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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Hotelli Iso-Syötteen
majoitustilat ja ravintola 

avattiin s. 4

Anna Sarajärvi karaokemes-
tariksi Venetsialaisissa s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 3.9.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvilehti.fi, jo keskiviikkoiltana

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Lasitusliike T:mi Pudas-Lasi 
Teollisuustie 8, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 9-17. 

Puh. 0400 241 533. pudaslasi@hotmail.com

LasiTusLiike Pudas-Lasi 
TeoLLisuuskyLässä 

PudasjärveLLä
Tuotteita ja palveluitamme:
- tuulilasit 
- rakennuslasit 
- työkonelasit 
- peilit   

- asennukset 
- sälekaihtimet 
- eristyslasit 
- lasiliukuovet

Tervetuloa!
- tuulilasin korjaukset

• 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

BIG PACK
-KUKKASIPULI-
PAKKAUKSET
Valikoimassa on 
narsissin, krookuksen, 
pallorolaukan,
helmililjan ja lumikellon 
sekä eri värisiä
tulppaanin sipuleita. 
Istuta maahan syksyllä 
ja nauti kukkaloistosta 
keväällä.

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

MEILTä SYYSISTUTUKSEEN 
RUNSAS VALIKOIMA 
KUKKASIPULEITA!

395
/pss

Neule- ja 
villahousumarkkiNat 

su 6.9. klo 11-16 
Pudasjärven torilla 

Aikuisten villahousut, myös ohuita merinovillaisia, 
lasten villahaalarit ja damaskit. Kaikki 100 % villaa.

Naisten neuletakit taskuin. Naisten syyshousut D-mitoitus.
Uutuus ohut naisten merinovillatakki, 

Jussi-paidat 80 cm - XXXL, villapaitoja, kaulureita, 
villasukkia, merinovillakerrastot ym, ym.
NuutiseN kutomo oY

www.nuutisenkutomo.fi

 Aloitetaan roskaisen puolukan 
ostaminen ja jatketaan 

mustikoitten ostamista ABC:n pihalla 
ma-pe 9-16, la 9-14. 

Marja ja kala Mäkinen Oy
046 939 3152

Pronssidiplomi 50 km
Hopeadiplomi 65 km
Kultadiplomi 80 km

Kolme parasta miestä ja naista palkitaan

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

Ilmoittautuminen 8.9.2020 mennessä
antti.hukari@gmail.com

Osallistumismaksuun sisältyy urheilujuoma, 
voileivät, kahvia, suolakurkkua ja rusinoita

Sinun ei tarvitse kävellä 24 h,
vaan esim. la klo 15.00 - n. 22.00 ja su 8.00 - 15.00

tai joitain muita aikoja.

6. 24 h kävely-juoksutapahtuma
12. - 13.9.2020 klo 15.00 alkaen

SotKajärven vedon

Hirvaskosken koululla 
(jussintie 10, 93270 Sotkajärvi)

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 Merkkien selitykset: 
  
 x = auto pysähtyy tarvittaessa 
 |  = auto ei käy paikassa 
 T = tarvittaessa 
 M - P = maanantaista perjantaihin 
 P = perjantaisin 
  
  
 
     

 

PITÄJÄKERTTU 
  

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ   
 

Parillisina viikkoina torstaisin 
 

  9:00 Pudasjärvi          15:00 
      | Terveyskeskus       15:01 
  9:20  Kollajaniemi          15:20 
      9.40 Seiteri 15.40 
  9:50 Kipinä 15:50 
 10:00 Riepulantie                  T   
 10:15 Syväojantie               16:05 
 10:20 Hetekylän th. 16:10 
 10:40 Pudasjärvi 16:25 
 T Terveyskeskus 
  
 Reitti ajetaan parillisten viikkojen torstaina. 
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 

              Parittomina viikkoina torstaisin 
 

  9:00 Pudasjärvi              17:10 
  9:15  Sarakylän th.    x  
  9:40 Asmuntijoentie 16:35     
 x Saukkomaa    x   
 10:00 Liekokylä                  16:15      
 10:20 Virtala    x 
 10:25  Valkola       x   
 10:30 Ikosenniemi 15:45 
 10:35 Ritvan th 15:40 
 10:45 Aittojärvi 15:30 
 10.55 Ypykkäjärvi 15:20 
 11:15 Pudasjärvi 15:00 
 T Terveyskeskus 15:01 
  
 Reitti ajetaan parittomien viikkojen torstaina.  
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
KESÄAIKATAULUT 

voimassa 3.6. - 7.8.2019 
 

 
PUDASJÄRVI – OULU    

 
 
   M – P     M – P     
  
 9:00 Pudasjärvi 16:00
 9:45 Kiiminki               15:05 
  10:15 Oulun linja-autoas. 14:40  
   T OYS     I     
 
 

            
           TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 

       PALVELUBUSSI OIVA 
   
  AJOREITTI 1 

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 

  9:10 Laiduntie 11:45 
      9:15 Kurentie terveyskeskus  11:40 
  9:17  Pappilantie          11:35 
  9:20 Kauppatie          11:30     
  9:20 Linja-autoasema  11:30 
  9:25 Uimahalli             11:25     
  
  AJOREITTI 2 

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

Matkasta perittävä maksu:  

Kuukausikortti 15 € 
Kertalippu / päivä 2 €  

                               Puh. (08) 822 052        www.nevakivi.fi       nevakivi@nevakivi.fi  

OULU – ISOSYÖTE – PUDASJÄRVI  
              P  
 

  Oulun linja-autoas. 14:40 
  Kiiminki               15:05 
  Pudasjärvi 16:00 
   Poijula 16:20 
  Iinattijärven th.    x 
  Hotelli Iso-Syöte    T 
  Iso-Syöte ala-asema 16:45 
  Syötekylän kyläkauppa  16:55 
  Pikkusyöte ala-asema     x 
  Pudasjärvi  17:45  
   
     
    
         
    
    
    
       
      
 

 

NEVAKIVEN LINJAVUOROLLA OULUUN 

KUUSAMO - TAIVALKOSKI - PUDASJÄRVI - OULU
 M – P  M – P 
 7:30  Kuusamo, Ervastin aukio          16:10
 7:32 Kuusamo, l.as.      16:07
 8:20 Taivalkoski      15:10
 9:15 Pudasjärvi l.as.     14:15
             10:30     Oulu, l.as.     13:00
   T          OYS                I

   HUOM! MUUTTUNUT AIKATAULU
Jatkoyhteydet aamulla Pudasjärven sivukyliltä Ouluun klo 9:15

ja iltapäivällä takaisin klo 15:00 Pudasjärveltä lähtevillä vuoroilla.

Voimassa 10.8.2020 alkaen.

puh. 08 822 052
nevakivi@nevakivi.fi
www.nevakivi.fi

Nevakiven tilausajomatkat tarjoavat sinulle 
kaikilla mukavuuksilla varustetun 

turistibussin ja ammattitaitoisen kuljettajan 
niin pienille kuin suurille ryhmille. 

Ota yhteys meihin ja pyydä tarjous!

Bach
to you
Konsertti
Pudasjärven seurakuntakodissa
pe 11.9.2020 klo 19
Jouni Somero, piano
Ohjelma 10€

Järjestävät Pudasjärven seurakunta ja
Pudasjärven kaupungin kulttuuritoimi

Pudasjärven Näyttämö ry esittää komedian:

KAKSI AKKAA
käsikirjoitus: Rauno Juhannusvuori

ohjaus: Senja Latvala

Esitykset:
su   6.9. klo 11.00 ja 14.00
la  12.9. klo 14.00 ja 17.00
su 13.9. klo 13.00 ja 16.00
la  26.9. klo 14.00 ja 17.00
su 27.9. klo 11.00 ja 14.00

Liput: 8€
             ESITYKSET

         KOSKENHOVIN SALISSA        
Lisätiedot ja 

                       
Koskenhovinkuja 93100 Pudasjärvi 

lippuvaraukset: 
puh. 044 974 5195

                         

    

TERVETULOA!
Näytelmän oikeuksia valvoo Suomen Näytelmäkirjailijaliitto ry

Kauppatie 4. Puh. 045 695 9925
hallacatering@gmail.com  
www.hallacatering.com

Olemme avanneet 
Kahvilan Ovet!

avOinna:
 ti - Pe  10-16
 la - ma  suljettu

ti 8.9. alkaen 
myymme 

lOPut jäätelöt 

-20% 
alennuksella niin kauan 

kuin myytävää riittää.
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Lähetämme jumalanpalvelukset edelleen videoituna seurakun-
nan YouTube-kanavan kautta. 
Messu seurakuntakodissa su 6.9. kello 10, toimittaa Timo Liika-
nen, avustaa Jari Valkonen, Eeva Leinonen,  kanttorina Hannele 
Puhakka. Lähimmäisen päivä. 
Bach to You -pianokonsertti seurakuntakodissa pe 11.9. kel-
lo 19, pianisti Jouni Somero. Kirkkomusiikin päivän konsertissa 
kuullaan kirkkomusiikin mestarin Johann Sebastian Bachin mu-
siikkia. Ohjelma 10 €.
Kuorot: Eläkeläisten musiikkipiiri seurakuntakodissa ke 9.9. 
kello 13,  Vox-Margarita ke 9.9. kello 18, kirkkokuoro to 10.9. 
kello 18, Sarakylän kappelikuoro ti 15.9. kello 18.
Lähetystalkooilta Talkootuvassa (Jukolantie 4) ma 7.9. kello 
18. Huom! uusi paikka.
Ystävänkammari to 10.9. kello 12, lähdemme seurakuntakodin 
pihasta klo 12 yhteiselle kävelyretkelle Liepeen nuotiopaikalle.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 7.9. kello 11.
Iltakirppis seurakuntakodissa ma 14.9. kello 17. Tule myymään 
ja ostamaan haluamiasi tuotteita. Pöytävaraukset pe 11.9. men-
nessä Rauni/040 586 1217, ei pöytämaksua.
Perhekerhot: perhekerho seurakuntakodissa keskiviikkoisin 
kello 10. Tervetuloa kaikenikäiset lapset yhdessä vanhempien 
tai muun aikuisen kanssa. Kahvi- ja mehutarjoilu.
Lapsiparkki  1-6 -vuotiaille (ei eskarilainen)  seurakuntakodissa 
perjantaisin kello 9.30-12, lapselle mukaan pieni välipala ja juo-
ma. Ennakkoilmoittautuminen 040 586 1217/Rauni. 
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-pe kello 9-11 ja 11.30-14, pu-
helin 08 882 3100.  
OSA-AIKAINEN SIIVOOJA-EMÄNNÄN TEHTÄVÄ 
Haetaan Pudasjärven seurakunnalle osa-aikaista siivooja-emän-
tää 20.12.2020 saakka. Työaika keskimäärin 20 tuntia viikos-
sa. Työ sisältää toimitilojen siivousta ja kahvituksien/ruokailujen 
laittoa. Pääasiassa työ on arkipäivisin, mutta sisältää myös 1-2 vii-
konloppuna kk:ssa viikonlopputyötä. Paikka täytetään heti, kun 
sopiva hakija tehtävään löytyy. Palkkaus KirVESTESsin mukaan. 
Yhteydenotot talouspäällikkö Timo Niskaseen p. 040 687 2144 
tai timo.niskanen@evl.fi.
Avioliittoon vihitty: Ville Petteri Luokkanen ja Miia Marian-
ne Tuomela.
Haudattu: Arttu Paavola 80 v, Kalevi Kauno Konttila 75 v, Arja 
Liisa Illikainen 66 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 70,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
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 ja toimitus
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Elma Alatalo juhli 
100-vuotispäiväänsä Aittorannassa
Pudasjärven seurakunnan jä-
senissä on kolme sata vuot-
ta täyttänyttä henkilöä. Elma 
Alatalo täytti sata vuotta elo-
kuun viimeisenä päivänä ol-
len kolmanneksi vanhin pu-
dasjärveläinen. Seurakunnan 
jäsenissä on yksi 101-vuotias 
ja yksi 102-vuotias. Sata vuot-
ta täyttäviä ei ole tänä vuonna 
ketään muuta pudasjärveläis-
tä Elman lisäksi.

Elma Alatalo o.s. Sutinen 
on syntynyt Puolangan Yrit-
täperällä Erkkilän torpassa. 
Fiia o.s. Luukkosen ja Pekka 
Sutisen perhekuntaan syntyi 
11 lasta, joista Elma on kuu-
denneksi vanhin. Hänen li-
säkseen elossa on vielä Erkki-
län sisaruksista Martta-sisko, 
joka asuu Puolangalla ja täyt-
tää syksymmällä 90 vuotta. 

Elma on ollut ikänsä ahke-
ra ja jo ennen rippikouluikää 
ollut apulaisena Korpisen ky-
lällä Peltolan talossa, jossa 

hän on ollut oikein näppärä ja 
ahkera tekemään. Sieltä Elma 
oli siirtynyt Askan koulul-
le opettajan piiaksi. Opettaja 
oli opettanut Elman virkkaa-
maan ja merkkaamaan ja niis-
sä hän on ollut ikänsä taitava 
kuten neulomisessakin.  

Korpisen kylältä Elma sai 
pitempiaikaisen palvelupai-
kan Paavosta Vertin puolelta. 
Elma avoitui 1958 Toivo Ala-
talon kanssa ja synnytti tälle 
seuraavana vuonna pojan Jaa-
kon. Toivon kuoleman 1969 
jälkeen Elma asui poikan-
sa kanssa Toivon kotitalossa 
aina vuoteen 1987, jolloin he 
pääsivät muuttamaan omaan 
taloon Jaakkolaan. Siinä Elma 
asui 9. syyskuuta 2009, jolloin 
hän muutti synnyin pitäjään-
sä Puolangan puolelle Aitto-
rannan palvelukotiin.                                                                                                                                  

Elma on tyytyväinen Pu-
dasjärven kunnan hoitojärjes-
telyihin ja on viihtynyt Aitto-

rannassa erittäin hyvin. Siellä 
hän on kokenut olevansa mel-
kein kuin kotonaan, sillä osa 
Aittorannan hoitajista on tut-
tuja vuosikymmenten takaa. 

Elmalla on ollut hyvä 
muisti, joten hän on muista-
nut sotavuodet ja Perä-Kor-
pisen kouluajat sekä monet 
muut lähikyliin liittyvät asi-
at. Hän ehti palvella Pudas-
järven kuntaa 30 vuotta Perä-
Korpisen koululla keittäjänä, 
jonka tehtävänä oli keittämi-
sen lisäksi siivoukset ja syk-
syisin sekä keväisin koulu-
laisten kuljetukset veneellä 
Villelän rannasta Holapannie-
meen aina Holapansillan val-
mistumiseen saakka.

Elma on vieläkin hyvin 
seurallinen, ja hänen suku-
aan asuu sekä Perä-Korpisella 
että Puolangalla. Korona-ajan 
takia hän sai maanantaina 
juhlia syntymäpäiväänsä 
Aittorannan asukkaiden ja 

hoitohenkilökunnan kesken 
ja sai tervehtiä kuistille tul-
leita sukulaisiaan ikkunan ta-
kaa. RR

Elma Alatalo on vieläkin hy-
vin virkeä vanhus. Hän on 
ollut hyvin omatoiminen ja 
liikkunut rollaattorin kans-
sa ruokailemaan ja kylpy-
huoneeseen. Vasta viimei-
sen parin vuoden ajan hän 
on liikkunut pyörätuolilla. 
Kuva Johanna Huhto.

Maria ”Maija” Kosamo vietti 
pirteänä 101 vuoden syntymäpäivää
Maria ”Maija” Kosamon 
101-vuotissynttäreitä juhlit-
tiin tiistaina 25.8. hänen ko-
tonaan vanhustentaloyhdis-
tyksen rivitalossa Kurenalla. 
Pirteän vanhuksen juhla-
vieraina olivat kirkkoherra 
Timo Liikanen ja Pudasjär-
ven Sotaveteraanien edusta-
jana Esko Törmänen. Paikan 
päällä oli myös Marian ko-
titaloa asuttava poika Jaska 
Kosamo Puhokselta sekä si-
sarentytär Laina Jokela. Kai-
ken varalta poikkeustilan ai-
kana paikallaolijat pitivät 
kasvomaskeja. Viime vuon-
na pidetyt 100-vuotiassynt-
tärit juhlittiin Puhoksella. 
Liikanen mainitsi, että Maija 
on tällä hetkellä Pudasjärven 
seurakunnan toiseksi vanhin 
asukas. 

Maijan huoltajana toimi-
va Jaska kertoi, että Maija 
on kaksinkertainen sotave-
teraanileski. Avioiduttujaan 
Puhoksen erämaan keskel-
lä Kangaslammilla suuren 
perheen äitinä hän joutui ot-
tamaan raskaan viestin en-
simmäisen miehensä Auku 
Lehmikankaan kaatumi-
sesta rintamalla. Sodan jäl-
keen vuonna 1946 hän meni 
naimisiin Mikko Kosamon 

Esko Törmänen antoi Veteraanien puolesta Maijalle synty-
mäpäivälahjaksi päiväunillekin sopivan lämpimän peiton. 
Sitä esittelee tädilleen Laina Jokela. 

kanssa ja rakensivat yhdessä 
talon Puhokselle. Perheellä 
oli perinteistä sen ajan maa-
taloutta, jossa maatilan työt 
tehtiin hevosella. Lisätienes-
tiä Mikko hankki savotoilla 
Maijan hoitaessa kotityöt ja 
perheen. 

Perilliset olivat kyselleet 
Maijan 100-vuotissynttäreil-
lä huumorilla, että eipä tääl-
lä näy vieraana sinun rippi-
koulukavereitasi. 

Mikon kuoleman jäl-
keen Maija jatkoi asumista 
Puhoksen kodissa, kunnes 
noin 25 vuotta sitten ilmoit-
ti reissutöitä tekevälle pojal-
leen Jaskalle, että jospa hän 
muuttaisi Kurenalle. Hän 
onkin asunut samassa rivi-
talossa siitä lähtien ja viime 
aikoina vanhustentaloyh-
distyksen talojen remonttien 

Syntymäpäiväsankari 
leikkasi ensimmäisen 

palan hienosta 
101-vuotiskakustaan.

keskellä. Maijan ei tarvitse 
kuitenkaan muuttaa talojen 
remontin alta, vaan voi asua 
nykyisessä kodissa elämänsä 
loppuun saakka. Sitten talo 
puretaan ja talon paikalle tu-
lee autojen parkkipaikka. 

Adalmina Niemitalo

Risti – suojamme kaikkea 
pahaa vastaan 
Ortodoksinen kirkko viettää ristin juhlaa syyskuun 14. 
päivänä. Juhlaa kutsutaan eräissä paikoissa ortodok-
sista maailmaa syksyn pääsiäiseksi. 

Ristin juhlan historiallinen perusta liittyy keisari Konstantinos Suu-
ren äidin, keisarinna Helenan toimeenpanemiin arkeologisiin kaiva-
uksiin Jerusalemissa vuonna 326. Tuolloin löydettiin Herran risti. Je-
rusalemin piispa Makarios kohotti ristin kaikkien nähtäväksi kansan 
laulaessa ”Herra armahda”. Löytöpaikalle rakennettiin suuri kirkko 
Kristuksen ylösnousemuksen kunniaksi, ja noista ajoista lähtien ristin 
ylentämisen juhlaa on vietetty 14. syyskuuta. 

Ristin juhla sattuu osuvasti kirkkovuoden alkuun. Idän kirkko aloit-
taa kirkkovuoden 1. syyskuuta. Kirkossamme on ymmärretty, että ih-
minen tarvitsee heti kirkkovuoden alussa merkin ja vahvistuksen siitä, 
mitä kohti ollaan menossa ja mikä on yhtä hyvin kirkkovuoden keskus 
kuin kaiken kristillisen elämän ja kilvoituksen perusta. 
Risti ja ylösnousemus 
Ristin juhlassa lauletaan tekstiltään ikivanhaa ja ytimekästä veisua:  ”Si-
nun ristillesi me kumarramme valtias, ja sinun pyhää ylösnousemistasi ylis-
tämme.”

Tämä risti- ja ylösnousemusaiheinen veisu korostaa kuoleman ja 
ylösnousemuksen yhteenkuuluvuutta: ilman ristin kuolemaa ei voi 
olla ylösnousemusta ja ilman ylösnousemusta ristin kuolema jää vail-
le merkitystä. Toisin sanoen ilman ylösnousemusta kaikki kärsimys ja 
kuolema olisi lohdutonta ja turhaa.  

Niinpä ristin valinta koko kristinuskon symboliksi kumpuaa ilos-
ta ja voitosta, ei kuolemasta ja kärsimyksestä. Häpeällisen ja väkival-
taisen kuoleman välineestä on tullut ilon ja kuolemasta saadun voi-
ton tunnus. 

Ristin kuoleman kautta Kristus käänsi tappion voitoksi. Hän käänsi 
ristin alkuperäisen tarkoituksen ja merkityksen päälaelleen. 
Risti ja kaste 
Risti muistuttaa meitä myös pyhästä kasteestamme. Pääsiäisen tapah-
tumia ei voi käsitellä irrallaan tästä. 

Kaste on ristin ja ylösnousemuksen tapahtumiin osallistumista. Se 
on meidän itse kunkin kohdalla kuoleman voittamisen hetki ja ikui-
seen elämään osallistumisen alku. Se on osallisuutta jumalallisesta elä-
mästä sekä mahdollisuus ja alku syvenevälle elämänyhteydelle Juma-
lan kanssa.

Kasteen kautta olemme aloittaneet uuden elämän Kristuksessa, 
kuten Uuden testamentin apostolien kirjeissä voimakkaasti painote-
taan. Uuden elämän merkkinä meidät on puettu valkoiseen kastepu-
kuun ja kaulaamme on laitettu kasteristi. Lisäksi meillä on käytettävis-
sämme sanaton mutta voimakas rukous, ristinmerkki.

300-luvulla elänyt pyhä Kyrillos Jerusalemilainen kehottaa teke-
mään ahkerasti ristinmerkkiä: Pankaamme sormillamme risti kaiken 
päälle, syötäville leiville, juotaville maljoille, sisään käytäessä, ulos mentäes-
sä, ennen unta, vuoteesta noustessamme ja matkatessamme. Se on suuri 
suoja, armolahja Jumalalta, uskovien merkki ja demonien kauhistus.

Siunauksen toivotuksin,
Marko Patronen        kirkkoherra
Oulun ortodoksinen seurakunta
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TARJOUKSET VOIMASSA 
to-su 3.-6.9.  

ELLEI TOISIN MAINITA

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

Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

Laajensimme aukioloaikojamme!
Palvelemme:

ma-la 7.00-21.00
su 10.00-21.00

Tervetuloa!

Kilon PaKetti

erä
ruodoton

ATRIA  
naudan  
JauHeliHa 17 % 
1 Kg

BEN&JERRy’S
Jäätelöt
438-500 ml (6,67-7,61/Kg)  
myös non-dairy  
vegaaniJäätelöt

VALIO
oltermanni  
PalaJuustot
250 g (4,00/Kg)

10.-

1.-KPl

-50-52%

-68%

Ilman korttia 6,75-6,99 kpl (13,50-15,64/kg)

Ilman korttia 3,15 kpl (12,60/kg)

3
kpl

Rajoitus 
1 erä/talous

Rajoitus 3 kpl/talous

DR. OETKER
ristorante  
Pizzat
216-390 g (6,41-11,57/Kg)  
ei gluteenittomat

10.- -15%
Ilman korttia 2,95 pkt (7,56-13,66/kg)

4
pkt

Ilman korttia 2,25-2,65 kpl (11,25-13,95/kg)

fAzER 
sininen maitosuKlaa 
seKä maKu- Ja  
tummasuKlaalevyt 
216-390 g (6,41-11,57/Kg)  
ei gluteenittomat

10.-
5
kpl

-11-24%
 
PensasmustiKKa
300 g (9,97/Kg)  
Belgia/Hollanti/saKsa

 
mansiKKa
400 g (7,48/Kg) Belgia/Hollanti 
tai

299
rs

COCA-COLA 
virvoitusJuomat
15 x 0,33 l (1,16/l)  
sis. Pantit 2,25

HäTäLä  
tuore ruodoton 
loHiFilee
C-leiKattu, vaKuumiPaKattu 
Kasvatettu, norJa

599
PKt

799
Ilman korttia 10,99-11,49 15-pack (1,77-1,87/l) 

Rajoitus 
2 fileetä/talous895

Kg

sis. pantit 2,25

15
-pack

-34-37%

Rajoitus 2 pkt/talous

3.-
 
viriKe Kananmuna 
m10 580 g (1,72/Kg)

3
ras

Rajoitus 
3 tas/talousIlman korttia 1,55 ras (2,67/kg)

-35%

 
Calluna 
17 Cm, saKsa 690

KPl

LOTUS  
soFt emBo  
wC-PaPeri 24 rll Ja  
emilia talousPaPeri  
valKoinen 12 rll

1490
Ilman korttia
 wc-paperi 10,15 pkt, talouspaperi 7,15 pkt

yHteis-Hintaan

-13%

Täpläravun poistohanke käynnistyi Siuruanjoessa
ELY-keskus on myöntä-
nyt Siuruan osakaskunnalle 
poikkeusluvan täplärapu-
jen pyyntiin Siuruanjoes-
ta myös rauhoitusaikana. 
Tämä lupa on voimassa 
vuoden 2024 loppuun saak-
ka ja pyynti tapahtuu ym-
pärivuotisesti. 

Luonnonvarakeskuk-
sen tutkija Esa Erkamo piti 
asiasta infotilaisuuden Siu-
ruan Työväentalolla kes-
kiviikkona 26.8. Erkamon li-
säksi asiantuntijalausuntoja 
antoi myös Oulun Kalatalo-
uskeskuksen projektisuun-
nittelija Jarmo Tuukkanen. 

Siuruanjoki on maailman 
pohjoisin joki, jossa täplära-
pua esiintyy. Kanta on pe-
räisin Kaliforniasta, ja tänne 
täplärapu on tuotu laitto-
masti. Yleensä täpläravut 
kantavat rapuruttoa, mut-
ta Siuruanjoen täpläravuis-
sa sitä ei liene esiintynyt, 
koska joessa on myös joki-
rapua. Rapuruton saatuaan, 
täpläravut ylläpitävät tau-
tia vesistössä ja levittävät 
sitä jokirapuhin. Sen vuoksi 
kanta on syytä saada hävi-
tettyä. Kaloihin tällä sairau-
della ei ole vaikutusta. 

- Tarkoituksena on nyt 
aluksi kartoittaa, kuinka 

laajalla alueella joessa täplä-
rapua esiintyy, jolloin pois-
totoimet suunnataan ensisi-
jaisesti tiheämmän kannan 
alueelle. Hävittäminen ta-
pahtuu tehostetun mer-
tapyynnin avulla, kertoi 
tutkija Esa Erkamo infotilai-
suudessa.

Siuruan osakaskunnal-
la on vesialueellaan omia 
kirjanpitoravustajia. Saa-
lismäärä, pyyntipaikka ja 
-aika sekä kunkin ravun 
koko raportoidaan Luon-
nonvarakeskukseen sovi-
tusti.

Etelä-Suomen suu-

Luonnonvarakeskuksen 
tutkija Esa Erkamo kävi ker-
tomassa Siurualla mitä ol-
laan tekemässä täplära-
pukannalle. Erkamo oli 
mukana myös ensimmäis-
ten mertojen laskemisessa 
Siuruanjokeen.

Siuruan osakaskunnan ensimmäiset kirjanpitoravustajat 
Jouko Jaakola ja Antero Alatalo.

Täpläravun lajimerkkinä on vaalea täplä saksen hangassa.

rissa järvissä ja reittive-
sissä täplärapukanta on 
taantunut 2010-luvulla. Hy-
vinä vuosina kanta pääsee 
lisääntymään, mutta vesi-
en jäähtyessä tavanomaista 
nopeammin, lisääntyminen 
epäonnistuu. Pohjois-Suo-
messa sekä Etelä- ja Kes-
ki-Suomen pienvesissä täp-
lärapu menestyy huonosti 
vesien nopean jäähtymisen 
vuoksi. Ulkoinen stressi saa 
täpläravun kuolemaan ra-
puruttoon. Stressin aiheut-
tajana voi olla esimerkiksi 
lämpimät talvet, jolloin ve-
sistöt jäätyvät myöhään ja 

järvivedet ehtivät sitä en-
nen jäähtyä liian kylmiksi 
täpläravulle.

 Siuruan osakaskunta 
hakee vesialueelleen lisää 
kirjanpitoravustajia mah-
dollisimman tehokkaan 

poistopyynnin turvaami-
seksi. 

Asiasta kiinnostuneet 
voivat ilmoittautua joko 
Luonnonvarakeskuksen 
tutkija Esa Erkamolle tai 
Siuruan osakaskunnan pu-

heenjohtaja Tuula Liikasel-
le.

Terttu Salmi
Kuvat: Tuula Liikanen ja 
Jouni Tolonen
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Jussi Halla-aho vauhdittamassa Perussuomalaisten kuntavaalityötä

Pudasjärven Perussuomalai-
set järjestivät kuntavaalien 
avaustilaisuuden teemalla 
”Nostaa Sykettä”. Tilaisuu-
dessa vieraili puolueen pu-
heenjohtaja, kansanedusta-
ja Jussi Halla-aho, puolueen 
varapuheenjohtaja, kan-
sanedustaja Riikka Purra ja 
oman vaalipiirin kansan-
edustajat Jenna Simula ja 
Ville Vähämäki. Tilaisuus 
kokosi S-marketin pihapii-
riin noin parisataa kävijää. 
Aika paljon Halla-ahon pu-
hetta oli väkeä kuuntelemas-
sa myös parkkialueella auto-
jen luona. Kaikille tarjottiin 
kahvia ja grillimakkaroita, 

joita tilaisuudessa kului 340 
kappaletta. Paikalla oli myös 
piirin puheenjohtaja Ahti 
Moilanen Utajärveltä sekä 
kaupunginvaltuutetut Juho 
Kellolampi, Paula Soronen ja 
Mirka Väyrynen, joka toimi 
tilaisuuden juontajana. He 
kertoivat, että kuntavaalieh-
dokkaiden suostumuksia on 
jo mukavasti, joukossa uu-
siakin henkilöitä. Merkille-
pantavaa on ollut se, että eh-
dokkuudesta kiinnostuneet 
ovat ottaneet itse yhteyt-
tä. Uusia jäseniä on liittynyt 
myös puolueeseen, muka-
na nuoriakin 25-50 vuotiaita. 
Rohkeana tavoitteena tuntui 
olevan täyden ehdokaslistan 
saaminen eli 40 ehdokasta.

-Pienpuolueisiin on ta-
voitteena saada lisävoimaa, 
kertoivat nykyiset valtuute-
tut.

Tuottavalla  
työllä julkista  
taloutta kuntoon
Julkaisemme Halla-ahon 
puheen hieman lyhennetty-
nä. 

Korona ei ole Suomen 
suurin ongelma. Suuret ky-
symykset ovat edessä ja en-
tistä pahempana. Keskeinen 
ongelma on julkinen talous. 
Rahaa menee enemmän 
kuin tulee. Siihen on selkeä 
syy ja ratkaisu. On liian vä-
hän tuottavaa työtä. Elä-
keputken poistamisella tai 
työttömyysturvan uudista-

misella ei pötkitä kovin pit-
källe, jos työtä ei oikeasti ole 
tarjolla. Yrittämisen, teolli-
suuden ja työn vastaanotta-
misen tulee olla kannattavaa 
ja tähän voidaan vaikut-
taa poliittisilla päätöksillä. 
Punavihreä hallitus kaik-
kien sosialistien tapaan us-
koo, että hyvinvointikyky 
syntyy verottamalla ja kyl-
vämällä verorahaa. Oikeas-
ti hyvinvointi syntyy siitä, 
että ihmiset saavat palkkaa, 
jolla tulevat toimeen ja että 
yrittäminen on Suomessa 
mahdollista ja kannattavaa. 
Nykyinen hallitus tuntuu 
olevan sitä mieltä, että il-
mastonmuutos pysäytetään 
lopettamalla tai tekemällä 
teollisuuden ja kuljetusalan 
toiminta Suomessa mah-
dollisimman vaikeaksi. To-
dellisuudessa käy niin, että 
jos Suomen kilpailukyky ra-
pautetaan esimerkiksi polt-
tonesteiden tai energian hin-
nan jatkuvalla nostamisella, 
niin tuotanto siirtyy täältä 
Puolaan, Kiinaan ja muihin 
maihin, jossa se saastuttaa 
vieläkin enemmän. Tässä 
kehityksessä häviäjänä on 
ilmaston muutoksen lisäksi 
suomalainen työ ja yrittämi-
nen ja suomalaisten verotu-
lot, joilla rahoitetaan kaikki-
en tarvitsemia palveluja. 

Korkeat verot ja korke-
at asumis- ja liikkumiskus-
tannukset juontavat myös 
siihen, että tavalliselle pal-
kansaajalle ja yrittäjälle jää 

entistä vähemmän rahaa 
käteen. Työn tekeminen ja 
työn vastaanottaminen ei 
ole kovin houkuttelevaa, jos 
siitä ei taloudellisessa mie-
lessä hyödy mitään. Hal-
lituksella on tähänkin rat-
kaisunsa. Tuodaan entistä 
halvempia työntekijöitä ul-
komailta. Suomessa on tällä 
hetkellä melkein puoli mil-
joonaa ihmistä työttömänä 
tai lomautettuna, mutta hal-
litus ilmoitti juuri, että meil-
lä on työvoimapula ja että 
tarvitaan 80 000 halpatyö-
läistä lisää ulkomailta. 

Suuri kysymys on myös 
se, että päättäjien on laitet-
tava asioita tärkeysjärjestyk-
seen. Valtio ja kunnat eivät 

tällä hetkellä suoriudu pe-
rustehtävistään, mutta sa-
maan aikaan meillä on va-
raa kipata miljoonia euroja 
ulkomaalaisille maksetta-
viin toimeentulo- ja asumis-
tukiin, kehitysapuun, EU:n 
elvytyspaketteihin, suku-
puolineutraaleihin henkilö-
tunnuksiin tai liikennemerk-
keihin. Suomen ei tule eikä 
pidä leikkiä koko maailman 
sosiaalitoimistona. Ei pidä 
olla niin, että suomalaisilla 
on omassa maassaan pelkäs-
tään maksajan rooli. 

Kuntien ja valtion talous 
oli kuralla jo ennen koronaa 
ja on entistä pahemmin ku-
ralla koronan jälkeen. Juu-
ri nyt olisi ollut oikea hetki 
ryhdistäytyä ja laittaa asi-
oita tärkeysjärjestykseen. 

Noin vuosi sitten synty-
mäkuntaansa Pudasjärvel-
le Pihtiputaalta muuttanut 
Kaisu Heikkinen kertoi liit-
tyneensä uudeksi kunta-
vaaliehdokkaaksi jo viime 
talvena. Hänen tallentama-
naan tilaisuuden antia voi 
käydä seuraamassa Pu-
dasjärven Perussuomalai-
set -nostaa sykettä -face-
book sivuilta.

Keltaisiin ja sinivoittoisiin liiveihin pukeutuneita Perussuomalaisten aktiiveja yhdessä vie-
raiden kanssa.

Kaikille kahvia ja grillimakkaraa, joita kului 340 kappaletta. 
Jussi Halla-ahon puhetta kuuntelemassa runsaan 200 hengen yleisö. Ihmisiä jututtivat myös puolueen varapuheenjohtaja 
Riikka Purra Uudeltamaalta sekä oman vaalipiirin kansanedustajat Jenna Simula ja Ville Vähämäki. 

Ikävä kyllä on käynyt juu-
ri päinvastoin. Koronasta on 
tullut veruke, jonka varjolla 
voi tehdä mitä hyvänsä. Vel-
kahana on auki ja tulevat su-
kupolvet maksavat. 

Vaikka tulevissa kunta-
vaaleissa puhutaan paljol-
ti paikallisista asioista, niin 
vaaleilla on myös yleispoliit-
tista valtakunnallista merki-
tystä. Uskallan väittää, että 
tulevilla kuntavaaleilla on 
ratkaiseva merkitys nykyi-
sen hallituksen jatkon ja sen 
harjoittaman politiikan kan-
nalta. Kehotan lähtemään 
mukaan poliittiseen vaikut-
tamiseen äänestämällä ja eh-
dokkaaksi hakeutumalla.  

Heimo Turunen

Vajaa kaksi vuotta sitten tu-
lipalon tuhoamat Hotelli Iso-
Syötteen majoitustilat ja ra-
vintola avattiin syyskuun 
alussa. Kylpylätiloja ja uu-
den puolen huoneita vielä 
viimeistellään.

Hotelli Iso-Syötteen
majoitustilat ja ravintola avattiin

Hotelli Iso-Syötteen avajais-
päivänä hotelliyrittäjät ja 
kaupungin sekä Pudasjär-
ven Kehitys Oy:n edusta-
jat yhteisessä kuvassa; Sari 
Turtiainen, Juha Kuukasjär-
vi, Tomi Timonen ja Katarii-
na Kuukasjärvi.

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen ja Pudasjärven Ke-
hitys Oy:n toimitusjohtaja 
Sari Turtiainen veivät onnit-
telukukat sekä ehkä joihin-
kin hotellin tiloihin näytil-
le päätyvän Paavo Tolosen 
tuotantoa olevan maalaus-
kopion. 

-Onnittelimme Juha ja 
Katariina Kuukasjärveä ison 
hankkeen pääsemisestä tä-
hän vaiheeseen ja esitimme 
kiitokset siitä, että ylipää-
tään tähän isoon urakkaan 

lähtivät. Lopputulos on 
mahtavan hieno. Sen näkee 
jo nyt, vaikka kaikki ei ole 
ihan valmistakaan. Maise-
manäkymä ravintolasta on 
entistäkin upeampi ja kat-
tavampi, kun tilat on suun-
niteltu uudelleen, totesivat 
Timonen ja Turtiainen käyn-
nistään. 

Varsinaista avajaisjuhlaa 
vietetään myöhemmin syk-
syllä, kunhan kaikki tilat 
ovat valmiita.  HT
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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) 

8-19
9-16

MAANANTAI-TORSTAI
7.-10.9.

SyyS 
UUTTA!

595 499

199

349

1 pss/talous

2 kalaa/talous

kg

pkt

pss

795

259

159499

299 995

199 149299100100

2 pkt/talous

pkt

3 kg/talous

rssprk kg prk

kg

pkt

kg

pkt kg

3 kg/talous

490

100

100

259 299

069

399

kg

prk

pkt

kg

149

450

349

rss795
kg

199

595

pkt

pss

359

4 pss

pkt

kg

695

399

pss

pss

pss

pkt

Dansukker
TAlOUSSOkeRI
1 kg

2 pkt/talous

MA-TI 7.-8.9.   ke-TO 9.-10.9.

Naisten
JUHlA-
MekkO
oranssi ja 
luonnon-
valkoinen

Pe-TO 4.-10.9.

Pe 4.9.    lA 5.9.

Hyvä  
NAUTA 
JAUHelIHA
rasvaa
max 10%

10 kplHK
BURGeRI
100 g

100 199
pkt

kpl

Atria
MAkSAlAATIkkO

400 g

RAUTAOSASTOlTASyySReTkeIlylle 

Porsaan
kylJykSeT

100

099

Atria
PUNAINeN
leNkkI 500 g

Kulta Mokka
kAHvI
500 g

Valio
PAlAJUUSTOT 625-750g 
-Arkijuusto, -Arkigouda,
-Arkiemmental

Turun Eines
lIHAPIIRAkkA
10 kpl/1000 g

SIPUlITee-
MAkkARA
800 g

Cloetta
AAkkOSPUSSIT
280-315 g

Pulla-Pirtin
RUISPAlAT
9 kpl/500 g

PeRJANTAI-lAUANTAI 
4.-5.9.

ATRIA
GOUTeRMAkkARA
palana

Kivikylä
PAlvARIN
HeRNekeITTO
435 g

Atria kanan
OHUTleIkkeeT

300-380 g

Eldorado
 MANdARIINI-

lOHkOT
840/470 g

sokeriliemessä

Suomalainen
OMeNA

Atria 
WIeNINleIke
285 g
kypsä

Naudan 
PAISTI-
JAUHelIHA 

JAUHelIHA
SIkA-NAUTA

Dometic RGE2100
kAASU- 
JääkAAPPI 

1099,-

2 kg/talous

Saarioinen 
lIHAPeRUNASOSe-   

tai  lIHAMAkARONI-
lAATIkkO

350-400 g

pkt

pkt

pkt

pkt

1990

SATOJA TARJOUkSIA 

JOkA PäIvä!

Suomalainen
JääSAlAATTI

pussi 100 g

Atrian
kARJAlAN-
PAISTI 700 g

Myllyn Paras
MAkARONI
400 g

Atria 
kANAPAlvI
300 g

149

Fazer
JUUSTO-

SäMPyläT
5 kpl/350 g

Flora
MARGARIINIT

400 g

Arla
JOGURTIT

1 kg

Mummon
RANSkAN-
PeRUNA
450 g

Pisla
RUllA-
kAIHTIMeT
pimentävät
- luonnonvalk.
Esim. 120x180 cm

2890

Pulla-Pirtin
HIllOMUNkkI 
8 kpl/560 g

Viljaporsaan
tuore kylkI kANANMUNAT

10 kpl

Arla 
vOI 500 g 
normaalisuolainen

Eskimo 
JääTelö-
PUIkOT
15 kpl

pss

HK Kariniemen
BROIleRIN 
kOIPIReISI
3kpl/rss
marinoitu

Kotimainen 
TUORe 
kIRJOlOHI

rajoitettu erä

pss

65,-

Sievin 
kUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

99,-

Timco 
kOMPReSSORI
24 l, 2 hp
tuotto 206 l/min

Ugas
kAASU- 
PATRUUNA
190 g

199

Chempioil
HydRAUlIIkkA-
ölJy 20 l
32 ja 46

39951595

Kungs
AUTON- 
PeSUHARJA
Teleskooppivarrella

Eurol
JARRU cleANeR 
500 ml

10,-
3 kpl

399
tai

Naisten
Fleece-
TAkkI
vetoketju-
taskut

Naisten
ReISITASkU-
HOUSUT
musta/punainen

POISTOHINTAAN 
erilaisia 
ARcOPedIN 
JAlkINeITA
hajakokoja

Miesten
FleeceTAkkI
vetoketjutaskut

Miesten
ReISITASkU-
HOUSUT
musta/khaki
musta/sininen
30”-38”, lahe 32”

Erilaisia uusia kuoseja
UIMAPUvUISSA

Rattailla olevia
kAUPPA-
lAUkkUJA

1790

3790

4990

1790

1690

alkaen

3790
SORMIkAS-
NIPPU
3 paria
1-4v, 5-9v, 9-13v

850

alkaen

550
pkt

Pritex
SORMIkAS
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Anna Sarajärvi karaokemestariksi Venetsialaisissa

Vuoden aikaan nähden 
lämmin ilma helli lauan-
taina 29.8. Jyrkkäkoskel-
la 12. kertaa järjestettyjä 
veden, valon ja tulen juh-
laa venetsialaisia. Tapah-
tuma on LC Pudasjärven 
toiminnassa vuoden koho-
kohta. Lions Club Pudas-
järvi ja Pudasjärven Ur-
heilijoiden yhteisvoimin 
järjestämä tapahtuma on 
muodostunut perinteeksi, 
joka tänäkin vuonna pää-
tettiin järjestää, vaikka ko-
ronapoikkeusaika aiheutti 
epävarmuutta järjestelyis-
sä. Järjestäjät olivat erittäin 

tyytyväisiä hieman vajaan 
500 hengen osallistujajouk-
koon. Tanssisalissa yleisöä 
viihdytti tällä kertaa oulu-
lainen tanssiorkesteri Afi-
kantähti, solistinaan Armi 
Tenkula. Revontuli-discos-
sa levyjä soitteli Dj Miron. 
Ulkoesiintymislavalla kara-
okea emännöi Maarit Halli-
kainen. Tällä kertaa voitta-
jaksi lauloi Anna Sarajärvi 
ja viimevuotinen voittaja 
Maarit Kokko oli toisena. 
Jussi Keskitalo lauloi kol-
manneksi. Tuomareiden 
Lasse Aaltonen ja Katri Vir-
tanen Voittajalla oli erittäin 

kaunis ääni ja hän onnistui 
kummassakin kilpailukap-
paleessaan. Laulujen tul-
kinta oli luontevaa.  Maarit 
on viime vuoden voittaja ja 
onnistui hyvin jälkimmäi-
sessä laulussa. Ensimmäi-
sessä oli pieniä vaikeuksia 
äänen vireen kanssa. Jussil-
la oli pehmeä, kantava ääni, 
joka sopi valittuihin laului-
hin. Hän suoriutui hyvin 
melodian eri korkeuserois-
ta. Tuomareiden mukaan 
suosittua tapahtumaa kan-
nattaa kehittää, koska kisa 
näyttää kiinnostavan osal-
listujia ja yleisöä.

Tanssimusiikista vastasi monipuolinen ja suosittu Afikantähti-yhtye Oulusta solistinaan 
Armi Tenkula. Mukana Ville Seppänen kitara, Rauno Kantola rummut, Armi Tenkula solisti, 
Kalle Ylisirniö haitari ja Vesa Mottisenkangas basso, koskettimet. 

Jyrkkäkosken peruskunnostettu tanssilattia sai kehuja hyvästä kunnostaan ja liukastetta 
sai kenkiin useista eri kohdista.

Venetsialaisten hieman vajaan 500 hengen venetsialaisyleisö viihtyi ulkona pihalla juhla-
valaistuksessa, tanssisalissa sekä revontulidiscossa. Karaokekisa käytiin ulkolavalla, jossa voittajaksi selviytyi Anna Sarajärvi. 

Illan talkootyöhön osallistuneet leijonat kokoontuivat illan aluksi Pudasjärvi-viirin nosta-
miseen salkoon. Viirin nostivat presidentti Katariina Niemitalo ja viime kauden president-
ti Juha Timonen. 

Pudasjärven urheilijoilla ja Pintamon kyläseuralla on järjestyksenvalvojayhteistyötä. Näin 
Pintamolta tuli kuusi henkeä auttamaan järjestyksenvalvojan tehtävissä. 

Monipuolista  
ohjelmaa
Ulkona pihalla hikimajan 
seinustalla toimi ruokara-
vintola, josta sai ostaa pai-
kallisen Juustokievarin val-
mistamat ateriat. Tarjolla 
oli liha- sekä kala-annokset 
lisukkeineen. Tämän lisäk-
si alueella oli myös kioski ja 
grilli sekä kolme baaria B-
oikeuksineen palvelemassa 
yleisöä. 

Lipun myynti tapahtui 
kahdesta eri pisteestä, joten 
jonoja ei juurikaan synty-
nyt. Ihan kaikki eivät olleet 
huomanneet varata käteistä 
mukaan. Heillä oli mahdol-
lisuus käydä nostamassa 

euroja alueella palvelleessa 
käteisnostopisteestä asioi-
dessaan ostopisteillä. 

Pudasjärven Urheilijat 
vastasi tapahtumassa järjes-
tyksenvalvonnasta, valais-
tuksesta yhdessä LC Pudas-
järven kanssa. Juomapisteet 
olivat urheiluseuran hoi-
dossa ja ruokapisteessä 
myytiin Juustokievarin te-
kemät ruuat, selvensi Mar-
ko Koivula Pudasjärven Ur-
heilijoista. 

Illalla ohjelmaan kuului 
myös kokon polttaminen 
Kauko Tervosen ja Timo 
Kerälän sytyttämänä sekä 
550 laukausta sisältävä ilo-
tulitus, jonka hoitivat mo-
nivuotisella kokemuksella 

Kauko Tervonen ja Marko 
Koivula. Tapahtumaan oli 
ilmainen LC- Pudasjärven 
kustantama bussikuljetus, 
joka ajoi puolen tunnin vä-
lein Kurenalus -Jyrkkäkos-
ki - Kurenalus reittiä ottaen 
kyytiin myös välillä olevil-
ta linja-autopysäkeiltä. Lin-
ja-autokuljetuksen ajaksi 
oli tarjolla maskeja niitä ha-
luaville. Samoin järjestys- ja 
talkooväki käytti maskeja. 

Tilaisuuteen saapui ul-
kopaikkakunnilta poruk-
kaa, joista osa sellaisia, jotka 
eivät olleet ennen Jyrkkä-
koskella käyneet ja halu-
sivat tutustua alueeseen ja 
samalla viettää iltaa Venet-
sialaisten merkeissä. 
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Tytti Tuppurainen vauhdittamassa  
SDP:n kuntavaalien avausta
Pudasjärven sos.dem. Työ-
väenyhdistyksen kuntavaa-
liavausta lauantaina 29.8. K-
Supermarketin pihalla oli 
vauhdittamassa oululainen 
eurooppa- ja omistajaohjaus-
ministeri Tytti Tuppurainen. 
Hänen puheilleen keskustele-
maan ja kyselemään oli jatku-
va jono, sillä Tuppuraisella on 
tapana vierailla Pudasjärvel-
lä vähintään kerran vuodes-
sa. Ihmiset kyselivät muun 
muassa kirjepostin jakelupäi-
vien vähenemisestä, tieasiois-
ta, vammaisten ja osa-aikais-
työllistämisestä, valtion velan 
ottamisesta, öljyn hinnan ko-
rotuksista ja paljon muuta elä-
män eri alueilta. Tuppurainen 
vastaili kysymyksiin asian-
tuntevasti ja ihmisiä kiinnos-
tavalla asenteella. Auringon 
paiste helli lämpimästi tilai-
suutta. 

Paikalliset puolueen aktii-
vit olivat järjestäneet kahvi- 
ja mehutarjoilun herkullisten 
munkkien kera. Mukana oli 
myös SDP:n Oulun piirin tuo-
re puheenjohtaja Mika Pietilä, 
joka kertoi tulleensa valituk-
si vuoden alusta myös SDP:n 
puoluehallitukseen. Hän ker-
toi olevansa mielellään pai-
kallisyhdistyksien tukena 
kuntavaalien ehdokashankin-
nassa ja vaalityössä. Kaupun-
ginvaltuutettu Tuula Kuu-
kasjärvi otti vastaan myös 
ihmisten toiveita ja terveisiä 
sekä pyrki rohkaisemaan ih-
misiä kuntavaaliehdokkaiksi. 
Hän kertoi useiden jo lupau-
tuneen Sdp:n kuntavaalieh-
dokkaiksi, nimet julkaistaan 
myöhemmin.

Pohjoisen EU-potti  
luo hyvinvointia  
Tytti Tuppuraisella oli ker-
rottavana ajankohtaista asiaa 
hallituksen päätöksistä kuin 
myös Eurooppaministerinä 
kansainvälistä näkökulmaa.  

Heinäkuussa sovittu 1 
849 miljardin euron EU:n el-
pymiskokonaisuus on mer-
kittävä monella tapaa. Pitki-
en neuvottelujen jälkeen 27 
maata kykeni löytämään yk-
simielisen ratkaisun niin, että 
jokainen päämies saattoi mat-
kata kokouksesta kotimaahan 
pystypäin. Sovussa oli kyse 

myös vakaudesta ja tulevai-
suuden turvaamisesta muu-
tenkin kuin rahallisesti: sopu 
näytti, että EU jatkaa vahvana 
ja yhtenäisenä myös Brexitin 
jälkeen ja koronapandemias-
ta huolimatta. Maanosamme 
kohtalo on omissa käsissäm-
me.  

Kokouksen antia on käy-
ty läpi kesän ja syksyn ai-
kana. On paikallaan koros-
taa, miten merkittävää on, 
että poikkeukselliseen krii-
siin löydettiin perussopimus-
ten mukainen ratkaisu, joka ei 
muuta unionin perusluonnet-
ta. Yhteinen elvytysväline ei 
myöskään tuonut mukanaan 
yhteisvastuuta toisten jäsen-
maiden veloista, ja kunkin jä-
senmaan vastuut on tarkasti 
rajattu. Vastuurajaus on Suo-
men aloitteesta selväsanaises-
ti kirjattu sopimukseen.  

Suomi onnistui neuvot-
teluissa hyvin. Suhteellinen 
nettomaksuasemamme kohe-
ni hieman. Asetimme pitkän 
linjamme mukaisesti maksu-
korjausten sijaan tavoitteeksi 
mahdollisimman hyvät saan-
not, minkä viimeistelimme 
pääministeri Sanna Marinin 
johdolla neuvottelemalla Suo-
melle 500 miljoonan euron 
kansallisen kirjekuoren.

Merkillepantavaa on, että 
maaseudun kehittämisra-
hoituksemme nousee käyvin 

hinnoin 17 prosenttia nyky-
kauteen verrattuna. Alueke-
hitykseen kohdentuvat ko-
heesiovarat lisääntyvät 108 
miljoonalla eurolla. Uusi il-
mastonmuutoksen oikeuden-
mukaisen siirtymän rahas-
to, jossa Itä- ja Pohjois-Suomi 
ovat hyötyjiä, tuo Suomel-
le 380 miljoonaa euroa. Ra-
hastosta voidaan tukea muun 
muassa turpeesta irrottau-
tumista taloudellisesti ja so-
siaalisesti kestävällä tavalla. 
Tässä onkin Pohjois-Pohjan-
maan alueella tuhannen – tai 
pikemminkin miljoonan - eu-
ron paikka olla rohkean aloit-
teellinen. Innovaatiorikkaalla 
alueellamme on varmasti pal-
jon annettavaa ja myös paljon 
hyödyttävää.

Pohjois-Pohjanmaalla 

Pudasjärven SDP:n kuntavaaliavausta olivat vauhdittamassa K-Supermarketin pihalla oululainen ministeri Tytti Tuppurai-
nen ja Oulun piirin puheenjohtaja Mika Pietilä. 

meillä on syytä iloon, mut-
ta myös valppauteen alu-
eellisessa edunvalvonnas-
samme. Pohjoisen pitkien 
välimatkojen harvaanasutuil-
la alueilla on Suomen EU-
liittymissopimuksessa 
kirjattu erityisasema. Ensim-
mäistä kertaa saimme koro-
tuksen näiden alueiden eri-
tyisrahoitukseen. Kansallinen 
kirjekuori tuo 100 miljoonaa 
euroa lisärahaa Itä- ja Pohjois-
Suomen maakunnille. Tämä 
on erinomainen uutinen. 
Tämä raha on nyt huolella ko-
tiutettava, ja löydettävä par-
haat tavat, joilla se saadaan 
versomaan alueellista, mutta 
myös koko maata hyödyttä-
vää kasvua.

Heimo Turunen

Tervehtimisessä käytettiin ”käsipäivää” sijasta poikkeusai-
kana suosituksi tullutta kyynärpäillä koskettamista. 

Anna Sarajärvi karaokemestariksi Venetsialaisissa

Revontulidiskossa riitti bilettäjiä yömyöhään asti. 

Revontuli-discossa levyjä 
soitteli Dj Miron.

Näyttävä ilotulitus oli juuri ennen puolta yötä. 

Ruokamyynnistä vastasi Juustokievari, jonka yrittäjä Rai-
ja Kauppisen poika Lasse Eloranta ja miniä Taina Eloranta 
vastasivat ruoan valmistuksesta ja myynnistä. Raija itse oli 
myös paikalla illan mittaan.

Venetsialaiskokko roihu-
si komeana Jyrkkäkosken 
rannassa.

Jyrkkäkosken peruskun-
nostettu tanssilattia sai ke-
huja hyvästä kunnostaan 
ja liukastetta sai kenkiin 
useista eri kohdista. Valo-
taulu seinällä ilmoitti, että 
oli sekahaku. Naisilla oli 
vientiä siinä määrin hyvin, 
että naistenhaun tunnin 
merkiksi valotaulua ei tänä 
vuonna sytytetty. 

Heimo Turunen,  
kuvat Heimo Turunen ja  
Adalmina Niemitalo

Vierailijat ryhmittyivät tilaisuuden lopuksi yhteiseen kuvaan paikallisten Sdp:n aktiivien 
kanssa. Mika Pietilä, Tytti Tuppurainen, Tuula Kuukasjärvi, Hilkka Blomqvist, Pirita Veste-
ri ja Päivi Pohjanvesi. 
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Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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)

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

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.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

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

Kesäkievarin kesä päättyi Venetsialaisiin
Livon Kesäkievari päät-
ti monitoiminnallisen kesän 
2020 lauantaina 29.8., kun 
siellä vietettiin veden- ja tu-
len juhlaa ilotulituksineen. 
Yrittäjäpari Sari Pulkkinen 
ja Marko Ipatti ovat olleet 
kesäkauden suurien ja uusi-
en tapahtumien työllistämi-
nä. Massiivisimpana työllis-
täjänä oli heinäkuussa koko 
päivän kestäneet Kesäfes-
tarit, jossa kolme orkesteria 
viihdytti yleisöä. Useampa-
na muuna viikonloppuna on 
myös ollut elävää musiikkia 
tai muuta erikoisohjelmaa. 
Lauantain Venetsialaisis-
sa esiintyi jalan alle vievällä 
musiikilla Pentti Rainer. 

Venetsialaisissa oli illan 
aikana reippaat sata kävijää 
ja pirttiin oli raivattu tanssi-
lattia musiikin tahtiin askel-
taville.

- Kesäfestareitten lisäk-
si meidät yllätti uusi alue-
valtaus, kun majoituspuoli 
veti väkeä ihan kiitettäväs-
ti. Lisäksi olemme järjestä-
neet yhdistysten ja yritysten 
omia kokoustilaisuuksia tar-

joiluineen. Tästä on hyvä jat-
kaa ensi kesän tapahtumien 
suunnittelemista, summasi 
Marko Ipatti tätä vuotta.

- Aitan majoitustilat ovat 
valmistuneet ja nyt syksyn 
aikana tulee päärakennuk-
sen vesikaton uusiminen 
ajankohtaiseksi Museoviras-
ton ohjeistuksen mukaises-
ti, jota työtä Marko jää teke-
mään, kertoi haikein mielin 
Livon jättävä ja talvikaudek-
si kaupunkiin palaava Sari. 

Kesäkievari sammuttaa valot talvikaudeksi ja sytyttää ne 
jälleen kesäksi 2021.

Pentti Rainer on muusikko, 
joka esittää tanssimusiikkia 
kaikkien makuun.

Ensi kesän suunnitelmis-
sa on savusaunan pystyttä-
minen ja ohjelmatarjonnan 
puolella jokaiselle jotakin 
tarjontaa, jossa on huomioi-
tu niin lapset kuin vanhuk-
set sekä kaikki siihen väliin 
mahtuvat ikäryhmät.

Kesäkievari kiittää kulu-

neesta kesästä ja toivottaa 
kaikki jo tutuksi tulleet sekä 
uudet asiakkaat tervetulleik-
si myös ensi kesänä Etilän 
talon pirttiin ja pihapiiriin 
haistelemaan uusia tuulia.

Terttu Salmi

Nuotion ympärille makka-
raa paistamaan ja kahvit-
telemaan kutsutaan työn-
hakijoita, osatyökykyisiä 
Liepeen nuotiopaikalle 7.9. 
kello 11. Paikalle voi tulla 
vain piipahtamaan tai jää-
dä koko ajaksi porisemaan. 
Paikalla tuumailemassa ja 
maailmaa parantamassa on 
Vahvaksi-osatyökykyisten 
työllistäminen -hankkeen ja 
Pudasjärven seurakunnan 
diakoniatyön porukkaa. 

Nuotiopaikka löytyy Ii-
joen rannasta rantapolun 
varrelta. Liepeen tieltä en-
nen pappilan mäkeä lähtee 
polku. Autolla tulevaa voi 
jättää auton Liepeen Pap-
pilan parkkipaikalle. Pieni 
syys-sade ei meitä pelota, 
mutta kaatosateella etsitään 
suojaa Liepeen Pappilan vä-
entuvasta. 

-Tapahtuma järjestetään 

asiakkaan ideasta ja toivo-
muksesta. Pudasjärvelle 
toivotaan avoimia yhdes-
säolon tapahtumia, johon 
voi tulla ilman sitoutumat-
ta mihinkään. Tapahtuma 
järjestetäänkin jatkossa ker-
ran kuukaudessa joka kuu-
kauden ensimmäinen maa-
nantai kello 11 Liepeen 
väentuvassa. Vahvaksi-
hankkeessa etsitään yhteis-
työkumppania järjestämään 
pysyvää ns. matalan kyn-
nyksen toimintaa työnhaki-
joille, kertoo Aili Jussila. 

Ensimmäisen makka-
rahetken tarjoavat Pu-
dasjärven kaupungin 
työllisyyspalveluiden Vah-
vaksi - osatyökykyisten 
työllistäminen -hanke ja Pu-
dasjärven seurakunnan dia-
koniatyö. Lokakuussa to-
teuttamassa mukana on 
Kajastus ry. HT

Työnhakijoille 
makkarahetki 

liepeen nuotiopaikalla
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PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
ALASI  AMMATTILAINEN, 

ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

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

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUATAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

taksi 
siuruainen

MAANRAKENNUSTA

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy
•	HIEKAT
•	SORAT
•	MURSKEET

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Suora yhteys pankkiisi
Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Illikainen Katri 010 257 1949

Sijoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939

Yritysrahoitus 
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

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

Anon Ase ja Tukku

eräkeskus
aNoN ase ja tukku 
- Kaikki metsästykseen ja 

kalastukseen
- Laajin valikoima 
 koiranruokia ja 
 tarvikkeita 

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

Palveluhakemisto

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. ilmanvaihtojärjestelmien 

parannustyöt ja IV-koneiden vaihdot

Korona laittoi keväällä maa-
ilmankirjat sekaisin ja py-
säytti monet toiminnat ja 
harrastukset. Mekin Näyttä-
möllä pidimme mietintätau-
koa kesäteatterin suhteen ja 
päädyimme lopulta siirtä-
mään esitykset syyskuulle. 
Huumori on elämässä tärke-
ää ja vaikka Koronan toinen 
aalto meitä jo uhkaakin, ai-
koo Näyttämö vihdoin ilah-
duttaa pudasjärveläisiä teat-
teri-esityksellä. 

Rauno Juhannusvuo-
ren Kaksi akkaa on kome-
dia kahdesta ikääntynees-
tä naisesta, joiden intohimo 
ja ajanviete on penkoa tois-
ten ihmisten asioita (juoruta) 
lähes keinolla millä hyvän-
sä ja kahdesta ikääntynees-
tä miehestä, jotka ovat päät-
täneet ottaa mittaa toisistaan 
lyömällä vedon, kumpi saa 
kallistetuksi ensimmäise-
nä naisen petiin. Kun nämä 
vannoutuneet immet uteli-
aisuuden halussaan saavat 
nämä herrat vieraakseen, 
syntyy melkoinen juonitte-
lujen soppa.

Koskenhovilla on nauru 
raikunut moneen otteeseen 
harjoitusten ollessa käynnis-
sä. Ohjaaja Senja Latvalan 
mielestä näytelmän asetel-
ma on mitä mainioin hul-
vattomaan huumoriin ja kun 
näyttelijöinä on neljä osaa-
vaa naista: Kaarina Nevan-
perä, Pirjo Lauronen, Niina 
Parviainen ja Tiina Haapa-
koski, on tulkinta naurher-

moja kutkuttava. Näytelmä 
sisältää siis hurttia huumo-
ria, joten se ei välttämättä so-
vellu perheen pienimmille.

Kaksi akkaa-näytelmän 
esitykset ovat sunnuntaina 
6.9. kello 11 ja 14, lauantai-
na 12.9. kello 14 ja 17, sun-
nuntaina 13.9. kello 13 ja 16, 
lauantaina 26.9. kello 14 ja 17 
sekä sunnuntaina 27.9. kello 
11 ja 14. Näytelmä esitetään 
Koskenhovin salissa ja Ko-
rona-rajoitukset huomioon 
ottaen katsojia mahtuu ker-
ralla noin viitisenkymmen-
tä. Näytelmän kesto on noin 
tunti ja väliaikaa ei tällä ker-
taa ole ollenkaan. 

Seuraamme Korona-ti-
lannetta ja toimimme aina 
valtiovallan ohjeistuksen 
mukaan. Käsidesiä löytyy 
Koskenhovilla ovensuilta ja 
wc:istä. Hengityssuojaimen 
voi jokainen halutessaan 
tuoda mukanaan. Toivom-
me kuitenkin, että flunssa-
oireisena jäät kotiin.

Lipunmyynti aukeaa aina 
puoli tuntia ja sulkeutuu vii-
si minuuttia ennen esitys-
tä. Lisätietoja ja mahdollisia 
lippuvarauksia voi soittaa 
tai viestittää puhelimitse 044 
974 5195. Parhaiten meidät 
tavoittaa iltasella.

Tervetuloa rentoutumaan 
teatteriin!

Pudasjärven Näyttämö ry

Hurttia huumoria Koskenhovilla

Kylän kuulumisia olisi hyvä saada kuulla.

Kaffella kannattaa käydä ennen kuin käskyt harvenee.

Työnhakijoille tarjolla 
valmennusta omista 

voimavaroista
Ymmärrys omista voimavaroista on tärkeää päästäkseen 
eteenpäin työ- koulutus- tai kuntoutuspolulla. Pudasjärveläisil-
le työnhakijoille on räätälöity Omilla voimavaroilla työelämään 
-uravalmennus. 10 päivää kestävä valmennus järjestetään Lie-
peen pappilan tiloissa 14.-25.9. Ilmoittautuminen toivotaan 8.9. 
mennessä. 

Valmennuksen aikana edistetään tietämystä omista voima-
varoista ja olemassa olevan työkyvyn hyödyntämistä työelä-
mään siirtymisessä. Valmennus toteutetaan yksilöllisen tarpeen 
mukaan sisältäen mm. seuraavia osa-alueita: omien taitojen, 
vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen, henki-
lökohtaiset vahvuudet ja osaamisalueet, hankittu ja siirrettä-
vä osaaminen, omien voimavarojen tunnistaminen –missä minä 
olen hyvä, omien voimavarojen hyödyntäminen. Lisäksi valmen-
nuksessa käydään läpi osatyökykyiselle tarjolla olevia palvelui-
ta, omaa työnhaun suunnitelmaa sekä työelämän vaatimuksia. 
Valmennuksen ytimessä on voimavaralähtöisyys ja pienin aske-
lin etenevä konkreettinen suunnitelma, jossa valmentaja toimii 
rinnalla kulkijana ja suunnan näyttäjänä kohti osallistujan oman 
näköistä työelämää. 

-Valmennus on Vahvaksi -osatyökykyisten työllistäminen 
-ESR-hankkeen uravalmennus ja se on tarjolla kaikille val-
mennusta tarvitseville työnhakijoille.  Valmennus on räätälöi-
ty osatyökykyisille ja työnhakijoille, jotka pohtivat omia voima-
varojaan, osaamistaan sekä työ- ja toimintakykyään suhteessa 
työelämän vaatimuksiin. Valmennuksella pyritään madaltamaan 
kynnystä kokeilla ja vahvistamaan uskoa omiin kykyihinsä, ker-
too Vahvaksi-hankkeen projektityöntekijä Sini Kauppila-Väärä-
niemi.

Tämä valmennus on suunniteltu yhdessä TE-toimiston 
asiantuntijoiden kanssa ja palveluun haetaan TE-palveluiden 
verkkosivujen kautta. TE-toimisto tekee valinnat ja lähettää 
kutsut valmennukseen. Valmennuksen aikana työnhakija saa 
sekä työttömyysetuuden että kulukorvauksen. Koulutuksen 
järjestää Valmennuskeskus Public. Lisätietoa valmennuksesta 
antaa Aili Jussila 040 587 4971.AJ
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0200 964 46 (1 € / puh. + pvm)

samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

torstaisin sarakylän alueelta 
rytingin kauppaan. 2,50€/henk.

Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä
arto 0400 244 195, seija 040 507 2318

taksi Piipponen oy

Puu Yleisurheilujaosto
Cooperin testi Suojalinnalla 
ma 7.9. klo 19.00.  
3 kertaa kesän aikana osallistuneet mukana 
liikunta-aiheisten tavarapalkintojen jaossa.
Tervetuloa!

Pudasjärven seulan  
vesiosuuskunnan

vuosikokous 
su 13.9.2020 klo 13.00 Hetepirtillä. 
Esillä sääntömääräiset asiat ja vesiosuuskuntien 

yhdistyminen. Hallitus

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
TanssiT PinTamolla

Lippu 15€.  
Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy).  
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseura

La 5.9. klo 20.00–24.00
TanssiTTaa

tuLossa: La 12.9. EERo MaGGa (RYKIMÄt),
La 3.10. MERja juutInEn

sami rosHolm 
& Casanova

Puhoskylän jakokunnan vedet 
(entinen kalastuskunta).

korona rajoitusten vuoksi siirretty
osakaskuNNaN 

sääNtÖmääräiNeN 
vuosikokous         

pe 11.9.2020 klo 16.00 Möykkälässä.
Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle 

kuuluvat sääntömääräiset asiat.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on asianosaisten 

nähtävänä 14 päivän ajan, alkaen 13.9.2020.
Osoitteessa: Kosamontie 178.

HoitokuntaKahvitarjoilu, tervetuloa!

Työpetari Ry:n
siirrettY 

kevätkokous 
tiistaina 15.9.2020 klo 16.30
Teollisuustie 10 kahviossa.

Esillä sääntömääräiset asiat.
HallitusTervetuloa!

Oulun seudun ulosottovirasto
mYYdääN metsätila 
Pudasjärvellä

Kohde on ulosmitattu ja se myydään internet-huutokaupalla 
huutokaupat.com -sivustolla ajalla 3.9.-22.9.2020.
Kohdenumero 2125276: Pudasjärven kunnassa Hetekylässä 
sijaitseva Laitamaa -niminen tila RN:o 9:47 (615-401-9-47). Tilan 
pinta-ala on 86,86 ha. Laaditun metsäarvion mukaan tilalla on tuk-
kipuuta noin 540 m3 ja kuitupuuta noin 5.710 m3. Tilan läpi kulkee 
Nuorittajoki.
Tarkemmat tiedot ja esitteet: Kihlakunnanulosottomies Ritva 
Honkanen puh. 029 5628 425 (arkisin klo 8.00–16.15) tai www.
oikeus.fi.
Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

TANSSIT  
LAUANTAINA 5.9.2020 klo 21-01 

Siuruan työväentalolla Siuruantie 2941 

Liput 13 €
 (käteismaksu)

Tervetuloa! 

Buffetti avoinna

Tanssiorkesteri 
LEMPPARIT

Taxi päivystää talolla. Puh. 0400 289 046

Miesten Nelonen 
FC Kurenpojat - Tervarit-j/JuPa Suojalinnalla 
su 6.9. klo 15.  Vapaa pääsy.  Tervetuloa!

FC Kurenpojat

www.pudasjarvenseurakunta.fi

OSA-AIKAINEN 
SIIVOOJA-EMÄNNÄN 

TEHTÄVÄ
Haetaan Pudasjärven seurakunnalle osa-aikaista 
siivooja-emäntää 20.12.2020 saakka. Työaika kes-
kimäärin 20 tuntia viikossa. Työ sisältää toimitilo-
jen siivousta ja kahvituksien/ruokailujen laittoa. 
Pääasiassa työ on arkipäivisin, mutta sisältää myös 
1-2 viikonloppuna kk:ssa viikonlopputyötä. 

Paikka täytetään heti, kun sopiva hakija tehtävään 
löytyy.

Palkkaus KirVESTESsin mukaan. 

Yhteydenotot talouspäällikkö Timo Niskaseen 
p. 040 687 2144 tai timo.niskanen@evl.fi.

Koskenhovilla su 6.9.2020 klo 18.00.
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

ala-kollajan yhteisen maa- ja 
vesialueen osakaskunnan

vuosikokous 
 la 19.9.2020 klo 12.00 

Kipinän koululla.
Esillä sääntömääräiset asiat. Tarkistettu pöytäkirja 

nähtävänä 20.9. - 3.10.2020 välisenä aikana 
os. Yli-Iintie 907, Kipinä. P. 040 586 4824 

Kipinässä 1.9.2020 
HoitokuntaTervetuloa!

PYÖräretki 
sunnuntaina 6.9. Lähtö klo 16 Sammelvuo -hallin 

parkkipaikalta. Pudasjärven rannan ”Rivieran” laavulla 
grillimakkara-, nuotiopannukahvi- ja mehutarjoilu. Siitä 

lenkki jatkuu kirkon ohi Mikaharjuntietä Ranuatielle, jota 
tien vartta takaisin lähtöpaikalle. Matkaa noin 20 km. 

Puu kuNtourheilujaosto
Suomessa poljetaan pyöräilyviikkoa 6.-13.9. 

pääteemalla ”Pyöräilyn ilo”. Pudasjärvellä 
osallistutaan viikkoon järjestämällä

Osallistujien kesken arvotaan Pudas-Koneen 
polkupyörän perushuollon lahjakortti, arvo 49€. 

Lisätietoa: Heimo Turunen 0400 385 281. 
Ei osallistumismaksua. Kaikki tervetuloa! 

Pudasjärven Yrittäjien ja Senioriyrittäjien

Kaikki yrittäjät (myös ei jäsenet) tervetuloa!

retki 
pe 11.9. Kouvalle Piipposen pirtille.

Lähtö yhteiskyydein klo 16.30 
Osuuspankin pihalta. 

Illan aikana yrittäjäasiaa Pudasjärven Kehitys Oy 
Jukka Koutaniemi ja Auvo Turpeinen.

Ajankohtaista rahoitusrintamalta yritysrahoituspäällikkö 
Heikki Wuolijoki Pudasjärven Osuuspankki.

Taigawire Janne Autere järjestää eräruokailun ja 
kahvituksen grillikodassa, sekä samalla hänen 

yrityksensä 25 v. juhlailta.
Piipposen pirtin alueen esittely, isäntä Esko Piipponen.

Saunominen, valittavana eri saunoja savusaunasta 
lähtien. Ym. mukavaa iltaohjelmaa.

Yöpymismahdollisuus (varattava ilm.yhteydessä).
Kustannukset: 

Ruokailu, jälkiruoka ja kahvit 15 €. 
Yöpyminen omakustanteisesti. 

Ilmoittautuminen ti 8.9. iltaan mennessä 
pudasjarven@yrittajat.fi, 0400 385 281 tai 

040 555 8766

Piipposen Pirtti

YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT
Suomalaisen yrittäjän päivän merkeissä-
pe 4.9.2020 klo 8 kaupungintalon valtuus-
tosalissa.  
Tilaisuus alkaa Suomen lipun yhteisellä
nostamisella. 
Mukana kaupungin virkamies- ja luottamus-
henkilöjohtoa sekä Pudasjärven Kehitys Oy:n 
henkilöstöä.

Kaikki yrittäjät tervetuloa!
Pudasjärven kaupunki 

Pudasjärven Yrittäjät ry 

pudasjarvi.fi

LEIJONAT KIITTÄVÄT

Lions Club 
Pudasjärvi ry

Teitte kanssamme 
onnistuneet Venetsialaiset!

Lämpimät kiitoksemme kaikille 
yhteistyökumppaneillemme ja 

tukijoillemme!
Sydämelliset kiitoksemme 

kaikille talkoolaisille!

OSTETAANMYYDÄÄN

PUDASTORI

Ostetaan kunnossa oleva kun-
topyörä. P. 050 308 0898.

Kotikirppis la 5.9. klo 11-15, 
Koivutie 7 A 1. Astioita, tekstii-
lejä, huonekaluja, kodinkonei-
ta, työkaluja. P. 0400 194 495.

Pihakirppis la 5.9. klo 12-16 
Lenkkitie 26. Euron vaatteita, 
uusia mattoja, koronakasseja 
ym.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 
kautta, Pudastorin normaalit kirpputori-
myynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 
12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat 
/ vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset 
ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. 

Vierailijana sydänfysioterapeutti, terv.tiet.maisteri 
Mari Halkola Kiimingistä. Hän on myös Sydänliiton 

luottokouluttaja. Aiheena Omat mittarit sydänterveyden 
arvioinnissa. Arvontaa, voittojen tuomista toivotaan.

Kahvitarjoilu.  
Tervetuloa!

Pudasjärven alueen Sydänyhdistyksen  
SyySkuun kerho-
kokoonTuminen

ma 7.9 .  k lo  13, 
seurakuntakeskuksessa

Puikkarin allasosaston ja kuntosalin 

AUKIOLOAJAT 1.9.2020 ALK.
ma - ke 12.00 - 20.00
ti ja to 06.15 - 20.00
pe - su 12.00 - 18.00

Tervetuloa!

pudasjarvi.fi /puikkari

PUIKKARI

Puikkarin allasosaston ja kuntosalin 

AUKIOLOAJAT 1.9.2020 ALK.
ma - ke 12.00 - 20.00
ti ja to 06.15 - 20.00
pe - su 12.00 - 18.00

Tervetuloa!

pudasjarvi.fi /puikkari

PUIKKARI

HOX! Ti klo 18.00-18.45 
Miesten vesitreeni 
(kansalasiopisto)
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KIRJASTON AUKIOLOAJAT
31.8.2020 lähtien
 Palveluaika Omatoimiaika 
ma, ti, to 10 - 19 8 - 10, 19 - 20 
ke, pe 10 - 16 8 - 10, 16 - 20 
la - su - 10 - 15

Nyt myös omatoimikirjasto auki!

Tarkista kirjastoauto Ison Karhun reittiaikataulut 
osoitteesta pudasjarvi.fi/asukkaille/kirjasto tai 
kuljettajalta 0400 281 053.

outikirjastot.fi 
kirjasto@pudasjarvi.fi – 040 826 6434

pudasjarvi.fi/kirjasto

KIRJASTO

pudasjarvi.fi /vahvaksi

VAHVAKSI-HANKE

OMILLA VOIMAVAROILLA TYÖ-
ELÄMÄÄN -URAVALMENNUS 
10 pv: 14. - 25.9.2020 klo 09.00 – 14.30 
Liepeen pappilassa (Liepeentie)

LISÄTIETOJA
Aili Jussila, projektipäällikkö
p. 040 587 4971
aili.jussila@pudasjarvi.fi 

pudasjarvi.fi /vahvaksi

VAHVAKSI-HANKE

MAKKARAHETKI TYÖNHAKIJOILLE 
Liepeen nuotiopaikalla ma 7.9. klo 11-12.30.
Tarjolla nuotiomakkaraa, pannukahvia ja yhdes-
säoloa. Mukaan toivotaan työnhakijoita ja osa-
työkykyisiä.
Nuotiohetken tarjoavat Pudasjärven kaupungin 
työllisyyspalveluiden Vahvaksi-hanke ja Pudas-
järven seurakunta.
Jatkossa makkarahetki joka kuukauden ensim-
mäinen maanantai Liepeen pappilan väentuvas-
sa klo 11-13.

LISÄTIETOJA
Aili Jussila, projektipäällikkö
p. 040 587 4971
aili.jussila@pudasjarvi.fi 

Kurenalan kyläyhdistyksen kevätkokous
Kevään kokoontumisra-
joitusten vuoksi myös Ku-
renalan kyläyhdistys ry. 
joutui siirtämään kevään tili-
kokouksen myöhäisempään 
ajankohtaan. Kokous pidet-
tiin maanantaina 24.8 kau-
pungintalon kokoushuone 
Otavassa. Paikalla oli kaik-
kiaan 16 henkilöä. Alkuun 
juotiin Halla Cafe&Catering 
järjestämät tilauskahvit ja 
keskusteltiin menneestä ke-
säkaudesta. 

Kyläyhdistyksen puheen-
johtaja Kerttu Simu ava-
si kokouksen tasan kello 18. 
Avaussanojen yhteydessä 
hän kertoi hieman typiste-
tystä kesätoiminnasta, joka 
sai kuitenkin vauhtia loppu-
kesästä Peräkärrykirppiksi-
en muodossa. Turvallisuus-
syistä torin Tietopiste on 
ollut suljettuna koko kesän, 
lukuun ottamatta kahta en-
simmäistä viikkoa. 

Kokoukselle valittiin pu-
heenjohtajaksi Terttu Salmi, 
sihteeriksi Aini Seppänen 
sekä pöytäkirjan tarkistajik-
si ja ääntenlaskijoiksi Fanni 
Hemmilä ja Tarmo Honka-
nen. Kokouksesta oli ilmoi-
tettu Pudasjärvi-lehdessä. 

Tapahtumatäyteisen vuo-
den 2019 toimintakertomuk-
sen esitteli kyläyhdistyksen 
sihteeri Aini Seppänen. Tori-
elämä kesäkaudella on ollut 
yhdistyksen näkyvintä toi-

Siirretyssä kevätkokouksessa oli turvavälit huomioitu harvennetulla istumajärjestelyllä.

mintaa. Peräkärrykirppik-
siä oli viime vuoden aika-
na seitsemän kertaa, joissa 
myyjiä keskimäärin 30. Yh-
teislaulutilaisuudet ovat ve-
täneet väkeä kerrallaan kol-
misensataa kävijää. Näissä 
tapahtumissa Kurenalan ky-
läyhdistys teki yhteistyö-
tä useiden eri toimijoiden 
kanssa. Pudasjärven ran-
nan uimapaikka Riviera oli 
torin lisäksi kyläyhdistyk-
sen huolehtima toinen suu-
ri työmaa. Rannan raivaus 
sekä puhdistaminen risuista 
ja roskista suoriutui talkoo-
laisten ja tukipalkattujen toi-
mesta. 

Tilinpäätöksen esit-

ti kyläyhdistyksen talou-
denhoitaja Jouni Piri. Suu-
rimpina kuluerinä olivat 
viime vuoden aikana uima-
paikan korjaamiset ja uu-
det rakennukset. Näihin on 
saatu kehittämis- ja toimin-
tatukiavustusta Pudasjärven 
kaupungilta. Tulopuolella 
jäsenmaksumäärien tipahta-
minen yllätti. Maksaneita jä-
seniä vuoden lopussa oli 23 
henkilöä. Tilinpäätös vah-
vistettiin ja kokous myönsi 
vastuuvapauden tilivelvol-
lisille.

Siirretty kevätkokous oli 
vajaassa puolessa tunnissa 
ohitse, kun muita asioita ei 
esitetty huomioitavaksi. 

Kurenalan kyläyhdistys 
ry. muistuttaa kaikkia tämän 
vuoden jäsenmaksun mak-
samisesta, sekä toivottaa uu-
det jäsenet tervetulleiksi yh-
distykseen mukaan. Uusia 
ideoita toiminnan kehittä-
miseksi ja varainhankintaan 
tarvitaan! Jäsenmaksu suu-
ruus on 10 euroa henkilö- ja 
20 euroa kannattajajäseneltä. 
Maksun voi suorittaaPudas-
järven Osuuspankin tilille 
FI86 5360 0420 1031 71, vies-
tiksi yhteystiedot.

Terttu Salmi

Syksyyn potkua kerhotoiminnasta
Pudasjärven Invalidit ry. 
pääsi syysrytmiin normaalin 
kuukausikerhon merkeissä 
perjantaina 28.8. Palvelukes-
kuksessa. Vieraana seura-
kunnasta oli diakoni Helena 
Koivukangas, joka yllätti ja 
tuli yllätetyksi! 

Alkukahvittelun jäl-
keen pidimme hiljaisen het-
ken kevään ja kesän aikana 
menehtyneitten jäsentem-
me muistolle, jonka jälkeen 
muistettiin Pudasjärven seu-
rakuntaa.

Vuosittain vietetään Kan-

sainvälistä vammaisten 
päivää 3.12. ja Invalidiliit-
to jakaa diplomeja edelleen 
toimitettavaksi jäsenyhdis-
tysten valitsemille tahoille. 
Viime vuonna Pudasjärven 
Invalidit ry. valitsi esteettö-
myyden ja yhdenvertaisuu-
den huomioimisesta diplo-
min saajaksi Pudasjärven 
seurakunnan. Yhdistys jakaa 
huomionosoituksensa yleen-
sä jäsenistölle järjestetyn pik-
kujoulun yhteydessä, mutta 
joulunalusaika oli seurakun-
nan edustajilla niin kiireitä 

täynnä, että kukaan ei ehti-
nyt osallistumaan pikkujou-
luun. Kevät ja kesä meni il-
man yhteisiä kokoontumisia 
ja näin ollen diplomin perille 
saaminen myös venähti. Per-
jantaina yhdistys sai siihen 
oivan tilaisuuden, kun seura-
kunnan edustaja oli paikalla. 

Huomionosoituksen vas-
taanottamisesta yllättynyt 
Helena Koivukangas oli kii-
tollinen, että ei tiennyt etu-
käteen mikä häntä odotti ja 
näin ollen omien sanojensa 
mukaan hänen ei tarvinnut 

Tarja Kokko pujotti valmistamansa kauniin 
enkeliriipuksen kaulaansa.

Diakoni Helena Koivukangas puhui surun 
kohtaamisesta ja otti vastaan seurakunnal-
le ojennetun huomionosoituksen.

jännittää ja suunnitella mi-
tään kiitospuheita! Helena 
oli otettu seurakunnan saa-
masta huomionosoituksesta. 

Seurakunnan terveisi-
nä Helena kertoi surusta ja 
sen kohtaamisesta. Pudas-
järven seurakunnassa on al-
kamassa syksyn aikana ver-
taistapaamisena kokoontuva 
Sururyhmä puolisonsa me-
nettäneille. Kokoontumisis-
ta tiedotetaan myöhemmin 
seurakuntauutisissa. Lisäksi 
Helena piti kerhossa askar-
telutuokion, jossa valmistet-
tiin puusta joko enkeliriipus 
tai avaimenperä. Vierailijan 
mielestä päivä oli mukava ja 
kaikille jäi hyvä, levollinen 
olo sekä hymyilevä mieli.

Arpajaiset ja bingo ovat 
oleellinen osa yhdistyksem-
me kerhotoimintaa ja tällä 
kertaa pääsi uusi bingolaite 
töihin. Yhdistys tarjosi lait-
teen ”vihkiäisten” kunniak-
si jokaiselle ilmaisen bingo-
kierroksen. 

Seuraava kerhotapaami-
nen on syyskokouksen yh-
teydessä syyskuun viimeise-
nä perjantaina 25.9. alkaen 
kello 14 Palvelukeskuksessa. 
Syyskokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. 

Terttu Salmi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
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Huskytarhavierailua, seinäkiipeilyä, lasten yhteislaulua,
 luontokeskuksen sienipäivä ja paljon muuta!

Tutustu ohjelmaan skannaamalla QR-koodi puhelimellasi
tai osoitteessa syote.fi/luppovesipalaa

Koko perheen 
syystapahtuma 

Syötteellä

Luppovesi
palaa!

la 5.9.2020

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

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

Tarjous on voimassa 
30.9.2020 asti.

43,90€
(norm. 47,59€/60 kaps)

Ravintolisiä ei pidä käyttää monipuolisen ruokavalion ja terveellisten elämäntapojen korvikkeena.
Ei suositella raskauden aikana. Bayer Oy*) Tamro BRIGHT Pharmacy Market (Hiuskategoria YTD 07/2019)

**) Food study performed with 109 subjects, Food Study Report,2017, F. Reber / S. Rharbaoui

RANUAN KALAJALOSTEEN

KALA-AUTO
PUDASJÄRVEN 

TORILLA JOKA TORSTAI 
alkaen 10.9. klo 09.00-17.00

HUOM! ALKAEN

10.9.2020

Tervetuloa kattavaan kalapöytään!
Ranuan Kalajaloste Oy
045 125 5064

Viikoittain mm. isoja lohia 4-7 kg, turskaa 4-6 kg, 
makrillia, nieriää, tuoreita katkarapuja, sinisimpukoita, 

ostereita, tonnikalaa, miekkakalaa, kampeloita, 
jättikatkarapua, mustekalaa, kalmaria, Simojärven kuhaa, 

ahventa, haukea, siikaa ja muikkua.
Lämminsavu- ja loimukalaa, kylmäsavuja, graaveja, 
tynnyrisilliä + muita silliherkkuja, kalapullia + muita 

jalosteita sekä puolivalmisteita.
Kaikissa kaloissa säävaraus sekä tuoreustakuu.

Kala-autosta saa Simojärven kalaa, 
äyriäisiä, eksoottista kalaa sekä 

monenlaisia kalajalosteita.

Karhupajalla nautitaan 
talvella itsepoimittuja marjoja

Lähes joka syksy Karhupa-
jan nuoret valmentajineen 
ovat hakeneet metsästä mar-
ja- ja sienipiristystä talven 
ruokailuihin. Tällä kertaa 
sienet jäivät vielä metsään, 
mutta mustikat, variksen-
marjat ja puolukat kerättiin 
tarkoin sankoihin odotta-
maan syötäväksi valmista-
mista. Metsäretket tarjoavat 
muutakin kuin luonnonruo-
ka-antimia. Marjojen poimi-
misen yhteydessä tutkitaan 
ja ihmetellään metsässä kas-
vavia kasveja, kuulostellaan 
ja katsellaan maassa liikku-
via eläimiä ja lentoon py-
rähteleviä lintuja. Mättäi-
den äärellä kumarrellessa on 
rentoa jutella ja etsiä vasta-
uksia mieltä askarruttaviin 
asioihin. Joskus huomatta-

vasti helpompaa kuin viral-
lisemmin sisätiloissa.

Poimijaporukassa on 
aina joku, joka tietää enem-
män jostakin asiasta kuin 
me muut. Tälläkin reissul-
la saimme kuulla nuoren 
miehen mielenkiintoista lu-
entoa historiallisista Etiopi-
an juutalaisista. Työkokeili-
ja Ari Räihä muisteli isänsä 
kertomaa tarinaa kummitte-
levasta ullakolla liikkuvasta 
mummon haamusta, jonka 
avulla lapsia oli ohjattu ole-
maan poissa heille vaaralli-
seksi todetulta talon vintiltä. 
Ari Räihän mielestä tällaiset 
yhteiset osallistumiset ja ret-
ket ovat erinomaisia positii-
visia ”mielen tyhjentämis”-
tapahtumia. Toisaalta ne 
ovat tilanteita, joissa oppii 

toisilta uusia mielenkiintoi-
sia asioita. Eräs nuori puo-
lestaan haastoi joukon poh-
diskelemaan mustikoiden 
vierellä kasvavien kirpeän 
tuoksuisten kasvien, suo-
pursujen, vaikutusta poimit-
tavien marjojen makuun tai 
mahdolliseen myrkyttymi-
seen. 

Voitaneen todeta, että 
metsän tarjoamat ilmaiset 
vitamiini- ja kuitupitoiset 
ruokarikkaudet edesautta-
vat ihmisen terveenä py-
symistä. Innokkaimmille 
marjojen saalistajille metsä 
mahdollistaa antimillaan ta-
loudellisenkin tilanteen ko-
hentamisen.

Sointu Veivo, 
Ari Räihä työkokeilija

Karhupajan nuoria ja valmentajat Sointu Veivo ja Merja Paavola marjaretkellä.


