijoille klo 13-14.

Tiistai tai keskiviikko ovat vesijumppapäiviä liikunta-
palveluissa. Kaikkiin vesijumppiin pääsee maksamalla 
uintimaksun ja 1€ ohjausmaksun. Tiistaisin Puikka-
rissa vesijumpat klo 6.45-7.15, 14.15-14.45 ja miehille 
suunnattu oma vesijumppa klo 18.00-18.45. Keskiviik-
koisin vesijumpat klo 17.00-17.45 ja 18.00-18.45.

Torstai on toimintaa täynnä. Aamu alkaa vesijumpalla 
klo 6.45-7.15. Perheille ilmaista touhua luvassa Perhe-
peuhulassa klo 10.30-12.00. Vesijumppa klo 12.00-12.30. 
Alakoululaisille toimintaa torstaisin klo 15:30-16.30 
temppukerhon ja sählykerhon muodossa Tuomas 
Sammelvuo –salilla. 

Lisäksi lauantaina on tarjolla perheen pienimmille vau-
vauintia klo 11.00-11.30 ja syyskaudella aikuiseen ma-
kuun vaihtuvasisältöinen ryhmäliikuntatunti Tuomas 
Sammelvuo –salin ryhmäliikuntatilassa klo 10.00-10.45.

Liikunta- ja terveysneuvonta jatkuu normaaliin tapaan 
yhteistyössä Oulunkaaren terveyspalveluiden kanssa. 
Terveyspalvelut ohjaavat asiakkaita neuvontaan vas-
taanotoilta ja liikuntapalvelut hoitavat käytännön oh-
jaustyön asiakkaiden parissa.

Kansalaisopiston liikuntakursseille ilmoittautuminen 
on alkanut jo. Useimmille kursseille mahtuu vielä mu-
kaan. Kursseille ilmoittautuminen käy helposti netin 
kautta.

PUDASJARVI.FI

KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TOIMINTA KÄYNNISTYY

Kaupungin liikuntapalveluiden isommista liikuntata-
pahtumista ilmoitellaan netissä, Facebookissa ja leh-
dissä. Nopeimmin ja helpoimmin tiedon tapahtumis-
ta ja toiminnasta saa liittymällä mukaan Pudasjärvi 
– Luonnostaan liikkuva yhteisöön Facebookissa. Lisäksi 
kaupungin liikuntapalveluilla on Youtube-kanava, jos-
ta löytyy käteviä jumppavideoita sekä jatkossa myös 
ryhmäliikuntatunteja live-lähetyksenä jotta kaupunki-
laiset voivat liikkua myös kotonaan mikäli eivät pääse 
paikan päälle liikuntatiloihimme.

Kaupungin liikuntapalvelut toivottavat kaikille hyvää ja 
liikunnallista syksyä!

Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden koordinaattori
Ismo Miettinen
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Pistotie 4, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

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

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Pistotie 4, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

 Yhteistyössä

Suomen ennätys-juhlakahvit 
nautittiin kaupungintalossa
Pudasjärven urheilijoita 
edustava pikajuoksija Eetu 
Rantala oli EM-kisoissa Ber-
liinissä aloittajana Suomen 
pikaviestijoukkueessa, joka 
sijoittui kisan kuudenneksi 
Suomen ennätysajalla 38,92. 
Pudasjärven Urheilijat ja Pu-
dasjärven kaupunki järjes-
tivät elokuun puolen välin 
jälkeen kutsuvierasjoukolle 
SE-juhlakahvit kaupungin-
talolla. Mukana oli myös Ee-
tun pitkäaikainen valmen-
taja Jukka Vähäkangas, jolle 

yhdessä Eetun kanssa luo-
vutettiin Pudasjärven ur-
heilijoiden hopeinen ansio-
merkki sekä kummallekin 
urheiluseuran ja kaupungin 
palkintostipendi. 

Jyväskylän yliopiston 
liikuntatieteellisessä kes-
kuksessa opiskeleva Eetu 
Rantala kertoi urheiluhisto-
riastaan, joka alkoi vuonna 
2008 Oulaisissa. Pian Eetu ja 
hänen urheiluharrastustaan 
koko ajan hyvinkin tiiviisti 
kannustanut isä Jukka löy-

sivät Oulusta menestyneen 
pikajuoksutaustan omaa-
van valmentajan Jukka Vä-
häkankaan, joka on sitten 
valmentanut Eetua koko 
juoksu-uran ajan. Viimeisin 
saavutus on Eetun osallistu-
minen Ruotsi-Suomi maaot-
teluun Suomen pikaviesti-
joukkueen aloittajana. 

Lämminhenkisen tilai-
suuden juonsi Pudasjärven 
urheilijoiden yleisurheiluja-
oston puheenjohtaja Heino 
Ruuskanen. HT

Pudasjärven urheilijoista Paavo Ervasti, Kirsi Hanhela ja Marko Koivula luovuttivat valmentaja Jukka Vähäkankaalle ja pi-
kajuoksija Eetu Rantalalle urheiluseuran hopeiset ansiomerkit ja urheilijastipendit kukkien kera. 

Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Sointu Veivo ja 
kaupunginjohtaja Tomi Timonen muistivat urheilustipen-
dillä menestyvää pikajuoksijaa Eetu Rantalaa. 

Yleisurheilujaoston puheenjohtaja Heino Ruuskanen on ollut pitkään Jukka Vähäkankaan 
ja Eetu Rantalan tukijoukoissa. 


