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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärvi-lehti 10 v s. 6

Lähes 30 tapahtumaa:
Yhteisöllisyys toteutui 

Meidän Pudasjärvi
-päivässä s. 10

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 5.9.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

KAIKKI
SILMÄLASIT

S I S Ä LTÄ Ä  K e h y K S e T  j A  L I n S S I T

-40 %

+TOISeT SILMÄLASIT

-50 %
ITSeLLe TAI  KAVeRILLe

ILMAInen OPTIKOn nÄÖnTUTKIMUS SILMÄLASIen OSTAjALLe0€

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia, eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin. Silmälasien ostajalle 
toiset silmä- tai aurinkolasit –50 %, tarjoamme edullisemmat. Tarjous voimassa 29.9.2019 asti.

TORITIe 1, PUdASjÄRVI.

VARAA AIKA OSOITTeeSTA SILMÄASeMA.FI TAI
SOITA 08 822 416. 

Hinta 290€ /hlö.
Hinta sisältää bussikuljetukset, laivamatkat ja 

kahden yön majoituksen neljän tähden keskustahotellissa.
Lisätietoja 08 822052 (ma-pe klo 8-16) / nevakivi@nevakivi.fi

Tietoja matkasta löydät osoitteesta www.nevakivi.fi
Ilmoittautumiset 3.10. mennessä.

Lähde mukaan 
Tallinnaan 

jouluTorimaTkalle 
6.-8.12.2019

Huomio metsänomistajat!
suoritetaan 

metsäaurausta
Palle- ja piennarauralla, edulliset hinnat.

Soita iltaisin klo 18 jälkeen 
0400 383 329.

Tarjoukset voimassa 
5.9.-11.9.2019

Kesän valoisat yöt ovat 
hämärtyneet syksyiseen 

pimeyteen. 
On sadonkorjuun aika. 

Puikulat kasvavat kohisten 
pimeiden öiden aikana. 
Tämän keltaisen herkun 
kanssa lautaselle sopii 

poronliha.
Tule tutustumaan laajaan 
poronlihavalikoimaamme.

Sompio 
Poronkäristys 450 g
3 pss 25,00 18,52 kg

Maistuva leivänpäällinen kylmänä, 
mutta myös erinomainen retkieväs.

Paista kiekkoina nuotiolla ja 
makunautinto on taattu.

Talon Balkan 400 g
 3,50 kpl 8,75 kg

Uutuusherkku 
Raakapakastettu 

Hirvipyörykkä 1 kg  
5,90 pss

VETDOG ENERGY 20 KG
Energiapitoinen täysravinto
Proteiinia 30%, Rasvaa 20%

(ei sisällä vehnää)

39,90 kpl 
20kg:n säkki 
(norm. 47,90)

Huom! 
Seurat ja yhdistykset 

pyytäkää tarjous!
Nyt on metsästysaika!

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

TO-PE 5.-6.9. SUUTARIN 
40-VUOTIS TARjOUKSET!

P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

Alan palvelu
ja 40 v.

TUOTTEISTA -40%
Kaari elektroniset plasmasytyttimet,

kenkienhoitotuotteet ja pohjalliset ym.

PALVELEMME: ke, to, pe klo 10-17

SUUT MAKIAKSI WIRMAN PIIKKIIN!

VARASTOSSA OLEVAT

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

040 557 2712

tmi Rotaatio
koulutettu hieroja Anni Siliämaa

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

Purentalihashieronta, klassinen hieronta

rotaatio@outlook.com. Lenkkitie 14, 93100 Pudasjärvi

kiitos ensimmäisestä 
vuodesta asiakkaiLLeni!

Jatketaan seuraavakin vuosi samalla vireellä.

MB CLK 270 CDI, ml. 481 tkm.............-03 5.650
Renault Dauphine 0.8..........................-62 4.950
Opel Astra 1.6i Sedan, ml. 253 tkm..... -08 4.650
Volvo S60 2.5i T, aut., ml. 314 tkm.......-03 4.650
MB C 200 CDI, farkku, ml. 406 tkm..... -05 4.350
Ford Focus 1.6i, farkku, ml. 225 tkm....-07 4.250
Mazda 6 1.8i HB, ml. 218 tkm.............-06  4.250
Nissan Primera 1.6i farm, ml. 212 tkm. -05 3.250
Nissan Primera 1.6i HB, ml. 223 tkm...-03  2.650
MB C220 cdi...................................... -02 2.250
Kia Serato 1.6i HB, ml. 230 tkm...........-05 2.250
Peugeot 206 1.4i, ml. 212 tkm............-06  1.950
Skoda Oktavia 1.6i HB, ml. 261 tkm.... -99 1.350
Opel Vectra 1.8i................................... -02 750
Opel Vectra 1.8i...................................-99 290
Traktorit:
Valtra 800-99, ml. 3800 h............ -99 20.800+alv
Valmet 665 4-veto, 8400 h .......... -95 17.700+alv

Avoinna ma-pe 8-16 tai 
sopimuksen mukaan, 
soitot joka päivä 8-21

P. 0400 536 937.

AUTO- JA KONEPIHA
MOILANEN

Ämmänsaari, Ämmänkatu 7
myös iltaisin ja viikonloppuisin

www.autojakonepiha.com

MYYNTI - VAIHTO - OSTO!

Kaunistamo
on 

muuttanut!

Tervetuloa 
uuteen 

liiketilaan 
Puistotielle.

Avoinna
ma, ti ja to 10-18

ke, pe 10-16 

KAUNISTAMO
kauneushoitola

040 726 6266
Puistotie 2 

(katutaso/tori)
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu, rippikoulun aloituskirkko kirkossa su 8.9. kel-
lo 12, Eva-Maria Mustonen, Rolf Heikkinen, Keijo Piirai-
nen. Jazzkitaraduo avustaa jumalanpalveluksessa. Messu 
on katsottavissa suorana lähetyksenä seurakunnan kotisi-
vujen kautta.
Iltakirkko Sarakylän kappelissa to 5.9. kello 19, Rolf Heik-
kinen, Keijo Piirainen, Sarakylän kappelikuoro. Iltakirkon 
lopuksi iltatee.
Mikkonen-Sirola jazzkitaraduon konsertti kirkossa su 
8.9. kello 14, Janne Mikkonen, kitara ja Pekka Sirola, kita-
ra. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
Virsi-ilta Petäjäkankaalla Kurvilla, Rantalantörmäntie 30,  
su 8.9. kello 18, Eva-Maria Mustonen, Keijo Piirainen. Ar-
pajaiset lähetystyön hyväksi.
Kuorot: Kirkkokuoro to 5.9. ja to 12.9. kello 18, Vox Mar-
garita ke 11.9. kello 18. Eläkeläisten musiikkipiiri ke 11.9. 
kello 13.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 5.9. kello 17.
Ystävänkammari seurakuntakodissa to 12.9. kello 12.
Naisten Panki Kanttorilassa to 12.9. kello 18.
Kehitysvammaisten Ruskaretki Kuusamoon ti 17.9. Läh-
tö Rimmin palvelukodilta kello 7.50, työkeskus kello 8.00. 
Paluu n. kello 14. Omavastuu 10 € (sis. ruoka ja kahvit). Il-
moittautumiset, lisätiedot ja ruokavaliot ma 8.9. mennessä 
Eeva Leinoselle 0400 866 480.
Iltakirppis seurakuntakodilla ma 16.9. kello 17-19, pöy-
tämaksu 1 €, paikkoja rajoitetusti. Pöytävaraukset pe 13.9. 
mennessä Rauni Juntti 040 586 1217 tai Heli Tauriainen 
040 868 4730. Pystykahvitarjoilu.

ALAKOULUIKÄISTEN SYKSYN 2019  
LEIRIT JA RETKET:
Eräleiri 20.-22.9. Kangasjärven leirikeskuksessa 3.-
7. luokkalaisille. Leirillä yövytään tuvassa sekä tarvit-
taessa seurakunnan kaminateltassa. Ilmoittautuminen 
leirille alkaa ma 2.9. ja päättyy ke 11.9. Ilmoittautumi-
set kirkkoherranvirastoon p. 08 88 23 100 arkisin kel-
lo 9-14. Leirille mahtuu 20 lasta ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. Leiri 
on ilmainen. Lisätiedot leiristä: tiina.inkeroinen@evl.fi / 
040 571 4636 (ei ilmoittautumisia).
Syyslomaleiri 3.-6. luokkalaisille Hilturannan leiri-
keskuksessa 22.-23.10. Ilmoittautuminen leirille alkaa 
ti 1.10. ja päättyy pe 11.10. Ilmoittautumiset kirkkoher-
ran virastoon p. 08 882 3100 arkisin kello 9-14. Leirille 
mahtuu 25 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittau-
tuneille lähetetään leirikirje. Leiri on ilmainen. Lisätie-
dot leiristä: tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636 (ei 
ilmoittautumisia).
Syyslomaretki eskari- 6. luokkalaisille Leos 
leikkimaahan torstaina 24.10. Ilmoittautumi-
nen retkelle alkaa tiistaina 1.10. ja päättyy per-
jantaina 11.10. Ilmoittautumiset kirkkoher-
ran virastoon p. 08 882 3100 arkisin kello 9-14. 
Retkelle mahtuu 40 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje. Retki on ilmai-
nen. Lisätiedot retkestä: tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 
571 4636 (ei ilmoittautumisia).

Perhekerhot: Iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 9.9. 
kello 17 ja perhekerho seurakuntakodissa ke 11.9. kello 
10-12.30.
Seurakunnan lapsityö järjestää perheretken syyslomal-
la Leos leikkimaahan ti 22.10. Tarjoamme matkat lin-
ja-autolla sekä eväät linja-autossa. Leikkimaan liput perhe 
kustantaa itse. Lippujen hinnat 2v-17v/ 14,50 €, 1v-2v/ 9 
€, alle 1v ja aikuiset ilmaiseksi. Ennakkoilmoittautumiset 
lastenohjaajille, paikkoja rajoitetusti.
Jeleppi seurakunnan lapsityö tarjoaa apua lapsiperheisiin. 
Voit varata lastenohjaajan kotiisi viettämään aikaa lasten 
kanssa sillä aikaa kun esim. haluat hengähtää hetken, käy-
dä kaupassa tai muilla asioilla. Olemme käytettävissä tiistai-
sin kello 12-15. Tule juttelemaan tai soita. Emmi 040 743 
4896 tai Heli 040 868 4730.
Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin kello 9.30-12, 
parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoitoon, 
pieni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lastenoh-
jaajille, Emmi Ilvo-Hepola  040 743 4896, Rauni Juntti 040 
586 1217, Heli Tauriainen 040 868 4730.
Rauhanyhdistykset: Syysseurat Sarakylän koululla su 8.9. 
kello 12 ja 19 (Juha Paananen, Markku Holma). Seurat Ku-
renalan ry:llä su 8.9. kello 13 (Timo Lyytikäinen, Pekka 
Lehto).
Kastettu: Janessa Eveliina Hemmilä.
Avioliittoon vihitty: Janne Johannes Ylitalo ja Tarja Tuu-
likki Latvajärvi.
Haudattu: Veikko Johannes Huhta 94 v, Pirkko Liisa Tuo-
mivaara 80 v, Pekka Henrik Alatalo 71 v, Väinö Johannes 
Määttä 81 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:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Ensi sunnuntai on jo kolmastoista sunnuntai helluntaista. Tämän 
kirjoituksen otsikko on aiheena tulevalle pyhälle. Jeesus sanoi; 
”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat”. Näin me tavalli-
set ihmiset myös ajattelemme asian olevan. Kokenut lääkäri sa-
noi taannoin; kaikista ihmisistä löytyy jokin sairaus, jos tarpeek-
si tutkitaan. Jos ulkoiset tekijät ovatkin kunnossa, voipi sisäinen 
rauha olla rikki.

Vakava sairaus pysäyttää ajattelemaan, miten tästä eteenpäin, 
mitä olen tehnyt väärin, nytkö elämä päättyy? Hädän hetkellä 
käännymme Jumalan puoleen, pyydämme ylhäältä apua. Itse en 
ole saanut vakavaa diagnoosia, vanhemmat kylläkin ja heille olen 
pyytänyt apua.

Jeesus lähti Tyroksen seudulta ja tuli Sidonin ja Dekapoliin 
alueen kautta Galileanjärvelle. Siellä hänen luokseen tuotiin kuu-
ro mies. Jeesus paransi miehen, hän kuuli ja pystyi puhumaan. 
Tästä Raamattu kertoo seikkaperäisesti, Mark. 7:31-37. 

Muistan kansakouluajoilta, kun Jeesus paransi spitaalitautisia 
ihmisiä, jotka muuten olisivat kuolleet. Eräälle liikuntakyvyttö-
mälle miehelle Jeesus sanoi; ”Nouse ota vuoteesi ja kävele”. 

Jeesuksen teot todistavat hänen rakkaudestaan ja voimastaan 
auttaa hädässä olevia ihmisiä. On paljon myös henkistä sairautta, 
kun se kroonistuu, menee työkyky. Siinä voi kärsiä koko perhe ja 
kaikki ihmissuhteet katketa. 

Elämme moniarvoisessa maailmassa, jossa melkein kaikki on 
sallittua. Tästä johtuen tulee epätietoisuutta, sekä ahdistusta ja 
pahaa oloa. Jeesus auttaa löytämään henkisen tasapainon, jos us-
koo hänen parantavaan voimaan. Raamatun tekstit tulisi säilyt-
tää, alkuperäisinä.

Siinä onkin vastuuhenkilöillä näytön paikka. Ei mennä siitä yli, 
mistä aita on matalin. Jos totuutta muuttaa, niin se ei ole enää 
totuutta. ”Ruoho kuivuu, kukkanen varisee, mutta Jumalan sana py-
syy ikuisesti”. 

Jeesuksen kyky parantaa sairaita, hämmästytti suuresti ihmi-
siä. Mark.7:37 ja ihmiset hämmästyivät ylen määrin ja sanoivat: 
”Hyvin hän on kaikki tehnyt: Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät 
puhumaan”.

Jumalansanan kuuleminen tähtää siihen, että 
se uskotaan. Meillä on mahdollisuus pelastukseen, 
kun noudatamme Jeesuksen kristuksen opetuksia.

Mauno Ruokangas

Jeesus, parantajamme

Taidokas esittäytyy

Vuokko Nyman iloitsee uu-
sista, valoisista työtiloista!

Katri Kemppainen esitteli 
vieraille uutta monitoimi- / 
märkätilaa.

Puutyösali on avara ja valoisa.

Tuula Haverinen pitää työ-
pistettä pääasiallisesti Kar-
hukunnaalla, mutta avoimi-
en ovien päivänä hän otti 
kurssi-ilmoittautumisia vas-
taan Taidokkaassa.

Pudasjärvi-päivän yhtenä 
tutustumiskohteena oli Tai-
dokas. Kansalaisopiston uu-
det tilat Teollisuustie 10:ssä 
antavat moninaisia mah-
dollisuuksia kädentaitajille. 
Siellä on keramiikkaryhmi-
en työtilat polttouuneineen 
ja dreijoineen. Samassa luo-
kassa pidetään myös koru-
kursseja. Viereisessä Kuva-
taideluokassa piirretään ja 
maalataan kurssilaisten toi-
veiden mukaisesti, tehdään 
metalligrafiikkaa, maalataan 
posliinia ja lisäksi lasten ku-
vataidekurssit pidetään sa-
moissa tiloissa. Kuvatai-
deluokassa tehdään myös 
pienimuotoisia tekstiilitöitä.

Lisäksi on erikseen vie-
lä märkätilat huovutuksiin, 
värjäyksiin ym. vettä tar-
vitseviin ja ”sotkua” aihe-
uttaviin töihin. Uutuutena 
ryhmille on rakennettu tila, 
jossa voidaan tehdä myös 
esim. syanotypia -töitä, gra-
fiikan akva-pintoja ja ima-
gon filmivalotuksia.

Puutyösali monipuolisine 
puuntyöstökoneineen pää-
si aloittamaan toimintansa 
näissä uusissa tiloissa jo ke-
väällä 2019. Työsali on saa-
nut myös toimivan purun-
poistojärjestelmän. Samoissa 
tiloissa aloitta verhoilukurs-
si.

Kansalaisopiston palvelu-
sihteeri Tuula Haverinen oli 
saanut Pudasjärvi-päiväksi 
”nurkkapaikan” myös Tai-
dokkaasta, virallisen Karhu-
kunnaan työpisteen lisäksi.

Taidokkaassa on asiaan 
kuuluvat sosiaalitilat. Kurs-
sitarjontaa on maanantaista 
perjantaihin kello 9–21 välil-
lä. Pudasjärvi-päivän aikana 
Taidokkaaseen kävi tutustu-
massa viitisenkymmentä vie-
rasta.

Kansalaisopiston porukka 
toivottaa kaikki kurssilaiset 
tervetulleiksi opiskelemaan 

iloiseen porukkaan ja uusiin 
tiloihin! 

Terttu Salmi

Rakkaamme

Pekka Henrik
AlAtAlo
s. 16.3.1948 Pudasjärvi 
k. 13.8.2019 Pudasjärvi

Isää ja ukkia syvästi kaivaten
Jarmo ja Tarja perh
Juha ja Leni perh
Päivi ja Kristian perh
Ulla ja Tuomo perh
Paula ja Juha perh
Anne ja Jarkko perh
Timo ja Päivi perh
Sukulaiset ja ystävät

Oli sulla sydän niin lämmin ja hellä.
Oli siellä paikka meille jokaiselle,
Mitään et pyytänyt, kaikkesi annoit,
Meitä aina muistit, huolta kannoit.
Kauniit muistot voimaa antaa,
surun raskaan hiljaa kantaa.

Kiitämme kaikkia isää hoitaneita, taksipalvelua sekä Pihlajan 
hautaustoimistoa. Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa 

31.8.2019. lämmin kiitos osanotosta.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Siurua – rannoille rakentunut
Siuruan kylän asukkait-
ten kokoama kylähistoriik-
ki sai päivänvalon juuri so-
pivasti Pudasjärvi-päivänä 
28.8.2019. Kansalaisopis-
ton ammattitaitoisten opet-
tajien ohjauksessa Siuruan 
neljän hengen aloitusjouk-
ko astui ensimmäiset aske-
leet tämän vaativan ja pitkä-
jänteisen projektin tiimoilta 
jo vuonna 2007, jolloin Teu-
vo Liekola teki ehdotuksen 
kansalaisopistolle kylähisto-
rian tutkimisesta. Nyt tämä 
10 vuotta kestänyt työmaa 
on tallessa 373:lla sivulla ko-

vien kansien sisällä!
Kansalaisopiston va. 

koulutussuunnittelija Eeva 
Harju toivotti vieraat ter-
vetulleiksi julkistamistilai-
suuteen. Hän on ollut kirjan 
viimevaiheissa hyvin aktiivi-
sesti mukana hallinnollisella 
puolella ja itsekin siurualai-
sena tuntee syvää sympatiaa 
kirjaa kohtaan. Kiitossanois-
saan hän korosti sitä suurta 
periksiantamattomuutta ja 
siurualaista sitkeyttä, jota tä-
män kirjan maaliin vieminen 
on vaatinut.

Kirjastossa pidetyssä jul-

kistamistilaisuudessa oli vie-
raita kolmisenkymmentä. 
Alkumaljojen jälkeen tekijät 
pääsivät kertomaan omat ta-
rinansa kirjan syntyhistori-
asta.

Teuvo Liekola on ollut 
historiikin alullepanija. Kir-
jan tekijöitten ydinryhmäs-
sä Teuvon lisäksi olivat Ka-
levi Ikonen, Kauno Nyman 
ja Arvo Siurua. Myöhem-
min mukaan liittyi eri aihe- 
ja osaamisalueita käsittele-
mään Auli Körkkö, Pirkko 
Savela sekä Hilkka ja Paavo 
Tihinen. Kansalaisopiston 

puolelta ohjaajina toimivat 
Timo Sarkkinen ja myöhem-
min tehtävää jatkoi Erkki 
Taskila.

Kuulimme alkuun Teuvo 
Liekolan esittelemänä kirjan 
syntyhistoriaa ja aikataulu-
tusta.

-10 vuoden aikana on ta-
pahtunut monia eri asioi-
ta niin ihmiselämässä kuin 
tämän historiikin kasaami-
sessa. Ensimmäinen asu-
kas Taneli Pelttari on tullut 
Siurualle vuonna 1704. His-
toriikki päätettiin vuoteen 
1965, sillä sen jälkeen eläm-
me jo nykypäivää, kertoi 
Liekola ja lauloi päätteeksi 
Aimo Pietilän säveltämän ja 
sanoittaman sekä Keijo Pii-
raisen sovittaman Siuruan-
joen laulun.

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen, Siuruanjokivarres-
ta lähteneenä, toi kaupungin 
tervehdyksen tilaisuuteen. 
Hän oli hyvin iloinen kirjan 
sisällöstä ja kiitteli kansalais-
opistoa sekä työryhmää sii-
tä sinnikkyydestä, jota kirjan 
tekeminen on vaatinut.

Ennen kahvitilaisuut-
ta Eeva Harju kiitteli vielä 
kaikkia projektiin osallistu-
neita. Siihen kuuluivat kir-
jan tekijöitten lisäksi vetäjät, 

Teuvo Liekola otti ensim-
mäisenä yhteyttä Pudas-
järven kansalaisopistoon 
Siuruan kylähistorian koko-
amisesta. 

Loppuvaiheen ryhmän ve-
täjä Erkki Taskila sanoi kir-
jan olevan kulttuuriteko, 
joka säilyy, ja tätä liekkiä on 
hyvä pitää yllä.

Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen löysi kirjaa sela-
tessaan lapsuudenaikaisia 
muistoja vanhoista kuvista.

Siurua – rannoille rakennettu työryhmä; Teuvo Liekola (takana Pirkko Savela), Kauno Ny-
man, Paavo ja Hilkka Tihinen, Kalevi Ikonen sekä Auli Körkkö.

oikolukijat, VKK-Media Oy, 
Erweko Oy sekä Postin rahti, 
joka toi kirjat ajoissa perille.

Siuruan kylähistoria kä-
sittelee asutuksen kehitys-
kaarta ennen isojakoa sekä 
sen jälkeistä muutosta uu-
distiloiksi. Kyläyhteisön 
elinkaaren läpileikkauksessa 
on päädytty aina tekoaltaan 
rakentamisuhan pitkäaikai-
siin vaikutuksiin saakka. 

Erilaiset muistelot ja tari-
nat elävöittävät kirjan sivu-
ja parin sadan kuvan kanssa.  

Terttu Salmi

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

TARJOUKSET VOIMASSA 
TO-SU 5.-8.9.  

ELLEI TOISIN MAINITA

HK   
VILJAPORSAAN  
ULKOFILEE
 mAUSTAmATON N. 1,5 Kg TAI  
SUOLATTU N. 1,0 Kg

COCA-COLA JA  
COCA-COLA ZERO SUgAR   
VIRVOITUSJUOmAT
15 x 0,33 L (1,15/L)  
SIS. PANTIT 2,25

BEN&JERRy’S   
JÄÄTELÖT 470-500 mL JA 
mONIPAKKAUKSET
240-400 mL (6,67-13,89/L)  
EI NON-DAIRy VEgAANIJÄÄTELÖT 

795 10.-

HK
NAUDAN  
JAUhELIhA 10 %
1 Kg

3
KPL

15
PacK

KILON RASIA

RAJOITUS: 2 ERÄÄ/TALOUS  RAJOITUS: 1 ERÄ/TALOUS 

-34% -48-51%

Ilman korttia 10,95 15-pack (1,76/l) sis. pantit 2,25 Ilman korttia  6,45-6,85 kpl (13,50-26,88/l)

795
RS

599
Kg

ATRIA   
TAKUUmUREA  
NAUDAN SISÄ- JA 
PAAhTOPAISTI
PALANA

995
Kg

 
hERKKUSIENI
RUSKEA JA VALKOINEN 
200 g (5,00/Kg) SUOmI

 
mINILUUmU- 
TOmAATTI
250 g (4,00/Kg)  
ESPANJA/mAROKKO/hOLLANTI

 
VALKOINEN  
SUIPPOPAPRIKA
UNKARI 
SPAgETTI- 
KURPITSA
SUOmI

JäRVIKyLä 
ERIKOISSALAATIT
FRISEE, LOLLO, RUcOLA  
JA ROmAINE, SUOmI SUOmI

1.-Kg/
KPL/RS

SUOmI

SUOmI

PERJANTAINA 6.9. 
KLO 10-18 

KALA-LAPIN 
KONSULENTTI 
mAISTATTAA 
TUOTTEITA!

5.-
HK
AmERIKAN 
PEKONI 
ORIgINAL 170 g 
(9,80/Kg)

cALLUNA 
17 cm, SAKSA 690

KPL

VIRIKE 
KANANmUNA 
m10/580 g (1,72/Kg)

3.-
JUHLA MOKKA
KAhVIT 400-500 g (6,33-7,92/
Kg)SUODATIN- JA PANNUJAUhATUS, 
myÖS TUmmA PAAhTO, TOSI TUmmA 
JA LUOmU

Ilman korttia 3,99 pkt (7,98-9,98/kg)

950
RAJOITUS: 1 ERÄ/TALOUS

-20%

3
PKT

-25%

3
PKT

Ilman korttia 2,25 pkt (13,24/kg)

-35%

Ilman korttia 1,55 ras (2,67/kg)
RAJOITUS: 1 ERÄ/TALOUS

3
rs
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Halla Cafe & Cateringin suolainen leivos tuotekisan ykköseksi
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
Pudasjärvi-Tuotekisan voi-
ton vei Halla Cafe&Catering 
suolaisella leivoksella. Kisan 
kautta etsittiin paikallisia 
tuoreita ideoita. Elintarvike 
ja muun tuotteen sisältävä 
kisa käynnistyi toukokuussa 
ja koko kesä oli aikaa suun-
nitella ja valmistaa tuote tai 
protomalli siitä. Kilpailuun 
saatiin viisi tuotetta. Kisan 
tulokset julkistettiin ja pal-
kinnot jaettiin Meidän Pu-
dasjärvi-päivän päätösti-
laisuudessa torstaina 29.8. 
kaupungintalossa. 

-Kisatuotteet piti palaut-
taa elokuun 22. päivään 
mennessä ja saimme kyllä 
jännittää loppuun asti, min-
kä verran kisa on herättänyt 
kiinnostusta, kertoo yritys-
neuvoja Auvo Turpeinen. 

Kisan tuomaristossa oli 
ravintoloitsija Anne Mikkola 
Ravintola Rauhalasta Oulus-
ta, Iijokiseudun päätoimit-
taja Martta Oinas-Panuma 
sekä Pudasjärven Kehitys 
Oy:n toimitusjohtaja Sari 
Turtiainen. Oinas-Panuma 
huomautti, että pudasjärve-
läisillä on tuotekisan kaut-
ta ollut hieno mahdollisuus 
tuoda esille omaa osaamis-
taan ja ideoitaan. 

- Tuotekisaan osallistujat 
ovat osoittaneet, että taitoa 
Pudasjärveltä löytyy. On tär-
keää jatkaa työtä ja kehittää 
tuotteita, sillä Pudasjärvi-
tuotteille on kysyntää, kertoi 
Oinas-Panuma.

Tuomaristo valitsema 
voittaja Hallan suolainen lei-
vos oli tuomariston mukaan 
laadukas ja ammattitaidol-
la tehty. 

- Siinä on tavoitettu pai-
kallinen henki mitä parhaim-
malla ja suussa sulavimmal-
la tavalla. Pudasjärveläisillä 
kannattaa olla aidosti ylpei-
tä puhtaista ja aidoista raa-
ka-aineista. Voittajatuotet-
ta kehiteltäessä tätä asiaa on 
varmasti mietitty ja se näkyy 
ja maistuu lopputulokses-
sa hienosti, sanoi Oinas-Pa-
numa. 

- Tuotteen voisi hyvin ot-
taa käyttöön esimerkiksi 
Syötteellä järjestettävissä ti-
laisuuksissa, toteaa ravinto-
loitsija Anne Mikkola. 

- Raaka-aineita oli hyö-
dynnetty uudella ja yllättä-
vällä tavalla. Rieskapohja oli 
yllätys, samoin poronlihan 
käsittelytapa. Tuotekehitys 
oli tässä kisatuotteessa viety 
pisimmälle, sanoo Sari Tur-
tiainen.

Kilpailun palkintona on 
asiantuntijatahon antama 
henkilökohtainen sparraus, 
ja voittaja saa käyttää mah-
dollisuuden niin halutes-
saan. 

- Tämän toteutuksesta so-
vitaan tietysti yhdessä voit-
tajan kanssa, selvittää Turti-
ainen. 

Myös muut osallistujat 
saavat palautetta tuotteis-
taan ja tuoteideoistaan sekä 
vinkkejä mahdollista jatko-
kehittämistä varten.

Toisen sarjan voittaja ja 
erityisen kunniakirjan saaja 
oli Kynttilätalon maisema-
kynttiläpakkaus. Toteutus 
yhdisti Pudasjärven luonto-
maisemat ja kynttilät koko-
naisuudeksi. 

- Kaikki ihailevat talvi-
sia tykkypuita ja protomal-
lissa kynttiläpuut ovat osa-
na taustan maisemaa. Hyvä 

oivallus! Tuote on myös hel-
posti muunneltavissa eri 
vuodenaikoihin ja yhteyk-
siin, totesi Turtiainen. 

Auvo Turpeisen mukaan 
kisan uusimista mietitään. 

-Kisatuotteita ei saa-
tu paljon, ehkä kilpailemi-
nen koettiin kynnykseksi. 
Osa yrittäjistä kertoi myös, 

Tuotekisan elintarvike sarjan voittaja Halla Cafee&Catering yrittäjät Olli ja Henna Ryhänen 
ja muiden tuotteiden sarjan voittaja Kynttilätalon yrittäjät Sinikka Blomster ja Seija Heruk-
ka. Ryhästen 3-vuotias tytär Helmi katsomassa palkintokunniakirjaa.

että uutuustuotteita oli lan-
seerattu juuri ennen kisan 
käynnistymistä, joten niil-
lä ei enää voinut uutuuksia 
etsivään kilpailuun lähteä, 
kertoi Turpeinen. 

- Ehkä kilpailuaikaa seu-
raavalla kerralla pidenne-
tään tai konseptia uudis-
tetaan. Ilahduttavaa oli 

kuitenkin nähdä, miten mo-
nen tyyppisiä ideoita ja tuot-
teita kilpailun kautta Pu-
dasjärveltä löytyi, sanoi 
Turtiainen. 

Tiedotus Pudasjärven 
Kehitys Oy, kuvat Heimo 
Turunen, Juha Nyman

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste

RUSKAMYYJÄISET   

TerveTuloa!
Järjestää Pudasjärven rauhanyhdistys

rauhanyhdisTyksellä
Juhontie 6

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

Pudasjärven näyttelyyn osallistuneet Kesägraafikot: Sirkku Oja, Vuokko Nyman, Taina Niemelä, Johanna Vakkuri, Miia 
Törmänen ja Elina Huttunen. Kuvasta puuttuu Aija Speville.

Kesägraafikot seitsemän hen-
gen ryhmän taidenäyttely on 
Pohjantähdessä 2.-29.9. Ke-
sägraafikot-ryhmä perustet-
tiin kesällä 2016 Limingan 
taidekoulun grafiikan kesä-
kurssilla. Muutamat ryhmäs-
tä olivat käyneet kesäkurs-
silla tekemässä grafiikkaa jo 
useita vuosia. Siitä syntyi aja-
tus, että olisi mukava laittaa 
syntyneitä teoksia porukal-
la esiin. Tällä hetkellä jäseniä 
ryhmässä on 14 henkeä, jois-
ta useita myös Pudasjärvellä. 
Pohjantähdessä on esillä 
seuraavien grafiikkaharras-
tajien töitä:
Elina Huttunen Metalligra-
fiikkaan tutustuin Limingan 
kesäkurssilla 2010, ja se tun-
tui heti omalta ilmaisumuo-
dolta. Olen ollut kesäkurs-
silla useampana vuonna ja 
myös lyhyempiä jaksoja tal-
vella Limingassa. Töitten 

koko ja värimaailma ovat 
vaihdelleen melkoisesti, mut-
ta luonto ja eläimet ovat usein 
pysyneet aiheina. Teen myös 
puupiirrosta, maalaan akva-
relleja ja piirrän. 

Taina Niemelä Olen opis-
kellut grafiikkaa Pudasjärven 
kansalaisopistossa neljä vuot-
ta ja osallistunut kahtena ke-
sänä Limingan Taidekoulun 
grafiikan kurssille. Grafiikan 
teossa pidän sen haasteelli-
suudesta ja useiden eri tek-
niikoiden mahdollisuudesta. 
Olen rohkea kokeilemaan eri 
värejä.

Vuokko Nyman Kera-
miikka on pääaineeni, jota 
olen opettanut jo yli 30 vuot-
ta. Uusi tuttavani metalligra-
fiikka kiinnostaa minua yhä 
enemmän ja enemmän sen 
monimuotoisuuden vuoksi ja 
erityisesti imagonfilmi - gra-
fiikka kiehtoo sen yllätyksel-

lisyyden vuoksi. Aiheet gra-
fiikkaan saan usein luonnosta 
ja elämästä, tässä ja nyt...

Sirkku Oja Aloin harras-
tamaan taidegrafiikkaa vuon-
na 2017. Ihana harrastus, jota 
tehdessä kaikki muu unoh-
tuu. Mahtavaa oppia koko 
ajan lisää tästä moninaisesta 
taiteenlajista ja löytää itses-
tään uusia puolia. Harrastan 
taidegrafiikkaa myös toisessa 
ryhmässä.

Aija Speville Asun täl-
lä hetkellä Ruotsissa ja työs-
kentelen opettajana. Olen 
kiinnostunut pohjoismai-
sista eläimistä, arktises-
ta valosta sen väreistä. Olen 
käynyt taidekoulua ja osal-
listunut lukuisiin taidekurs-
seihin ja näyttelyihin. On 
mielenkiintoista kokeilla eri 
tekniikoiden värejä. Tällä het-
kellä työskentelen valokuvil-
la pleksilasilla, grafiikalla ja 

sekoitustekniikalla.
Miia Törmänen Olen ou-

lulainen mainostoimistoyrit-
täjä. Teen vapaa-aikanani 
taidegrafiikkaa ja maalaan öl-
jyväreillä. Taiteen tekeminen 
on minulle tärkeä henkireikä 
hektisen työelämän ja lapsi-
perheen arjen keskellä. Lap-
set ja arjen pienet asiat näky-
vät usein tekemissäni töissä. 

Johanna Vakkuri Suora-
viivaisen ja tiukasti prosessis-
sa etenevän työni vastapai-
nona nautin taiteista kaikissa 
muodoissa ja ajoittain uskal-
lan myös itse antautua tai-
teen tekemiselle. Taidegra-
fiikkaan tulin mukaan 2017 
kesällä tutustumaan uusiin 
tuuliin ja jäin kerralla kiinni. 
Töitteni aiheet ovat löytyneet 
menneestä elämästä ja omista 
angsteistani.

Vuokko Nyman

Kesägraafikot-ryhmän näyttely Pohjantähdessä
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAi-lAuANTAi
6.-7.9.

mAANANTAi-ToRsTAi
9.-12.9.

249

299

695 499

399
pkt

199 279199

269

100

159

495

249

099

695
kg

199

raj. erä

1195
kg

Naudan
PAisTiJAuhElihA

Naudan
PAlAPAisTi

795
kg

595
kg995

kg

Kariniemen
bRoilERiN PAisTi-
suikAlE 250-300 g 
naturell tai 
marinoitu 1991000

pss

299
kg

2 kalaa/talous

299

399
pkt

JAuhElihA
sikA-NAuTA

kpl

kg

269

2 kg/
talous

kg

pkt

300

kpl

ltk

595
kg

kg

199
pss

pkt

pss

795

Porsaan
kylJyksET

495

595

250

kpl

pkt

kg

199
kpl

2 pkt/talous

pkt

kpl

ras prk

3 pkt

2 prk

250

850

890

500

490

5995

2650

-rasvaa
max 10%

mA-Ti 9.-10.9.      kE-To 11.-12.9.

kANAN-
muNAT
10 kpl

RAuTAosAsTolTA

Tuore Norjan
lohi
1-2 kg, 
kokonainen

Snellman
mAATiAisPossuN 

lEhTiPihvi 
2 kpl/240 g

PE-To 6.-12.9.

Ungle Bens
kAsTikkEET

440-450 g

Eldorado
PisARA-
TomAATTi 250 g 
Espanja

Atria kunnon arki
lihAPiiRAkkA
400 g

HK
hAmPuRilAiNEN
100 g

Atria 
perinteinen

hiillos 
gRilli-

mAkkARA 
400 g

Atria
lAuANTAi-
mAkkARA
palana

pkt

Malviala
cocTAil-
PiiRAkkA
44 kpl/2000 g

Pågen 
cREmETäyTE
muffiNsiT
8 kpl/280 g

Airam
PAlo-
vARoiTiN

Snellman 
kotimainen
PAlvikiNku
400 g

PE 6.9.                  lA 7.9.

Hyvä 
NAuTA-
JAuhElihA

Ballerina
TäyTEkEksiT
190 g

AvAimENTEko JA 
lukko-

TARvikkEET

Findus filEE-
kAlAPuikoT tai 
lohikAlA-
PuikoT 250 g

695
kg

Marabou
suklAAlEvyT

200 g

Vähärasvainen
PoRsAAN-
lihAkuuTio

Bestis
kARkki-
sEkoiTus
500 g

Forssan
iTAliAN-, 

PuNAJuuRi- 
tai PERuNA-
sAlAATTi 

400 g

Kotimainen
TuoRE-

kuRkku

Suomalainen
JäävuoRi-
sAlAATTi

ras

Atria
goTlER-
mAkkARA
palana

Prego
TuhkAimuRi  
1200 W

3995

Leksand
kolmio-
NäkkilEiPä
200 g

Kulta Katriina
kAhvi 
500 g

100
Vaasan
RuisPAlAT
6 kpl/330 g

Porsaan
gRillikylki
talon mausteella

2 pkt

ras

TEksTiiliosAsTolTA

Keski
vANilJA-
RiNkEli

378 g

Snellman
koTlETTi
6 kpl/300 g

Niemitalon 
lEiPäJuusTo
500 g
pakaste

Kymppi
NAuTAJAuhElihA
hERNEkEiTTo
435 g

Saarioinen
mAksA-, lihA-

mAkARooNi- tai 
lihAPERuNA-

sosElAATikko 
350-400 g

125,-

Markki
TAiTTuvA
mATToTEliNE

65,-

Sievin 
kumi-
sAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

399

sPRAy- 
mAAliT 
perusvärit

pkt

kAAsuPATRuuNA
190 g UGAS

199

JäähdyTiN-
NEsTE 100%
3 l

10 l

899

2590

675

10 kpl

NEulE-
soRmikAs
yksikoko

Thinsulate Pritex 
soRmikAs
lasten

PuTkihuivi
eri kuoseja

Lasten
sukkiA
Koot: 22-35
3 pack

Triump
uRhEiluliivi
Ilman kaaritukea
Säädettävät olkaimet
Myös takaa ristikiinnitys
Musta ja petrooli
A-D cup.

Naisten
PusERo

aikuisten

2 paria
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Pudasjärvi-lehti 10 v, 
VKK-Media Oy 20 v avoimet ovet sai suuren suosion

Pudasjärvi-lehti on toimi-
nut paikkakunnalla jo 10 
vuotta. Lehden perusti-
vat Oulusta Pudasjärvelle 
muuttaneet Heimo Turu-
nen ja Eila Lahtinen. Leh-
den perustamisesta lähtien 
Pudasjärvi-lehden rinnalla 
on ollut Turusen ja Lahtisen 
VKK-Media Oy -yritys, joka 
on toiminut reilut 20 vuot-
ta. Yritysten merkkivuosien 
merkeissä juhlalehti ilmes-
tyi torstaina 22.8. Avoimet 
ovet -päivää vietettiin per-
jantaina 23.8. Korpitie 6:ssa 
yritysten toimitiloissa ja pi-
hapiirissä. Kaikille avoin-
ta kutsua noudatti reilut 
250 henkeä, joka ilahdutti ja 
jopa yllätti yrittäjät. Kaikille 
tarjottiin Niemitalon teltas-
sa lettukahvit, leipäjuustoa 
ja tarjolla oli myös grilli-
makkaraa pihagrillissä jo-
kaisen itsensä paistamana. 
Pudasjärvi-lehden tämän 
hetkisen omistajan Kale-
va365 Media Oy:n puolesta 
paikalla ollut Martti Turu-
nen onnitteli lehden perus-
tajia ja oli myös myöntei-
sesti yllättynyt suuresta 
väkimäärästä. Hän toimii 
myös kustantajan puolel-
ta lehden päätoimittajana. 
Kävijöiden joukossa oli on-
nittelijoina yhteisöjen, yri-

Kaleva Media365 Oy:stä Martti Turunen (keskellä) toimii myös Pudasjärvi-lehden päätoi-
mittajana, yhteiskuvassa lehdestä vastaavan Heimo Turusen ja OSAO Pudasjärven johta-
jan Keijo Kaukon kanssa. 

Lettukahvien lisäksi oli grillimakkaratarjoilu ja jokainen sai paistaa pihagrillissä makka-
ran mieleisekseen. 

tysten ja yhdistysten edus-
tajia sekä runsaasti lehden 
lukijoita. Ilma oli aamupäi-
vän sateeton ja syksyisen 
lämmin, joten kahvitarjoi-
lusta saattoi nauttia ulkona 
terassilla. Puoliltapäivin al-
kaneen sateen aikana saat-
toi olla sateen suojassa ra-
kennusten seinustoilla sekä 
tietenkin omakotitalossa si-
sällä, jossa samalla pää-
si tutustumaan lehden toi-
mitiloihin. Niitä esittelivät 
työntekijät Terttu Salmi ja 
Katariina Niemitalo. 

Onnitteluja runsaasti
Yhteisöjä ja yhdistyksiä: 
Pudasjärven Invalidit, Pu-
dasjärven Yrittäjät, LC Pu-
dasjärvi Hilimat, Eläkelii-
ton Pudasjärven yhdistys, 
Siuruan kyläyhdistys, Pu-
dasjärven Urheilijat, Pudas-
järven kaupunki, Pudasjär-
ven seurakunta, Punainen 
risti Pudasjärven osasto, Pu-
dasjärven kansalaisopisto ja 
opistolaiskunta, Karhupa-
ja, Keskusta Pudasjärvi, Ka-
leva365 Media Oy, Pudas-
järven Kehitys Oy, Erweko 
Oy, Kurenalan kyläyhdis-
tys, Pudasjärven Eläkeläi-
set, OSAO Pudasjärvi, Uta-
järven Yrittäjät, Kesseli ry, 
Pudasjärven Maa- ja koti-

Naperolinnan ryhmäpäiväkodilta vieraili yrittäjien kanssa nuorta väkeä. 

Pudasjärven seurakunta toivotti Heimolle ja Eilalle siunausta työlle ja toiminnalle; Timo 
Niskanen, Helena Koivukangas, Rolf Heikkinen ja Keijo Piirainen. Kirkkoherra Timo Liika-
nen vieraili myös myöhemmin päivällä.

Mhy Koillismaan tervehdyksen toi Antti Härkönen. Kaupungin onnittelut toivat Ulla-Maija Paukkeri, Marjut Jär-
vinen ja Eero Talala. Lisäksi eri kaupungin organisaatiot 
vierailivat mm. Kirjasto, Kansalaisopisto, Pudasjärven Ke-
hitys Oy ja Karhupaja.

talousnaiset, Pudasjärven 
Kirjasto, MLL:n Pudasjär-
ven yhdistys, Kipinän Ky-
läseura, Sarakylän alueen 
kyläseura, Pudasjärven 
luonnonsuojeluyhdistys, 
Pudasjärven Sydänyhdis-
tys, Vasemmistoliitto Pu-
dasjärvi.
Yrityksiä: Hoiva Pudas Oy, 
Nord Weld Oy, Pudasjär-
ven Apteekki, Merilän Kar-
tano Utajärvi, Pudasjärven 
Osuuspankki, Suomalainen 
lehtipaino Oy, Naperolin-
nan ryhmäperhepäiväkoti, 
Iijokiseutu, AkuFysio Oy, 
Tili-Tekno Pelttari Oy, Pu-
dasjärven Optiikka, Mhy 

Koillismaa, Ruotsalainen 
Pasi Tmi, JP-Kuljetus Suo-
mussalmi, Kontiotuote Oy, 
K-rauta Pudasjärvi, Niemi-
talon Juustola, Profin Oy, 
K-Supermarket Pudasjär-
vi, Pudas-Kone Oy, Neste 
Pudasjärvi, Liikennekoulu 
Kyytipojat, Esa Valli mat-
kailuyrittäjä Ylivieska, Mat-
ti Juntunen tilitoimistoyrit-
täjä Lohja, Perhemarket, 
Pudasjärven Kehitys Oy. 

Väinö ja Tyyne Lybeck olivat mielissään Pudasjärvi-lehden 
tarjoamasta huomiosta lukijoille, järjestämällä avoimien 
ovien päivän kahvitarjoiluineen. Lybeckit ovat ahkeria leh-
den lukijoita ja odottavat torstaita, jolloin pääsevät näke-
mään viimeaikaiset uutiset Pudasjärveltä. 
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Lukijoilta palautetta:
- Pudasjärvi-lehdestä on mukava lukea juttuja täältä vähän 

kauempaa, kuin Pudikselta. Pysyy ”ajan tasalla” jatkakaa sa-
maan malliin. Onnitteluni saavutuksestanne! Hilkka Roini-
nen Ylitornio.

-  Onnittelut ja kiitokset Syötteeltä. Montaa lehteä aherratte 
ja tulos on aina taattua Turusen laatua. Matti Tieksola, Syöt-
teellä vapaa-ajan asukas

-  Hienoa, että jaksatte puurtaa lehden tekemisen parissa, 
lämpimät onnittelut ja voimia lehden teon parissa edelleen. 
Jorma Kouva

-  Onnittelut Heimo ja Eila arvokkaasta työstä ja pudislaisten 
innostamisesta moneen positiiviseen asiaan. Osuuspankin 
juhlassa Rimmillä kymmenen vuotta takaperin esittelit itse-
si ja lehtesi meille silloisille kaupungin virkamies-a luotta-
musmiesjohdolle. Silloin lupasit meille ja toivoit meiltä! Nyt 
kun katsoo asiaa, rohkenen sanoa, että kumpikin on toteu-
tunut. Kiitos yhteistyöstä ja onnittelut! Vesa Riekki.

-  Kiitos isäntäväelle, oli kiva käydä Pudiksella porinoimassa 
ja seuraamassa vieraiden hyörinää sekä ihailla loppukesän 
kukkasten kauneutta. Uusittu kuistikin oli hieno, vaikka se 
melkein maksoi sirkkelissä Eilan peukun. Esteri Peltoniemi

-  Lehteä odotetaan aina ja luetaan tiiviisti. Kiitos positiivises-
ta uutisoinnista ja kuntakuvan luotsaamisesta. Tänä kesä-
nä on ollut ilahduttavan paljon kyliltäkin juttuja. Onnittelut 
koko tiimille! ”nimim. lehden lukija. 

Eero Räisänen lausui  
kirjoittamansa runon:
Ajatuksin sinun luonasi olen ystäväni,
Hiljaa sinulle puhun, vain ajatuksin. 
Et sinä ole rakastettuni. 
Olet ystävä, ihminen.
Kaukaa minulle avautuvat silmiesi kukat, 
minua hyväilee hymysi, lämmin virta.

Jalmari Lassiniemi muut-
ti Pintamolta Ruotsiin 53 
vuotta sitten. Kesällä hän 
on kuitenkin viettänyt ai-
kaansa synnyin maisemis-
sa, tosin viime vuosien ai-
kana Kurenalla tuttavalta 
vuokratussa huoneistossa. 
Jalmari kertoi tilanneensa 
Pudasjärvi-lehden ja luke-
vansa sitä viikoittain ahke-
rasti. Lehteä lukevat myös 
poikien perheet. 

Alpo Kaivorinne kertoi luke-
neensa Pudasjärvi-lehden 
alusta alkaen, eli yli 10 vuo-
den ajan, joka luvun. Vaimo 
Helena kannusti Alpoa läh-
temään tutustumaan lehden 
toimitiloihin ja -tekijöihin. 

Aili Pelttari muisteli muutaman vuoden takaista 600 sivui-
sen Pelttarin sukukirjan sivuntaittamista yhdessä Eila Lah-
tisen kanssa.

Pekka Niemitalon juuri paistamat letut riittivät koko päivän 
ajan, vaikka jossain vaiheessa oli hieman jonoakin. Kyllikki 
Hanhisuanto talkoolaisena auttamassa tarjoilussa. 

Eero 
Räisänen 

lausui runon 
”ystäväni”. 

Juhlalehdessä terveh-
dyksiä: Timo Liikanen Pu-
dasjärven seurakunta, Teu-
vo Perätalo OP Kainuu, 
Tommi Niskanen Pudasjär-
ven Yrittäjät, Mikael Pen-
tikäinen Suomen Yrittäjät, 
Marjo Kolehmainen Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjät, 
Kirsi Hanhela Pudasjärven 
Urheilijat, Kaarina Daavit-
tila emerita kaupungin-
johtaja, Terttu Savolainen 
Pohjois-Suomen aluehallin-
tovirasto, Eino Siuruainen 
emeritus maaherra, Iivari 
Jurmu lehden lukija, Pekka 
Törmänen ja Eero Hyttinen 
MTK Pudasjärvi, Tytti Tup-
purainen Oulu, Euroop-
pa ministeri, Tomi Timo-
nen Pudasjärven kaupunki, 
Sointu Veivo lehden avus-
taja/lukija sekä Antti Ran-
takangas kansanedustaja. 
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Sirkka Pohjolainen kertoi 
lukevansa Pudasjärvi-leh-
den hyvin tarkkaan ja toi-
voo sille pitkää ikää paik-
kakunnan uutisoijana. 
Avoimet ovet -päivä tarjoi-
luineen ja toimitiloihin tu-
tustumisineen oli mukava 
kokemus.

Jätevesi-ilta sai väkeä liikkeelle 
valtuustosalin täydeltä
Jätevesi-ilta keskiviikko-
na 21.8. yllätti väenpaljou-
della tilaisuuden järjestäjät 
Oulunkaaren ympäristö-
palvelut, Pudasjärven kau-
pungin ja ProAgria jätevesi-
neuvontahankkeen. Kahvia 
oli varattu 50 hengelle, mut-
ta osallistujia olikin reilut 
80 henkeä. Kaikki kuiten-
kin mahtuivat valtuustosa-
liin ja saivat istumapaikan-
kin lisätuoleja kantamalla. 
Iltaan osallistui myös noin 
50 henkilöä videon välityk-
sellä Utajärvellä ja Vaalassa. 
Koko jätevesi-illan kaksi-
tuntinen tallenne on katsot-
tavissa kaupungin YouTu-
be-kanavalla. 

ProAgrian Jätevesihank-
keen projektipäällikkö 
Merja Talvitie kertoi, että 
Jätevesien käsittely siirty-
mäaika päättyy ranta- ja 
pohjavesialueilla. Haja-asu-
tuksen jätevedet ovat kes-
kusteluttaneet vuosikau-
sia ja asiaa on vatvottu jo 
yli vuosikymmenen. Ns. jä-
tevesiasetus on tullut alun 
perin voimaan 1.1.2004. Vii-
meiset muutokset ovat tul-
leet voimaan kevättalvel-
la 2017. Toki maailma tulee 
muuttumaan tältäkin osin 
aikanaan, mutta nyt tilan-
ne lienee pysyvimmillään 
pitkään aikaan ja lopulli-
nen rajakin lähestyy pika-
vauhtia.

Haja-asutuksen, liike-
toiminnan ja maatalouden 
jätevesien käsittelyä sää-
dellään edelleen Ympäris-
tönsuojelulain nojalla. Tar-

kemmat säädökset löytyvät 
ns. jätevesiasetuksesta. 
Asumisen ja liiketoiminnan 
lisäksi myös maitohuoneen 
ja muutkin navetan jäteve-
det kuuluvat saman sääte-
lyn piiriin. Lisäksi osassa 
kuntia on voimassa olevat 
ympäristönsuojelumäärä-
ykset ja niissä voi olla tiu-
kennuksia tai muita eri-
tyismääräyksiä jätevesien 
osalta. On myös paikkoja, 
joissa jätevesienkäsittelys-
tä säädetään eläintenpitoon 
tai liiketoimintaan liittyväs-
sä ympäristöluvassa ja sil-
loin toki noudatetaan niitä, 
vaikka ne ovatkin yleensä 
asetuksen vaatimuksia tiu-
kempia.

Uudisrakentamisessa 
vaatimuksia on noudatet-
tava heti, kuten on tehty jo 
vuodesta 2004 alkaen. Ran-
ta-alueilla ja luokitelluilla 
pohjavesialueilla takaraja 
järjestelmän ajantasaistami-
selle on 31.10.2019. Muil-
la alueilla olemassa olevil-
la kiinteistöillä vaatimus on 
sidottu muihin isoihin re-
montteihin tai suuriin ve-
denkäytön muutoksiin. Isot 
remontit tarkoittavat raken-
nuslupaa vaativia perus-
korjaustyyppisiä remontte-
ja. 

Olemassa olevalla kiin-
teistöllä tulee olla joka ta-
pauksessa olla raken-
nusluvanmukainen ja 
toimintakuntoinen järjestel-
mä. Sen käytöstä ei myös-
kään saa aiheutua ympäris-
tön pilaantumisen vaaraa, 

selvitti Talvitie. 

Luotettavaa  
neuvontaa
ProAgria Oulun hallinnoi-
ma jätevesihanke välittää 
pohjoispohjalaisille kiinteis-
tönomistajille luotettavaa 
tietoa jätevesien käsittelys-
tä ja auttaa näin välttämään 
virheinvestointeja. Hanke 
edistää uuden jätevesiase-
tuksen ja ympäristönsuoje-
lulain tavoitteita sekä ottaa 
huomioon kuntakohtaiset 
käsittelyvaatimukset. 

Hankkeen neuvonta on 
tarkoitettu jo olemassa ole-
ville kiinteistöille, joilla jo 
on tai ainakin pitäisi olla 
jonkinlainen jätevesien kä-
sittelyjärjestelmä. Neuvon-
taa voivat hyödyntää sekä 
vakituiset että kesäasuk-
kaat riippumatta siitä, onko 
kiinteistöllä aikaraja järjes-
telmän uudistamiselle vai 
ei.

Hankkeen nettisivuil-
le kootaan tietoa ja linkke-
jä jätevesien käsittelystä, 
asetuksista, kuntakohtaisis-
ta määräyksistä, tutkimus-
tuloksista, alan hankkeista 
ja oman alueen toimijoista. 
Tarjolla on lisäksi netti- ja 
puhelinneuvontaa. Jätevesi-
hanke opastaa maaseudun 
asukkaita myös suunnit-
telun, laitehankintojen ja 
urakoinnin yhteiskilpailut-
tamiseen, mikä tuo kustan-
nussäästöä.

Illan aikana maankäyttö-
insinööri Markku Mattinen 
puhui kaavoituksesta, kau-
pungin viemärilaitoksien 
toimintaa selvitti tekninen 
johtaja Eero Talala, toimen-
pide- ja rakennusluvista 
puhui johtava rakennustar-
kastaja Markus Luukkonen 
ja vapautusmahdollisuuk-
sista ympäristöjohtaja Hen-
ri Pätsi. 

Yleisökysymyksiä ja 
kommentteja tuli yllättä-
vän vähän. Pätsi arveli sen 
johtuvan joko tiiviistä aika-
taulusta, tyhjentävistä esi-
tyksistä tai sitten saattoi 
jännittää päätymisestä vi-
deotallenteeseen. HT

Illan järjestelyistä vastasivat ympäristöjohtaja Henri Pätsi 
Oulunkaaren ympäristöpalveluista ja projektipäällikkö Mer-
ja Talvitie ProAgrian jätevesineuvontahankkeesta.

Jätevesi-iltaan kokoontui asiasta kiinnostuneita valtuustosalin täydeltä.
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Syötteen luontokeskukses-
sa heinäkuussa toimintansa 
aloittanut Kahvila Korppi 
järjesti avajaiset lauantaina 
31.8. Suomen luonnon päi-
vän kunniaksi. Kahvilas-
sa päivää vietettiin iloisissa 
merkeissä lettukestien, lo-
hikeittolounaan ja muiden 
tarjousten merkeissä.

Yrittäjäpariskunta Terhi 
Taikavaara ja Janne Aute-
re kertoivat muuttaneensa 
juuri Syötteelle Paltamos-
ta, jossa he toimivat aiem-
min luontopalveluyrittä-
jinä Kahvila Korpinkin 

taustalla toimivassa Taiga-
vire Oy:ssä. Yrittäjien mu-
kaan Kahvila Korppi on 
osoittautunut tarpeelliseksi 
palvelupisteeksi jo ensim-
mäisen viikon aikana. Kah-
vilassa on käynyt patikoijia 
ja maastopyöräilijöitä, joille 
on Syötteellä tarjolla hyvät 
reitit. Perheitä ja muitakin 
retkeilijöitä on ollut muka-
vasti liikkeellä. 

Kahvila Korpissa on 
mahdollisuus nauttia lou-
naskeittoa kuutena päivä-
nä viikossa. Lounaskeit-
toon kuuluu leipä ja levite 

sekä vesi, mehu ja lopuksi 
jälkiruoka. 

-Olemme saaneet hyvää 
palautetta lounaspalvelus-
ta. 

Kahvila Korpin yrittä-
jät tarjoavat kahvilapalve-
lujen lisäksi ohjelmapalve-
luja kuten virkistyspäivän 
ohjelmia ja ohjattuja luonto-
retkiä. He järjestävät myös 
työyhteisön kehittämispäi-
viä ja työilmapiiriä paran-
tavia tapahtumia. Tarkoi-
tuksemme on tarjota myös 
pikkujoulupalveluja ja so-
pivat tilatkin löytyvät. Li-

säksi vuokraamme pyöriä, 
retkeilyvarusteita, lumi-
kenkiä ja liukulumikenkiä, 
kertoivat yrittäjäpariskunta 
palveluistaan.  HT

Kansallispuistossa vietettiin Suomen luonnon päivää

Kahvila sekä luontomatkailupalveluja

Yrittäjäpariskunta 
Terhi Taikavaara ja 

Janne Autere kädessään 
Pudasjärven Yrittäjien 

toimittama kukkaonnitte-
lu. He kertoivat liittyneensä 
paikallisen yrittäjäyhdistyk-

sen jäseneksi heti 
Syötteelle muutettuaan. 

Tänä kesänä Syötteen luonto-
keskuksen läheisyyteen val-
mistunut Teerivaaran päi-
vätupa ja 4,5 kilometrin 
retkeilyreitti avattiin viralli-
sesti Suomen luonnon päivä-
nä lauantaina 31.8.

Päivän ohjelma alkoi opas-
tetulla luontomeditaatiolla. 
Mukaan lähti asiakasneuvoja 
Ismo Lammen ja puistonjoh-
taja Saara Airaksisen johdol-
la reilut 30 henkeä. Myöhem-
min tuli vielä lisää porukkaa. 
Päivätuvalle kuljettiin kol-
men kilometrin pituista reit-
tiä pitkin Teerivaaran ta-
kalenkin kautta. Polku on 
paikoin hieman haastavakin. 
Kävelyn aikana keskityttiin 
ympäröivään luontoon sekä 
omaan itseen. 

Päivätuvalle saattoi pati-
koida myös omaan tahtiin, 
lyhyempää puolentoista kilo-
metrin pitkin.

Ohjelma ja tarjoilu alkoi-
vat Teerivaaran päivätuvalla 
kello 11.30. Avajaisten kun-
niaksi Metsähallitus tarjo-
si tuvalla makkarat ja kah-
vit, joiden tarjoilusta vastasi 
Syötteen kyläyhdistys ja mu-
siikkia esitti akustisesti yhtye 
Wilsoninpinta. Ohjelmistossa 

oli tuttuja suomalaisia lauluja 
sekä yhtyeen omaa tuotantoa.

Päivän aikana Syötteen 
luontokeskuksella palveli asi-
akkaita asiakasneuvoja Annu 
Tuohiluoto normaaliin ta-
paan. Vaihtuvana näyttelynä 
luontokeskuksella on esillä 
Eeva Mäkisen näyttely ’Het-
ken valo’, joka on upea kur-
kistus kuvaajan kokemiin 
hetkiin Pohjoismaissa. 

Heimo Turunen, kuvat 
Heimo Turunen ja Antti 
Härkönen 

Opastetulle luontomeditaatio kävelylle luontokeskuksen parkkipaikalta lähti reilun 30 hen-
gen ryhmä luontokeskuksen asiakasneuvoja Ismo Lammin johtamana. 

Teerivaaran takalenkin kautta kulkeva luontopolku on pai-
koin hieman haastavakin. Kävelyn aikana keskityttiin ym-
päröivään luontoon sekä omaan itseen. 

Kesällä rakennetussa Teerivaaran päivätuvan avajaisissa 
esitti musiikkia akustinen yhtye Wilsoninpinta. Puhetta pi-
tämässä puistonjohtaja Saara Airaksinen. 

Kaupungin rakennuttama hir-
sinen yksityisen Touhula Pu-
dasjärvi -päiväkodin raken-
nus valmistui aikataulussa 
heinäkuussa ja toiminta pääs-
tiin alkamaan elokuun alusta, 
kuten oli suunniteltu. Päivä-
kodissa on nyt 25 lasta, jotka 
muodostavat kaksi ryhmää 
Pomppuset ja Hyppyset. Päi-
väkodin johtaja Mervi Kestin 
mukaan toiveissa on vielä kol-
mas ryhmä, sillä taloon mah-

Pomppuset ja Hyppyset lapsiryhmäläiset yhteiskuvassa henkilökunnan Marjo Iinattinie-
men, Mervi Kestin, Katariina Moilasen, Anna-Riikka Huhdan ja Jonna Keräsen kanssa. 

Piirtämiseen syventyneinä Elvi, Lilja-Julia ja Vilja. 

Touhula Pudasjärvi -päiväkodissa alkoi toiminta elokuun alusta
tuu reilut 50 lasta. 

-Alkuun on ollut tutustu-
mista niin kasvattajiin kuin 
lapsiinkin. Päiväkoti on seik-
kailu- ja kieliteemainen, jota 
toteutetaan suunnitelmalli-
sesti monissa arjen tilanteissa. 
Elokuussa on ehditty toteut-
taa myös metsäretki ja käyty 
tutustumassa lähellä olevaan 
Rajamaanrantaan. 

Päiväkoti on avoinna kello 
6.30-17. Päiväruoka tulee Hir-

sikampukselta. Aamupuuro 
valmistetaan itse, välipalat ja 
lisukkeet hankitaan tukusta. 

Lasten vuorovaikutustaito-
ja kehitetään lukuhetkien, lo-
rujen ja laululeikkien kautta. 
Eläytyminen, leikki, huumori 
sekä hyvien tapojen opettelu 
vahvistavat lasten kielen käyt-
tötaitoja.

-Touhulassa näemme koko 
päiväkotipäivän arvokkaana 
ja merkityksellisenä, ja hyö-
dynnämme arjen tilanteet op-
pimiseen ja kasvatukseen. 
Toimintaa suunnitellessam-
me otamme huomioon kaik-
ki päiväkodin tilat sisällä ja ul-
kona, kuten myös päiväkodin 
ulkopuoliset ympäristöt. In-
nostamme lapsia liikkumaan 
monipuolisesti ja luovasti pit-
kin päivää. Touhulassa teh-
dään yhteistyötä paljon myös 
vanhempien kanssa esimer-

kiksi järjestämällä vanhempi-
en kahvituksia kuukausittain, 
selvitti Kesti. 

Päiväkodissa työskentelee 
johtajan lisäksi yksi varhais-
kasvatuksen opettaja ja kak-
si varhaiskasvatuksen lasten-

hoitajaa. 
-Henkilökunnan rekrytoin-

ti on onnistunut hyvin ja kun 
lapsimäärä kasvaa, on tiedossa 
henkilö jo töihin, kertoi Kesti. 

Avoimet ovet järjeste-
tään keskiviikkona 25.9. kello 

14.30-17.30, jolloin kaikilla asi-
asta kiinnostuneilla on mah-
dollisuus tulla tutustumaan 
Touhula Pudasjärven toimin-
taan, toivottaa Kesti. 

Heimo Turunen
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Metalliliiton Oulu-Lappi 
alueen nuorisojaosto sai tors-
taina ja perjantaina 22.-23.8. 
vieraakseen saksalaisen am-
mattiliiton IG Metallin nuo-
risojaoston. Tutustumismat-
kat ovat olleet Metalliliitossa 
perinne ja nyt ensimmäistä 
kertaa vierailu saatiin myös 
pohjoiseen. Oulu-Lappi alu-
een nuorisojaosto teki pää-
töksen yhdessä kokoukses-
sa, että IG Metall pitää saada 
vierailulle pohjoiseen. Työtä 
se vaati, että näin tapahtui, 
mutta kun se oli jo tavallaan 
päätetty järjestää Pohjois-
Pohjanmaalle. Koko poru-
kan koostumus oli kymme-
nen saksalaista ja yhdeksän 
suomalaista.

Pohjoisen minitour alkoi 
torstaina Oulussa. Porukka 
saapui alkuillasta Ouluun ja 
tarkemmin Toppilan kiipei-
lykeskukseen. Suomalaiseen 
tapaan kunniavieraat sauno-
tettiin hyväksi ja myös pal-
ju oli käytössä. Ilta sujui var-
sin mukavissa merkeissä ja 
aamun vierailu Nokian net-
worksin teleasematehtaal-
le pysyi mielessä ja rauhoitti 
vähän juhlatunnelmaa.

Perjantai oli sitten se var-
sinainen vierailupäivä. Aa-
mulla saavuimme Nokial-
le aamulla ja päivän ohjelma 
alkoi Nokian yrityksen esit-
telyllä. Seuraavana esittelys-
sä oli tulevaisuuden 5G-tek-
nologia, joka kuulosti olevan 
Nokialla jo hyvin hanskassa. 
Suurimpana kehityksen as-
keleena on lähetinlaitteiden 
fyysisen koon pienentämi-
nen. Mutta se tulee tapahtu-
maan, esittelijä vakuutti. 5G 
aaltojen huonopuoli on lyhyt 
kantomatka. Esittelijä mai-
nitsi, että on maita, joihin jo 
toimitetaan 5G-kalustoa. Pu-
helinten valmistajilta on tul-
lut markkinoille malleja, jois-
sa on valmius käyttää suurta 
tiedonsiirtonopeutta.

Nokian tehtaalla kä-
vimme myös tutustumas-
sa tehtaan tuotantoon. Teh-
dasympäristö oli erittäin 
siisti ja hyvin järjestelmäl-
linen. Huomasin, että jopa 
roskalaatikoille oli teipat-
tu lattiaan omat paikkansa. 
Tämä jos jokin, kertoo sii-
tä ajattelusta, että järjestyk-
sessä oleva työympäristö on 
tärkeää ja vaikuttaa yrityk-

Ammattiliittovieraita Saksasta 

Me rakastuttiin tähän maahan 
- Suomi on niin kaunis 

Nokialla otettu yhteiskuva.

Vieraat olivat vaikuttuneita Kontion tehtaan koosta sekä siitä, kuinka hyvä materiaali puu 
on rakennusmateriaalina.
sen toimintaan positiivisesti. 
Myös tiimitoiminta oli viety 
pitkälle ja kaikki asiaan kuu-
luvat infotaulut olivat selkei-
tä ja ajan tasalla.

Puu on erinomainen 
rakennusmateriaali
Nokian vierailun jälkeen 
suunnaksi otettiin Pudasjär-
vi. Tunnin ajomatka oli mo-
nelle kaivattu tauko ja usea 
käyttikin ajan varsin tehok-
kaasti hyödykseen nukku-
malla. Porojakin nähtiin 
matkalla ja tämä oli saksa-
laisille varsinainen elämys. 
Riemunkiljahduksia kuului 
autossa "look at reindeer".

Pudasjärvellä ohjelma al-
koi Kontiotuotteen ruoka-
lasta. Mainiota kotiruokaa 
tekevä Eini, odotti meitä saa-
puvaksi puoliltapäivin. Täs-
sä vaiheessa olimme hiukan 
edellä aikataulua ja se olikin 
hyvä asia. Tarjolla oli jauhe-
lihakeittoa, rössykeittoa sekä 
porukassa oleville vegeta-
risteille löytyi myös erittäin 
hyvää syötävää. Moni sanoi 
minulle, "teillä on parempi 
työpaikkalounas kuin meil-
lä." Tämä on varmasti täy-
sin totta.

Syötyämme oli vuorossa 
tehdasvierailu. Kontiotuot-
teen työnantajanedustajan 
esittelijöinä toimivat ansiok-
kaasti Timo Pesiö sekä Kati 
Moilanen. Tehdasvierailun 
aikataulusta johtuen, pää-
paino vierailussa oli hirren 
valmistus. Kuinka lankut 
lajitellaan ja jatketaan sor-
mijatkosliitoksilla 12 met-
risiksi. Sitten ne liimataan 
hirsiaihioiksi, höylätään hir-
siprofiiliin, sekä katkotaan ja 

salvetaan piirustuksien mu-
kaiseksi. Vieraat olivat vai-
kuttuneita tehtaan koosta 
sekä siitä, kuinka hyvä ma-
teriaali puu on rakennusma-
teriaalina.

Tehdasvierailun jälkeen 
Timo vielä esitteli Kontion 
omistuspohjan, taloudellisia 
lukuja, toimintaa yleensä-
kin ja minkälaisia rakennuk-
sia Kontio on toimittanut 
Suomeen, kuin myös ulko-
maille. Esitellyt rakennuk-
set olivat niin julkiseen käyt-
töön kuin myös yksityisten 
henkilöiden rakentamia. 
Täytynee sanoa, että Kon-
tio on toimittanut asiakkail-
leen kauniita ja käytännölli-
siä rakennuksia. Puun hyvät 
ominaisuudet rakennusma-
teriaalina käytiin myös pe-
rinpohjaisesti läpi. Eihän pa-
rempaa materiaalia olekaan! 
Yksi sanoikin; kunhan mul-
la on tarpeeksi rahaa, raken-
nan hirsitalon. Kehotimme 
työsuojeluvaltuutetun kans-
sa ottamaan yhteyttä pank-
kiin ja sen jälkeen Kontion 
myyjään. 

Hirsikampus ihastutti
Tästä siirryimmekin seuraa-
vaksi Hirsikampukselle. Jo 
pihalla rakennuksen koko 
herätti vieraissamme kiin-
nostusta ja ihastusta. Pu-
humattakaan siitä, että vai-
kea on enää ekologisemmin 
rakentaa. Hirsikampuk-
sen vierailun vetäjinä toi-
mivat Ulla-Maija Paukkeri 
sekä teknisenä asiantuntija-
na Timo Pesiö. Vierailu oli 
aikaisempiin verrattuna var-
sin leppoisa. Vieraat kyseli-
vät, katselivat, ihastelivat ja 

keskustelivat toisten kanssa 
hyvin vapaasti. Näin saim-
me monet pohtimaan myös 
sitä, pitäisikö heilläkin alkaa 
edistämään hirsirakentamis-
ta asuinpaikkakunnallaan. 
Saksassa on vihreäajatus he-
rännyt varsin voimakkaasti 
ja tähän ajatukseen ekologi-
nen rakentaminen sopii kuin 
nakutettu. Joukossa oli myös 
Suomen kuntapolitiikassa 
toimivia henkilöitä. Monen 
kunnan ongelmat ovat juu-
ri samat kuin Pudasjärvellä, 
ei ole rahaa ja rakennukset 
ovat käyttöiän päässä, tai jo 
vähän sen yli.

Saksalaiset nuoret olivat 
todella otettuja siitä, että oli-
vat päässet Suomeen vierai-
lulle. Myös järjestelyt olivat 
olleet loistavat. Matkan he 
aloittivat Helsingistä ja kä-
vivät matkan aikana Salossa, 
Tampereella ja Jyväskylässä. 
Matkan järjestelyt hoitivat 
Teollisuusliiton työntekijät, 
sekä alueelliset nuorisojaos-
tot.

Parasta tehtiin pikkurahal-
la ympäri Suomea ja onnistu-
neesti. Kun kysyin heiltä; tyk-
käsittekö käydä Suomessa? 
Vastauksena kuulin monel-
ta, että "me rakastuttiin tähän 
maahan. Suomi on niin kau-
nis ja saimme nähdä niin pal-
jon". Haluankin kiittää vielä 
kaikkia järjestelyyn osallistu-
neita tahoja, sekä vieraitam-
me. Thank you!

IG Metall
IG Metall on saksalainen 
ammattiliitto, jonka esiaste 
on perustettu vuonna 1890. 
Nykyisen kaltainen organi-
saatio on perustettu 1949, 
jolloin nimeksi otettiin In-
dustriegewerkschaft Metall. 
Suomeksi tämä tarkoittaa 
"Teollinen ammattiliitto me-
tallityöntekijöille". 

Ammattiliittona IG Me-
tall on Saksan suurin ja sa-
malla se on Euroopan suurin 
teollinen ammattiliitto. Jäse-
niä heillä on 2,26 miljoonaa. 

Antti Tihinen
Ensi viikon lehdessä on jat-
kona katsaus Saksan ja 
Suomen työmarkkinoiden 
eroihin sekä ammattiyhdis-
tysaktiivi Carlos Frankin 
haastattelu. 

Hyvinvointivaliokunta piti kokouksen tiistaina 20.8. 
Pudasjärvellä on vuoden 2019 alusta otettu käyttöön 

varhaiskasvatuksen palveluseteli. Paikkakunnalla toimii täl-
lä hetkellä kaksi yksityistä päiväkotia, joihin kuntalaisilla on 
mahdollista hakea lapselleen hoitopaikkaa palvelusetelin 
avulla. Touhulan hirsinen päiväkoti sijaitsee aivan Pudasjär-
ven keskustassa. Päiväkoti on seikkailu- ja kielipainottei-
nen. Naperolinnan ryhmiksessä lapselle tarjotaan kodin-
omaista varhaiskasvatusta. Päiväkodin toimintaan kuuluu 
viikoittaiset retket luontoon, uimahallikäynnit, elämysten 
tarjoaminen lapsille poroajeluilla ja eläinpuistokäynneillä, 
maatilavierailut ym.

Pudasjärven kaupungissa toimii tällä hetkellä neljä päivä-
hoidon yksikköä, joita ovat Pikku-Paavalin päiväkoti, Kipi-
nän ryhmäperhepäiväkoti, Koivutien ryhmäperhepäiväko-
ti ja Syötteen perhepäivähoitoyksiköt. Lisäksi päivähoitoa 
tarjoaa seitsemän perhepäivähoitajaa, jotka hoitavat lapsia 
omassa kodissaan ja kaksi perhepäivähoitajaa toimii lasten 
kodeissa. Elokuussa 2019 kunnallisessa päivähoidossa oli 
193 lasta. Yksityisen palvelun piirissä oli 40 lasta, sekä kol-
me lasta muilta kunnilta ostetuissa palveluissa.

Kesäkuun kokouksessaan hyvinvointivaliokunta ohjeis-
ti varhaiskasvatusta selvittämään nykyisin käytössä olevan 
laadunarvioinnin sopivuutta nykyisiin säädöksiin, työnte-
kijöiden itsearviointiin sekä asiakkailta saatuun palauttee-
seen peilaten. Pikku- Paavalissa on toteutettu kysely van-
hemmille toukokuussa 2019. Yleisarvosanaksi toiminalle 
annettiin 4,6 (asteikko 1-5). Erityisen hyvänä arvioitiin päi-
väkodin ohjatun toiminnan määrää ja toiminnan monipuo-
lisuutta. Avoimissa kysymyksissä erityistä kiitosta sai hen-
kilökunta työstään sekä hyvästä ilmapiiristä. Sähköiset 
palvelut ja lasten erityistarpeiden huomioiminen sai suurta 
kiitosta. Kyselyn perusteella myös kehitettäviä asioita nou-
si esille kuten vanhempien osallistaminen.

Alijäämäisestä tuloksesta johtuen vuoden 2020 talous-
arvion laadintaan on kaupunginhallitus asettanut 1,3 pro-
sentin säästötavoitteen. Hyvinvointi- ja sivistystoimessa 
tämä tarkoittaa 250 000 euron säästöjä. Toiminnan ja ta-
louden haasteita tulevaisuudessa ovat varhaiskasvatuksen 
puolella hoitopaikkatarpeen lisääntyminen, tilapäisryhmät 
ja Syötteen alue, perusopetuksen oppilasmäärät, toisen as-
teen koulutuksen mahdolliset muutokset, liikuntapaikko-
jen määrä ja laatu sekä tilamuutokset sivistyspalveluissa. 

Hyvinvointivaliokunta keskusteli asetetusta säästöta-
voitteesta. Esille nostettiin säästötavoitteina mahdollisen 
jäähallin rakentaminen ja sen kustannukset nyt ja tulevai-
suudessa. Tyhjilään olevan maneesin käyttömahdollisuus 
tähän tarkoitukseen oli pohdinnan aiheena. Henkilöstö-
resurssit, Syötteen koulun tilanne sekä liikuntapaikkojen 
ylläpitokustannukset esitettiin tarkasteltavaksi mahdollisia 
säästötoimia pohtiessa. Valiokunta ohjeisti hyvinvointi- ja 
sivistystoimen viranhaltijoita ottamaan huomioon esitetyt 
mahdolliset säästötoimenpiteet talousarviota suunnitelta-
essa. Tavoitteena on, että toiminta-alueilta haetaan säästö-
jä, jotka eivät ”lamauta” toimintaa. Unohtamatta ennalta-
ehkäisevän toiminnan merkitystä.

Peruskoululaisia, eskarit mukaan luettuna, aloitti yh-
teensä 938 oppilasta. Esiopetuksessa kouluilla aloitti 69 
eskaria ja Pikku- Paavalin päiväkodissa 12. Ekaluokkalaisia 
aloitti 93. Pudasjärven lukiossa aloitti tänä vuonna 40 en-
simmäisen vuoden opiskelijaa, mikä on 15 opiskelijaa vä-
hemmän kuin viime syksynä. Lukion opiskelijamäärä on 
125. OSAO:lla on 168 oppilasta. Kuluvana syksynä aloit-
ti 44 uutta opiskelijaa. Uudet rehtorit aloittivat toimintan-
sa, Kipinässä Anne Punkeri, Sarakylässä Elina Jylhänlehto ja 
Lakarilla Jussi Kolu. Syötteen koulun tulevaisuuden selvit-
telyä jatketaan syksyllä. 

Valiokunnan keskustelussa nousi esille koulunuoriso-
työntekijän toimen tulevaisuus. Toiminta on saanut run-
saasti positiivista palautetta ja on erittäin toivottavaa, että 
tätä toimintaa voidaan jatkaa myös tulevaisuudessa. Tällä 
hetkellä koulunuorisotyöntekijän palkkauksen mahdollis-
taa siihen myönnetty hankerahoitus.

Sointu Veivo 
hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

Hyvinvointi-
valiokunnassa 

varhaiskasvatusta ja 
säästötavoitteita
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Lähes 30 tapahtumaa

Yhteisöllisyys toteutui Meidän Pudasjärvi-päivässä

Liki 30 eri tapahtuman Mei-
dän Pudasjärvi-päivä hui-
pentui torstaina 29.8. kau-
pungintalossa pidettyyn 
ohjelmalliseen iltaan. Päiväl-
lä oli ollut kaupungintalos-
sa avoimet ovet, jossa muun 
muassa kaupunginjohtajan 
työhuoneeseen pääsi vapaasti 

ja sai kuulla esittelyn kaupun-
ginjohtajan monipuolisesta 
työstä. Kaupungintalon edes-
sä Oulunkaaren perhepalve-
lut esittelivät toimintaansa 
ja sai suunsa makeaksi sekä 
nuolta pyöräyttämällä sai 
mukaansa elämänohjeita. 

Illalla oli kaupunginta-

Imitaattori Matti Patronen hauskuutti valtuustosalin täyteistä yleisöä esityksellään.

Tapahtumatuottaja Marjut Järvinen valmistelemassa illan 
ohjelmaa ennen kaupunginjohtajan Tomi Timosen puheen 
vuoroa. 

Kaisa Nivala saamassa kaupungintalon edustalla tietoa 
Oulunkaaren perhepalveluista. Tietoa jakamassa olivat 
lastenvalvoja Meri Malmberg ja sosiaaliohjaaja Kaija Ke-
husmaa-Lehtola. Kyselyyn vastaamalla osallistui arpajai-
siin ja edessä olevaa nuolta pyöräyttämällä sai heiltä elä-
mänohjelappusen. 

Kurenalus-kierros musiikin 
parissa - Marko Väyrynen ja 
Markku Kemppainen esitti-
vät finnhitsejä ja kotiseutu-
aiheisia kappaleita ympä-
ri keskustaa, muun muassa 
torilla, S-Marketissa, Raja-
maanrannassa, kirjakau-
passa, K-Supermarketissa, 
kirjastossa ja lopuksi kau-
pungintalossa.

Meidän OSAO:ssa oli mahdollisuus tutustua oppilaitokseen. Prosessihallin pihalle oli val-
mistunut toisen luokan oppilaiden Tiia Tikkasen ja Jyri Niskasen oppilastyönä traktorin 
peräkärryn alustalle, pyörien päälle sauna, johon kylpemään olivat kutsumassa OSAO Pu-
dasjärven johtaja Keijo Kaukko ja saunan rakentamistyön ohjaaja Hannu Kinnunen. Sau-
na on viety Iijoen rantaan OSAOn grillikodan yhteyteen. 

Valtuustosalin pöydät ja tuolit oli järjestelty viihtyisiksi ryhmiksi. Tässähän olisi mallia py-
syväänkin sijoitteluun, joku osallistujista huomautti. 

Kirjakaupassa oli Pudasjärvi-päivän tapahtumiin kuuluva-
na punainen lanka -virkkaus- ja kudontatapahtuma. Neulo-
massa Marja Tiitta ja Paula Vähäkuopus.

lossa Taidonkorjuuilta, jot-
ka sisälsivät Taitomessut, 
Sankarityöpajan, Pudasjärvi-
tuotekilpailun tulokset sekä 
imitaattori Matti Patrosen 
-shown. Tilaisuuteen oli val-
tuustosali järjestelty uudella 
ja viihtyisällä tavalla ja tilai-
suus kokosikin valtuustosalin 
täyteen ihmisiä. 

Paljon palautetta  
kuntalaisilta  
– pääosin myönteistä
Tilaisuuden avasi kaupungin-
johtaja Tomi Timonen. Hän 
kertoi, että kaupungin tapah-
tuma-teemapäivää on valmis-
teltu huolellisesti ja valmiste-
luihin oli otettu mukaan myös 
kuntalaiset. 

-Voidaan sanoa näin päi-
vän päätteeksi, että järjeste-
lyissä on onnistuttu erinomai-
sesti. Päivän ohjelma on ollut 
monipuolinen ja yhtenä pää-
tavoitteena ollut yhteisölli-
syys näkökulma on toteu-
tunut. Kaunis ja lämpöinen 
päivä tosin vaikutti omalta 
osaltaan sen, että ulkoilmati-
laisuudet vetivät väkeä eni-

ten, totesi Timonen.
Hän iloitsi erityisesti Siu-

ruan kylän historiankirjan 
valmistumisesta, jonka teke-
minen oli sisukkaille siuru-
alaisille 10 vuoden urakka. 

-Historia kertoo juurista, 
jonka pohjalle on nyt vakaa 
pohja suunnitella tulevaakin.

Timonen kertoi kuntalais-
kyselystä, jota on toteutettu 
muun muassa Pudasjärven ja 
Sarakylän markkinoilla. Siitä 
on tullut noin 600 vastausta ja 
asukkailta suoraa palautetta, 
jotka auttavat kaupungin toi-
mintojen kehittämistä tulevai-
suudessa. 

-Kyselyn vastauksista il-
meni, että asukkaat ovat var-
sin tyytyväisiä elämiseen 
paikkakunnalla. Hommat ja 
peruspalvelut toimivat sekä 
Syöte kehittyy matkailu- ja va-
paa-ajan asuntoalueena. Toi-
vomuksina oli muun muassa 
Kurenalan kyläkuvan siisti-
mistöitä, vanhojen rakennus-
ten purkamista (jota on toteu-
tettukin).

Kehittämiskohteina toi-
vottiin jäähallin pikaista ra-
kentamista, kesäteatteriin 
kattoa, lisää tapahtumia, si-
vukylien tiet kuntoon, Iijo-
kea tulisi hyödyntää nykyistä 
enemmän, työpaikkoja nuoril-
le, Iijoen sillalla kauniin joki-
näkymän peittävien kaiteiden 
purkamista ja pankin aukiolo-
aikojen lisäämistä. 

-Hyvin kuvaavia olivat 
seuraavat palautteet: ”Hyvä 
täällä on elellä” ja ”Ei ole tar-
vetta lähteä muuanne”. 

Timonen lupasi, että ke-
hittämiskohteisiin tullaan 
puuttumaan. Ensimmäisenä 
konkreettisena toimenpiteenä 
keskustaan on hankittu viisi 
uutta roska-astiaa muun mu-

assa pyöräteiden varrelle. 
Puheensa lopuksi Timonen 

esitteli kaupungista kertovaa 
”Järjen äänellä”-markkinoin-
tivideota, joka julkistetaan 
myöhemmin syksyllä. Vi-
deossa kerrotaan havainnolli-
sesti, miksi Pudasjärvelle kan-
nattaa tulla ja täällä asua!

Illan aikana julkistettiin 
Pudasjärven tuotekisan tulok-
set ja jaettiin palkinnot – siitä 

on juttu toisaalla lehdessä. 
Haukiputaalta saapuneen 

imitaattori Matti Patrosen esi-
tys päätti illan. Esityksessä kä-
siteltiin ihmiselämän asioita 
hyvin laajasti. Ohjeita tuli, mi-
ten Pudasjärven kaupungin 
toimintaan saadaan elävyyttä. 
Kosketeltiinpa hänen esityk-
sessään, miten hampaat harja-
taan. Kaikilla riitti hauskaa hä-
nen esityksensä aikana. HT
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Rajamaanrannan 
kahviloissa runsaasti kävijöitä

Pudasjärvi-päivän suosi-
tuin käytipaikka oli Raja-
maan rannassa toiminut 
laiturikahvio ja kulttuuri-
kahvila, jotka hellesäällä 
saivat suuren suosion. Ar-
violta 300 henkeä vieraili. 
Laiturikahvilassa oli esil-
lä kaikki kesän aikana lä-
hetetyt Meidän Pudasjär-
vi-postiterveiset. Monien 
tärkeiden asioiden joukos-
ta erityisen paljon huomio-
ta saivat paikalliset ihmiset, 
luonto ja sillankaiteet. 

Päivän aikana luvattiin 
näihin kolmeen asiaan pa-
neutua tarkemmin. Iijoen 
sillankaiteille ei voida teh-
dä mitään. Vaikka joki ei 
näy autoilijoille, on se edel-
leen paikallaan ja maisema 
yhtä kaunis kuin ennenkin. 

Laiturikahvilaan kutsut-
tiinkin ihmisiä jakamaan 
tuon kauniin maiseman ja 
samalla kertomaan oman 
jokitarinan; mitä joki mer-
kitsee – vai merkitseekö 
mitään? Onko joki osa sie-
lunmaisemaa? Onko joki 
turvallinen vai pelottava? 
Milloin joki on parhaim-
millaan, pahimmillaan tai 
kauneimmillaan? Kaik-
ki laiturilla kerrotut tarinat 
taltioitiin videolle.  

Laiturin yläpuolella toi-
mineessa Kulttuurikahvi-
lassa oli väkeä niin paljon, 
että tarjolla olleet makeat 
ja suolaiset leivonnaiset eri 
kulttuureista menivät lop-
puun nopeasti. Välillä oli 
myös musiikkiesityksiä! 

Laiturikahvilaan kutsuttiin ihmisiä jakamaan Iijoen kauniin maiseman ja samalla kerto-
maan omia jokitarinoita, jotka videoitiin. Vasemmalla nuoriso sai vinkkejä kalastuksesta. 

Hellesää suosi kulttuuri-
kahvilan toimintaa Raja-

maanrannassa. 

Kulttuurikahvilan makeat ja suolaiset leivokset eri kulttuu-
reista menivät nopeasti loppuun. 

Hyvin suosittu kulkuväylä on aikanaan ollut pitkospuut, van-
halta nimeltä porrastus. Ne oli tehty soiden ja rämeiköin halki 
ja olivat entisajan valtaväyliä. Ehkä tunnetuin reitti Sarakylään 
tuli Ranualta Mainioon, Sarajärven Pohjoisrannalle. Miksi sitten 
sinne? Aikanaan sinne Metsähallitus rakensi talon metsänvarti-
jalle, kuuluihan metsät valtiolle, Ranuan hoitoalueeseen ja met-
sänvartijan täytyi saapua sieltä suunnalta. Myös ihmisillä oli sil-
loin heinätyöt soilla ja vesistöjen varsilla. Kesäisin oli helpompi 
mennä niityille heinän tekoon. Melkoinen urakka oli puiden 
veistäminen tasapintaiseksi, jotta paremmin pysyi puiden päällä 
kävelijä, kaksi veistettyä rinnakkain. Alle poikkipuu, jotta puut 
pysyisivät pinnalla ja jotta puut pysyisivät rinnakkain, ne pantiin 
puutapeilla kiinni aluspuihin. 

Kuinka helppo niitä oli tallustella esimerkiksi sen ajan ken-
gillä. Ne olivat ykspohjaset nahkakengät, siis ei pohjassakaan 
kumia. Saattoipa monen jalka lipsahtaa puulta ilman keppiä. 
Mutta ne saappaat olivat veden pitäviä ammattisuutarin om-
pelemana. Ei silloin taidettu tehdä tanssiretkiä näitä reittiä pit-
kin. Miten se olisikaan onnistunut pyhävaateissa ja kenkiä ei 
ollut sellaiseen tilaisuuteen sopivia. Matkat olivat pitkiä ja hi-
daskulkuisia, mutta useamman päivän kyläreissu onnistui. Sillä 
reissullahan saattoi vapaa ihminen rakastuakin. Tulipahan mu-
kava kotimatka ja ajatukset kirkkaat. Seuraava reissu saattoi 
olla jo kosiomatka, mitä sitä viivyttelemään. Kuinka se yhtei-
nen matka sitten sujui, kun täytyi kävellä rinnakkain. Nuori sul-
hasmies tarpoi tietenkin pitkospuiden vierellä ja morsian puita 
pitkin. Taisi siinä miehen käsi liikkua naisen vartalolla mones-
sa paikassa.

Kyllä luonto järjestää monenmoisia ihmisten tapaami-
sia, mutta ei tuohon aikaan kuljettukaan kello kourassa, ei ol-
lut mikään niin päivän päälle. Tällaisilla valtaväylillähän liikut-
tiin vain kesäisin. Talvireitit kulkivat usein eri paikoista ja niissä 
oli usein tehty kapulasilta, jotta talvella pääsi, jos maa ei routi-
nut. Näin liikennöitiin tuohon vanhaan hyvään aikaan. Kun itse-
kin olen kulkenut vanhan ajan reittejä, käteen otettiin sopiva 
keppi kolmanneksi jalaksi tueksi kulkemisen helpottamiseksi. 
Usein olikin polun päässä sopivia keppejä valmiina käyttöön. 
Kun tämän päivän luontopolkuja kuljeksii, niin reitillä on kaksi 
leveää lankkua ja vielä kyllästettyjä, jopa on hyvä tallustella. Ei 
tarvitse apukeppiä kolmanneksi jalaksi, vaikka lepsahtaa pyllyl-
leen se hiukan peppulihaksiin käy. Toisin kun vanhoissa liukas-
tui, niin siinä häntäluu kipeytyy moneksi kuukaudeksi. Me kun 
olivat epätasaiset ja saattoipa joku oksan tynkä sattua vielä so-
pivasti kohdalleen.

Kun patikoi luontopoluilla näkee usein pitkospuita katken-
neena. Tuli mieleen ajatus, olisiko karhu vaeltanut, kun oli var-
kain katsellut retkeilijöiden patikoivan. Siinä tallustellessaan 
kai nousi kahdelle jalalle ja siinä lankku katkesi satojen kilo-
jen painosta. Halusi kai matkia ihmisiä, kukapa tietää. Nyt ra-
kennetaan vaellusreiteille hyvät pohjat kulkijoille. Ei tarvitse 
kuin tukevat jalkineet jalkaan. Osa reiteistä on maastopyöril-
lä ajettavia ja harrastus vain lisääntyy. Ainoa varjopuoli nykyi-
sissä pyörissä on, ei saata ottaa tyttö-ystävää pyörän tangol-
le tai tavaratelineelle saatille lähtiessä. No, nyt on nelirattaisia 
kulkuvälineitä. 

Sarakylän kyläseuran rakentama luontopolku on nyt retkei-
lijöiden käytössä. Retki se on 2,5 kilometrin pituinenkin, pit-
kän matkaa pitkospuita ja loput sorapintaa. Saa istahtaa välille 
tehdylle istuimille, seisahtaa onkilaiturille tai pulahtaa uimaan. 
Sitten laavulle lepäämään ja makkaran paistoon, retkeilijällä-
hän on eväät matkassa. Kun ottanut vaikkapa pienet torkut, 
niin matka jatkuu kaarisillalle ja voi katsoa soutaisiko joku alit-
se. Jonkun matkan kuljettuaan tulee taas istuimet jalkojen le-
puuttamista varten ja saa katsella vaikka sorsien uiskentelua. 

Kun jatkat matkaa vanhaa karjapolkua, käyt vielä mutkan 
Juutislammin rannalla, niin tulet maantien viereen. Siitä voit 
vaikka liftata tornin pysäkille, jos väsyttää. Ei tarvitse niellä ko-
van liikenteen pölyä. Nimen voit kirjoittaa laatikossa olevaan 
vihkoon. Näin matka on kuljettu. Ei ollut ennen vanhaan nimi-
kirjoitusvihkoja. Kiva niistä olisi lukea kom-
mentteja, mentiin niitylle, tultiin Sarakylään 
isoihin seuroihin, tästä kulki juuri rakastu-
neet tai vain satunnainen kulkija. 

Nauttikaa luontoretkistä!

Kauko Kuukasjärvi

Tässä pitkospuut ja 
hyvää vuosipäivää

Kauko Kuukasjärvi piti Sarakylän 
Vattumarkkinoilla perinteiseen tapaan pakinan. 

Aiheena oli tällä kertaa pitkospuut. Olemme 
julkaisseet Pudasjärvi-lehdessä Kaukon pakinat 

viime vuosina, niin nytkin.

Järjestäjinä olivat Pudasjär-
ven maahanmuuttajat yh-
teistyössä kaupungin mo-
nikulttuurisen työn kanssa. 

Kalakaverit Iijoelle neu-
voivat laiturilla kalas-
tusvälineiden tuunausta, 
heittokalastusniksejä ja ran-
taongintaa. Erityisesti lap-
set tykkäsivät kalojen on-
kimisesta. Järjestäjänä oli 
kaupungin liikuntapalve-
lut. 

Köksää ja patikointia Hirvaskosken koululaisilla

Valinnaispäivä hevostallilla 
Kävimme Sanna Loukusan tallilla perjan-
taina 30.8. Parasta siellä oli se, että saim-
me hoitaa hevosia, saimme jopa harjata ja 
letittää ne. Tällä kertaa siellä ei kuitenkaan 
ollut mahdollisuutta ratsastaa, mutta se ei 
haitannut, koska tärkeintä oli, että saim-
me mahdollisuuden päästä hoitamaan ja 
katsomaan hevosia. Hevoset olivat ihania, 
reippaita, rauhallisia ja kauniita. Opimme 
mm. kavioiden ja suitsien puhdistamis-
ta, sekä hevosten hoitoa. Söimme koulul-
ta ja kotoa saatuja eväitä. Kaikilla oli tosi 
hauskaa hevosten kanssa. Sää oli parhaim-
millaan ja hevoset nauttivat! Kiitos kivas-
ta päivästä! 

Saana Kosamo ja Anita Ervasti

Hirvaskosken koulu 5.-6.-luokkalaisilla on kerran kuukaudessa 
valinnaispäivä. Silloin opitaan erilaisia asioita monissa ympäris-
töissä. Elokuussa oli tarjolla kalaretki, hevosten hoitoa tai tutki-
muspäivä koululla. Tulossa on patikointia, maastopyöräilyä, fris-
beegolfia, köksää, kuvista, teknistä työtä ja sisäpelejä. Talvella on 
hiihtoretki, pilkkiretki ja jääpelejä. Kaikki Hirvaskosken oppilaat 
käyvät myös laskettelemassa. Kotiseutumme Pudasjärven hienos-
ta luonnosta ja harrastusmahdollisuuksista kannattaa nauttia! 

Kalaretki
Aamulla lähdimme taksilla Ohtoselle. Kun 
pääsimme perille, niin kävelimme 1,5 km 
lammen rantaan. Ohtosella nakkasimme re-
put vanhan kämpän paikalle ja aloimme ka-
lastaa. Muutama poika upposi polvia myö-
ten suonsilmään, kun kiersimme lampea. 
Kalojakin lähti, lukumäärä jääköön salai-
suudeksi. Eniten sai ope, mutta niitä ei las-
keta, koska hän vain onki. Sen jälkeen teim-
me nuotion ja aloimme kuivattelemaan 
vaatteita. Paistoimme makkaraa ja vaahto-
karkkeja. Tuomas otti Dronella kuvia. Ruo-
kailun jälkeen lähdimme takaisin koululle ja 
sen jälkeen kotiin. Oli mukava päivä. 

Jarko Vääräniemi ja 
Tuomas Pyykkönen
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Maarit Kokko karaokemestariksi Venetsialaisissa

esiintymisellä ja äänen käyttö 
oli hallussa. Kappaleet olivat 
melodisesti haastavia, joista 
Maarit selvisi varmalla esiin-
tymisellä. 

Toiseksi selvisi Eero Juu-
rikka ja kolmannen palkin-
non pokkasi Markku Vitikka 
Iistä. Neljäs oli Risto Luokka-
nen, viides pudasjärveläissyn-
tyinen Tarja Perttunen Iistä ja 
kuudesta urheiluseuran toi-
minnassakin aktiivisesti toi-
miva Arto Kuurola. Palkinto-
jen jaon jälkeen Eero Juurikka 
halusi laulaa vielä Maaritin 
kanssa Armi&Dannyn laulun 
”Tahdon sulle olla hyvin hellä”. 

Monipuolista  
ohjelmaa
Ulkona pihalla hikimajan sei-
nustalla toimi ruokaravinto-
la, josta sai ostaa paikallisen 
Niemitalon Pekan ja Akin val-
mistamat ateriat. Tarjolla oli 
liha- sekä kala-annokset lisuk-
keineen. Tämän lisäksi alueel-
la oli myös kioski ja grilli sekä 
kolme baaria B-oikeuksineen 
palvelemassa yleisöä. 

Ennakkolippuja oli ostettu 
mukava määrä ja se nopeut-
ti sisäänpääsyä alueelle. Ihan 
kaikki eivät olleet lukeneet il-
moittelua tai osanneet varata 
käteistä mukaan. He kävivät 
alueella palvelleessa käteis-
nostopisteestä euroja asioi-
dakseen ostopisteillä. 

Pudasjärven Urheilijat vas-
tasi tapahtumassa järjestyk-
senvalvonnasta, valaistus- ja 
pyrötekniikasta yhdessä LC 
Pudasjärven kanssa. Juoma-
pisteet olivat urheiluseuran 

Juha Mertalan tulishow oli 
ensimmäistä kertaa Venet-
sialaisten ohjelmassa. Hän 
esiintyi eri ohjelmalla kaksi 
kertaa. 
Vuoden aikaan nähden har-
vinaisen 16 asteinen lämmin 
ilma helli lauantaina 25.8. 
Jyrkkäkoskella 11. kertaa jär-
jestettyjä veden, valon ja tu-
len juhlaa venetsialaisia. Ta-
pahtuma on LC Pudasjärven 
toiminnassa vuoden koho-
kohta. Lions Club Pudasjär-
vi ja Pudasjärven Urheilijoi-
den yhteisvoimin järjestämä 
tapahtuma on muodostunut 
perinteeksi, johon ihmiset tu-
levat tapaamaan tuttuja sekä 
nauttimaan laadukkaasta mu-
siikista. Tanssisalissa yleisöä 
viihdytti tällä kertaa kuusa-
molainen tanssiorkesteri Tuk-
kijätkät, Revontuli-discossa 
levyjä soitteli Dj Winski. Ul-
koesiintymislavalla karaokea 
emännöi Maarit Hallikainen ja 
veti myös kesän huvikeskuk-
sen tanssi-iltojen karaokefi-
naalin. Finaaliin osallistunees-
ta kuudesta laulajasta kisan 
voitti pudasjärveläinen Maa-
rit Kokko. Tuomareiden Kei-
jo Piirainen, Lasse Aaltonen ja 
Katri Virtanen mukaan voit-
to heltisi tasaisella varmalla 

Oululaiset Pudasjärven vapaa-ajan asukkaille Raija Pasol-
le ja Aarno Kälkäjälle Venetsialaiset olivat uusi kokemus. 
Tansseissa tänä kesänä he ovat käyneet Jyrkkäkoskella 
pari kertaa ja useita kertoja Pintamolla. 

Tanssimusiikista vastasi monipuolinen ja suosittu Tukkijätkät -yhtye Kuusamosta, muka-
na Jukka Honka koskettimet, Vilho Pesonen rumpali, Jonna Väisänen laulu ja Timo Väisä-
nen haitari. Kaikki jäsenet myös lauloivat. 

Venetsialaisten reilun 600 hengen venetsialaisyleisö viihtyi ulkona pihalla juhlavalaistuk-
sessa, tanssisalissa sekä revontulidiscossa. 

Illan talkootyöhön osallistuneet leijonat kokoontuivat illan aluksi Pudasjärvi-viirin nostamiseen salkoon. Viiriä nostamas-
sa presidentti Juha Timonen ja past presidentti Pentti Kinnunen. 

Talkoilla rakennetun kokon 
polttaminen on kuulunut 
Venetsialaisiin jo 11 kertaa. 

Näyttävä ilotulitus oli ennen 
puolta yötä. 

Karaokefinaalin tuomareina toimivat Keijo Piirainen, Katri 
Virtanen ja Lasse Aaltonen. 

Karaokefinaalin voittajakaksikko Maarit Kokko ja Eero 
Juurikka esittivät kisan loputtua ”Tahdon sulle olla hyvin 
hellä”. 

Iistä olivat saapuneet karaokefinaaliin Markku Vitikka ja 
Tarja Perttunen. 

hoidossa ja ruokapisteessä 
myytiin Niemitalon tekemät 
ruuat, selvensi Marko Koivula 
Pudasjärven Urheilijoista. 

Illalla ohjelmaan kuului 
myös kokon polttaminen Sep-
po Kukan ja LC Pudasjärven 
toimesta sekä ilotulitus, jon-
ka hoitivat monivuotisella ko-
kemuksella Kauko Tervonen 
ja Marko Koivula. Tapahtu-
maan oli ilmainen LC- Pudas-
järven kustantama bussikul-
jetus, joka ajoi puolen tunnin 
välein Kurenalus -Jyrkkäkoski 
- Kurenalus reittiä ottaen kyy-
tiin myös välillä olevilta linja-
autopysäkeiltä.

Tilaisuuteen saapui ulko-
paikkakunnilta porukkaa, 
joista osa sellaisia, jotka eivät 
olleet ennen Jyrkkäkoskella 
käyneet ja halusivat tutustua 
alueeseen ja samalla viettää il-
taa Venetsialaisten merkeissä. 
Muun muassa Kuusamosta 
oli pariskunta, joka oli nähnyt 
Syötteellä Pudasjärvi-lehdestä 
tapahtumasta ja innostui tule-
maan mukaan. Oulusta olivat 
pudasjärveläislähtöinen Aar-
no Kälkäjä yhdessä ylikiimin-
kiläissyntyisen Raija Pason 
kanssa ensimmäistä kertaa 
Venetsialaisissa. Huvikeskuk-
sella he toki olivat käyneet 
pari kertaa tansseissa ja useita 
kertoja Pintamon kylätalolla, 
josta Aarno on lähtöisin. 

Jyrkkäkosken peruskun-
nostettu tanssilattia sai kehu-
ja hyvästä kunnostaan ja liu-
kastetta sai kenkiin useista eri 
kohdista. Valotaulu seinällä il-
moitti, että oli sekahaku. Nais-
ten hakemiselle oli oma tunti. 

Illan lopuksi arvottiin pää-
sylippujen kesken 500 euron 
matkalahjakortti, jonka voitti 
numerolla 0291 pudasjärveläi-
nen Suvi Roininen.

Heimo Turunen
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Nuorisovaihdosta upeita muistoja sekä 
uusia kaverisuhteita ympäri maailman

Pudasjärveläinen lukiolainen Aliina Ojala oli heinä-
elokuussa neljän viikon nuorisovaihtomatkalla 

Sveitsissä LC Hilimojen tuella. Julkaisemme hänen 
matkakertomuksensa.

Heinäkuun ensimmäisenä 
lauantaina heräsin neljältä 
aamuyöllä valmiina seikkai-
luun. Tunsin oloni samaan 
aikaan innostuneeksi ja jän-
nittyneeksi. Suuntasin Ou-
lun lentokentälle, josta len-
sin yksin Helsinkiin. Siellä 
tapasin Oulaisista kotoisin 
olevan, myös Sveitsiin nuo-
risovaihtoon lähtevän lu-
kiolaisen, jonka kanssa len-
simme yhdessä Geneveen. 
Suomesta lähtiessä oli kyl-
mä ja sateinen sää, mutta 
määränpäässä meitä olikin 
vastassa yli kolmenkymme-
nen asteen helle. Tästä joh-
tuen koimme melkoisen 
lämpöshokin heti lentoko-
neesta poistuttua. Lentoken-
tältä lähdimme junilla eri 
suuntiin isäntäperheidem-
me luokse. Junamatkani kes-
ti lähes kolme tuntia. Mat-
kan pituus ei kuitenkaan 
haitannut, sillä Sveitsin kau-
niit maisemat olivat viihdyt-
tävää katseltavaa junan ik-
kunasta. 

Neljän viikon vaihto alkoi 
kahden viikon isäntäperhe-
jaksolla, jonka vietin saksan-
kielisellä alueella Lenzburg-

nimisessä, väkiluvultaan 
suunnilleen samankokoises-
sa kaupungissa kuin Pudas-
järvi. Tuona aikana tutustuin 
monipuolisesti Sveitsin kult-
tuuriin. Perheeseeni kuu-
lui äiti, isä ja kolme aikuista 
siskoa. Päivisin vietin eni-
ten aikaa siskojeni kanssa, 
ja reissasimme ympäri maa-
ta junilla. Kahden viikon ai-
kana ehdinkin käydä muun 
muassa kahdesti Etelä-Sveit-
sissä Italian rajan lähettyvillä 
ja kerran Pohjois-Sveitsissä 
Saksan rajamailla. Vietimme 
myös päivän Alpeilla - mai-
semat siellä olivat ikimuis-
toiset! Lisäksi vierailin mo-
nissa suurissa kaupungeissa: 
Bern, Zürich, Luzern, Lu-
gano… Kaiken tämän junil-
la seikkailemisen ja ympä-
ristöön tutustumisen ohella 
vietimme leppoisia päiviä 
perheen kesken nauttien hy-
västä ruuasta ja kotikaupun-
gin Lenzburgin antimista.

Kansainvälinen 
Lions-leiri
Isäntäperhejakson jälkeen 
suuntasin kohti Nyonia, joka 

sijaitsee Sveitsin ranskan-
kielisellä alueella lännessä, 
lähellä Geneveä. Tuolloin 
jouduin jättämään ihanan 
isäntäperheeni, joka oli koh-
dellut minua kuin perheen-
jäsentä. Vaikean hyväste-
lyn jälkeen edessä olikin 
uusi ajanjakso: kahden vii-
kon mittainen kansainväli-
nen Lions-leiri. Leirillä oli 
nuoria kahdestakymmenes-
tä eri maasta ympäri maail-
man: Aasiasta, Euroopasta 
ja Pohjois-Amerikasta. Siel-
lä pääsikin perusteellises-
ti tutustumaan eri maiden ja 
mantereiden kulttuureihin, 
mikä oli todella mielenkiin-
toista. Aikataulu leirillä oli 
tiivis, ja teimme paljon kai-
kenlaista: tutustuimme lähi-
kaupunkeihin, vierailimme 
YK:n Euroopan päämajas-
sa ja Punaisen Ristin muse-
ossa Genevessä, kävimme 
koskenlaskussa, vietimme 
aikaa Genevenjärven rannal-
la, kävimme juustotehtaalla 
ja viinitilalla, tutustuimme 
Sveitsin luontoon ja muu-
ta mukavaa. Ohjelman vä-
liin oli kuitenkin jätetty tar-
peeksi vapaa-aikaa rentoon 
oleskeluun muiden leiriläis-
ten kanssa.

Sveitsi kolmen  
kielen maa
Sveitsi oli monella taval-
la onnistunut kohdemaava-
linta. Maisemat olivat kau-
niita, ja horisontissa näkyi 
aina upeita vuoristoja. Vaik-
ka Sveitsi onkin sisämaaval-
tio, löytyi sieltä paljon ve-
sistöjä: suuria, kirkkaita ja 
sinivetisiä järviä sekä jokia. 
Sää suosi lähes koko nel-
jän viikon ajan - sadepäiviä 
oli vain muutama kappale. 
Kuumin hellejakso oli lei-
rin alussa, kun päivästä toi-
seen oli kolmeakymmentä 
astetta lämpöä, ja parhaim-
millaan (tai pahimmillaan) 
oli +36 astetta varjossa. Kyl-
lä siinä pohjoissuomalaista 
koeteltiin Keski-Euroopan 
lämpötiloissa! Erityisen mie-
lenkiintoisen maan Sveit-

sistä tekee se, että maa ja-
kautuu kolmeen selkeään 
kieli- ja kulttuurialueeseen. 
Tästä johtuen tuntui siltä 
kuin olisi vieraillut kolmes-
sa eri maassa, vaikka todel-
lisuudessa pysyi yhden val-
tion rajojen sisällä. Maisemat 
ja asuinrakennukset muut-
tuvat sillä samaisella hetkel-
lä, kun Alpit on alitettu tun-
nelia pitkin junalla. Samoin 
kaikki opasteet ja ylipää-
tään ympärillä puhuttu kie-
li muuttuu kulttuurialueelta 
toiselle siirryttäessä. Sveit-
sin Alppien eteläpuolella si-
jaitsee italiankielinen alue. 
Sveitsin saksankielinen alue 
sijoittuu maan pohjois-, itä- 
ja keskiosiin. Saksa on pu-
hutuin kieli Sveitsissä, tosin 
sveitsinsaksa poikkeaa pu-

huttuna kielenä tavallisesta 
saksasta. Kolmantena viral-
lisena kielenä on ranska, jota 
puhutaan maan länsiosissa. 
Hyvin paljon toisistaan ero-
avat kieli- ja kulttuurialueet 
tekivät Sveitsistä entistäkin 
monipuolisemman matka-
kohteen.

Yhteydenpitäminen 
jatkuu
Leiri ja koko nuorisovaihto 
päättyi lauantaina 6. elokuu-
ta. Lähtöpäivä oli raskas, sil-
lä leiriläisten ja koko maan 
hyvästely oli vaikeaa. Vaih-
dosta jäi käteen lukematto-
man paljon upeita muisto-
ja sekä uusia kaverisuhteita 
ympäri maailman. Nykypäi-
vänä yhteydenpito on erit-
täin helppoa useiden eri so-

siaalisten medioiden avulla. 
Tästä johtuen olen pitänyt 
yhteyttä sekä isäntäperheeni 
että leiriläisten kanssa vaih-
don jälkeenkin. Monet oli-
vat kiinnostuneita Suomes-
ta, ja meidät tunnetaankin 
maailmalla parhaiten revon-
tulista, hyvästä koulutussys-
teemistä, viileästä ilmastos-
ta, saunasta ja keskikesän 
yöttömistä öistä. Ehkä jo-
nain päivänä saankin esitel-
lä Suomen kulttuuria ja kau-
nista luontoa jollekin näistä 
uusista ystävistäni.

Kiitän Pudasjärven Lion-
seja ja Lions Hilimoja tästä 
heidän mahdollistamastaan 
ainutlaatuisesta kokemuk-
sesta.

Aliina Ojala 

Vietimme Suomi-teemaisen illan korvapuustien ja voipullien merkeissä. Kuvassa isäntä-
perheeni, lukuun ottamatta host-äitiäni kameran takana.

Isäntäperheeni vasemmalta oikealle: nuorin siskoni Anto-
nia, (minä), vanhin siskoni Patrizia, keskimmäinen siskoni 
Flavia, Peter-isä ja Elisabet-äiti.

Leirin kokoonpano koostuen kahdestakymmenestä eri maasta kotoisin olevista nuorista.

Päiväretkellä Alppien hulppeissa maisemissa kahden siskoni kanssa. Leiripäivä luonnossa.
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Venetsialaiset lapsille - koko perheen tapahtuma

MLL Pudasjärven yhdistyk-
sen perjantaina 30.8. järjes-
tämät Lasten venetsialaiset 
kokosivat jälleen mukavas-
ti väkeä Jyrkkäkosken huvi-
alueelle. Kävijöitä kolmetun-
tisen tapahtuman aikana oli 
kaiken kaikkiaan 215. Hat-
tarat, popparit, vohvelit, 
makkarat, mehut, limskat ja 
kahvi maistuivat hyvin osal-
listuneille tekemisen lomas-
sa.

Nuotion ääressä juttele-
minen toisten vanhempi-
en kanssa onnistui hyvin 
sillä aikaa, kun lapset oli-
vat touhuamassa. Tekemi-

senä oli radat polkuautoil-
le ja keppihevosille, onginta, 
kasvomaalaus, disco ja peh-
moeläinten bongaus, jossa 
myös osallistui arvontaan. 
Palkintoina olivat herkkyl-
yhty ja Aarrearkun lahjoitta-
ma Muumi Alfabet -peli.

Poniajelu oli hyvin suosit-
tu toimintapiste ja Sella-po-
nin luona riitti koko ajan aje-
lijoita. Aino Ojala huolehti 
discossa musiikista ja valois-
ta. Pienille ja vähän isommil-
lekin oikea discopaikka on 
mukava elämys. Yhdistyk-
sen oma Sulevi-kettukin ehti 
käydä myös discossa pyö-
rähtelemässä.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat jälleen 
hyvillä mielin hyvin onnistuneesta tapahtumasta. 

Kiitos kaikille osallistuneille ja yhteistyökumppaneille!

Hely Forsberg-Moilanen

Marian kyydissä Sulevi ja Matias Aarni. 

Yhdistyksen oma Sulevi-
kettukin ehti käydä myös 
discossa pyörähtelemässä.

Poniajeluvuorossa Essi ja Sara Puolakanaho.

Hattarat, popparit, vohvelit, makkarat, mehut, limskat ja kahvi maistuivat hyvin osallistu-
neille tekemisen lomassa.

Kasvomaalausta kaikille halukkaille.
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PUDASJÄRVI-lehti

Kiitos KaiKille, 
jotka muistitte 

Pudasjärvi-lehden 10v 
ja VKK-Media oy:n 20v 

merkkipäivänä!
Heimo Turunen, Eila Lahtinen, 

Terttu Salmi, Katariina Niemitalo

Yrittäjän päivänä Suomen lippu salkoon
Pudasjärven kaupunki ja Pudasjärven 
yrittäjät toteuttavat Yrittäjän päivä-
nä torstaina 5.9. kello 8 yhteisesti Suo-
men lipun nostamisen kaupungintalon 
lippusalkoon. Tapahtumaan osallistuu 
kaupungin viranhaltijoita ja luottamus-
henkilöitä sekä pudasjärvisiä yrittäjiä. Ta-
pahtuma on muodostunut jo perinteek-
si, sillä tällä kerralla oli jo 7. kerta, kun 
tämä toteutetaan. 

Lipun nostamisen jälkeen siirrytään 
kaupungintalolle yrittäjien aamukahveil-
le, jossa kaupunginjohtaja Tomi Timo-
nen kertoo kaupungin tämän hetkisiä 
kuulumisia. On meneillään muun muas-
sa useita rakennushankkeita. Yrittäjien 
puheenjohtaja Tommi Niskanen kertoo 
yrittäjäyhdistyksen tulevan syksyn toi-
minnasta. Keskustelun aikana on kaikil-
la mahdollisuus aukaista sanaisen ark-
kunsa.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toi-
mistolla Isokatu 4:ssä on avoimien ovien 

päivä. Tasatunnein on tarjolla tietoiskuja 
mm. myynnistä, markkinoinnista, verkos-
toitumisesta ja hakukoneoptimoinnista! 
Klinikoilla voi kysyä laki- ja veroasioista 
ja yritysjärjestelyistä sekä kasvusta! Tar-
jolla on kahvia ja pientä purtavaa! Lisäksi 
luvassa lounastreffit ja pikatreffit. 

Yrittäjän Päivä -säätiö järjestää 5.9. 
valtakunnallisen yrittäjäpäivän pääta-
pahtuman Tampereella Mediapoliksel-
la sijaitsevassa YLEn Factori-hallissa. 
Tapahtumapäivän teemana on ”Yrittä-
jyyskasvatus perusopetuksesta korkea-
kouluun”.

Yrittäjän päivää on vietetty vuosit-
tain syyskuun 5. päivänä vuodesta 1997 
alkaen. Päivän vietosta aloitteen teki-
jä Yrittäjän Päivä -säätiön taustavoimi-
na on laajasti Suomen elinkeinoelämää 
ja yrittäjätahoja muun muassa Suomen 
Yrittäjät. Säätiön anomuksesta 5.9. on 
merkitty almanakkaan liputettavaksi 
merkkipäiväksi. 

Meidän Pudasjärvi-tapahtuma liikutti ja ilostutti
Osallisuutta ja yhdessä tekemistä pur-
sunut tapahtumakesä huipentui onnistu-
neeseen Meidän Pudasjärvi-tapahtumaan 
torstaina 29.8. Lähes kolmekymmentä eri 
tahojen järjestämää tutustumiskohdet-
ta Kurenalan keskustassa kiinnosti sato-
ja ihmisiä. Upea sää ja kiinnostavat koh-
teet saivat kuntalaisemme liikkeelle miltei 
kansainvaelluksen tunnusmerkin. Tapah-
tumapäivän parasta antia oli tutustumis-
kohteiden toteutus ihmisten, yhdistysten 
ja muiden toimijoiden omilla persoonalli-

silla keinoilla ja voimavaroilla. Tapahtuma-
koordinaattorille ja hänen avustajilleen jäi 
pääasiassa käytännön organisointitehtä-
vät, sillä kohteiden sisällöstä vastasivat ko. 
tahoon kuuluvat ihmiset itse. Sen lisäksi, 
että päivän aikana oli mahdollisuus saa-
da tietoa ja oppia uusista ja oudoista asi-
oista, kuntalaiset pääsivät luontevasti tu-
tustumaan toisiin ihmisiin osallistuessaan 
kohteiden toimintoihin ja tehtäviin. Iloi-
nen keskustelu ja ihmettely tutustumis-
kohteissa oli kuin hyvinvointia ja tyytyväi-

syyttä kuvaavaa metsän huminaa.
Kiitokset tapahtumakoordinaattori 

Marjut Järviselle ja tukijoukoille, tapahtu-
makohteiden sisältöjen tekijöille, muille 
päivän toteutukseen osallistuneille sekä 
runsaalle yleisöjoukolle mahtavan päivän 
elämyksistä. Kiitokset Pudasjärvi-tuoteki-
saan osallistuneille sekä onnittelut voitta-
jakaksikolle Halla Cafe & Cateringille ja 
Kynttilätalolle.

Sointu Veivo

Suomen lippua nostamasssa Pudasjär-
ven kaupungintalon lippusalkoon Suo-
malaisen yrittäjän päivänä 5.9.2018 
kaupunginjohtaja Tomi Timonen, Pudas-
järven yrittäjien johtaja Tommi Niskanen, 
ja kiinteistöjenhoitaja Ismo Honkanen. 
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

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

ALKAEN

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

UUSI ISO PERHEMARKET AVATTU!

TERVETULOA!

Aito 
hiENosoKEri
1 kg x 10 pkt

6,90
kolli

Purina Friskies Adult
KoirAN
KuivAmuoNA 15 kg

16,90
säkki

hau hau Champion
KoirAN KANA-riisi
täysrAviNto 17 kg

25,90
säkki

töysäläinen 
KANELi- tai 
soKEriKorPPu
400 g

2,20
pss

olvi 
LimsAt 0,95 l
light ananas, light cola, 
cola, light greippi, light 
jaffa, lemon,
sis. pantit 0,20

1,00
plo

Finlandia candy 
LEFFA mix
original tai choco
325-400 g

1,99

AuriNgoN-
KuKANsiEmEN
10 kg

11,90
säkki

lOPUT 
HONdAN 

PERÄMOOTTORIT 
SyySHINTAAN!

lOPUT RUOHONlEIKKURIT 
SyySHINTAAN! 

TRAKTORIT, RUNKO-OHJATTAVAT JA SAUVAOHJATTAVAT

lOPUT bIOlAN:
simplett erotteleva
KuiviKEKäymäLä

iso erotteleva
KuiviKEKäymäLä

KomPostoivA wC

Eco
KomPostori 230 l

199,-

399,-

499,-

399,-

tErAssi-
LämmittimEt
13 kw

179,-

Lämmitys-
PAttErit

24,90

Duo
AgrEgAAtti
3.0 kw

299,-
LumiLiNKo 5.5 hp

499,-

mArjANPoimurit

ALKAEN

4,00

Piha ja puutarha
AuriNKoKENNo-
vALot

ALKAEN

2,00

slim Bikes
sähKöAvustEiNEN 
PoLKuPyörä

Nyt

790,-
ovh. 990,-

kpl
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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 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/

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!

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

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!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

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
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

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 

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)

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

maaraKennus Puurunen oy

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

majoitusta KoKous- ja juHlatiloja 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

ERIKOIS-
HAMMASTEKNIKKO

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
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OSTETAAN

MYYDÄÄN

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

taksi 
siuruainen

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Palveluhakemisto

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

040 5649523
050 5019090

M S VUOKRATILAT OY
ASUNNOT/HALLITILAT/
TOIMISTOT

VUOKRATAAN KIINTEISTÖJÄ

Ota yhteys pankkiisi

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

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

Yritysrahoitus
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus
Löppönen Seppo 050 560 2581
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

PUDASTORI
IlMoItA 
IlMAISEKSI!

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

Siivouspalvelu SK CleanHome Ky
www.siivouspalveluskcleanhome.fi

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

Siivouspalvelua ammattitaidolla

SIIVOUSPALVELUJA

PalVelua YkSiTYiSTeille
 • Tiekokoukset
 • Yksiköinnit, taloushallinto
 • Perusparannussuunnitelmat

Peskin Palvelut Oy, 
Pohjois-Suomen Tieisännöinti 

040 570 7664, 
markku.koistinen@windowslive.com 

TIEPALVELUT, TIEISÄNNÖINTI

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

asiakaspalvelu@hoivapudas.fi 
040 1744 757 

www.hoivapudas.fi

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

l  Lapsiperheiden tukipalvelut
l  Omaishoidon sijaistaminen
l  Lääkehuolto
l  Siivoukset

Olemme Oulunkaaren hyväksytty palvelusetelituottaja.

Sosiaali- ja terveys-
palvelut PudasjärvelläHoiva Pudas Oy

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana kaksio. P. 0400 
389 004.

Kurenalla 2h + kt + s, 45 nel. P. 
0400 431 293.

Remontoitu, tilava, täystiilinen 
omakotitalo, 4-5 h ja k, Pudas-
järven keskustassa. Lämmitys 
uusittu maalämmölle. Muutto-
valmis 15.9.2019. Jos kiinnos-
tuit, soita 040 506 5318.

Naisten/tyttöjen matalarunkoi-
nen vakio Helkama ja musta 
mummopyörä. Poikain vaihde-
pyörä. Hinnat 40-100€. P. 040 
504 2814.

Palkinnot käsissä Ari Pohjanvesi, Joonas Pöykiö, Jouni Kokko, Janne Iinattiniemi, Pau-
li Rinne, Veikko Kokko, Jaana Iinattiniemi, Lea Törrö, Pekka Kinnunen, Matti Juurikka ja 
Tuula Hietava. 

Koillisgolfin perinteinen 
ison kentän kilpailu kokosi 
lauantaina 31.8. Kuusamoon 
peräti 23 pelaajaa. Runsas 
osallistujamäärä veti suut 
hymyyn sekä meiltä pelaa-
jilta että Kuusamon kentän 
henkilökunnalta. Loppuke-
sän leppeä tuuli auringon 
kera siivitti pallojen lento-
ja pitkälle väylille ja välillä 
väylien ulkopuolellekin. 

Kenttä oli erinomaisessa 
kunnossa greenien ja tiiaus-
paikkojen osalta, joskin väy-
lillä ”tupsutettiin”. Tupsut-
taminen tarkoitti sitä, että 
pallon ollessa ruohottomal-
la kohdalla sen sai maksutta 
siirtää ruohon päälle ja pela-
ta siitä.

Kilpailu pelattiin nor-
maalina piste-bogey-kilpai-
luna naiset ja miehet omina 
sarjoinaan. Erikoiskilpailui-
na lyötiin pisin drive ja lä-
himmäs lippua. Pelityhmät 
olivat täysiä 4 pelaajan ryh-
miä, jolloin saimme naut-
tia pelistä yli viiden tunnin 
ajan. Se ei meitä suinkaan 
haitannut, koska odottelua 
ei juurikaan tullut.

Itse kilpailusta kärjen 
osalta muodostui äärimmäi-
sen tiukka. Naisten sarjassa 
kaksi parasta ja miesten sar-
jassa peräti kolme parasta 
saivat saman pistetuloksen. 
Järjestys muotoutui siten, 
että pienimmän tasoituksen 
omaava voitti kilpailun.

Koillisgolfin ison kentän kilpailut Kuusamossa

Tulokset: 
Naiset: 1.) Lea Törrö 29 bo-
gey-pistettä, 2.) Tuula Hieta-
va 29, 3.) Jaana Iinattiniemi 
24, 4.) Maaret Ihme 21, 5.) Sa-
ri-Anna Poropudas 18. Nais-
ten pisimmän driven vetäisi 
Tuula Hietava.

Miehet: 1.) Pekka Kinnu-
nen 32 bogey-pistettä, 2) Pau-
li Rinne 32, 3.) Veikko Kok-
ko 32, 4.) Jouni Kokko 31, 5.) 
Matti Illikainen 29,6.) Joonas 
Pöykiö 28, 7.) Mauri Kavalus 
28, 8.) Joonas Hietava 27, 9.) 
Risto Poropudas 26, 10.) Jaak-

ko Lukkari 26, 11.) Jari Jussila 
25, 12.) Matti Juurikka 24, 13.) 
Ari Pohjanvesi 23, 14.) Olavi 
Leinonen 23, 15.) Mikko Hie-
tava 22, 16.) Seppo Goman 
22, 17.) Reijo Vuorinen, 18.) 
Janne Iinattiniemi 20. Mies-
ten pisimmän driven vetäisi 
Janne Iinattiniemi.

Naisten ja miesten yhtei-
sen lähimmäs lippua-kilpai-
lun voitti Ari Pohjanvesi.

Kiitokset kaikille tapah-
tumaan osallistuneille. Kii-
tos myös Kuusamon golfin 
henkilökunnalle joustavista 
ja laadukkaista järjestelyistä.

Koillisgolfilla edellisvii-
kolla pelatun kahden mailan 
kisan palkintojen jako suo-
ritettiin samoilla kahveilla 
Kuusamossa. Parhaiten kah-
della mailalla pärjäsi Jouni 
Kokko, jonka nettotulos oli 
loistava 51 lyöntiä. Toiseksi 
tuli Matti Juurikka 57 ja kol-
mas oli Joonas Pöykiö 63.

Kuluvan viikon pelataan 
vielä Koillisgolfin ja Iinatti-
järven kahden kentän yhteis-
kisa. Osallistumiset Matin ja 
Pekan kautta.

Jari Jussila 

Käytettyjä 185/65R15 kesä- ja 
talvirenkaita vanteineen. P. 045 
357 4399.

Tarkoitan kanalinnun pyyntiä. Ja alkaakin sellaisessa muodossa, 
mitä näissä kairoissa ei vuosikymmeniin ole nähty. 

Tarkoitan tällä ensinnäkin pitkiä metsästysaikoja sekä myös 
talvipyyntiä. Suomessa on metsästyspolitiikassa menty nyt selväs-
ti Ruotsin mallin suuntaan. Nyt annetaan selvästi painoa riistakol-
miolaskentojen tulokselle, että myös painoa metsästäjien omalle 
harkinnalle. Ruotsin puolella metsästysajat ovat olleet aina pitkät 
oli sitten lintuja vähän tai paljon. Tosiasia on, että tyhjistä metsistä 
ei mitään saa eikä siellä silloin ole metsästäjiäkään. Saa nyt nähdä, 
miten sitkeitä suomalaiset metsästäjät ovat. Oma havaintoni on, 
että hiljaisina vuosina turistit ovat häipyneet metsistä aika nope-
asti, jos ja kun lintuja ei löydy. Sosiaalinen media pelaa tässäkin. 
No odotusarvo tänä vuonna on, että lintuja löytyy.

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistyksen hallitus kokousti täs-
sä jokin aikaa sitten ja pohti suosituksia. Keskustelun perusteel-
la suositukseksi päätettiin antaa pelkästään se, että metsästäji-
en toivotaan keskittyvän nuoriin lintuihin. Teerikannan ollessa nyt 
vahvistumassa päätettiin suositella etenkin soidinmetsästyksessä 
jättämään vanhojen teerikukkojen ampuminen vähemmälle ja va-
likoimaan nuoria lintuja. Vastuullisille metsästäjille on selvää, että 
soidinpaikkoja ei saa rasittaa liikaa. Se kostautuu tulevina vuosina. 

Hirven osalta tuli ns. aikuisehto luvissa käyttöön tänä vuon-
na. Eli lupapäätökseen on nyt kirjattu montako aikuista hirveä saa 
lupamäärästä ampua. RHY:n hallitus halusi lisäksi painottaa, että 
ammutuista hirvistä pitäisi kannanhoidollisesti ampua yhtä paljon 
naaraita ja uroita. Hirvipalaveri on tiistaina 8.10 kello 18 Pohjan-
tähdessä ja sinne on seurojen ja seurueiden yhteyshenkilöiden ja 
metsästyksenjohtajien hyvä tulla! 

Toivotan kaikille metsästäjille antoisaa ja virkistävää syksyä ja 
muistakaa, että metsissä on tänä vuonna runsaasti metsästäjiä, 
turvallisuus ennen kaikkea, toisten huomioimista ja sopuisuutta!
Metsästysajat ja paljon muutakin on nähtävissä: 
https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/  
Pudasjärvi:
Teeri: 10.9.-10.12. ja 20.1.2020-31.1.2020, uros
Metso: 10.9. -10.12. ja 20.1.2020-31.1.2020, uros
Pyy: 10.9.-10.11. Riekko on rauhoitettu.

Vesa Teivaanmäki, toiminnanohjaaja

Tiistaina se alkaa  
– kanalinnun pyynti

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. 
alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa var-
ten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitam-
me. Teksti on toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille 
selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse 
(0400 385 281) soitetuista ilmoituksista maksu on 22 € sis. alv:n. Jos haluat 
ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. 
alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Löydetty abloy avain Riekin-
kankaan hautausmaan keskim-
mäisen portin vierestä, hauta-
usmaan puolella. P. 040 740 
0844.

LÖYDETTY
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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

Taidepuisto ja -galleria 1.7.-30.9. Kipinä, Petäjäkankaantie 1547, Pudasjärvi. Tervetuloa 
Paavo Ahosen Taidepuistoon ja -galleriaan heinä- elo- ja syyskuussa 2019. Puisto on avoinna 
aina kun taiteilija on paikalla tai sovittaessa.
Kesägraafikot-ryhmän näyttely 2.9.-29.9. Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1, Pu-
dasjärvi. Näyttely on avoinna ma-ke klo 13-20 ja la-su klo 13-17. To ja pe suljettu.
Kaunista kankaasta 3.9.-26.9. Pudasjärven Kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4, Pudas-
järvi. 
Nuokkarin iltakahvit tiistaisin klo 18-20. Nuorisotilat, Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi.
Äitien ryhmä joka toinen keskiviikko, aloitus ke 21.8. klo 10 TOPI-tuvalla, Kauppatie 3 L
Kiihdytyspäivä la 7.9.  klo 8. Pudasjärven ilmailukeskus, Lentäjäntie 49, Pudasjärvi.
Kauriiden ruokintapaikkojen rakennustalkoot la 7.9. klo 8. Pelttarinseudun metsäs-
tysseura ry:n maja, Sotkajärventie 2047, Pudasjärvi.
Luppovesi palaa la 7.9. klo 18.30-20.30, Luppovesi, Syöte, Syötetie 24, Pudasjärvi.
Cooperin testi ma 9.9. klo 19. Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2, Pudasjärvi.

(Pintamontie 321).

TanssiT PinTamolla

Lippu 15€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

P.s. la 21.9. ”rykimät” eero magga ja karaoke, 
la 5.10. toni jaatinen Band 

la 7.9. klo 21.00–01.00

merJa 
JuuTinen

TanssiTTaa
ruoKaKurssi to 19.9. klo 17. 
Pudasjärven Maa- ja kotitalousnaiset ry
Oulun Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus

mauKKaita 
KasvisruoKia 
ja salaatteja 
-ruoKaKurssi

Tervetuloa!

Ilmoittautuminen pe 13.9. mennessä: 
Raija Kälkäjä p. 044 238 0982. 

Kurssi on maksuton ja mukaan mahtuu 35 ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta (jäsenet etusijalla)

Ota mukaan essu ja huivi tms. päähän! 

Pudasjärven seurakuntatalo, 
Varsitie 12.

retKen tyrnävän 
PerunamarKKinoille 

lauantaina 28.9.2019.  
Auto lähtee klo 7.30 linja-auto asemalta ja 

paluu samaan paikkaan n. klo 17. 
Retken hinta jäsenille 15 euroa 20 euroa ei jäsenille. 

Hintaan sisältyy (matka, lippu, kahvit autossa). 
Ilmoittautumiset 20.9. mennessä

Raijalle p. 044 238 0982.
Tervetuloa mukaan!

Pudasjärven maa- ja 
kotitalousnaiset tekevät 

Pudasjärven 
eläKeläiset ry

PorinatuoKio  
alkaa tiistaina 10.9.2019 kello 14.30 

palvelukeskuksessa. 
Keksitään uusia asoita.

Puikkari on suljettu syksyn aikana.
Tervetuloa!

Pudasjärven seurakuntatalolla
Varsitie 12, klo 14.00 – 15.30
ti 10.9.  Muistiasia on kaikkien asia 
 Oulun Seudun Muistiyhdistyksen  
 30 v juhlakahvit ja juhlaohjelmaa.
ti 8.10.  Kotihoidon palvelut 
 Palveluohjaaja Suoma Ojala
ti 12.11. Liikunnan merkitys ja  
 kaupungin liikuntapalvelut 
 Pudasjärven liikuntatoimi
Paikalla kaupungin muistihoitaja Tanja Aarni / Helena Kokko 
Lisätietoja: Riikka Heikkinen, 050 466 9477, riikka.heikkinen@osmy.fi 

muiSTikaHVila
Kaikille avoin tilaisuus, jossa jaetaan tietoa ja 

keskustellaan muistista, aivoterveydestä ja hyvinvoinnista

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

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

Lauantaina 7.9.Perjantaina 6.9.
JaRKKO 

HONKaNEN & 
TaIga lippu 5 € sis. ep.

lippu 12 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

KaRaOKE  
& WINTTI

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

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan!
TULOSSA: Lauantaina 21.9.  

ÄSSÄT

Koskenhovilla su 8.9.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

LEIJONAT KIITTäVäT
Teitte kanssamme 

onnistuneet Venetsialaiset!
Lämpimät kiitoksemme kaikille 

yhteistyökumppaneillemme ja tukijoillemme!
Sydämelliset kiitoksemme kaikille talkoolaisille!

Lahjakortin 
arvonnan 
suorittivat 
leijonista 

clubin presidentti 
Juha Timonen ja 

sihteeri 
Ilpo Virtanen sekä 

Katri Virtanen. 
Onnettarena toimi 
Suoma Lammela. 

Lions Club Pudasjärvi 

Venetsialaislippuja myytiin 679 kpl.
Pääsylippunumeroiden kesken suoritetussa arvonnassa 

500€ matkalahjakortin saa lunastaa numerolla 0291, 
ottamalla yhteyttä Esko Viitala p. 0400 286 033. 

Onnittelumme jo etukäteen voittajalle!

PiKKujoulureissun
leville 1.-3.11.2019. 

Lähtö linja-auto pysäkiltä pe klo 14. 
Retken omavastuu 160 €/hlö 

(norm. hinta 266,40/hlö ja 392,40/2 hlöä) sis.
- kuljetukset Pudasjärvi – Levi – Pudasjärvi
- majoitus 2 yötä Levi spa hotellissa
- aamiaiset la ja su
- pikkujouluillallinen lauantaina
- kylpylän käytön lauantaina

Sitovat ilmoittautumiset 25.9.2019 Paulalle 
viestillä nroon 040 586 0572.

Reissu tulee olla maksettuna 1.10. mennessä
Pamin tilille FI22 5360 0420 0244 92.

Pam Pudasjärvi os. 208 
järjestää 

Tervetuloa Pamin jäsenet iloiselle 
pikkujoulureissulle! Johtokunta

AMMATTIIN 
PUDAS- 
JÄRVELTÄ
Puuteollisuuden koulutus 
myös Kuusamossa.

Kasvatus- ja ohjausalan  
ammattitutkinto
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja
• Alkaa 28.10.2019
• Haku päättyy 22.9.2019

Sähkö- ja automaatioalan  
perustutkinto
Sähköasentaja
• Jatkuva haku

Puuteollisuuden perustutkinto
Sahaprosessinhoitaja
• Pudasjärvelle jatkuva haku
• Alkaa Kuusamossa 23.9.2019
• Haku päättyy 8.9.2019

Hakeutuminen tutkintoihin: osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja koulutuksista: Anna Kuosmanen p. 050 598 8068 tai
Kaisu Möttönen p. 050 573 2584, etunimi.sukunimi@osao.fi

Ohjausta hakijoille: OSAO Ovi ovi@osao.fi, p. 040 8266 060

osao.fi

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

KirPPis

to-Pe 
12.-13.9. 

Klo 11-15. 

Körkön entisellä 
leipomolla 
lukiontie 1

Tervetuloa!

Valmistuneita
Minna Ojala on 29.8. valmis-
tunut sosionomiksi Oulun 
ammattikorkeakoulusta.

www.vkkmedia.fiLue Pudasjärvi-lehti netistä:
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Tarkempi ohjelma syote.fi

Luppovesi
palaa

Mukava koko perheen iltatapahtuma 
Syötteellä Luppoveden rannalla 

siivittää syksyiseen tunnelmaan!

lauantaina 7.9.2019

18.30
Ulkotulet
syttyvät 

Luppoveden 
ympärillä

19.30
Kokon
sytytys

20.30
Upea

ilotulitus

Pudasjärven Urheilijoiden 
Annukka Saalismaa voitti 
kuulan työnnön Ruotsi-Suo-
mi tyttöjen maaottelussa 24.-
25.8. Tukholmassa. Tulos oli 
15,85, joka on oma ennätys. 
Mainittakoon, että Suomi 

voitti tyttöjen maaottelun. 
Tulokset kuula (3 kg): 1) 

Annukka Saalismaa S 15,85, 
2) Victoria Quainoo R 15,58, 
3) Eucabeth Kivikangas S 
14,88, 4) Hannah Hilding R 
14,12. 

Annukka Saalismaa 
voittoon Ruotsi-Suomi 

maaottelussa

Tuulettelua hienon saavutuksen jälkeen Tukholman olym-
piastadionilla.

Maailmassa on tänäkin vuonna palanut metsää moninkertaises-
ti Suomen metsien pinta-alan verran. MTK:n metsäjohtokun-
ta muistuttaa, että metsät säilyvät ilmastonmuutoksen hillitsi-
jöinä silloin kun niiden omistus- ja käyttöoikeudet on selkeästi 
määritelty ja metsien tuottamalla puulla on omistajalleen arvoa. 
Suomalaisella metsätalouden mallilla on tarjota ratkaisun avai-
mia maailmanlaajuisesti. 

Ilmastonmuutos lisää metsätuhojen riskiä, mikä näkyy täl-
lä hetkellä mm. laajoina paloina niin Brasiliassa kuin muuallakin, 
erityisesti alueilla, joilla metsänomistus on epäselvää ja metsien 
kestävä hyödyntäminen vielä alkutekijöissään. Keski-Euroopas-
sa ilmastonmuutos on näkynyt jo nyt vanhojen metsien hyön-
teistuhoalttiutena.

Metsien tuottaman puun ja muiden hyödykkeiden tuotta-
ma taloudellinen hyöty antaa omistajalle sekä mahdollisuuden 
että kannustimen turvata metsän säilyminen metsänä ja panos-
taa kestävään ja aktiiviseen metsien hoitoon ja käyttöön.

Suomessa metsänomistajat ovat pitkäjänteisesti panosta-
neet metsien hoitoon. Aktiivisella hoidolla on myös Suomessa 
pystytty välttämään erilaisia metsätuhoja. Viimeisen 40 vuoden 
aikana metsien puuvaranto on 1,5 kertaistunut ja metsien vuo-
tuinen kasvu noussut 71 miljoonasta kuutiometristä nykyiseen 
107 miljoonaan kuutiometriin. 

Samaan aikaan niiden tuottamasta puusta on valmistettu 
energiaa ja tuotteita, joilla on voitu korvata ilmaston kannalta 
haitallisempia vaihtoehtoja. Tähän metsävaramme antavat mah-
dollisuuden ja metsien käyttöä voidaan myös lisätä.

Metsien osalta ilmastokeskustelun keskiössä tulisikin olla 
metsien kestävä käyttö. Metsien aktiivinen uudistaminen, taimi-
koiden hoito, oikea-aikaiset harvennushakkuut ja lannoitus li-
säävät kasvua, hiilensidontaa ja kestävän puunkäytön mahdol-
lisuuksia. 

Tehokkaalla metsänhoidolla myös torjutaan tehokkaasti 
metsätuhoja. Keski-Euroopan vanhat metsät ovat osoittautu-
neet hyvin alttiiksi hyönteis- ja myrskytuhoille. Ilmastonmuutos 
lisää metsätuhojen riskiä myös meillä, joten hyvään metsien hoi-
toon on tarve panostaa aiempaakin enemmän.

MTK-Metsänomistajat tiedote, 
Antti Härkönen Mhy Koillismaa 

Maailman metsät 
palavat – miksi meillä 

on toisin? 

Pudasjärven kaupungin-
mestaruuskilpailut suunnis-
tettiin Säkkisenojalla keski-
viikkona 28.8. Ratamestari 
toimi Matti Suorsa. 

Tulokset 
A-rata 4.1 km 
1. Miikka Hourula 40.23, 2. Sau-
li Kuopus 40.29, 3. Miikka Harju 
43.17, 4. Juha-Matti Inget 44.48, 
5. Stepan Soukhov 53.26 Taku, 
6. Moona Harju 55.46, 7. Risto 

Airaksinen 56.35 OuTa, 8. Ant-
ti Härkönen 1.04.21, 9. Tapani 
Alahäivälä 1.10.48. 
B-rata 3.1 km 
1. Antero Pätsi 46.00, 2. Lau-
ri Suorsa 46.41, 3. Pentti Kuo-
pus 47.36, 4. Taisto Luukkonen 
55.25, 5. Pentti Särkelä 57.14, 6. 
Maire Kosamo 1.00.01, 7. Väinö 
Hinkula 1.00.09. 
C-rata 1.8 km 
1.Silja Alahäivälä 20.23, 2. Pent-
ti Särkelä 22.31, 3. Annika Mat-

tinen 30.16, 4. Anna-Liisa Sep-
pänen 33.19, 5. Heikki Paukkeri 
35.54, 6. Pauli Alahäivälä 36.50, 
7. Marjo Kinnunen 1.08.07. 

Alahäivälä sijoittui 
hyvin Keuruulla
Lakarin koulua käyvä Sil-
ja Alahäivälä suunnisti vii-
me viikonloppuna 31.8-1.9. 
Koululiikuntaliiton SM- kil-
pailuissa Keuruulla 11 v. tyt-

töjen tukireittisarjassa. 80 
tytön joukossa Silja juok-
si hienosti 13. sijalle. Kil-
pailuissa oli mukana 1300 
suunnistajaa lasten ja nuor-
ten sarjoissa. Seuraavaksi 
koululaissuunnistajat läh-
tevät Kll:n Pohjois-Pohjan-
maan alueen mestaruuskil-
pailuihin Raaheen syyskuun 
lopussa.

Suunnistuksen kaupunginmestaruuskisat

Lasten kalakilpailu

Kuvan vonkaleen sai 4-vuo-
tias Aleksi Kirves ongellaan 
Siuruan joesta, mummun ja 
papan mökkirannassa. Suu-
rella kalalla painoa 170g ja 
pituutta 26 cm. Tapahtumaa 
todistamassa olivat Sirkka 
ja Kalevi Taivaloja.

Heinäkuun 10. päivä Otto 
HIrvasniemi 9 v sai kiloisen 
(940 g) hauen. Suolakalak-
si oikein maukas. Kalajutun 
todistavat Ulla ja Raimo Hir-
vasniemi. 

Livojoesta, Kynkään seu-
dulla oli lähes koko kesän 
hyvä kalastella. Elokuulla 
alkoi vesi niin vähetä, että 
kalastelu jäi vähemmälle.

Ante Oinas on kalastanut 
ahkerasti koko kesän. Vii-
meisimpänä uistelusaaliina 
31.8. oli 247 g painava ja 27 
cm pitkä ahven Juurikkajär-
veltä. Todistajina ovat Jan-
ne Oinas ja Sakari Oinas.
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • myynti@rautiokalustaa.fi

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

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

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• myynti@rautiovuokraa.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

 Yhteistyössä

 

 

  

KUUSAMO - TAIVALKOSKI - 
PUDASJÄRVI - OULU  

 

 M – P   M – P  
 

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

 
 
 

HUOM! MUUTTUNUT AAMUAIKATAULU 
  
 
 

 

SYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU 
 

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

 I  = auto ei käy paikassa 
 x = auto pysähtyy tarvittaessa 
 

NEVAKIVEN LINJAVUOROLLA OULUUN  

Voimassa 8.8.2019 – 29.5.2020 
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puh. 08 822 052 
nevakivi@nevakivi.fi 

www.nevakivi.fi 
 

 

 

 

 

 

Nevakiven tilausajomatkat tarjoavat sinulle 
kaikilla mukavuuksilla varustetun 

turistibussin ja ammattitaitoisen kuljettajan 
pienille ja suurille ryhmille.                          

Ota yhteys meihin ja pyydä tarjous! 

 

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, 
Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa niin kauan kuin tarjouserää riittää enintään 30.9.2019 asti
Markkinoija ratiopharm Oy
FI/OTC Oth/18/0014/2/18

Lisätiedot: www.betolvex.fi
Ravintolisä. Apteekeista

Betolvex 
Strong 1,25 mg,

 30 kaps.

10,25€
90 kaps.

26,85€
(norm. 31,55)

(norm. 11,99)

100 tabl. 

22,85€
 (norm. 26,89)

150 tabl. 

28,50€
(norm. 33,50)

Betolvex
1 mg, 50 tabl. 

12,85€
(norm. 15,14)

Oulun Seudun Muistiyhdistys täyttää tänä vuon-
na 30 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Pudasjärven 
syyskuun muistikahvila polkaistaan käyntiin juh-
lakahveilla tiistaina 10.9. Ohjelmassa on Muis-
tiyhdistyksen toiminnan esittelyä ja musiikkia. 
Muistikahvilat järjestetään joka kuukauden toise-
na tiistaina syys-marraskuussa seurakuntatalol-
la 14.– 15.30. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja 
niitä koordinoi Pohjois-Pohjanmaan Muistiluot-
si yhteistyössä Pudasjärven kaupungin kanssa. Ta-
voitteena on jakaa tietoa ja opastaa hyvinvoin-

tiin, muistiin ja aivoterveyteen liittyvissä asioissa, 
mahdollistaen myös vertaisuuden ja sosiaalisen 
toimintakyvyn tukemisen. Pudasjärvellä aloit-
taa syksyllä myös ensimmäinen Ahaa -aivotree-
ni -ryhmä. Kymmenen ryhmäkerran kokonaisuu-
dessa aivoja aktivoidaan monipuolisesti erilaisten 
kynä-paperi -tehtävien avulla. Ryhmä on tarkoi-
tettu muististaan huolestuneille ja sitä ohjaavat 
Muistiyhdistyksen kouluttamat vapaaehtoiset.

Oulun Seudun Muistiyhdistys

Muistikahviloiden 
syyskausi alkaa


