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Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

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

Volvo V70 2,5 T bensa au-
tomaatti, sportwagon, vm. 
2004, HIENO HYVÄT VARUS-
TEET, kuskin penkki sähkösää-
töinen, alustasarja, nivomat aj. 
345 500 km, kahdet renkaat, 
kats. 8/2021.  3900 €

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

Volvo S70 2,5 bens. au-
tomaatti, vm. 1997, HIE-
NO, aj. VAIN 286 500 km, 
kahdet renkaat, ilmastointi, 
vakkari.  2600 €

Toimitamme 
auton tarvittaessa 

kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita ennen 
kuin tulet.

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toyota Corolla Verso 1,8 
bensa vm. 2004, aj. 285 000 
km, ilmastointi, kahdet ren-
kaat, Webasto, huoltokirja.  
 2800 €

Tavallista parempi ruokakauppa

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

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

Juhla Mokka 
jauhetut kahvit
400-500 g (7,00-8,75/kg)

7.-
Ilman Plussa-korttia 4,99 pkt (9,98-12,48/kg)

2
Pkt

Saarioinen 
keitot sekä maksa-, 
makaroni- ja peruna-
soselaatikot
280-400 g (4,17-5,95/kg)

Ilman Plussa-korttia 1,99 rs (4,98-7,11/kg)

3
RAS5.-Ilman Plussa-korttia 3,59–4,79 kpl (4,22-5,64/l)

Ingman

Creamyt
850 ml (3,53/l)

9.- -16-37%3
kPl

Ilman Plussa-korttia 2,25–2,35 ps (6,92-8,70/kg)

Malaco

aakkoset ja tv mix  
makeispussit
270-325 g (5,13-6,17/kg)

5.- -25-29%3
PS

-29%

Rajoitus 1 erä/talous

-16%

Rajoitus 2 erää/talous

Atria 
naudan  
jauheliha 17 %
1 kg. rajoitus 2 pkt/talous

699
pkt

TARJOUKSET VOIMASSA to-su 9.-12.9. ELLEI TOISIN MAINITA
Tammminen

takuumureat naudan  
paahto- tai sisäpaisti
palana

1195
kg

peruna 1 kg, Suomi

049
pss SUOMI

miniluumutomaatti 
250 g (3,96/kg)
espanja/marokko

099
ras

pilkkuBeGonia tai
raitamatti 
14 cm ruukussa
hollanti

10.-kpl

2
RAS4.- -42%

Rajoitus 2 erää/talous

Ilman Plussa-korttia 3,49 rs (3,42/kg)

Laitilan Kanatarha 
vapaan kanan  
munia
L15/1020 g (1,96/kg)

HERkkUtORIltA
K-Ruokamestarin 
takuumureat naudan
ulkoFilee- tai entreCÔtepihvit

1995
kg

Voimassa 
TO-LA 9.-11.9.

SUOMI

3
Pkt5.- -14%

Ilman Plussa-korttia 1,95 pkt (3,90/kg)

paula vanukkaat 
4x125 g (3,33/kg)

sokeri 1 kg (0,5/kg)

10
PSS5.- -41%

Ilman Plussa-korttia 0,85 ps

erä

5
PRk4.- -10-15%

Ilman Plussa-korttia 0,89–0,95 prk (5,93-6,33/kg)

Valio 
laktoosittomat kreikka- 
laiset ja lohkeavat joGurtit
150 g (5,33/kg)

RuskaSyöte -teema 
Pudasjärvi-lehdessä 

to 16.9.2021.
Ilmoitusaineistot toimitukseen 

viimeistään tiistaina 14.9.

Perjantaina Luontokeskuksessa vaihtuvan näyttelyn avajaiset Luontokes-
kuksella klo 18.00. Näyttelyn nimi  ”Vä-rein leikkiä luonnossa”  Taiteilija Anni Tuo-
vinen.
Hotelli Iso-Syötteellä 18-21 kestävyys seminaariSafaritalolla19:30-20:30 luento hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Johanna Määttä

LauantainaSyöteResort CaravanissaRuskatreffit koko päivänRuskamarkkinat klo 10-14 •Mukana; Rintajoupin autoliike asunto-vaunut ja -autot•Ojan Rauta, moottorikelkat ja mönkijät•Nuorisotilassa myyjiä joka lähtöön
Luontokeskuksessailmaiset opastetut kierrokset pysyvään näyttelyyn Lastuja Selkosilta klo 10 ja 13

Huippukymppi juoksutapahtuma klo 10-14 

Ohjattu kevyt sauvakävely 14:30 Safaritalolta Johanna MäättäRaisa-huskyn ruskaretki huipun luontopolulla 16:00 Metsähallitus, opastettu luonto-polku Iso-Syötteen huipulla

Luppovesi palaa klo 18-21 - Myytävänä limukkaa, kahvia, pullaa,   makkaraa ja pikkupurtavaa- Imitaattori Ari Kettukangas viihdyttää - Esittelyitä mm. Metsähallitus- Tikan heittoa ja leikkimielisiä kilpailuita. 
- Lasten ongintakilpailu ja kasvomaalausta
- Melontaa ja soutelua- Kokon sytytys ja ilotulitus 

Ravintolaohjelmaa PärjänkievariPerjantaina Sami PilviläLauantaina Ruskakaraoke-kisat Hotelli Iso-SyötePe Disco ja karaoke snapsibaarissaLa MEIJU SUVAS & Disco snapsibaarissa
Syötteen vauhdikkaisiin viihdetapahtumiin esiintymään ovat tulossa mm:

Anne Mattila 8.9.Meiju Suvas 22.9.Matti Nykänen 3.11.

VARAA 

ILMOITUSPAIKKASI

AJOISSA!

HUOM! METSÄNOMISTAJAT 
SUORITAMME METSÄMAAN MUOKKAUKSIA.

ÄESTYS + KYLVÖ + METSÄMAAN AURAUKSET
URAKOITSIJA SUORITTAA MITTAUKSEN JA LASKUTUKSEN.

EI MUITA KULUJA, EDULLISET HINNAT.

0400 383329

SYKSYLLÄKIN VOI ÄESTÄÄ JA KYLVÄÄ!

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi. Timo Ahonen, puh. 040 587 0856.

Airrex AH-300i WiFi 
inFrApunAöljylämmitin

239000
sis. alv 24%

Airrex AH-200i WiFi 
inFrApunAöljylämmitin

199000
sis. alv 24%

Airrex AH-300i WiFi on uudistunut etäohjattava infrapu-
nalämmitin. AH-300i on tehokas lämmitin ja tarkoitettu 
erityisesti suurien tilojen lämmittämiseen kuten halleihin ja 
erilaisiin työtiloihin. Lämmitin on ohjattavissa mobiilisovelluk-
sella ja WiFillä.

Airrex AH-200i WiFi on uudistunut etäohjattava infrapuna-
lämmitin. AH-200i on kompakti lämmitin ja sopii erityisesti 
terassien, autotallien, harrastetilojen, vapaa-ajan asuntojen, 
asuntoautojen etutelttojen sekä kasvihuoneen lämmittämiseen. 
Lämmitin on ohjattavissa sovelluksella ja WiFillä.

SIIVOUSTOIMET
Teemme erilaisia siivouksia 

asiakkaiden toiveiden mukaisesti.
PUHELINNUMEROMME ON MUUTTUNUT

046 892 7986
Tmi Kotipalvelu Aurinkotori
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Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi
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Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syis-
tä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palautta-
miseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.Painopaikka:  

Kaleva365 Oy, 
Oulu

Julkaisija: 
Kaleva365 OyPudasjärvi-lehti jaetaan 

viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Jakelu:  
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

Päätoimittaja
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa ja pikkukirkko kappelissa su 12.9. kello 
10. Toimittaa Timo Liikanen, avustaa Eva-Maria Mustonen, 
kanttorina Keijo Piirainen. Pikkukirkon toteuttavat Tan-
ja Halmekangas ja Rauni Juntti. Messun videolähetystä voi 
seurata YouTube-kanavan kautta. Kirkkokuljetus kello 9.30 
seurakuntakodilta, omavastuu 5 €. Paluu päivä kirkolla –ta-
pahtuman jälkeen kello 13.30.  
Päivä kirkolla –tapahtuma su 12.9. messun jälkeen, n. 
11.15.–13.30. Kirkon esittelyt kello 11.45. ja 12.45. Urku-
jen esittelyt kello 11.15. ja 12.15. Isosten järjestämät puu-
hapisteet kirkon pihalla kello 11.30 alkaen. Partiolaisten 
toiminnan esittelyä partion teltalla. Lettukahvit ja mehut. 
Marko Väyrysen hengellisiä lauluja kappelissa kello 13. Ter-
vetuloa mukaan juhlistamaan 240-vuotiasta kotikirkkoa! 
Rippikoulun aloituskirkko kirkossa su 12.9. kello 14. 
Toimittaa Eva-Maria Mustonen, kanttorina Keijo Piirainen. 
Konsertti kirkossa to 9.9. kello 18. Anni Hankkila huilu, 
Anna-Kaisa Yasin viulu, Hannele Puhakka huilu ja piano, 
Keijo Piirainen urut, piano ja laulu. Vapaaehtoinen ohjelma-
maksu 5 € Yhteisvastuukeräykselle. 
Päiväkerholaisten taidetta esillä kirkossa juhlaviikolla.   
Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron Iltamusiikki Pudas-
järven srk-kodissa su 19.9. kello 18. Kuoroa johtaa Hannu 
Niemelä. Yksinlaulua Reijo Alatalo, urut Elias Niemelä, pia-
no Sirkku Löppönen. Ohjelma 5€. 
Kuorot: Sarakylän kappelikuoro ti 14.9. kello 18, Vox-Mar-
garita ke 15.9. kello 18, kirkkokuoro to 16.9. kello 18 ja 
eläkeläisten musiikkipiiri ke 22.9. kello 13. 
Yhteisvastuukeräys 2021 ”Talousvaikeuksissa olevien 
vanhuksien hyväksi”. Pe 10.9. on lipaskeräyspäivä kes-
kustan kaupoilla. Osallistu keräykseen joko lahjoittajana tai 
kerääjänä. Tarvitsemme keräyspäivään lipaskerääjiä. Ilmoit-
taudu tunnin keräysvuoroon Markolle (0400 866 480, mar-
ko.vayrynen@evl.fi) torstai-iltaan (9.9.) mennessä. 
Lähetyksen tupakahvila rippikoulusalissa ke 15.9. kel-
lo 10. Myynnissä tuoretta pullaa mukaan tai paikan päällä 
kahvin kera sekä pehmeän lämpimiä villasukkia. 
Lähetystalkooilta Talkootuvassa (Jukolantie 4) ma 13.9 
kello 18.00. 
Ystävänkammari to 16.9. kello 12–13.30 seurakuntatalol-
la. Ohjelmassa kahvittelua, hartaus ja jotain mukavaa oh-
jelmaa. 
Lapsiparkki pe 10.9. klo 9.30–12 seurakuntakodilla. Voit 
tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. Ennak-
koilmoittautumiset lastenohjaajille: Rauni 040 586 1217,  
Tanja 040 868 4730. Laitathan lapsellesi pienen välipalan 
ja juoman mukaan. 
Perhekerho ke 15.9. kello 10–12.30 seurakuntakodilla. 
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yh-
dessä vanhempien tai muun aikuisen kanssa. Kahvi- ja me-
hutarjoilu.     
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.  
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–16. p. 08 882 3100.    
Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä 12.9. kello 13 (Matti 
Lääkkö, Hannu Jaakkola). 
Hautaan siunattu: Timonen Elsa Maria 89 v, Kalle Henrik-
ki Kaarre 88 v, Markku Kalevi Ollila 72 v, Kauko Olavi Kes-
kimäinen 68 v, Reijo Armas Kosamo 63 v. 

Rakkaamme

Kauko Olavi 
KesKimäinen
s. 24.7.1953
k. 13.8.2021

Olet siirtynyt rauhaan lempeään.

Rakkaudella kaivaten

Siskot ja veljet perh
Muut sukulaiset ja ystävät

siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Pieni tyttö seisoi kirkon ovella juuri pyhä-
koulun alkaessa. Miksi et tule sisälle, pyhä-
koulunopettaja kysyi. Kun minulla ei ole 
pyhäpukua, tyttö vastasi surkeana. Tule 
vain sellaisena kuin olet, opettaja kehot-
ti ja niin tyttö onnellisena kiiruhti toisten 
lasten luokse.

Maailmassa pukuasiat vaikuttavat ih-
misten menemisiin ja tekemisiin. Olivatpa 
ne vähällä estää tätä pikkutyttöä tulemas-
ta pyhäkouluun Jumalan sanaa oppimaan. 

Eräänä päivänä tuskailin oman pukuni 
kanssa odottaessani kuopustani. Piispan-
messuun toivottiin työntekijöiltä tummaa 
pukua. Kokeilin vaatekaapistani pukuja 
ja aina oli jokin huonosti, silloin kutsuin 
muita tulemaan kirkkoon sellaisena kuin 
olet, vaikka pinkissä pyjamassa.

On kaunista, jos pukeudumme puhtai-
siin ja hyviin vaatteisiin sunnuntaina, Pyhä-
päivänä. Aina ei meillä kuitenkaan ole mo-
nia pukuja.

Pukumme ei siis koskaan saa olla es-
teenä Jumalan sanan kuulemiselle, sillä 
Jeesus lupaa meille hohtavan puvun, jon-
ka saamme uskomalla Jeesukseen Kris-
tukseen.

Tällä viikolla saamme viettää kirkon 
240-vuotisjuhlaviikkoa. Onko Pudasjärven 
kirkko sinun kotikirkkosi? Minulle kaik-
ki asuinpaikkani kirkot ovat kotikirkkoja. 
Ensimmäinen kotikirkkoni oli Västanfjär-
din vanhakirkko, joka on täynnä erilaisia 

yksityiskohtia, joita pikkutyttönä katselin. 
Kirkonpenkit ovat numeroitu. Jokaiselle 
kylälle oli oma penkki rivinsä. Mitä edem-
pänä kirkossa istumapaikka oli, sitä kor-
keampi oli henkilön asema. Tämä kertoi 
entisaikojen arvojärjestyksestä. Edes kir-
kossa kaikkia ei pidetty samanarvoisina.

Saammeko siis tänään olla niin kuin 
tuo pieni tyttö kirkonovella tervetullut 
ja rakastettu kotikirkkoon sellaisena kuin 
olemme ilman viimeistä huutoa olevaa 
pukua, merkkitennaria ja arvostettua tit-
teliä? Saamme!

Onko sinulla oma, tuttu ja turvallinen 
kirkonpenkki, johon istut kirkkoon tulles-
sasi? Jos paikallasi istuu joku toinen, kat-
sotko häntä vihaisesti murahtaen vai is-
tutko viereen ystävällisesti tervehtien ja 
tervetulleeksi toivottaen.

Kirkonpenkissä saamme surra, iloi-
ta, joskus kärsiäkin, mutta ennen kaikkea 
rauhoittua Jumalan sanan ja sävelien kuu-
lemiseen. Toivottavasti annamme aikaa ja 
tilaa Jumalan puhuteltavana olemiseenkin.

Ensi sunnuntain tekstissä Matt. 6:19–
24 Jeesus kehottaa meitä välttämään aar-
teiden keräämistä maan päälle vaan en-
nemminkin taivaaseen.

Jokaisesta kirkosta löytyy neljä aarret-
ta. Löydätkö sinä ne omasta kotikirkos-
tasi?

Ensimmäinen aarre on kastemalja. 
Kasteessa meidät otetaan seurakunnan 

jäseneksi ja Jumalan omaksi. Toinen kir-
kon aarre on Raamattu. Raamattu kertoo 
meille Jumalasta ja Jeesuksesta. Se ohjaa ja 
neuvoo meitä kulkemaan oikealla tiellä ja 
oikeassa suunnassa, rohkaisee elämään ja 
lukemaan Jumalan sanaa.

Kolmas aarre on ehtoollisvälineet. Eh-
toollisella saamme muistaa Jeesuksen 
työtä meidän hyväksemme. Ehtoollinen 
on anteeksisaamisen, ilon, kiitoksen ja yh-
teyden ateria. Puolipyöreän alttarikaiteen 
äärellä saamme tuntea ja kokea edesmen-
neiden rakkaiden ja läheisten läsnäolon 
elämänkaaren toiselta puolen.

Missä mahtaa olla neljäs aarre? Ihmiset 
- Seurakunta ovat kirkon neljäs aarre! Il-
man seurakuntalaisia, jotka haluavat tulla 
koolle kuulemaan Jumalan sanaa, rukoile-
maan, kiittämään ja viettämään ehtoollis-
ta, ei edes tarvittaisi kirkkoja.

Tervetuloa kirkkoon ja kerhoon, Sinä, 
oikea aarre! 

Jumalan silmissä kallis, ainutlaatuinen, 
arvokas ja tärkeä.

”Körö körö kirkkoon, ikiomaan kirkkoon, 
isän autokyydissä tai oman äidin sylissä, sis-
kot, veikot, mummit, vaarit sekä kummit. Top-
sis top, topsis top!”

Tanja Halmekangas
Lastenohjaaja

Körö körö kirkkoon

Kirkkoneuvoston kokouk-
sessa 30.8. keskusteltiin 
muun muassa kirkon ja seu-
rakuntakodin äänentois-
tolaitteiden uusimisesta. 
Äänentoistolaitteiden toi-
mittajan valinnan kirkko-
neuvosto oli päättänyt ke-
säkuun kokouksessa siirtää 
seuraavaan kokoukseen. 
Tarjousten jättöaikaa jatket-
tiin 23.8. saakka, mikä ei tuo-
nut uusia tarjouksia.

Koska muita tarjouksia 
ei ole tullut, seurakunta va-
litsi kirkon ja seurakuntako-
din laitteiston toimittajak-
si Oulun kongressitekniikka 
Oy:n. Päätös on ehdollinen 
ja edellyttää demoäänentois-
ton tekoa. Mikäli esittelyssä 
ilmenee puutteita, asia pa-
lautetaan kirkkoneuvostolle 
uudelleen käsiteltäväksi.

Kirkkoneuvosto tote-
si Sarakylän kappelityöryh-
män suorittaneen Sarakylän 
hautausmaan katselmuksen 
23.8.2021. Katselmukset teh-
dään vuosittain ja niiden pe-
rusteella päätetään toimen-
piteistä, joihin hautausmaan 
hoidosta vastaavan viran-
haltijan tekemät esitykset 
sekä tehdyt havainnot anta-

vat aihetta. Muistio esitettiin 
kokouksessa.

Pudasjärven  
puutarhalta  
kukat hoito- ja  
sankarihaudoille
Pudasjärven seurakunta on 
pyytänyt tarjouksen hoi-
tohautojen ja sankarihau-
ta-alueiden kukkien han-
kinnasta vuosille 2022–2033 
Pudasjärven Puutarha Kuk-
kahuone Oy:ltä. Pudasjär-
ven Puutarha Kukkahuone 
Oy on toimittanut hautaus-
maiden kukat vuosina 2017–
2021 ja kukat ovat olleet 
erittäin hyvänlaatuisia. Kirk-
koneuvosto päätti tilata hau-
tausmaiden kukat Pudasjär-
ven Puutarha Kukkahuone 
Oy:ltä vuosina 2022–2023 
tarjouksen mukaisesti.

Aune Ekdahl on ilmoit-
tanut muuttaneensa pois 
paikkakunnalta asumaan 
muualle. Neuvosto esittää 
kirkkovaltuustolle, että se 
toteaa Aune Ekdahlin luot-
tamustoimen Pudasjärven 
seurakunnassa päättyneek-
si 5.7. alkaen paikkakun-
nalta poismuuton vuoksi. 

Valtuusto nimeää jäsenen 
diakoniatyön vastuuryh-
mään neuvoston jäljellä ole-
vaksi toimikaudeksi vuoden 
2022 loppuun saakka. 

Metsästys vähentää hir-
vituhoja sekä mahdollistaa 
seurakuntalaisille näin myös 
seurakunnan omistamien 
metsien virkistyskäytön. 
Kirkkoneuvosto hyväksyi 
metsästysvuokrasopimuk-
sen Pudasjärven Eräkävijät 
ry:n, Pudasjärven Metsästys-
seura ry:n ja Kivarin Erä ry:n 
kanssa. Metsästysyhdistyk-
sien kanssa aiempina vuosi-
na tehtyjä sopimuksia jatket-
tiin entisin ehdoin.

Tonttien vuokra- ja  
myyntisopimukset
Kiinteistötyöryhmä on kä-
sitellyt kokouksissaan tont-
tien vuokra- ja myyntihinto-
ja. Talouspäällikkö on tehnyt 
kiinteistötyöryhmälle 25.1. 
esityksen, jossa omakotitalo-
tonttien uusiksi myyntihin-
noiksi määrätään 3,5 €/m2 
ja vuosivuokriksi kahdeksan 
prosenttia myyntihinnasta. 
Vuokra-aika 50 vuotta. Rivi-, 
kerrostalo- ja teollisuustont-

tien uudet vuokrat ja myyn-
tihinnat päätetään erikseen 
tapauskohtaisesti.

Vuokrasopimukset ja 
tonttien kauppasopimukset 
allekirjoittavat kirkkoher-
ra ja talouspäällikkö yhdes-
sä. Kun kysymyksessä on yli 
10 vuotta pitkät vuokraso-
pimukset, kirkkoneuvoston 
esitys uusista vuokrista me-
nee kirkkovaltuuston hyväk-
syttäväksi ja Oulun tuomio-
kapitulin vahvistettavaksi.

Talouspäällikkö on neu-
votellut Kiinteistöhuolto 
Riekin kanssa Heteharjun 
maa-alueen vuokraamises-
ta lumen ja maa-ainesten va-
rastopaikaksi. Vuokrasopi-
muksen hinnassa otetaan 
huomioon tontin ”haasta-
vuus” hyötykäyttöön sekä 
käypä vuokrataso. Seura-
kunta vuokraa Kiinteistö-
huolto Riekki Oy:lle noin 
kahden hehtaarin suurui-
sen maa-alueen 31.12.2030 
saakka ja valtuuttaa kirkko-
herran sekä talouspäällikön 
allekirjoittamaan vuokraso-
pimuksen. Vuokra sidotaan 
elinkustannusindeksiin.

Pudasjärvi-lehti

Seurakunta hankkii uudet äänentoistolaitteet
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LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven kaupunki oli 
mukana Kuusamon kau-
pungin ja Puumalan kun-
nan kanssa kertomassa 
kuntien näkökulmaa mo-
nipaikkaisuuteen maaseu-
tuverkoston webinaarissa 
24.8. Paikalle saapui jopa 
160 osallistujaa eri puolilta 
Suomea.

Monipaikkaisuus on sitä, 
että ihmiset viettävät aikaa 
samanaikaisesti tai vaih-
tuvarytmisesti eri asuin- ja 
olinpaikoissa sekä liikkuen 
näiden paikkojen välillä. 
Esiteltyjen tilastojen valossa 
yleisintä monipaikkaisuut-

ta näyttäisi olevan nimen-
omaan vapaa-aikaan liitty-
vä monipaikkaisuus, kuten 
mökkeily ja muu matkai-
lu. Lisäksi pitkät työmat-
kat, kausityön tekeminen, 
erillissuhteessa eläminen, 
lasten vuoroasuminen sekä 
kiinteistöjen ja metsien etä-
omistaminen synnyttävät 
monipaikkaisuutta.

Mielenkiintoisessa kes-
kustelussa nousivat esiin 
muun muassa monipaikkai-
suuden tuomat mahdolli-
suudet ja haasteet kunnille 
sekä se, miten kunnat voi-
vat omalta osaltaan kehittää 

monipaikkaista elämää.
Heli Huhtamäki, itse-

kin monipaikkainen Pudas-
järven henkilöstöpäällik-
kö, esitelmöi tapahtumassa 
Järjen Äärellä -kampanjas-
ta, joka otti kuntalaiset mu-
kaan markkinointiin ja nosti 
Pudasjärven yhdeksi vaih-
toehdoksi ihmisten henkilö-
kohtaisen elämän valintoi-
hin. Kampanja kohdistettiin 
lähialueilta myös Uudelle-
maalle pandemian aiheutta-
man etätyöbuumin myötä. 
Myös vapaa-ajan asukkaat 
olivat tärkeä kohderyhmä. 

Sittemmin Pudasjärvi on 

ottanut monipaikkaisuu-
den ja etätyön myös osaksi 
kuntastrategiaansa. Yhdek-
si strategian painopisteeksi 
on nostettu asukaslähtöiset 
ja monipaikkaisuutta tuke-
vat palvelut. Monipaikkai-
suus onkin huomioitu mo-
nilla tavoilla: on lähetetty 
mökkiläiskirjeitä, joissa ker-
rotaan kunnan palveluista, 
sekä tehty töitä etätyömah-
dollisuuksien kehittämisen 
eteen. 

Maaseutuverkosto

Monipaikkaisuus osana kuntastrategiaa

LC Pudasjärvi lahjoitti 7. luokan USE-leirin hyväksi
Lions Club Pudasjärven 
presidentti Katri Virta-
nen, sekä LC Pudasjärven 
huumeiden- ja päihtei-
den vastaisen toimikunnan 
puheenjohtaja Ilpo Virta-
nen luovuttivat hirsikam-
pukselle 200 euroa huu-
meiden- ja päihteiden 
vastaiseen työhön. Lahjoi-
tuksen otti vastaan rehto-
ri vs. Juha Pätsi.  Lahjoitus 
liittyy 14.8.2021 olleeseen 
Lions-päivään, jolla tavoi-
teltiin Lions-toiminnassa 
yhteistyötä paikallisesti.

Rehtori vs. Juha Pät-
si kertoi, että seitsemän-
nen luokan oppilaat käyvät 
Hilturannassa USE-leireil-
lä (eli uskalla sanoa ei -lei-
rillä). Leiriläiset ovat yön 

Juha Pätsi vastaanottamassa lahjoitusta Katri Virtaselta ja Ilpo Virtaselta.

yli Hilturannassa. Leiril-
lä on päihteiden vastaista 
koulutusta, sekä myös ryh-
mäytymistä uusille luokil-

le. Hirsikampuksen 7.-luo-
kille on tullut oppilaita eri 
kouluilta sekä kyliltä, jo-
ten USE-leirit ovat samalla 

hyvä keino tutustuttaa op-
pilaat toisiinsa.

Janne Moilanen

Ihmisten välillä hyvä tahto
Sotiemme veteraanien Poh-
jois-Pohjanmaan kirkkopäi-
vää vietettiin sunnuntaina 
5.9. Raahessa. Kaupungin 
jyhkeään punagraniittiseen 
kivikirkkoon virtasi suuri 
määrä veteraaneja, heidän 
läheisiään ja muita kirkko-
vieraita laajasti maakunnan 
eri kulmilta. Pudasjärven 
Sotaveteraanit ry järjesti ha-
lukkaille juhlamatkan ja pe-
rille löytäminen sujui sutjak-
kaasti, sillä kirkon korkea 
torni ohjasi jo kaukaa mat-
kalaiset oikeaan paikkaan.

Aikoinaan kirkko tornei-
neen onkin toiminut meren-
kulkijoiden maamerkkinä 
ja majakkana. Juhlapäivän 
vietto aloitettiin juhlames-
sulla ristikulkueineen. Var-
sinaisen kirkonmenon to-
teutukseen osallistui papit 
Markus Tuukkanen, Harri 
Joensuu, Erkki Piri ja Han-
nu Ojalehto. Messun jälkeen 
kenttärovasti Penna Parvi-
ainen lähetti seppelpartiot 
Raahen., Pattijoen, Salois-
ten ja Vihannin sankarihau-
doille.

Seurakuntakodilla nau-
titun Raahen ja Rautaruu-

kin Marttojen toteuttaman 
ruokailun jälkeen siirryt-
tiin takaisin kirkkoon var-
sinaiseen päiväjuhlaan. 
Arvovaltaisten tervehdys-
ten tuojien, juhlapuheen ja 
nuorten puheenvuoron pi-
täjien yhteinen sanoma 
myötäili ja vahvisti juhla-
päivän teemaa ”Ihmisten 
välillä hyvä tahto”. Puheis-
sa painotettiin ja kiitettiin 
monin sanamuodoin ja esi-
merkein sotaveteraanien ja 
muiden sotaponnisteluihin 

osallistuneiden rankkaakin 
panosta itsenäisyytemme 
saavuttamiseksi ja Suomen 
noususta nykyiseksi hyvin-
vointivaltioksi.

Tammenterhon Perinne-
liiton puheenjohtaja vuo-
rineuvos Jukka Viinasen 
mukaan itsenäisyys on ko-
konaisvaltainen asia, jota on 
vaikea sanoin kuvailla, mut-
ta jokainen tuntee sen sisäl-
lään. Reetta Salmela ja Jes-
sica Niska totesivat nuorten 
puheenvuorossaan Suomen 

itsenäisyyden olevan vah-
van, sisukkaan ja yhtenäi-
sen kansan voimannäytös. 
Sanallisen annin lomassa 
kuultiin komeaa MPK Poh-
jois-Suomen soittokunnan ja 
Pohjois-Suomen reserviläis-
kuoron esiintymistä ja upea-
äänisen tenori Petrus Schro-
deruksen laulua.

Sointu Veivo
Pudasjärven  
Sotaveteraanit ry:n  
hallituksen jäsen

Pudasjärven Sotaveteraanit ry:n väkeä ja Petrus Schroderus Raahessa 5.9. viettämässä 
sotiemme veteraanien Pohjois-Pohjanmaan kirkkopäivää.

Lentopallon Euroopan 
mestaruuskisoja pelattiin 
1.-8.9. Tampereella. Kiso-
jen upeat avajaiset olivat 
runsaslukuisen yleisön 
läsnäollessa keskiviikko-
na 1.9. Avajaisissa nimet-
tiin myös uudet jäsenet 
lentopallon kunniagalle-
riaan Hall of Fameen. He 
ovat Saara Esko, Jarmo 
Salonen, Seppo Sammel-
vuo, Tuomas Sammelvuo 
ja presidentti Mauno Koi-
visto.

- Olipa todella huikea 
hetki seisoa siinä rivis-
sä yhdessä pojan kanssa. 
Tuomaksen valinta oli it-
selleni yllätys, josta en en-
nakkoon tiennyt mitään.  
Kyllä siinä mieli mettä 
keitti ja silmä oli kostea. 
Tämä oli ensimmäinen 
kerta, kun tällaisen huo-
mionosoituksen sai isä ja 
poika samalla kertaa. Hy-
vin tuli esille myös se, että 
ollaan Pudasjärveltä, Sep-
po Sammelvuo kertoo.

Isä ja poika 
Pudasjärveltä 
Lentopallon 

Hall of Fameen

Seppo ja Tuomas Sammelvuo.

Huumoriko loppu kun 
Ruusalle tuli hoppu
Minä se olen Ruusa muori
enkä ole enää mikään nuori
vaan semmonen kuudenkympin villi
ja minun herkkua on suolasilli.

Talvella avannossa pärske käy
ja siksipä siellä muita ei näy
kun olen senverran rohkeaa sukua
että uin avannossa ilman uimapukua.

Kerronpa vielä yhden jutun kun
tapasin kaupassa erään tutun
hän kysyi: miten Ruusa on voinut
sanoin: muuten hyvin mutta korvat on soinut.

Tuttu kysyi: onko kuulunut iskelmää vai klassista?
Suutuin: ole hiljaa ja annoin viisi euroa kassista.

Sisko Illikainen
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Pudasjärven uusi ABC avautui 1.9.

Uudelta liikepaikalta, Pu-
dasjärven keskustan tuntu-
masta löytyvä ABC-liiken-
nemyymälä keräsi tuvan 
täyteen ihastelijoita heti ovi-
en avauduttua. Uutta lii-
kennemyymälää ja sen mo-
nipuolisia palveluita oli 
selkeästi odotettu innolla.

Uusi ABC-liikennemyy-
mälä tarjoaa monipuoliset 
palvelut sekä paikallisille 
omistajille että matkailijoil-
le. Auton tankkauksen li-
säksi omistajia palvelevat 
muiden muassa 162 paik-
kainen kahvila-ravintola 
ja 24-paikkainen kabinetti, 
hyvän valikoiman elintar-
vikkeita tarjoava myymä-

Koillisportti muistoissani
1973 öljykriisi; Vuoden lo-
pussa raakaöljy maksoi jo 
viisi kertaa enemmän kuin 
saman vuoden syyskuussa. 
Öljykriisin vaikutukset al-
koivat tuntua Suomen kan-
santaloudessa toden teolla 
vasta vuoden 1975 aikana, 
jolloin metsäteollisuuden 
vienti supistui kolmannek-
sella ja työttömyys lähti 
nousuun.

1930-luvun kuluessa 
Pudasjärven keskustaan, 
Kurenalle, Kötölän kesti-
kievarin (Nevakiven liiken-
nöinti) yhteyteen perustet-
tiin Shellin bensiinijakamo. 
1970-luvulla Kurenalla oli 
kaksi Shellin huoltoasemaa. 
Toinen oli nykyisen Pu-
das-koneen rakennuksessa 
ja toinen Koillisportilla. 

Olin kesätöissä Koil-
lisportin Shell-huoltoase-
malla 1970-luvun puo-
livälissä. Palkan maksoi 
Pudasjärven osuuskaup-
pa. Silloin rakennuksessa 
oli käytössä huoltohalli ja 
pieni myymälä. Kiinteiden 
polttoainepumppujen li-

säksi kaksitahti bensiini se-
koitettiin liikuteltavaan kä-
sikäyttöiseen pumppuun 
aamuisin.

Varsin usein sain tanka-
ta mittarille ajaneen auton, 
tarkistaa öljyn määrän, li-
sätä syyläriin vettä ja pes-
tä tuulilasin. Osa asiakkais-
ta halusi ostaa huoltamon 
puolelta edullista ”tippaöl-
jyä”, jota kerääntyi huol-
tohallin öljybaarin astiaan 
kaikki öljylaadut sekoit-
tuen. Toisaalta ”Ison kis-
san” (Citroen DS) hydrau-
liöljy oli punaista ja kallista.

Polttoaineiden hinnan-
nousun myötä itsepalvelun 
merkitys kasvoi. Länsi-sak-
salaisturistit erottuivat sillä, 
että nuukuuttaan työnsivät 
auton parkkiin tankkauk-
sen jälkeen.

Yksi vaaratilanne sat-
tui, kun ensimmäistä ker-
taa tankkaamaan ryhtynyt 
asiakas painoi tankkauslet-
kun pistoolin vivun poh-
jaan liian aikaisin. Bensiiniä 
lensi kaaressa huoltoase-
man pihalle useita litroja. 

Parkkialueen reunalta kii-
dätin hiekkaa polttoaineen 
kastelemalle alueelle. To-
vin aikaa varoittelin asiak-
kaita sytyttämästä tupakkia 
pumppujen läheisyydessä.

Tauoilla kävin kahvilan, 
jonne kuljettiin ulkokautta, 
puolella. Ennen kahvia pe-
lasin 50-pennin pajatsoa, jos 
takaressu oli täynnä. Tek-
niikkani kehittyi niin hy-
väksi, että yleensä korkein-
taan kaksi kolikkoa riitti 
ressun tyhjentämiseen (net-
tovoitto 1,50 markkaa).

Huoltamomyymälässä 
oli rajoitetusti myytävää; 
limsaa, tupakkaa, karkkia 
yms. autotarvikkeiden li-
säksi. Kaikista ostoksis-
ta kirjoitettiin kaksiosainen 
paragon-kuitti. Päälimäi-
nen annettiin asiakkaalle ja 
kopio jäi huoltamolle.

Eräästä juhannusaatos-
ta muistuu mieleen nai-
nen, joka tuli maksamaan 
bensiiniostostaan. Hänel-
lä oli yllään T-paita, jonka 
rintamukseen oli painet-
tu vanukasmainos. Ottaen 

Liikennemyymäläpäällikkö Jatta Kaijala ja ryhmäpäällikkö Soile Tikkala sekä Arinan toimialajohtaja Jari Karjalainen vas-
taanottamista kaupungin onnittelua, jonka toivat Tomi Timonen, Riikka Tuomivaara, Vesa Riekki ja Nina Oja.

Asiakkaille oli tarjolla ilmaiset kakkukahvit avajaisten kunniaksi.

Heimo Turunen viemässä Pudasjärven Yrittäjien ja Pu-
dasjärvi-lehden onnittelukukkia liikennemyymäläpäällikkö 
Jatta Kaijalalle ja ryhmäpäällikkö Soile Tikkalalle.

lä sekä Hesburger, jolla voi 
asioida myös Drive In-luu-
kun kautta.

Lapsivieraita varten löy-
tyvät leikkipaikat sekä si-
sältä että ulkoa ja koirapark-
ki helpottaa eläinten kanssa 
liikkuvia. Uusina palveluina 
ABC:ltä löytyvät myös mat-
kaparkki matkailuautoille 
sekä myöhemmin käyttöön 
otettavat ABC-lataus-sähkö-
latauspaikat.

Rakennuksen ulkomil-
jöössä haluttiin ottaa huo-
mioon Pudasjärven hirsi-
rakentamisen kulttuuri ja 
sisällä omistajaa odottaa 
rauhallinen ja tyylikäs si-
sustus. Asiakastilojen lisäksi 

suunnittelussa kiinnitettiin 
erityistä huomioita myös 
henkilökunnan työskente-
lytilojen toimivuuteen sekä 
ympäristöystävällisyyteen.

– Vaikka Koillisportis-
ta oli haikeaa lähteä, olem-
me kaikki odottaneet 
innolla uutta liikennemyy-
mälää. Uusissa, nykyaikai-
sissa tiloissa voimme palvel-
la omistajia yhä paremmin 
ja monipuolisemmin. Omis-
tajien toiveita on kuunneltu 
tarkalla korvalla ja esimer-
kiksi ravintolastamme saa 
nyt paljon toivottua pitsaa. 
Pudasjärveläisten luottamus 
Arinaan ja sen palveluihin 
mahdollistivat investoin-
nin tähän uuteen liikenne-
myymälään ja me arinalai-
set puolestamme haluamme 
tarjota omistajillemme pa-
rasta mahdollista palve-

lua näissä hienoissa tiloissa. 
Rakkaudesta omaan aluee-
seen ja koko Pohjois-Suo-

meen, toteaa liikennemyy-
mäläpäällikkö Jatta Kaijala.

Osuuskauppa Arina, 
tiedotus
Kuvat: Pudasjärvi-lehti

huomioon rouvan rinto-
jen koon ja tekstin ”Nami, 
Nami” oli pokassa pitele-
minen. Samana päivänä 
kävi puolituttu mies mak-
samassa polttoaineen tank-
kauksensa, ja kun kysyim:

- Saako olla muuta?
- Suihkuputken kumi-

suojia, hän vastasi.
Muistelin dieselmoot-

torin osia ja mutisin, ettei 
meillä ei taida olla…

- Onhan tuossa, hän sa-
noo ja nappaa telineestä 
Sultan–paketin.

Kerran oli silloinen tyt-
töystäväni tullut myymä-
lätilaan odottamaan ovien 
sulkemista. Olimme me-

nossa Jyrkälle ja siksi olin 
ennakoinut ja laskenut kas-
san valmiiksi. Vielä kuiten-
kin kerman värinen mer-
su kaartoi tankille. Dieseliä 
meni kymmeniä litroja. Vii-
mein autolta lähti pariskun-
ta kohti myymälää. Mies 
puskeutui ensin sisälle, vil-
kaisi tyttöystävää ja kysyi:

- Vaihetaanko akko-
ja? Rouva oli romaniasus-
saan ihan kaunis ilmestys, 
mutta hänen ”pullonpoh-
ja silmälasinsa” rikkoi vai-
kutelman. Jauhot suuhun 
minulle, mutta vaihtokau-
pat jäivät tekemättä. 

Arina-konserni osti 
2003 Koillisportin, jolloin 

se muuttui osaksi ABC-lii-
kennemyymäläverkostoa. 
Osuuskauppa Arina ava-
si uuden ABC-liikennease-
man lähemmäs kaupungin 
keskustaa 1.9.2021. Mie-
lestäni kuulostaa latteal-
ta ”ABC Pudasjärvi”, eikö 
mieluummin Ypykän ABC. 
Lienee tosiasioiden tun-
nustamista, että Kurenalus 
tai edes Pudasjärvi mikään 
Koillisportti enää olisi. 
Olemmehan kuntayhtymän 
myötä osa Oulunkaarta.

Teiniaikoja muistellessa
Juha Jaara
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 
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Suomalainen
JääsALAATTI

pussi
100 g

VIP
oMENA- tai  
APPELsIINI-

TäysMEhU 1 l

Snellman 
Superior

kINkkU tai 
sAvUkINkkU

180 g

Valio
voI
500 g
normaali-
suolainen

Oululainen
REIssUMIEs 
Tosi ohut 
TäysJyvä-
RUIsLEIPä
5 kpl/175 g

895

Hyvä
NAUTA
JAUhELIhA
rasvaa 
max 10%

kg

Paistovalmiit
PoRsAAN
LEhTIPIhvIT
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HK
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100 g
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MA-TI 13.-14.9.                 kE-To 15.-16.9.

PE-To 10.-16.9.

oMENA
Suomi

HK
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MAksA-

MAkkARA 
150 g

PE 10.9.       LA 11.9.

Olvi
coLA

0,95 l
sis. pantin

Conference
PääRyNä

HK 
UUNI-
LENkkI
400 g

Eldorado 
ToNNIkALA- 
hIUTALEET 
185/140 g öljyssö

Arla
PERINTEIsET
JogURTIT
150 g

Atria
hIILLos

gRILLIMAkkARA
400 g

perinteinen

100

Atria 
Kunnon arki

gRILLINAkkI
280 g

TEksTIILIosAsToLTA

Eldorado
PITkä-
JyväINEN- 
tai Täys-
JyväRIIsI 
1 kg

Eldorado
MANsIkkA-
hILLo 420 g

HK 
Viljaporsaan
LIhA-
sUIkALE
400 g, marinoitu

HK
bALkAN-
MAkkARA-
TANko
500 g

Atria
kAIsER-
vURsTI
palana

Kinnusen Myllyn
vEhNä-
JAUho
2 kg

Hartwall
PEPsI 
MAx 1,5 l
sis. pantin

Poprilli
gRILLI-
MAkkARA
400 g

Kotimainen
tuore
kIRJo-
LohI
raj. erä

Valio Hyvä 
suomalainen

ARkI 
RAAsTE

170 g

Kariniemen
bRoILERIN
MINUUTTI-
PIhvIT
290-350 g

Porsaan
kyLJyksET JAUhELIhA

sIkA-NAUTA
2 kg/talous

Grillattu
bRoILERIN-
koIPI

Porsaan
gRILLIkyLkI
talon mausteella
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MELA puu

Alkaen
AIRoT  
240 cm
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Black&Decker 
AkkUPoRAkoNE 
sARJA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

9990

RAUTAosAsToLTA

2 pkt
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Maxell
PARIsToT
AA ja AAA
24 kpl

1000

Sievin 
kUMI- 
sAAPPAAT
turvakärjellä  
tai nauhoilla

kANAN-
MUNAT
10 kpl

199
levy

Marabou
sUkLAA-
LEvyT
185-200 g

Kungs 
AUToNPEsU-
hARJA
teleskooppivarrella 

kENkäosAsToLTA

AjAnkohtAiset tArjoukset 

jA pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

199,-

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

kEvyTPREssUT 
esim. 2x3 m

299

Airam
yövALo 
pistorasiaan, 
hämäräkytkimellä

495

2 pkt

Flora
MARgA-
RIINIT
400 g

Suave
syysNILkkURI
koot: 37-42

Rikke Vintro
MAIhARI
koot: 36-42

Gulliver Softshell
NILkkURI
koot: 28-35

Naisten
PUUvILLA-
PAITA
100% puuvillaa
koot: S-XXL

Naisten
RAITAPAITA
koot: S-XXL
95% puuvilla
5% elastaani

Miesten
PERUsfARkUT
98% puuvilla
2% elastaani
koot: C48-C58

Miesten paksu
coLLEgE-
TAkkI
koot: S-XL

Nuorille ja aikuisille
ULkoILU- 
käsINEET
Ohut thinsulate vuori
koot: 5,6,7,8,9,10,11

Acces
TUUbIhUIvI
100% merinovilla

Hofler 
miesten ja naisten
JUoksU- 
käsINEET

Acces aikuisten
kyPäRäMyssy
100% merinovilla
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Kesän päätöstä juhlittiin Venetsialaisissa Jyrkkäkoskella

Vuoden aikaan nähden läm-
min ilma helli lauantaina 
28.8. Jyrkkäkoskella 13. ker-
taa järjestettyjä veden, valon 
ja tulen juhlaa venetsialai-
sia. Tapahtuma on LC Pu-
dasjärven toiminnassa vuo-
den kohokohta. Lions Club 
Pudasjärvi ja Pudasjärven 
Urheilijoiden yhteisvoi-
min järjestämä tapahtuma 
on muodostunut perinteek-
si, joka tänäkin vuonna pää-
tettiin järjestää, vaikka ko-
ronapoikkeusaika aiheutti 
epävarmuutta järjestelyis-
sä. Järjestäjät olivat erittäin 
tyytyväisiä hieman vajaan 
500 hengen osallistujajouk-
koon. Tanssisalissa ylei-
söä viihdytti tällä kertaa 
oululainen Hannu Hauta-
niemi orkestereineen. Or-
kesterissa soitti rumpu-
ja pudasjärveläinen Timo 

Vuorma. Revontuli-discossa 
levyjä soitteli Dj Miron. Pi-
han esiintymislavalla soitti 
musiikkia pudasjärveläinen 
bändi VauhkoVarsa. Ulkoe-
siintymislavalla karaokea 
emännöivät Essi ja Kati. 

Monipuolista  
ohjelmaa
Ulkona pihalla hikimajan 
seinustalla toimi ruokara-
vintola, josta sai ostaa pai-
kallisen Aki Niemitalon val-
mistamat ateriat. Tarjolla oli 
liha- sekä kala-annokset li-
sukkeineen. Tämän lisäk-
si alueella oli myös kioski ja 
grilli sekä kolme baaria an-
niskeluoikeuksineen palve-
lemassa yleisöä.  

Lipun myynti tapahtui 
kahdesta eri pisteestä, joten 
jonoja ei juurikaan synty-
nyt. Ihan kaikki eivät olleet 

Venetsialaiskokko roihusi komeana Jyrkkäkosken ran-
nassa.

Alueella oli kaksi nuotiopaikkaa, joissa saattoi istuskella 
ja viettää iltaa tunnelmallisessa valossa.

Tanssimusiikista vastasi monipuolinen ja suosittu Hannu Hautaniemi ja yhtye Oulusta. Mukana Tapio Kuha kitara ja 
basso, Timo Vuorma rummut sekä Veikko Aho hanuri ja laulu. 

Illan talkootyöhön osallistuneet leijonat kokoontuivat illan aluksi Pudasjärvi-viirin nostamiseen salkoon. Kuva Erkki Rii-
hiaho.Näyttävä ilotulitus oli juuri ennen puolta yötä. 

Karaokea laulettiin ulkolavalla, jossa vetäjinä toimivat 
Essi ja Kati. 

Sarakylästä syntyisin oleva Eila Tauriainen (oikealla) ker-
toi voittaneensa pääsylipun Facebookin arvonnasta. Hän 
otti mukaansa Sodankylässä työskentelevän tyttärensä 
Riitta Tauriaisen ja hänen kaverinsa Katja Postilan, jotka 
olivat ensimmäistä kertaa Jyrkkäkoskella. 

huomanneet varata käteis-
tä mukaan. Heillä oli mah-
dollisuus 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 hoidos-
sa ja ruokapisteessä myytiin 
Niemitalon tekemät ruuat, 
selvensi Marko Koivula Pu-

dasjärven Urheilijoista. 
Illalla ohjelmaan kuului 

myös kokon polttaminen 
Kauko Tervosen ja Timo 
Kerälän sytyttämänä sekä 
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Kesän päätöstä juhlittiin Venetsialaisissa Jyrkkäkoskella

Vauhko Varsa soitti musiikkia pihakatoksessa. Marko Väyrynen kitara ja laulu, Sampo 
Laakkonen rummut sekä Markku Kemppainen kitara ja laulu. 

Eero Juurikka on kokenut 
karaokelaulaja, joka pääs-
syt palkinnoillekin aiempi-
en vuosien Jyrkkäkosken 
karaokekisoissa.

Jos puuttui käteistä, sitä sai Jari Särkelä ja Kirsi Hanhelan ylläpitämästä pankkipistees-
tä. Kassakonetta ottamassa Pudasjärven Urheilijoiden toiminnanjohtaja Marko Koivula. 

Janita Puolakanaho ja Juha-Pekka Soronen tulivat Venet-
sialaisiin Syötteeltä, jossa olivat viikonlopun mökkeile-
mässä. 

Ruokamyynnistä vastasi Aki Niemitalo (keskellä) yhdessä Sirpa ja Jari Korhosen kanssa.

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 olevilta 
linja-autopysäkeiltä. 

Tilaisuuteen saapui ulko-
paikkakunnilta porukkaa, 
joista osa sellaisia, jotka ei-
vät olleet ennen Jyrkkäkos-
kella käyneet ja halusivat 
tutustua alueeseen ja samal-
la viettää iltaa Venetsialais-
ten merkeissä. 

Jyrkkäkosken tanssilat-
tia sai kehuja hyvästä kun-

nostaan ja liukastetta sai 
kenkiin useista eri kohdis-
ta. Valotaulu seinällä ilmoit-
ti, että oli sekahaku. Naisilla 
oli vientiä siinä määrin hy-
vin, että naistenhaun tunnin 
merkiksi valotaulua ei tänä 
vuonna sytytetty. 

Heimo Turunen

Viime viikon valtakunnalli-
sella pyöräilyviikolla innos-
tettiin ja houkuteltiin ihmi-
siä pyöräilemään teemalla 
Tervetuloa pyöräilemään. 
Pyöräilyviikon tavoitteena 
oli saada ihmiset ottamaan 
pyörät käyttöön niin lyhyillä 
kuin pitemmillä arkipäivän 
matkoilla.

Samalla haluttiin hok-
sauttaa ihmisiä miettimään 
henkilökohtaisia liikkumis-
tapojaan ja käsitystä pyöräi-
lyn monipuolisista kuntoon 
ja terveyteen vaikuttavis-
ta hyödyistä. Pyöräilytietoi-
suuden lisääminen antaa ja 
lisää pontta liikennesuunnit-
telutyöhön, joten pyöräilyn 
kasvattamisella on vaikutus-
ta suuremmissakin asiayhte-
yksissä.

Pudasjärven Urheilijoi-
den kuntojaosto järjesti pu-
heenjohtaja Heimo Turusen 
johdolla perinteisenä pyöräi-
lyviikon tapahtumana pyö-
räretken kaikelle kansalle. 
Puikkarin pihalta lähti tois-
takymmentä innokasta pyö-
räilijää kohti ensimmäistä 
etappia, Pudasjärven rannan 
laavua, jossa virkistäydyttiin 
nokipannukahvin ja voimia 
lisäävän välipalan avulla.

Taukopaikalla suoritettiin 
osallistujien kesken jännittä-
vä arvonta, jonka palkinto-
na oli Pudas-Koneen lahjoit-
tama polkupyörän huolto. 
Parinkymmenen kilometrin 
matka jatkui Mikaharjuntiel-
le ja sieltä takaisin Kurenalle.

Eivät pyöräilytempaukset 
yhteen kertaan jääneet. Ku-
luvan viikon maanantai-il-
tana seurakunnan aktiiviset 
työntekijät järjestivät Piis-

Vireyttä, kuntoa ja 
mieleniloa pyöräillen

Pudasjärvellä osallistuttiin Valtakunnalliseen pyöräilyviik-
koon kun kuntourheilujaosto järjesti pyöräilytapahtuman 
sunnuntaina 5.9. 

Pudasjärven rannan laavulla oli virkistys-ja lepotauko. Samalla maistuivat kuntourheilu-
jaoston tarjoamat nuotiopannukahvit ja grillimakkarat.

panpyöräilyn seurakunta-
talolta kirkolle. Vajaat neljä-
kymmentä pyöräilijää lähti 
pyöräillen toteuttamaan piis-
pa Jukka Keskitalon ideoi-
maa seurakunnille suunnat-
tua haastetapahtumaa.

Kirkon pihalla oli lihak-
sia venyttävä keppijumppa, 

mahdollisuus tankata voi-
maannuttavilla eväillä keho 
kestämään paluumatkan 
koetukset, jolle kirkkoherra 
Timo Liikasen pitämän har-
taushetken jälkeen lähdet-
tiin.

Sointu Veivo

Maanantaina 6.9. järjestettiin Piispanpyöräily seurakun-
tatalolta kirkolle. Tapahtumaan osallistui vajaat neljäkym-
mentä pyöräilijää. Kuva Timo Liikanen.

Piispanpyöräilyn yhteydessä Kirkon pihalla oli muun 
muassa keppijumppaa. Kuva Tiina Inkeroinen.

PUHUTAAN BIOKAASUSTA  
-SEMINAARI 
keskiviikkona 29.9.2021 klo 10–15
Muhos, OSAO, Kirkkotie 1

Ohjelmassa mm: 
• Biokaasu tänään ja huomenna  • Biokaasua maitotiloilta 
• Biokaasuinvestointien tukimahdollisuudet
• Ajoneuvojen biokaasumuunnokset ja huolto  
• Biokaasuhankkeet Pohjois-Pohjanmaalla  
• Katsaus erilaisiin laitosteknologioihin  • Mahdollisuus 
tutustua OSAOn kaasukäyttöiseksi muunnettuun traktoriin

Tarkempi ohjelma, lisätietoja ja ilmoittautumiset 
24.9.2021 mennessä BioKaMa -hankkeen sivuilla
www.oamk.fi/biokama tai ritva.imppola@oamk.fi 

Tilaisuus järjestetään koronarajoitusten puitteissa.  
Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä.
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Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-

OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

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

rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

JÄTEHUOLTO

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

Pudasjärven 
HauTausToimisTo ja 
KuKKa Ky, PiHLaja 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi

P. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

HAUTAUSTOIMISTOJA, 
KUKKAKAUPPOJA

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

MAANRAKENNUSTA

TAKSI JA TILAUSLIIKENNE

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

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

Sijoitus/Rahoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

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

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

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

[ Rakennustyöt ja remontit
[ Kattoremontit
[ Piipunpellit ja muut peltityöt 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet 

Oulunkaaren uudet luottamushenkilöt
Oulunkaaren 1.9. kokoon-
tunut tuore yhtymäval-
tuusto valitsi puheenjoh-
tajakseen simolaisen Esko 
Tavian. Ensimmäiseksi va-
rapuheenjohtajaksi valit-
tiin pudasjärveläinen Kaisa 
Nivala ja toiseksi varapu-
heenjohtajaksi vaalalainen 
Reijo Virkkunen.

Pudasjärven jäsenet yh-
tymävaltuustossa ovat Rei-
jo Talala, Olga Oinas-Pa-
numa, Jouni Vengasaho, 
Urpo Paavola, Henna Ko-
samo ja Antti Tihinen.

Oulunkaaren yhtymä-
hallituksen puheenjoh-
tajaksi yhtymävaltuusto 
valitsi iiläisen Jari-Jukka 
Jokelan ja varapuheenjoh-

tajaksi utajärveläisen Asko 
Merilän. Yhtymähallituk-
seen Pudasjärveltä valittiin 
Marja Lantto, Marko Koi-
vula, Anni-Inkeri Törmä-
nen ja Urpo Paavola.

Oulunkaaren pal-
velutuotantolautakun-
nan puheenjohtajaksi 
yhtymävaltuusto valit-
si pudasjärveläisen Soin-
tu Veivon. Ensimmäiseksi 
varapuheenjohtajaksi va-
littiin vaalalainen Esa Kar-
jalainen ja toiseksi varapu-
heenjohtajaksi simolainen 
Saara Kaarnalinna. Palve-
lutuotantolautakuntaan 
Pudasjärveltä valittiin li-
säksi Reijo Talala, Ismo 
Riepula ja Pekka Kinnu-

nen.
Oulunkaaren tarkastus-

lautakunnan puheenjoh-
tajaksi yhtymävaltuusto 
valitsi iiläisen Aili-Mar-
ja Alaraasakan ja varapu-
heenjohtajaksi vaalalaisen 
Pauliina Valkovirran. Tar-
kastuslautakunnan muut 
jäsenet ovat pudasjärveläi-
nen Taina Vainio, simolai-
nen Jouni Kalmakoski ja 
utajärveläinen Tommi Väi-
sänen.

Oulunkaaren valtuus-
ton vaalilautakunnan 
puheenjohtajaksi yhty-
mävaltuusto valitsi pudas-
järveläisen Kaisa Nivalan 
ja varapuheenjohtajaksi ii-
läisen Sanna Valajan. Val-

Oulunkaaren 1.9. kokoontunut tuore yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan luottamus-
henkilöt alkaneelle valtuustokaudelle.

tuuston vaalilautakunnan 
muut jäsenet ovat utajär-
veläinen Pasi Pentinpuro 

ja vaalalainen Reijo Virk-
kunen.

Riitta Muhonen/
Oulunkaaren 
kuntayhtymä
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Syyspähkinä. Mikä on kielitieteilijän koiran nimi? 
Vastaus: No tietysti – Murre!
Murteiden lisäksi myös eri puolilla Suomea asuvat ih-
miset ovat luonteiltaankin erilaisia. Siitä ovat esimerk-
keinä kattoa paikkaavat karjalainen, savolainen, hämä-
läinen ja pohjalainen. Turvaköyden pettäessä miehet 
lähtevät liukumaan alas katolta.
Karjalainen: – Nyt mie mään, pojat!  
Savolainen: – Ei se puttoos mittää, mutta se äkki-
pyssääs.  
Hämäläinen: – Olisko jo aika mennä?
Pohjalainen iskee puukon kattoon: – Meillä lähretä-
hän, koska itte tahrotahan!

* * *
Seinäjokisen Art Tifani Oy:n Eija ja Jaakko Kuusis-
to ovat tehneet kulttuuriteon julkaisemalla Etelä-Poho-
jalaasta kansanperinnetta – maakunnan kaskukirjan. Se 
kertoo, että eteläpohojalaasuus on komiaa ja kieli hia-
nua. Kun Matilta kysyttiin, mikä on saanut avioliiton 
kestään jo 40 vuotta, Matti vastaa: – Myönteenen asen-
ne. Kumpikin uskoo joka päivä, jotta toinen parantaa 
tapansa huomenna!

* * *
Pohojalaasen isännän kosinta: – Lähärekkö nää 
meirän sukuhautahan? 

* * *
Laihian Muurikki: – Vaivaako sinua jokin tauti, kun 
olet laihtunut noin paljon? 
Mansikki: – Ei vaan minusta on tullut taikauskoinen, 
joten syön vain neliapiloita!

* * *
Koronan hellitettyä otettaan Laihialle odotetaan 
matkailijaryntäystä. Eräskin maatila mainostaa: ”Haluat-
ko laihtua? Tule meille kahdeksi viikoksi täyshoitoon!”

* * *
Annukka Kolehmaisen suomentama Huussikir-
ja on monellekin mökkiläiselle tutuksi. Tässä Pohojalaa-
sia liikennesääntöjä autoilijalle ja pyöräilijällekin. Niiden 
suhteen on paikallaan ”James Bond” -menetelmä: nau-
retaan, mutta ei noudateta!
1§ Jos joku menöö erelle, aja ohitte.  
2§ Jos joku yrittää ohitte, niin älä päästä.
3§ Kun jalankulkija tuloo eressä suojatiälle, nii lisää 
vauhtia. Ei se sitte tuu.
4§ Mutta jos se kumminki tuloo, niin polokase kaasu 
pohjaan. Ettei jää kitumahan. 
5§ Oo varovaanen ruuhkaliikentees. Ettei kännykkä 
lipsahra korvalta.
6§ Jos ajat polokupyärällä mumman kumohon, niin 
verä niska kyyryhyn ja polje pakohon. Kyllä sen joku 
siitä korjaa.

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

Kielitieteilijän 
koiran nimi?

Ansiomerkkejä pitkäaikaisille 
Oulunkaaren työntekijöille
Suomen Kuntaliiton kul-
taisen ansiomerkin 40 vuo-
den palveluksesta saivat 
Iin vanhuspalvelujen Rai-
li Orre ja Pirjo Rissanen, 
Pudasjärven vanhuspal-
velujen Sirpa Iinattinie-
mi, Simon terveyspalve-
lujen Aira Sirkka, Simon 
sosiaali- ja perhepalvelujen 
Riitta-Liisa Posti sekä Pu-
dasjärven sosiaali- ja per-
hepalvelujen Marja-Leena 
Turves ja Irja Luokkanen.

Suomen Kuntaliiton kul-
taisen ansiomerkin 30 vuo-
den palveluksesta saivat Iin 
vanhuspalvelujen Pirkko 
Kaisto, Pudasjärven sosiaa-
li- ja perhepalvelujen Seija 

Ansiomerkkejään olivat vastaanottamassa Oulunkaaren yhtymävaltuuston kokouksessa 
Sirpa Iinattiniemi, Raili Orre, Pirkko Kaisto ja Seija Vähkyrä. Oulunkaarelta onnittelemas-
sa henkilöstöpäällikkö Sanni Saglamer ja palveluesimies Sirkku Fali.

Hyvinvointikolumni
Liikunnasta hyvinvointia kuntalaisille ja 

säästöä yhteiskunnalle
Liikunta auttaa meitä voi-
maan paremmin, koska se 
piristää mieltä, saa ajatuk-
set juoksemaan ja paran-
taa yöunta. Liikunnan avul-
la voidaan ehkäistä ja hoitaa 
monia sairauksia, kuten ko-
honnutta verenpainetta, liha-
vuutta, tyypin 2 diabetesta, 
sepelvaltimotautia, sydämen 
vajaatoimintaa, polven ja lon-
kan nivelrikkoa, niska- ja ala-
selkäkipuja, nivelreumaa, 
keuhkoahtaumatautia, ast-
maa, masennusta ja syöpäs-
airauksia.

Ikääntyville liikunta on 
erityisen tärkeää, koska sen 
avulla voi lisätä toiminta-
kykyisiä vuosia elämäs-
sä ja vähentää avun tarvet-
ta. Liikunta helpottaa myös 
iän mukanaan tuomia kipu-
ja. Olen itsekin huomannut, 
että vaikka nuorempana kes-
ti olla muutaman päivän vä-

hemmälläkin liikunnalla, niin 
nyt jo päivänkin liikkumatto-
muus kostautuu kankeuden 
ja kipujen lisääntymisenä.

Jokaisen meistä olisi hyvä 
löytää itselle mieluisa tapa 
harrastaa liikuntaa. Suosi-
tuksen mukaan meidän pi-
täisi harrastaa vähintään 150 
minuuttia kestävyysliikuntaa 
viikossa ja voimaharjoittelua 
kahdesti viikossa. Ikääntyes-
sä myös nivelten liikkuvuuk-
sista ja tasapainosta on hyvä 
huolehtia.

Liikunnan tulisi olla ta-
sapainossa elämäntilanteen 
ja oman voinnin kanssa. Jos 
elää jatkuvasti ylikierroksil-
la, niin liikunta voisi olla vä-
hän rauhallisempaa, ettei se 
aiheuta lisää kuormitusta. 
Oman leposykkeen tuntemi-
nen ja seuraaminen kannat-
taa. Jos leposyke on valmiiksi 
koholla, sen päivän liikunnan 

on syytä olla leppoisampaa.
Kunnilla on tärkeä merki-

tys liikuntapaikkojen raken-
tamisessa ja ylläpidossa. Jot-
ta ihmiset voisivat liikkua 
helposti ja itselle mieluisal-
la tavalla, tulisi kunnassa olla 
mahdollisimman monipuo-
lisesti sekä ulko- että sisälii-
kuntapaikkoja. Liikkumat-
tomuuden kustannusten on 
laskettu olevan jopa 3,2–7,7 
miljardia euroa, joten liikun-
tapaikkoihin satsaaminen 
kannattaa.

Fysioterapeutin näkö-
kulmasta etenkin kuntosa-
lit ovat tärkeitä, koska niissä 
monipuolinen lihasvoiman 
kehittäminen on helpointa. 
Jotta ihmiset lähtisivät kun-
tosaleille, niiden pitää olla 
helposti saavutettavissa ja 
niissä olevat laitteet tulisi so-
veltua myös toimintarajoit-
teisille ihmisille. Useimmat 

ikäihmisetkin lähtevät mielel-
lään kuntosalille, jos tapaavat 
siellä samalla tuttuja. Kun-
nan virkamiesten ja päättäji-
en kannattaa huolehtia, että 
kaikissa kunnissa on moni-
puolinen kuntosali, joka toi-
mii helposti saavutettavana 
ikäihmisten ja muiden kun-
talaisten ”päiväkeskuksena”.

Tiina Vuononvirta
kuntoutuksen palveluesi-
mies, Oulunkaari

Vähkyrä, Utajärven sosiaa-
li- ja perhepalvelujen Aino 
Väisänen, Simon vanhus-

palvelujen Seija Hamari ja 
Pudasjärven terveyspalve-
lujen Helena Kokko. 

Riitta Muhonen

240-vuotiasta kirkkoa juhlistetaan viikon ajan
Pudasjärven kirkko täyt-
tää tänä vuonna 240 vuotta 
ja juhlaviikkoa sen kunniak-
si vietetään 6.–12. syyskuuta. 
Tiistaina 7.9. Pudasjärven hau-
tausmaalla järjestettiin opaste-
tut kirkko- ja hautausmaakier-
rokset. Nuoriso-ohjaaja Tiina 
Inkeroinen esitteli hautaus-
maalla historiaa ja kirkkoher-
ra Timo Liikasen johdolla tu-
tustuttiin kirkkoon.

Hautausmaakierroksel-
la tutustuttiin Riekinkankaan 
historiaan sekä kuultiin poi-
mintoja muutamista Riekin-
kankaalle haudatuista kirkko-
herroista, merkkihenkilöistä 
ja muista mielenkiintoisista 
tapauksista.

- Tämä on ensimmäinen 
kerta vastaavaa tapahtumaa 
Pudasjärvellä ja haluaisim-
me, että tästä tulisi pysyvä ta-
pahtuma, joka voi muotoutua 
palautteen avulla. Varmasti 

myös teiltä kävijöiltä saadaan 
kuulla sellaista historian tie-
toa, jota ei näistä meidän tie-
doistamme löydy, Inkeroinen 
toivoo.

Juhlaviikon osana maa-
nantaina järjestettiin Piispan-
pyöräily seurakuntatalolta 
kirkolle, johon osallistui noin 
40 pyöräilijää. Lisäksi keski-
viikkona 8.9. vietettiin Gos-
pelmessua kirkossa. JK

Loppuviikon  
juhlaohjelma
Torstaina 9.9. konsertti kir-
kossa klo 18. Paikallisia soit-
tajia ja laulajia esiintyy. 

Sunnuntaina 12.9. mes-
su kirkossa klo 10, messun 
jälkeen päivä kirkolla -ta-
pahtuma klo 13.30 saakka. 
Messun järjestelyissä huo-
mioidaan myös lapsiper-
heet. Lapsille on suunniteltu 

oma pikkukirkko siunaus-
kappelin puolelle klo 10 al-
kaen, noin puolen tunnin 
tuokion jälkeen lapset pa-
laavat kappelilta kirkkoon. 
Messun jälkeen on tarjol-
la lettukahvit. Ohjelmas-
sa myös kirkon ja urkujen 
esittelyä, mukavaa toimin-
taa kaikenikäisille kirkon 

pihalla sekä musiikkia kap-
pelissa. Viihdytään kaikessa 
rauhassa päivä kirkolla -ta-
pahtumassa myös messun 
jälkeen!

Sunnuntaina 12.9. uusi 
rippikouluikäluokka viet-
tää rippikoulun aloitusju-
malanpalvelusta kirkolla 
klo 14.

Sateisesta syysilmasta huolimatta Inkeroisen esittelyä 
saapui kuulemaan mukavasti porukkaa, jotka myös omil-
la muisteloillaan täydensivät kertomuksia – tapahtuman 
hengen mukaisesti. Kuva Jenny Kärki
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VALTUUSTON 
KOKOUS
Valtuuston kokous pi-
detään etäkokoukse-
na, sähköinen yhteys 
Teams:n kautta, tors-
taina 16. päivänä syys-
kuuta 2021 alkaen klo 
16:00. 
Kokousta voi seurata 
kaupungin YouTube 
kanavalla tai kaupun-
gintalon kokoustila Ota-
vassa. 
Luettelo kokoukses-
sa käsiteltävistä asi-
oista on nähtävänä 
10.9.2021 alkaen kau-
pungin yleisessä tie-
toverkossa osoittees-
sa www.pudasjarvi.fi.  
Kokouksen tarkastettu 
pöytäkirja on nähtävä-
nä kaupungin yleisessä 
tietoverkossa 21.9.2021 
alkaen.

Pudasjärvi 3.9.2021 
Olga Oinas-Panuma 
kaup.valt. puh.joht.

PUDASTORI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputorimyynti- /ostoil-
moitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä kuvalliset 
ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Muistathan ilmoittaa yhteys-
tietosi ja henkilötunnuksesi laskutusta varten.

MYYDÄÄN

Siisti saunallinen kaksio 61 
m2 luhtitalossa Pudasjärven 
keskustassa.  Sijainti lähellä 
uutta Hyvän olon keskusta. 
Kuvia ja lisätietoja Tori.fi tai p. 
050 412 7450. 

VUOKRATTAVANA

TT-TurvaTuLi
kouluttaa

TuLiTyÖ-
KurssiT

Pudasjärvi
17.9.2021

Ilm. 0400 112 612 
tauno.toivanen@
tt-turvatuli.inet.fi

VUOKRATAAN
Haluan vuokrata pienelle 
asuntovaunulle hallipaikan tal-
ven ajaksi. Vast.p. +4670 3232 
496.

Vuokrattavana Naamangan-
tiellä tilava kerrostaloasunto, 
3 huonetta ja keittiö + vaate-
huone ja parveke, 79,5m2. Heti 
vapaa. Tiedustelut p 040 741 
5590.

Vuokrattavana Ok-talo, Juko-
lantie 47A. Vapaa lokakuun 
alusta. Katso tarkemmat tiedot 
+ kuvat tori.fi ilmoituksesta. Yh-
teydenotot p. Pentti Tauriainen 
040 576 1785 tai Erkki Tauriai-
nen 0400 389 015.

Kaita-ahon 
vesiosuuskunnan  

vuosiKoKous 
pe 24.9.2021 klo 18.00 Arolassa,

Arolantie 179.
Esillä sääntömääräiset asiat. 

HallitusTervetuloa!            

Kuulo-
yhdistyksen 

KerHoT 
alkavat pe 17.9.

klo 11.00 
seurakuntatalolla.

Tervetuloa!

11.-12.9. klo 15 alkaen 
Hirvaskosken koululla.

SoVen 24 H käVely-
juokSu-

TAPAHTuMA

Osallistumismaksu 30€, 
johon sisältyy tarjoilua.

Ilm. paikan päällä. 
Lisätietoa 

Pekka Kinnunen 
0400 381 548.

MARJOJEN 
MYYJILLE 
TIEDOKSI
Olemme saaneet os-
tettua kiitettävästi 
hyvänlaatuista paik-
kakuntalaista marjaa 
Hirsikampuksen kes-
kuskeittiön pakastee-
seen. Marjojen viimei-
nen vastaanotto päivä 
on 10.9.2021.

Kiitos kaikille poimi-
joille!

Ruokapalvelut

Pudasjärven opintorahastoyhdistys ry.
ilmoittaa haettavaksi aPuraHaa musiikin 

opiskelun tukemiseen pudasjärvisille nuorille. 
Vapaamuotoinen hakemus, johon liitetään todistus musiikin 

opiskelusta, toimitettava 27.9.2021 mennessä sihteeri 
Vuokko Loukusalle os. Kurentie 20, 93100 Pudasjärvi. 

Lisätietoja puh. 040 546 8734.

Viime vuonna ensi ker-
ran järjestetty Iso-Syöte 
Truck Weekend oli menes-
tys. Tänä vuonna isot au-
tot kokoontuvat jälleen rus-
kan keskelle Pudasjärven 
Iso-Syötteelle torstaista lau-
antaihin 9.–11.9. Tapahtu-
maan Romekievarin py-
säköintialueelle on vapaa 
pääsy.

Iso-Syöte Truck Wee-
kend on kaiken kuntoisten 
ja ikäisten rekka-autojen ja 
rekkahenkisten ihmisten 
kokoontuminen. Torstai-
na ensimmäiset rekat alka-

Viime vuonna ensi kerran 
järjestetty Iso-Syöte Truck 
Weekend oli menestys. 
Kuva: Lauri Nyström

Komeat autot kokoontuvat Iso-Syöte Truck Weekendiin
vat saapua paikalle ja alue 
alkaa rakentua. Perjantaina 
saapuu loput autot ja lauan-
taina aamupäivällä on paras 
aika saapua ihailemaan ko-
meiden autojen kokoontu-
mista, vaikkapa koko per-
heen voimin.

- Juniorit varmasti viih-
tyvät, mutta kyllä siellä on 
ihailtavaa kaiken ikäisille. 
Ne ovat hienoja vehkeitä, 
kun autoja on rakenneltu ja 
laitettu, kertoo yksi tapah-
tuman puuhamiehistä Lau-
ri Nyström.

Nyström toteaa, että jär-
jestelyt ovat hyvällä mallilla 
ja paikalle odotetaan saapu-
vaksi satakunta autoa, jois-
ta kauimmat saapuvat Kuo-
piosta, Etelä-Pohjanmaalta 
ja eri puolilta Lappia. Mut-
ta suurin osa varmaan ko-

koontuu Pohjois-Pohjan-
maan alueelta.

- Vastaavia kokoontumi-
sia on järjestetty etelämmäs-
sä pitkään ja tarkoituksena 
meillä oli saada tänne poh-
joisempaakin järjestettyä 
vastaava, jotta pohjoisenkin 
porukat saataisiin innostu-
maan. Aika monet ovat tut-
tuja: kyllähän tämän aiheen 
ympärillä on melko vakiin-
tunut sakki, mutta välillä 
saadaan uusiakin osallistu-
jia, mikä on pelkkää plus-
saa, Nyström kehuu.

Rekkojen ihailun lisäk-
si ohjelmassa on ruoka- ja 
juomatarjontaa, rekkakul-
jettajille musisoi Woyzeck 
ja lisäksi paikalla on useita 
näytteilleasettajia.

Jenny Kärki

FC Kurenpojat
JAlkAPAllOn vIlkAs vIIkOnlOPPu suOJAlInnAllA:
Miehet nelonen FC kurenpojat - kTu la 11.9. klo 13.
P11 sarjaturnaus la 11.9. klo 12-17.  
Kurenpoikien pelit klo 12, 13.40, 15.20 ja 17.
P13 kakkonen FC kurenpojat - OsPa su 12.9. klo 14.
Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Kioski palvelee.

siuruan Kylä ry:n 
yLeinen syysKoKous  

pidetään Hirvipirtillä la 18.9.2021 
klo 13.00 Liekokyläntie 920, 

93190 Yli-Siurua.
Esillä sääntömääräiset ja muut käsiteltävät asiat.

Pulla- ja kahvitarjoilu.
Siuruan Kylä ry hallitusTervetuloa!

Honkavaaran 
metsästysseura järjestää

PuinTiTaPaHTuman
Jaalangan pirtillä ensi lauantaina 

11.9.2021 klo 12.00 alkaen. 
Hirvenlihakeitto- ja kahvitarjoilu! Tervetuloa!
Yhteydenotot Pentti Perttunen / 0400 398 722.

80 % rokotekattavuuden 
myötä voidaan luopua  

rajoituksista
Uusi delta-variantti on aiem-
pia variantteja ärhäkkääm-
pi tarttumaan, minkä vuok-
si Suomessa tavoitellaan nyt 
80-90 prosentin rokotuskat-
tavuutta. Pudasjärvellä ro-
kotekattavuus 7.9. oli 72 pro-
senttia.

THL:n uusien arvioiden 
mukaan rokotuskattavuu-
den tulisi olla 80–90 prosent-
tia, jotta saavuttaisimme riit-
tävän laumasuojan myös 
herkästi tarttuvaa delta-vi-
rusvarianttia vastaan. Suo-
men hallitus on myös lin-
jannut, että rajoituksista 
luovutaan, kun yli 12-vuo-
tiaiden koronarokotuskatta-
vuus on vähintään 80 pro-
senttia.

80–90 prosentin rokotus-
kattavuuden saavuttamisek-
si erityisesti nuorten ja nuor-
ten aikuisten rokotukset 
ovat tärkeitä. Pudasjärveläi-
sistä 12–29-vuotiaista oli tiis-
taihin 7.9. mennessä rokotet-
tu vasta 42–61 prosenttia.

- Nuorten rokottaminen 
on tärkeää, jotta opetus voi-
si pyöriä mahdollisimman 
normaalisti. Nyt mennään 
jo toista koronatalvea koh-
ti, ja etäopetus ei ole kenen-

kään etu, Oulunkaaren ter-
veyspalvelujohtaja Liisa 
Cajan-Suokas toteaa.

Koululaisten ja lukiolais-
ten ajanvaraukset voi teh-
dä soittamalla tai laittamalla 
Wilman kautta viestiä omal-
le kouluterveydenhoitajalle 
tai soittamalla koronaroko-
tusnumeroon. Muiden alle 
18-vuotiaiden ajanvarauk-
set voi tehdä vain korona-
rokotusnumerosta. Koulut 
ja kouluterveydenhoitajat 
voivat tiedottaa rokotuksis-
ta suoraan oppilaille ja huol-
tajille.

Rokotuksia ei järjeste-
tä kouluilla joukkotapahtu-
mina, vaan jokaisen nuoren 
tai hänen huoltajansa on itse 
aktiivisesti varattava aika 
saadakseen rokotteen. Vaik-
ka huoltajat varaisivat ajan 
nuoren puolesta, terveyden-
huollon ammattilainen ar-
vioi rokotustilanteessa nuo-
ren oman tahdon sekä onko 
hän itse kykenevä päättä-
mään hoidostaan. Rokotta-
ja myös antaa tarvittavat tie-
dot pistettävästä rokotteesta 
ja mahdollisista sivuvaiku-
tuksista. Lähde: Oulunkaari, 
päivittyvä koronarokotustiedote

TERVETULOA
kuuntelemaan, miten otat yhteyttä lääkäriin tai 
uusit reseptin kotoa käsin turvallisesti. Lisäksi 

myös vinkkejä oman hyvinvoinnin tukemiseksi. 

KE 15.9.2021
Kaupungintalolla klo 13-15 
Kipinän koululla klo 18-20

TO 16.9.2021
Korpisen kylätalolla klo 13-15 
Sarakylän koululla klo  18-20

Kahvitarjoilu puoli tuntia ennen tilaisuuden 
alkua. 

www.pudasjarvi.fi

YHDISTYSTOIMINTA
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Koululaisten yleisurheilun kaupunginmestaruuskilpailut 31.8.
P9 v. 40 m 1. Joose Roininen, 
Lakari 7,25, 2. Arda Gör, 
Hirsikampus 7,27, 3. Eetu 
kärki, Hirsikampus 7,54.

T9 v. 40 m 1.Sabrina Ari-
bidesi, Hirsikampus 7,26, 
2. Amalia Puhakka, Laka-
ri 7,57, 3. Iina Pesälä, Laka-
ri 7,63.

P13 v. 60 m 1. Oliver Hil-
tula, Hirsikampus 9,33, 2. 
Joni Alatalo, Hirsikampus 
9,46, 3. Jere Vengasaho, Ylä-
aste 9,55.

T13 60 m 1. Amalia Riek-
ki, Yläaste 9,34, 2. Silja Ala-
häivälä, Yläaste 9,54, 3. An-
niina Mattila, Hirsikampus 
9,73.

P15 v. 100 m 1. Akhlaqi 
Mohsen, Yläaste 15,07.

T15 v. 100 m 1. Emma 
Riepula, Yläaste 15,70, 2. 
Emmi Hirvasniemi, Yläas-
te17,03.

P11 v. 60 m 1. Petri Kor-

vala, Hirvaskoski 9,42, 2. Jo-
nes Kortesalmi, Hirsikam-
pus 9,44, 3. Juan Kortesalmi, 
Hirsikampus 9,56.

T 11 v. 60 m 1. Ellen 
Kumpula, Hirsikampus 
9,57, 2. Taika Purola, Hirsi-
kampus 9,94, 3. Elliina Pu-
hakka, Lakari 10,03.

P 9 v. 1000 m 1. Joose Roi-
ninen, Lakari 4.25,77, 2. Ak-
seli Holmi Kipinä 4.31,05, 
3. Eemeli Ylilehto Lakari 
4.34,94.

P11 v. 1000 m 1. Huu-
go Hirvasniemi Hirsikam-
pus 3.56,97, 2. Eerikki Yli-
koski Hirsikampus 3.59,87, 
3. Petri Korvala Hirvaskos-
ki 4.04,36.

P13 v. 1000 m 1.Oli-
ver Hiltula, Hirsikam-
pus 3.47,59, 2. Otto Hirvas-
niemi, Hirsikampus 3.47,69, 
3. Martti Puhakka, Yläaste 
3.50,15.

T9 v. 1000 m 1. Rebek-
ka Jurmu, Kipinä 4.46,22, 
2. Victoria Haaman, Hirsi-
kampus 4.46,39, 3. Essi Ou-
tila, Hirsikampus 5.23,58.

T11 v. 1000 m 1. Miriam 
Yasin Hirsikampus 4.16,07, 
2. Iiris Piri, Hirsikampus 
4.16,65, 3. Jemina Mattila, 
Hirsikampus 4.19,05.

T13 v. 1000 m 1. Emmi 
Majava Lakari 3.53,98, 2. 
Anniina Mattila Hirsikam-
pus 3.58,16, 3. Silja Alahäi-
välä Yläaste 4.00,10.

T15 v. 800 m 2. Lot-
ta Juurikka Yläaste 2.57,79, 
3. Emma Riepula Yläaste 
3.04,56.

P15 v. 800 m 1. Akhlaqi 
Mohsen Yläaste 2.57,67, 2. 
Paulus Linnanmäki Yläas-
te 3.03,00, 3. Kaarlo Hirvas-
koski Yläaste 3.05,16

P11 korkeus 1. Jonne 
Tuovila Hirsikampus 108, 

2. Arttu Kosamo Hirvas-
koski 105, 3. Huugo Hirvas-
niemi Hirsikampus 105.

P13 v. korkeus 1. Otto 
Hirvasniemi Hirsikampus 
121, 2. Miikka Kummala Sa-
rakylä 118, 3. Tuomas Pan-
kinaho Syöte 118, 3. Jere 
Vengasaho YA 110, 5. Sa-
kari Törmänen Lakari 110, 
5. Daniel Lohvansuu Hirsi-
kampus 110, 5. Eeli Hiltula 
Lakari 110, 8. Nuutti Ylikos-
ki YA 100.

P15 v. korkeus 1. Kaarlo 
Hirvasniemi YA 145, 2. Pau-
lus Linnanmäki YA 145, 3. 
Jaakko Parkkila YA 135.

T9 pituus 1. Sabrina Ari-
bidesi Hirsikampus 295, 
2. Amalia Puhakka Lakari 
281, 3. Aino Viljamaa Laka-
ri 265.

T11 v. pituus 1. Elliina 
Puhakka Lakari 346, 2. Tai-
ka Purola, Hirsikampus 334, 

3. Venla Heino, Hirsikam-
pus 330.

T13 v. pituus 1. Ama-
lia Riekki YA 405, 2. Miila 
Puominen YA 359, 3. Fanni 
vuorma Hirvaskoski 348.

T15 v. pituus 1. Siiri Yli-
koski YA 408, 2. Lotta Juu-
rikka YA 390, 3. Emmi Hir-
vasniemi YA 340.

P9 v. pituus 1. Akseli 
Holmi Kipinä 285, 2. Joose 
Roininen Lakari 285, 3. Mar-
kus Pankinaho Syöte 282.

T11 kuula 1. Aino Kaija-
la Hirvaskoski 655, 2. Ellii-
na Puhakka Lakari 589, 3. 
Huda Muhammed Ahmed 
Hirsikampus 582.

T13 v. kuula 1. Aino 
Salmela YA 680, 2. Ama-
lia Riekki YA 676, 3. Jenna 
Konttila Lakari 649.

P11 v. kuula 1. Elmeri Il-
likainen Hirsikampus 668, 
2. Matias Aarni Hirsikam-

pus 665, 3. Hugo Hirvas-
niemi Hirsikampus 639.

P13 v. kuula 1. Clement 
Ntambwe Hirsikampus 705, 
2. Otto Hirvasniemi Hirsi-
kampus 661, 3. Jere Venga-
saho Hirsikampus 657.

P15 v. kuula 1. Kaar-
lo Hirvasniemi YA 11,45, 
2. Paulus Linnanmäki YA 
10,27, 3. Jarkko Pesälä YA 
7,71.

T9 v. junnukeihäs 1. 
Sonja Manninen Lakari 9,18, 
2. Alisa Määttä Hirvaskoski 
8,27, 3. Emma Vaattovaara 
Syöte 7,50.

P9 v. junnukeihäs 1. Ak-
seli Holmi Kipinä 13,53, 2. 
Veikko Rahikkala Hirsi-
kampus 11,29, 3. Otso Han-
hela Hirvaskoski 11,14.

T15 v. keihäs 1. Oona Ri-
tola YA 29,97, 2. Siiri Ylikos-
ki YA 21,73.

Hiltulat muuttopuuhissa Ouluun

Aira ja Risto Hiltula kävivät vierailemassa Pudasjärvi-lehden toimituksessa muuttopäi-
vänään 1.9.

Kesällä 2011 marsimme lai-
turia ja lauttaa kohden avio-
liiton satamaan.      

Tässä olemme Sallassa keväällä 2011.

Pitkään Pudasjärvellä asu-
neet Risto ja Aira Hiltula ovat 
päättäneet muuttaa Ouluun, 
asumaan lähelle lapsiaan 
ja lapsenlapsia. Virallisena 
muuttopäivänä 1.9. Hiltulat 
kävivät Pudasjärvi-lehden 
toimituksessa ja intoutuivat 
muistelemaan aikaansa Pu-
dasjärvellä.

Risto Hiltula on Pudas-
järven Urheilijoiden pitkäai-
kainen kuntohiihtäjä, inno-
kas kilpailija ja valmentaja. 
Jo nuorena päästyään met-
säopistosta Risto pääsi Pu-
dasjärven Metsänhoitoyh-
distykseen töihin ja samalla 
kiinnostui Urheilijoiden hiih-
to- ja suunnistustoiminnasta.

- Ensimmäistä kertaa hiih-
din kilpaa Tervahiihdossa 
1968. Silloin oli kovasti pak-
kasta, eikä ollut vaatetuk-
sesta kokemusta, joten verk-
karihousuissani meinasin 
paleltua, Risto muistelee.

Ajan myötä hiihtokisois-
sa kulkeminen vain lisääntyi. 
Tervahiihdoissa hän hiihti 26 
kertaa, viisi Finlandia-hiih-
toa, viisi Pirkka-hiihtoa, Tar-
to Maratonilla on käyty sekä 
Vasaloppetkin on koettu. 
Hiihto on vaikuttanut monel-
la tasolla Risto Hiltulan elä-
mään, sillä hän tapasi myös 
vaimonsa Airan hiihtoladul-

paikka, mutta metsä- ja lu-
mityöt eivät enää nykyään 
luonnistu samaan malliin. 
Viimeiset puolitoista vuot-
ta asustelimme Kurenal-
la, kunnes lapset toivoivat 
että muuttaisimme lähem-
mäs heitä. Kohta on muut-
tokuorma lähdössä Kaak-
kuriin ja kävimme aiemmin 
jututtamassa tulevan talom-
me asukkaita. Vaikka on 
haikeaa muuttaa, niin mu-
kavaa, että Oulustakin löy-
tyi heti mukavia pudasjärvi-
siä naapureita, Aira kertoo.

Hiltu-Villen  
poika
Risto Hiltula syntyi Livojoen 
varressa 1939 ja oli kuudes-
ta lapsista vanhin. Kotita-
lolle ei kulkenut tietä, pait-
si kilometrin päässä olevaan 
naapuritaloon. Isän mielestä 
kotona tarvittiin työmiestä, 
joten hän ei katsonut hyväl-
lä, kun Risto ilmoitti mene-
vänsä keskikouluun. Lop-
pujen lopuksi isä kuitenkin 
halusi jopa saatella poikaan-
sa veneellä Kurenalle ja ha-
lusi pitää huolta, että poika 
pääsee turvassa perille.

- Koulua käytiin kuutena 
päivänä viikossa, joten koto-
na ei juuri ehtinyt käymään. 
Toki Kurenalla opiskelu oli 
turvallista ja mukavaa, mut-

ta oli kova koti-ikävä. Muis-
tan miten istuin Poroput-
taalla kivellä, katselin vettä 
ja ikävöin äitiä, Risto kertoo.

Noin vuosi sitten Risto 
Hiltula toteutti pitkäaikai-
sen haaveensa julkaisemalla 
kirjan isästään ja omasta elä-
mäntarinastaan. ”Hiltu-Vil-
len poika” on runsaasti 
valokuvia sisältävä, kova-
kantinen, noin 100 sivuinen 

kirja, johon Risto kokosi 
muisteloita isänsä vaiheista 
sekä omasta elämästään.

- Kertomukseni on isäni 
muistoksi ja kunniaksi hä-
nelle. Isä lähti kurjista olo-
suhteista ja kasvatti itsensä 
ja perheensä vaikeissa olo-
suhteissa kaikkien arvosta-
maksi kansalaiseksi, kertoo 
Risto.

Riston isä oli myös musi-

kaalinen ja soitti vapaa-ajal-
la omaksi sekä muiden 
iloksi mandoliinia. Musi-
kaalisuus on periytynyt 
myös Riston omille lapsille, 
löytyypä heidän joukostaan 
myös ammattikanttori. Ris-
to ja Aira ovat selkeästi yl-
peitä lapsistaan, jotka ovat 
koulutuksen ja muun ko-
kemuksen kautta löytäneet 
omat polkunsa elämässä. JK

la, Rajalta Rajalle -hiihdossa.
- Airalla ei meinannut 

luistaa suksi, joten minä voi-
telin sukset ja loppumatkan 
Aira hiihti perässä, pariskun-
ta naureskelee.

Hiihto on ollut pariskun-
nalle tärkeä yhteinen harras-
tus ja parhaimmillaan kilo-
metrejä on tullut vuodessa 
noin 2500. Viime vuosina iän 
tuomien rajoitteiden vuok-
si hiihtäminen on vähenty-
nyt, mutta luonnossa liikku-
minen ja marjastaminen on 
edelleen tärkeä osa heidän 
kunnosta huolehtimistaan.

Aktiivista yhdistys- ja 
työelämää
Risto Hiltula on lisäksi ollut 
aktiivinen monessa pudas-
järveläisessä yhdistyksessä, 
kuten Eläkeliiton puheen-
johtajana ja LC Pudasjärves-
sä hän on ollut 40 vuotta. Li-
säksi seurakunnan metsiä 
hän on hoitanut useita kym-
meniä vuosia.

Kouvalle Risto rakensi 
kesämökin, jossa vietti pal-
jon aikaansa, erityisesti siir-
ryttyään eläkkeelle vuonna 
2002 Pudasjärven metsän-
hoitoyhdistyksen palveluk-
sesta, jossa kertyi 38 työ-
vuotta. 

- Myimme Kouvan talon, 
vaikka se olikin meille rakas 
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Viime vuosina on ollut ta-
petilla pölyttäjähyönteisten 
määrän väheneminen. Pää-
osassa ovat olleet etupäässä 
erilajiset mehiläiset ja kima-
laiset. Silti on lukuisa jouk-
ko muitakin hyönteislajeja, 
jotka ovat tärkeitä kasvien 
leviämiselle.

Maataloudessa on ta-
pahtunut viimeisien vuosi-
kymmenien aikana suuria 
muutoksia. Karjanlaidun-
nuksen katoamisen myö-
tä ovat myös hävinneet nii-
tyt ja kedot. Niittykasvien 
katoaminen on vähentänyt 
myös voimakkaasti pölyttä-
jähyönteisten määriä.

Yksi tärkeä pölyttäjä-
hyönteinen on kukkakär-
pänen, jota löytyy Suo-
mesta liki 300 eri lajia. 
Kukkakärpäslajit muistutta-
vat toisiaan suuresti.

Moni on nähnyt kukan 
vieressä paikallaan pitkään 
pörräävän keltaisen ja mus-

tan värisen kukkakärpäsen. 
Kukkakärpänen onkin taita-
va lentäjä ja pystyy kovassa-
kin tuulessa imemään mettä 
kukalta. Juuri näitä takaruu-
miistaan keltamustia lajeja 
on runsaasti.

Kukkakärpäset keräävät 
mehiläisten tavoin kukista 
mettä. Kukkakärpäset ovat 
lennossa aina keväästä läh-
tien ja ne viihtyvät parhai-
ten keskikesän lämmössä. 
Lentokausi jatkuu aina pit-
källe syksyyn saakka. Kun 
ensimmäiset pakkaset lakas-
tuttavat viimeiset kukat, hä-
viävät myös kukkakärpäset.

Kukkakärpäsen kelta-
musta väritys muistuttaa 
ampiaisen väritystä ja tar-
koitus on pitää saalistajat 
loitolla. On myös muita kär-
päslajeja, jotka muistutta-
vat ulkonäöltään myrkylli-
siä hyönteisiä, kuten hieman 
pienemmät naamiokärpä-
set.

Osa kukkakärpäslajeis-
ta on kuitenkin varsin vaa-
timattomia ulkonäöltään. 
Tavallisia värejä ovat myös 
musta, harmaa ja erilaiset 
metallinhohtoiset sävyt.

Kukkakärpäset ovat tär-
keitä kukkien pölyttäjiä. 
Hyviä siitepölykukkia ovat 
luonnossa muun muas-
sa villiruusut, rentukka ja 
mesiangervo. Istutetuis-
ta puutarhakasveista muun 
muassa unikot ovat hyviä 
pölytyskasveja. Vierailtuaan 
kukalla kukkakärpänen 
saattaa olla aivan siitepölyn 
peittämä. Kukkakärpänen 
käyttää myös tiettyjen kas-
vien siitepölyä ravintonaan.

Kukkakärpästen touk-
kien ravinto vaihtelee la-
jeittain. Monille lajeille on 
pääravintoa kirvat. Usein 
kukkakärpäset munivat-
kin lähelle kirvayhteiskun-
taa. Eräät kukkakärpäset 
munivat erilaisten pistiäis-

ten pesään. On arvioitu, että 
kukkakärpäsen toukka voi 
syödä noin tuhat kirvaa, jo-
ten laji on tärkeä kirvojen 
kurissa pitäjä.

Eräiden kukkakärpäs-
lajien toukat kehittyvät ve-
den alla käyttäen ravinnok-
seen muun muassa kasvien 
ja puun osia. Valitettavasti 
myös joku laji viihtyy puu-
tarhoissa syöden muun 
muassa sipuleita. Lakas-
tuneet sipulin varret ovat 
usein merkki kukkakär-
päsen toukan vierailusta. 
Toukka tuhoaa sipulin teke-
mällä sinne käytäviä ja syö-
den sipulia. Monet sienilajit, 
erityisesti tatit, ovat myös 
joidenkin kukkakärpäslajien 
toukkien pääravintoa.

Kukkakärpäsiä, kuten 
muitakin hyönteisiä voi aut-
taa muun muassa pitämäl-
lä piharuoho hieman pitem-
pänä. Jo hieman pidempään 
ruohoon ilmestyy usein no-

Kukkakärpäset ovat tärkeitä pölyttäjiä

Ampiaismaisesta ulkonäöstään huolimatta kukkakärpä-
nen on harmiton eläjä.

peasti apilaa, ahosilmäruo-
hoa, niittyhumalaa ja maa-
humalaa.

Teksti ja kuvat 
Jarmo Vacklin

Pudasjärven kaupunki ja Pu-
dasjärven yrittäjät toteuttivat 
Yrittäjän päivän kunniak-
si maanantaina 6.9. yhteises-
ti Suomen lipun nostamisen 
kaupungintalon lippusal-
koon. Tapahtumaan osallis-
tui reilut 20 yrittäjää sekä 
kaupungin viranhaltijaa ja 
luottamushenkilöitä. Tapah-
tuma on muodostunut jo pe-
rinteeksi, sillä tällä kerralla 
oli jo 8. kerta, kun tämä to-
teutettiin. 

Lipun nostamisen jälkeen 
siirryttiin kaupungintalol-
le yrittäjien aamukahveille, 
jossa kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen totesi kaupungin 
tavoitteena olevan; ”Pudas-
järvi on hyvä paikka yrittää, 
asua ja tehdä töitä”. Riittä-
vän työvoiman saannin nä-
kökulmasta on kilpailuti-
lanne, minne ammattinsa 
osaavat työntekijät hakeu-
tuvat. Pudasjärven vetovoi-
maa kehitetään koko ajan, 
että tänne tekee mieli hakeu-
tua töihin ja muuttaa paikka-
kunnalle asumaan.

Yrittäjien puheenjohtaja 
Tommi Niskanen kiitti kau-
punki organisaatiota, että 
yrittäjä järjestö on päässyt 
aktiivisesti mukaan suun-
nittelemaan kaupunki stra-
tegiaa ja hankintaohjetta. 
Kaupungin toiminnassa on 
Niskasen mukaan huomattu, 

Yrittäjän päivänä Suomen lippu salkoon Pudasjärvellä

mikä on yritysten ja yrittäji-
en merkitys.

Uusi kaupunki strategian 
erittäin tärkeä sisältö on, että 
sen tavoite on luoda elinvoi-
maa ja kehittää paikallista 
palvelumarkkinaa.. Kaupun-
gin toiminnassa on Niskasen 
mukaan huomattu, mikä on 
yritysten ja yrittäjien merki-
tys. Koronan aikana on myös 
valtakunnallisesti Suomen 
Yrittäjät ja kuntaliitto herän-
nyt suosittelemaan jokaisen 
tekemään hankintoja omal-
ta paikkakunnaltaan. Nis-
kanen otti esille myös jul-
kisen sektorin hankinnat. 
Mitä enemmän niitä tehdään 
omalta paikkakunnalta, sitä 
selkeämmin se vaikuttaa 
yrittäjien tyytyväisyyteen 
kaupungin elinkeinopoliitti-
sesta toiminnasta.

Paikallisuus  
huomioon kaupungin 
hankinnoissa
Kaupungin tekninen johta-
ja Janne Karhu kertoi kau-
pungin päivittäneen hankin-
taohjettaan. Siinä on pyritty 
ohjaamaan hankintoja pai-
kallisista yrityksistä mm. te-
kemällä tarjouspyynnöistä 

riittävän kokoisia, että pie-
nempikin yritys pystyy teke-
mään tarjouksen. Kaupunki 
on myös säästänyt siinä, että 
kilpailutukset tehdään kau-
pungin omana toimintana eli 
vältetään konsulttien käyttä-
mistä tarjouspyyntöjen laati-
misessa.  

Esimerkkinä Karhu ker-
toi, että kuluvana vuonna 
on paikallisille annettu mah-
dollisuus tehdä tarjous noin 
20 hankinnassa, joiden arvo 
on noin 1,2 miljoonaa eu-
roa. Hän kehotti seuraamaan 
sähköistä hankintakanavaa. 
Tarjouspyyntöjä on lähetet-
ty myös suoraan paikallisil-
le yrittäjille. 

Toimitusjohtaja Riikka 

Tuomivaara kertoi Pudas-
järven Kehityksen edistä-
vän työvoiman liikkuvuutta 
laittamalla avoimia työpaik-
koja Kehityksen nettisivuil-
le. Käytäntö aloitettiin puu-
työaloilta, mutta laajennettu 
ja laajennetaan koskemaan 
kaikkia avoimia työpaikkoja. 

Matkailu koskettaa 
koko pitäjää 
Yrityskehittäjä Jukka Kouta-
niemi ja yritysneuvoja Auvo 
Turpeinen kertoivat Pudas-
järven Kehityksen edistä-
vän matkailua koko pitäjän 

alueella. Tähän saatiin hy-
viä eväitä kyläkierroksel-
la, jossa vierailtiin noin 15 
eri kylällä. Teleoperaatto-
rien mukaan Pudasjärvellä 
oli heinäkuun aikana 16 400 
kännykkää toiminnassa eli 
paikkakunnalla vieraili pai-
kallisten asukkaiden lisäk-
si noin 10 000 henkilöä. Hei-
näkuussa kirjattiin 15 400 
yöpymistä, jossa oli edelli-
sistä vuosista jopa 200 pro-
sentin nousu. Uusien raken-
nuslupien määrä on myös 
huippulukemissa, kun pel-
kästään vapaa-ajan asuntoja 
on rakenteilla reilusti yli 50 

tänä vuonna. 
Keskustelu kävi vilk-

kaana ja kehittämistoimel-
ta kyseltiin ajankohtaisia 
asioita muun muassa digi-
osaamisen alueelta. Kau-
pungin puolelta olivat 
kuulemassa terveisiä ja vas-
taamassa kysymyksiin kau-
punginjohtajan, teknisen 
johtajan, Pudasjärven kehi-
tyksen väen lisäksi kaupun-
ginvaltuuston puheenjoh-
taja Olga Oinas-Panuma ja 
kaupunginvaltuuston vara-
puheenjohtaja Mirka Väyry-
nen sekä kaupunginvaltuu-
tettu Katri Virtanen. HT

Tommi Niskanen koros-
ti yrittäjien merkitystä jul-
kisten palveluiden toteut-
tamisen mahdollistajana, 
yritysten työpaikkojen ja 
yhteisövero tulojen kautta.

Kaupungin elinkeinorintamalta kertoivat kuulumisia muun 
muassa Pudasjärven Kehitys Oy:n toimitushohtaja Riikka 
Tuomivaara, tekninen johtaja Janne Karhu ja kaupungin-
johtaja Tomi Timonen. 

Yrittäjän päivän aamukahveilla saatiin kuulla ajankohtaista asiaa kaupungin ja yrittäjien yhteiselosta. Lopuksi virisi vil-
kas keskustelu. 

Suomen lippua nostamassa Pudasjärven kaupungintalon lippusalkoon Suomalaisen yrit-
täjän päivän merkeissä Pudasjärven yrittäjien puheenjohtaja Tommi Niskanen ja kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen yhdessä reilun 20 tilaisuuteen osallistujan kanssa.


