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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Luonnonyrttien 
kerääjille töitä tarjolla

– nyt on aika etsiä hyviä 
keruualueita s. 3

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 23.9.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Koillismaan Energiapalvelu Oy
Ahti Väyrynen 

p. 050 301 5972, Pudasjärvi.

Teemme pysty- ja hankintakauppaa, 
myös harvennusleimikoita.

Kova 
kysyntä 
järeille 
tukkileimikoille

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 12.10., 
ke 19.10. ja ke 26.10. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi
Huom! To 29.9. liike auki klo 9-15, pe 30.9. liike suljettu 

Huom!

PUDASJÄRVELLÄ MA 26.9. KLO 9-15
TERVETULOA VIANORILLE!
TARJOAMME KAHVIA,
PULLAA JA KARKKIA

Member of Nokian Tyres

Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,1717 e/min (alv. 24 %) 
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,06 e/min (alv. 24 %)

www.vianor.f i
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Pudasjärvi: Ouluntie 73   P. 010 401 3910
Avoinna: ma-pe 8-17

Kävijöiden kesken arvomme: 
Nokian Hakkapeliitta 8-talvirenkaat

Varastossa olevat 
kesärenkaat POISTOHINTAAN!

VESISTÖT JA 
YMPÄRISTÖ 
YHDESSÄ HYVÄÄN 
TILAAN

Panumanjärven ja -ojan  
kunnostusilta
ke 28.9.2016 klo 18–20.30, Pudasjärvi,  
Kipinän kalastuskeskus, Myllytie 108
Aiheita muun muassa: Panumanjärven ja -ojan kunnos-
tushankkeen kuulumiset • Sedimenttitutkimuksen ja kun-
nostustarveselvityksen esittely ja jatkotoimenpiteet • Met-
sätalouden luonnonhoidon rahoitusmahdollisuudet 

Tilaisuuden järjestävät Panumajärvi ry ja ProAgria Oulun 
hallinnoima VYYHTI II -hanke.

Lisätietoa: Aili Jussila, 0400 138 224, www.panuma.fi > 
Panumanjärvi > Kunnostamishanke
maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi, 040 566 7924 
www.proagriaoulu.fi > VYYHTI II 

Tilaisuus on kaikille avoin. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
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Cambridge-auto Pudasjärven torilla aina 
parittoman viikon keskiviikkona.

Varaathan oman ajan.

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

• 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

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Muistojen Lehdiltä
CD-levy ilmestynyt

Tuotto eri 
hyväntekeväisyyskohteisiin.

Hyvää syksyä viihdyttävän musiikin merkeissä!

Myynti: 
Pudasjärven Kirjakaupassa ja 

Aarrearkussa.
Levyjä saa myös Aimo Pietilältä.

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, 

myös ilt. ja viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN
Myös maa-alueet ja rantatontit. 
Hitsaustyöt/katsastushuollot.
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MB E 320 CDI Avantgarde autom ..... -05
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi......-99
Opel Astra 1.6i farkku, ml. 170 tkm...-08
MB C 200 CDI farkku ........................-01
Opel Astra 1.6i HB ml. 192 tkm..........-05
Ford Mondeo 1.8i, ml. 158 tkm .........-04
Nissan Primera 1.8i, ml. 188 tkm....... -04
Opel Vectra 1.8i, ml. 235 tkm ............ -03
Ford Mondeo 2.0 TDCI farm. ............ -06 
Opel Safira 2.2i, 7 heng., ml. 237 tkm. -02
Nissan Primera 1.6i farkku, ml. 266 tkm -05
VW Bora 1.6i ......................................-03
Ford Focus 1.6 farkku, ml. 226 tkm... -03
Kia Magentis 2.0i, ml. 237 tkm ..........-05
Fiat Punto 1.2, ml. 120 tkm ............... -06
Nissan Almera 1.5i, ml. 250 tkm, siisti-01
Honda Accord 1.8i HB aut, 
ml. 232 tkm ....................................... -00
Nissan Almera 1.4i HB .......................-97
Myydään osina: Fiat Stilo 1.6 HB ..... -04
Traktorit:
Valmet 565D, hytillinen......................-66
Valtra A 95 etukuormaajalla -04 sis. alv.
Case IH JX 90 + etuk., aj. 784 h, ..... -08

Valmet 305 4-veto etukuormaajalla.. -90 
ym. traktorin työkoneita

OSTETAAN TRAKTOREITA JA TYÖKONEITA!

KESÄRENKAAT EDULLISESTI!

MYYNTI, VAIHTO, OSTO
Myös osamaksulla.

Nyt kannattaa ostaa
 jemmaan Jouluksi!

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14

Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

Onko 
Lahjapulmia?
Tuliaispulmia?
Puuhapulmia?
Meiltä löydät
jokaiselle jotakin!

Jouluun enää 94 yötä...  Erä LELUJA
  -20% -30%
 jopa -50%

HURJA ALE!

Pekka Heikkisen leipäauto 
UUNITUOREIDEN LEIPIEN 

JA LEIVONNAISTEN 
kanssa perjantaina 30.9. 

Taivalkoskella klo 10.30-12.00. 
Pudasjärvellä klo 13.00-14.30. 

Tulitauon pihalla 
klo 15.00-17.00.
P. 044 363 6446

Tervetuloa!

Tutut ja 
turvalliset

Hunaja-
tuvan 

hunajat

P. 0400 576 745

Ukko vanahenoo
hunajat paranoo. 

Pe 23.9. 
klo 8.00-15.00 

Pudasjärven tori

YHTEISMETSÄ  
-TIEDOTUSTILAISUUKSIA  

 ke 5.10., to 6.10. ja ti 11.10. 
klo 17.30 - 20.00

Ilmoittautumiset 26.9. mennessä 
www.metsakeskus.fi/tapahtumat tai 
raili.yli-huikku@metsakeskus.fi, 
puh. 0400 203 381

Oulu, OSAO, Kaukovainio, Kotkantie 2 C
Oulainen, Valtuustosali, Oulaistenkatu 12 
Pudasjärvi, Metsäkeskus, Karhukunnaantie 6 
Kajaani, Metsäkeskus, Kauppakatu 25 A, 3.kerros 
Kuusamo, kaupungin valtuustosali, Keskuskuja 6 

Pohjoisen metsätilat kasvuun -hanke järjestää

Aiheina yhteismetsän hallinto, toimintaperiaat-
teet, verotus sekä osakkaan vaikutusmahdolli-
suudet ja oikeudet yhteismetsissä. 

Tiedotustilaisuudet järjestetään videoluentoina 
seuraavilla paikkakunnilla: 

Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Piispantarkastus su 25.9.2016

Piispanmessu seurakuntakodissa su 25.9. kello 10, 
toimittaa ja johtaa piispa Samuel Salmi, saarna Rau-
li Junttila, seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt 
ja seurakunnan kuorot avustavat. Jumalanpalveluksen 
jälkeen on yleinen piispantarkastus. Kirkkokahvit.

Sävelhartaus seurakuntakodissa su 25.9. noin kello 
12.30, Pudasjärven kirkkokuoro, Vox Margarita-kuoro.

Piispantarkastuksen aloitushartaus seurakuntako-
dissa pe 23.9. kello 10.

Kuorot: kirkkokuoro to 29.9. kello 18, Vox Margarita 
ke 28.9. kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 28.9. kel-
lo 13.

Virkistysilta ke 28.9. kello 17.15, kokoonnutaan Kant-
torilaan, yhteinen kävelylenkki tai jotain muuta liikun-
nallista. Virkistystuokion päätteeksi iltakahvit ja iltahar-
taus Kanttorilassa. Jokainen on tervetullut!

Perhekerho seurakuntakodissa ti 27.9. ja ke 28.9.klo 
10-13.

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantai-
sin kello 9.30–12.00 Ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 
040 743 4896 tai 040 586 1217. Lapsiparkkia ei pe 
23.9.

Virsi-ilta Petäjäkankaalla Kurvilla, Rantalantörmäntie 
30, su 25.9. kello 18, Keijo Piirainen, Juha Kukkurai-
nen.

Siioninvirsiseurat Tuulikki Tihisellä, Peltotie 1, pe 
30.9. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Seurat Kollajalla Pauli Pähtiläl-
lä su 25.9. kello 13 (Tauno Kujala, Pekka Lehto). Seu-
rat seurakuntakodissa su 25.9. kello 16 (Marko Ollila, 
Arto Heikkilä). Raamattuluokka Sarakylässä Jaakko 
Jurmulla pe 23.9. kello 19 ja lauluseurat Sarakylässä 
Vesa Sarajärvellä su 25.9. kello 19.

Kastettu: Pekko Jalmari Laakkonen.

Haudattu: Elvi Kaisa Kynsilehto 80 v, Aimo Hyttinen 
79 v.

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Seppo Antero 
ERVASTI 

s. 25.8.1963 Pudasjärvellä
k. 8.8.2016 Pudasjärvellä

Rakkaudella ikävöiden 
Ritva ja Jani

Petra ja Teppo
Taimi ja Eero

Anoppi
Sukulaiset ja ystävät

Kuinka ihanaa on lepo, 
kun päivä on loppu. 
Ihanaa on nukahtaa, 
kun voimat on poissa.

Siunaus toimitettu 
läheisten saattamana. 

Lämmin kiitos osanotosta.

Pudasjärven 
kirkkoherran vaalissa ja 

toivotan sekä 
seurakuntalaisille 

että Timo Liikaselle 
Jumalan siunausta 

tuleviin päiviin.

Terveisin 
Pauli Kivioja

Kiitän 
lämpimästi 

kaikkia 
tukijoitani

Ikääntyessä tulee joskus mieleen sanonto-
ja, joita on lapsena kuullut. Yksi tällainen 
on: oma suu on lähempänä kuin kontin 
suu. Sanoja ei liene tiennyt silloin mitään 
nykyisistä konteista, vaan hänelle oli tuttu 
tuohesta tehty reppua vastaava kantolai-
te. Koskaan en kuullut selitystä tuolle sa-
nonnalle. 

Nyt sovellan sitä ensi sunnuntain evan-
keliumin Rakkauden kaksoiskäskyyn (Matt. 
22: 34-40). Luulen, että tuo vanha sanonta 
sopii ainakin, miten suhtaudumme lähim-
mäisiimme; rakastammeko lähimmäistäm-
me niin kuin itseämme, tai voisiko kysyä, 
miten osaamme elää oikein toisten ihmis-
ten kanssa. Ihmisinä voimme vaikka luette-
loida oikeita ja vääriä tekoja vastaukseksi 
edellisiin kysymyksiin. Niitä olisi esimer-
kiksi: autamme lähimmäisiämme, emme 

puhu heistä pahaa, emme suhtaudu heihin 
ennakkoluuloisesti, yritämme tulla heidän 
kanssaan toimeen, vaikka heidän vakau-
muksensa poikkeavat omistamme, emme 
ole kaikkitietäviä, lähimmäisemmekin tie-
tävät ja osaavat.

Suhteessa lähimmäiseemme Jeesus ei 
antanut opetuksessaan yksityiskohtaisia 
ohjeita. Hän ei tarjonnut aikansa kysyjille, 
eikä meillekään seikkaperäistä luetteloa. 
Elämä on niin monimutkaista ja maailma 
niin muuttuvainen, ettei etukäteen voi laa-
tia sääntöjä joka tilanteeseen. Rakkauden 
käsky ohjaa aina: ”Rakasta lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi.” Rakkauden käskyä Jeesus 
selitti ns. kultaisella säännöllä: ”Kaikki, mitä 
tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää te sa-
moin heille; sillä tämä on laki ja profeetat” 
(Matt. 7:2) Eikö olekin hyvä neuvo?

Mutta mistä saamme voimia, että ”oma 
suu ei ole aina lähinnä”? Meillä itsellä ei 
voimia ole. Vastauksena voimme palata 
Jeesuksen ensimmäiseen ja suurimpaan 
käskyyn: ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, 
kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja 
kaikesta mielestäsi.” Jumala on rakastanut 
ensin meitä ihmisiä; meidän lähimmäisen-
rakkautemme on heijastusta Jumalan rak-
kaudesta. Suurinta rakkautta meitä ihmisiä 
kohtaan Jumala on osoittanut uhraamalla 
oman Poikansa meidän syntiemme edestä. 
Kun tämän uskomme omakohtaisesti, niin 
”usko tekee rakkauden kautta työtä”.

Jeesus siunaa armollaan, puhdistaa ve-
rellään ja vahvistaa voimallaan.

Arvo Niskasaari

Suhteeni lähimmäiseen

Pöydän päässä Anna-Liisa Takarautio, vas. Maija  ja Kauko 
Heikkilä, Heimo ja Helinä Heikkilä, Marjatta Oinas, Elvi Ki-
pinä ja Elma Takarautio, Sanna Perttunen, Janette Takarau-
tio, Aarne Takkinen, Pekka Takarautio, Erkki ja Ruut Paa-
vola.

Hetekylässä muistettiin maa- ja 
kotitalousseuran pitkäaikaisia jäseniä

Onnitteluvuorossa Maija Heikkilä, kukan antaa Annikki 
Paavola ja kunniakirjan Ritva Jurvansuu.

Vasemmalta Janette Takarautio, Aarne ja Sirpa Takkinen, 
Erkki ja Ruut Paavola, Anna-Liisa Takarautio, Maija ja Kau-
ko Heikkilä (ei näy), Heimo ja Helinä Heikkilä, Marjatta Oi-
nas ja Elvi Kipinä.

Vasemmalla takana Pekka Takarautio, edessä Aino ja Sari 
Heikkilä.

Hetejärven Maa- ja kotitalo-
usseuran johtokunta muisti 
jälleen pitkäaikaisia jäseni-
ään. 4.9.2016 Hetepirtillä jär-
jestetyssä tilaisuudessa mu-
kana oli noin 20 henkilöä.

Tilaisuuteen oli kutsuttu 
seuran 80 vuotta täyttäneet 
jäsenet saattajineen, sekä 
uudet että aikaisemmin pal-
kitut. Kunniajäseniltä ei pe-

ritä vuotuista jäsenmaksua.
Monet heistä ovat toimi-

neet seuran eri tehtävissä ja 
antaneet kotinsa erilaisten 
kurssien pitopaikaksi. Uusia 
kunniajäseniä olivat Maija 
Heikkilä, Anna-Liisa Taka-
rautio ja Aune Suvanne. Va-
rapuheenjohtaja Ritva Jur-
vansuu ja sihteeri Annikki 
Paavola jakoivat kunniakir-

jat ruusujen kera.
Johtokunnan naiset oli-

vat tehneet makoisat tarjoi-
lut: leikkeleet, salaatit sekä 
täytekakut maistuivatkin 
kahvin ja mehun kera. Vas-
taavan tapahtuman seura 
järjesti aikaisemmin samas-
sa paikassa jo vuonna 2012, 
joten siitä on tullut perinne.

Viime vuonna olivatkin 

isommat juhlat, kun Hete-
järven Maa- ja Kotitalous-
seura täytti 80 vuotta. Moni 
näki pitkästä aikaa ikätove-
reitaan, joten porinaa riit-
ti. Kiitämme kunniajäseniä 
juhlaan osallistumisesta, oli 
ilo saada teidät runsaslukui-
sena paikan päälle juhlaan. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pohjois-Suomessa alku-
vuoden puukauppa on 
käynyt suhteellisen vilk-
kaasti. Tammi-elokuun 
ostomäärä noin 3 500 000 
kuutiometriä, on noin 0,5 
miljoonaa kuutiota enem-
män kuin parina vii-
me vuotena keskimäärin. 
Pohjois-Pohjanmaan noin 
1,8 miljoonan kuutiomet-
riä oli neljänneksen viime 
vuotta suurempi. 

Puukauppaa on al-
kuvuonna käyty tah-

Riittämätön kuitupuun jalostuskapasiteetti rajoittaa 
puukaupan lisäämistä

Taimi Mahosenaho ProAgria 
Oulusta ja maa- ja kotitalo-
usnaisista alusti tilaisuuden. 
Biotalouden periaatteissa 
tuotteiden arvoa pyritään 
nostamaan  paikallisessa lä-
hijalostamisessa tai inno-
vaatioiden avulla siten, että 
pienemmästäkin biotuot-
teen raaka-ainemäärästä saa-
daan hyvä arvonlisä.  Met-
sästä saadaan määrällisesti 
eniten puuta, mutta samasta 
metsästä voidaan hyödyntää 
myös muita kasveja ja omi-
naisuuksia.  Tähän kiinnite-
tään nykyisin myös metsän-
hoitotoimissa huomiota.

Pääaiheena oli jakaa tie-
toa luonnonyrttien keräämi-
sestä kiinnostuneille. Anni-
Inkeri Törmänen kertoi, että 
LAromit Oy ostaa kerääjiltä 
mm. vadelman, mesianger-

Oulun seudun BiotalousLeaderin tilaisuudessa 
21.9. Pudasjärvellä jaettiin tietoa ja kokemuksia 

luonnon keruutuotteista. Pääaiheena oli luonnon 
yrttien keruu myyntiin ja luomukeruualueeksi 

hakeminen. LAromit Oy esitteli tärkeitä seikkoja 
keruusta ja esitteli jalostustoimintaansa 

kuivatuotteeksi myös luomujuuresten osalta. 
Esimerkiksi retkeilijöille kuivatuote soveltuu 
erinomaisesti säilyvyytensä ja keveytensä 

vuoksi – samat ominaisuudet ovat eduksi myös 
tuliaistuotteissa. Tätä voidaan kutsua korkean 

arvonlisän biotaloudeksi.

Luonnonyrttien kerääjille töitä tarjolla 
– nyt on aika etsiä hyviä keruualueita

von, maitohorsman, koivun 
ja nokkosen lehtiä, kuusen-
kerkkää sekä islannin- eli 
isohirvenjäkälää.  Pienem-
mässä määrin ostetaan  mus-
tikan, voikukan ja apilan 
lehtiä, siankärsämön ja ka-
nervan kukkaa sekä katajan 
marjaa.  Kysyntä vaihtelee 
ja välillä voi tarvita suurem-
piakin määriä.  Keruuseen 
tarvitaan isompi kerääjäpo-
rukka, koska usein keruuai-
ka on vain yhdestä kahteen 
viikkoa, kun kukin kasvi on 
parhaimmillaan kerättäväk-
si.  Eri kasveilla on eri poi-
minta-ajat, mutta useimmin 
yrttien keruu painottuu al-
kukesään, kukkivien keski-
kesään ja mm. katajanmarjaa 
voi poimia nyt syksyllä. 

Osallistujista monilla oli-
kin jo tietoa ja kokemuk-

sia luonnon yrttien keruus-
ta joko itselle tai myyntiin.  
Myös kuusenkerkkäsiirapin 
tekeminen oli osalle tuttua 
hommaa.  LAromit Oy  osti 
tänäkin vuonna kerääjiltä  
kuusen kerkkää tuoreena n. 
500 kiloa.  Lähes saman ver-
ran yritys osti myös koivun 
lehtiä, jota käytetään muun 
muassa yrttijuomiin.   

Olennaista kerääjän kan-
nalta on löytää hyviä ke-
ruupaikkoja.  Juuri nyt on-
kin ajankohtaista  etsiskellä 
ensi vuodelle sopivia paik-
koja, kun kasvit ovat vielä 
tunnistettavissa.    Kerääjäl-
le voidaan maksaa helpois-
ta kasveista, kuten vadel-
man ja koivun lehdistä tai 
horsmasta  tuoreena noin 3 
euroa kilolta.  Ansio on ve-
rotonta. Jos kerääjä kuivat-
taa itse kasvinsa, hinta nou-
see kymmenkertaiseksi eli 
n. 30 euroon kilolta. Yleensä 
käytetään tarkoitukseen so-
pivia kuivureita, mutta pie-
niä määriä voi kuivattaa ko-
tikonsteinkin. 

Anni-Inkeri Törmänen 
LAromit Oy:stä kertoi, että 
keruussa yhteistyö on liike-
toiminnan edellytys. Kukaan 
ei yksin pysty keräämään 
niin suuria määriä, että sillä 
voisi ylläpitää isompia mark-
kinoita. Jalostuksessa yhteis-
työ voisi tarkoittaa esim. kui-
vureiden yhteishankintaa tai 
yhteistä rakentamista. Tilai-
suudessa keskusteltiinkin 

kuivurien rakentamisesta 
ehkä seuraavan yhteistapah-
tuman aiheena. Markkinoin-
nissa jokainen luonnon an-
timista kiinnostunut voi 
viestiä ajankohtaisista tuore-
tuotteista ja yhdessä aikaan-
saaduista jalosteista.   

LAromien tuotteet poi-
mitaan sertifioiduilta luo-
mukeruualueilta. Luomu-
keruualuetta ei ole saanut 
lannoittaa luomussa kielle-
tyillä lannoitteilla eikä käsi-
tellä torjunta-aineilla. Serti-
fiointi kuitenkin edellyttää 
paperityötä ELY-keskuksen 
suuntaan, jotka LAromit lu-
pasi hoitaa maksutta ke-
rääjilleen.  Hakemukset on 

lähetettävä viimeistää huhti-
kuussa, jotta asia on valmis 
keruusesonkiin mennessä.    
Vaikka jokamiehenoikeus 
salliikin ruohomaisien  rau-
hoittamattomien kasvien ke-
ruun ilman keruuvälineitä, 
kaupalliseen käyttöön kerä-
tessä on varminta hankkia 
maanomistajalta lupa. 

LAromeissa kerääjillä on 
poimijakortit. Poimijakort-
teja voi suorittaa kursseilla 
ja tenttiä voi enintään neljä 
kasvia kerralla. Tilaisuudes-
sa keskusteltiinkin seuraa-
vasta poimijakorttikurssis-
ta.  Kerättävissä yrteissä on 
sekä salaattimaiseen käyt-
töön soveltuvia kasveja ku-
ten voikukka ja horsma   tai 
lääkinnällisiä kasveja kuten 
esimerkiksi mesiangervon 
kukka ja männyn kerkkä.  Pi-
naatin  tapaan käytettäväs-
sä  nokkosessa on paljon eri 
vitamiineja ja hivenaineita 
- rautaa on jopa seitsemän 
kertaa enemmän kuin pinaa-
tissa. Useiden luonnon villi-
yrttien  ravintopitoisuudet 
ostoyrtteihin verrattuna ovat 
vastaavia tai parempia. Lää-
kinnälliseen käyttöön tarkoi-

tettujen kasvien nauttimises-
sa pitää olla tarkkana, ettei 
tule yliannostusta.  Kasvit on 
myös tunnettava, ettei poimi 
myrkyllisiä kasveja.   Erehty-
misen vaara voi olla esimer-
kiksi   putkikasveissa – vuo-
henputki on syötävä mutta 
useimmat suolla ja rannoil-
la kasvavat saman näköiset 
putket ovat hyvin  myrkylli-
siä. Myrkyllisimpiin kuuluu 
myrkkykeiso. 

Jos kiinnostus tähän asi-
aan heräsi nyt ja tämä info-
tilaisuus jäi joltakin väliin, 
mietinnässä on  myös tapah-
tuman uusiminen. Siihen voi 
antaa toiveita Taimi Maho-
senaholle soittamalla.  Seu-
raava tilaisuus on Pudas-
järvellä 19.10. jalostettavien 
luomuvihannesten viljelys-
tä, pääesimerkkinä sipuli ja 
porkkana.  Viljely-yhteistyö-
hön voi tulla mukaan myös 
pienillä pinta-aloilla ja info-
tilaisuuteen osallistuminen 
ei vielä edellytä viljelyyn. Ti-
laisuuteen on ilmoittautumi-
nen käynnissä nettisivujen 
kautta tai puhelimitse.

ProAgria tiedotus

Yrttien keräämisestä kiinnostuneet saivat paljon uutta tietoa ja jakoivat myös kokemuksi-
aan.   Kerääjille on kysyntää ja tarvetta, koska eri kasvien keruuajat ovat lyhyitä. 

LAromeilla on käytössään omat kuivurit, mutta kerätyt yrtit 
he ostavat silti mieluiten valmiiiksi kuivattuina.  Kuivatuista 
yrteistä maksetaan poimijalle kymmenkertainen hinta tuo-
reeseen verrattuna.

Valmiina jalosteina  luomuvihannesten, siirappien ja yrttien 
matka jatkuu kymmeniin eri myyntipisteisiin. 

tia, jonka nykyinen mas-
sa- ja paperiteollisuuden 
käyttökapasiteetti mahdol-
listaa. Merkittävästi suu-
rempiin puukauppamääriin 
on vaikea päästä ennen uu-
sien kuitupuuta käyttävien 
investointien valmistumis-
ta, ellei puun tuontia supis-
teta. Sahatavaran tuotantoa 
ja tukin käyttöä olisi kapa-
siteetin ja vientikysynnän 
puolesta mahdollista nos-
taa, mutta lisäsahauksen si-
vutuotteina syntyvälle kuo-

relle ja purulle ei ole käyttöä 
kuiduttavassa teollisuudes-
sa eikä energian tuotannos-
sa. Pohjois-Suomen metsien 
kestävistä hakkuumahdolli-
suuksista kolmasosa jää tällä 
hetkellä hyödyntämättä teol-
lisuuden kapasiteetin puut-
teen takia.

Kaikenlainen spekulointi 
puun riittävyydestä on täy-
sin tarpeetonta, eikä puun 
tuonnin kasvun perään ole 
mitään tarvetta haikail-
la. Kotimaasta riittää puuta 

kaikkiin suunniteltuihin in-
vestointeihin. Metsänomis-
tajien puun myyntiaikeissa 
ei ole tapahtunut isoja muu-
toksia.

Puukaupassa selvästi ky-
sytyimpänä puutavaralaji-
na jatkaa kuusitukki. Tukki-
leimikoita kannattaa tarjota 
aktiivisesti myyntiin. Havu-
kuitujen kysyntä on koko-
naisuudessaan tasapainossa. 
Heikoin kysyntä on koivu-
kuidulla, joka kelpaa katkot-
tunakin hyvin nihkeästi sekä 

energiapuulla. 
Sahateollisuuden edusta-

jat ovat uudelleen avanneet 
keskustelua tukin minimilat-
valäpimitoista ratkaisunaan 
sahojen kannattavuusongel-
miin. Kaikki puukauppaan 
liittyvät ehdot minimilatva-
läpimitat mukaan lukien tu-
lee luonnollisesti tarkkaan 
huomioida vertailtaessa eri 
puun ostajien tarjouksia. Sa-
hojen kannattavuuden näkö-
kulmasta pahin ongelma on 
heikko sahatavaran kysyntä 

kotimaassa. 
Kuitupuun käytön kas-

vaessa puukaupan edun-
valvonnassa korostuu 
puukauppojen kilpailu-
tuksen lisäksi katkonnan 
valvonta. Muutoin arvo-
kasta tukkia päätyy puun 
ostajien korostaman kas-
kadiperiaatteen vastaises-
ti sellukattilaan.

Lähde: MTK:n valta-
kunnallinen syyskuun 
puumarkkinakatsaus
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Vanhan kansakoulun sävel 
oli aikanaan virren voittoi-
nen. Perinne näyttää jatku-
van. Edelleenkin lauletaan 
kouluissa Suvivirttä. 

Aloittaessani vuona 1954 
koulutyötä Suvannon kou-
lulla, kävi koululautakunta 
tarkastusmatkalla ja kehot-
ti koulunjohtajaa huoleh-
timaan, että koululla on 
kaikki tarpeellinen opetus-
välineistö. Olin kuullut jos-
takin uutuudesta, rainaheit-
timestä. Se hankittiin oitis ja 
opittiin paljon muun muassa 
Norjan vuonoista. Tekniik-
ka on kehittynyt. Hirsikou-
lun esittelyssä Lemminkäi-
sen edustajalla oli esittelyssä 
käytössään nykyajan digi-
taalisuus, samoin rehtoril-
la puheensa elävöittämises-
sä – rainaheitin on mennyttä 
aikaa.

Ensimmäiseen Laka-
rin kouluun saatiin jostakin 
muutama penkki ja pöytä 
kalusteeksi. Nyt oli nähtä-
västi palattu vanhaan. En 
havainnut hirsikoulun esit-
telyssä yhtään pulpettia, tätä 

Vihkiäisjuhla uuden koulun ja 
pudasjärveläisen luovuuden ja työn ylistys

Pudasjärvellä opettajana ja koulun rehtorina 
elämäntyön tehnyt Rainer Försti osallistui 

kutsuvieraana Hirsikampuksen vihkiäisjuhlaan. 
Hän kirjoitteli tunnelmiaan Pudasjärvi-lehteen 

palattuaan juhlasta kotiinsa Raaheen.

oppilaan satavuotista piina-
penkkiä.

Uusi, kaiken koulutuksen 
kattava opetussuunnitelma 
on tulollaan. Enää ei opeteta, 
vaan opitaan.

Koulua käyvä tytär sanoi 
äidilleen, joka oli opettaja, 
että sinä saat palkkasi siitä, 
että opetat minua. Äiti-opet-
taja vastasi, että olet ymmär-
tänyt väärin, minä saan siitä 
palkkani, että valmistelen si-
nulle oppimistilanteen, jossa 
itse opiskelet, otat selvää asi-
asta. Minä voin auttaa.

Kirjailija Erno Paasilin-
na jopa väitti, että ei ole ope-
tettuja oppineita, ainoastaan 
itse oppineita. 

Koulussa on hyvin tärke-
ää hyvä henki. Vanhastaan 
väitettiin, että työt luistavat 
parhaiten pikku vihassa. Se 
oli sitä aikaa, kun oli ”Suo, 
Jussi ja kuokka!” Koulutyö 
ei onnistu vihassa ja pelos-
sa. Kiusaaminen on edelleen 
suuri ongelma, aivan päivä-
kodeista kouluun ja työpai-
koille.

Keskeinen tavoite pitää 

olla, että koulussa jokainen 
opettaja, oppilas, työntekijä 
on vastuussa hyvästä, henki-
sestä ilmapiiristä.

Koulussa saa ja pitää olla 
myös hauskaa. Koulutyö on 
kyllä usein vaativaa ja vä-
syttävää. Onnistumisesta ja 
tekemisestä seuraa se hyvä 
mieli.

Lopuksi tekisi mieli mat-
kia Veikko Lavia ja todeta, 
että ”Jokainen koulu on lau-
lun arvoinen, jokainen opet-

Rainer Försti vihkiäisjuhlassa nauttimassa jälkiruokaa, täy-
tekakkua.

taja on laulun arvoinen, var-
sinkin, jos hän oivaltaa, että 
JOKAINEN OPPILAS on 
laulun arvoinen! Ja vielä tär-
keää, että jokainen koulua 
tukeva Koti on laulun arvoi-
nen!”

On syytä todeta, että Hir-
sikampuksen keittiö on lau-
lun arvoinen, vihkiäisjuh-
lassa oli kerrassaan hyvää 
ruokaa. Kiitos ja Onnea! 

Rainer Försti

Hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat 15.9.2016 päättäneet, 
että Kollaja-altaan rakentaminen ei etene. Päätös oli minulle pet-
tymys, mutta se on nyt tehty ja pulinat pois. Voivotuslaulu ei auta, 
vaan katse on suunnattava tulevaisuuteen ja haettava alueen 
elinvoimaisuuden ja työllisyyden kehittämiseksi uusia keinoja. 

Onkin syytä satsata voimakkaasti alueelle vahvojen elinkei-
nojen, kuten matkailun, maa-, metsä ja porotalouden, kehittämi-
seen. Voimakkaasti kehittyvänä alana näen puurakentamisen. Sii-
hen liittyvää monenlaista osaamista on syytä kehittää ja hakea 
jalansijaa eri markkinoilta.

Alueella on erityisen vahvaa potentiaalia matkailun kehitty-
miseen. Sitä kuitenkin hidastaa puutteelliset liikenneyhteydet. 
Koska alueelle ei ole henkilöraideliikennettä, tulee erityises-
ti etsiä keinoja lentoliikenteen ja sitä tukevien ketjujen myö-
tä. Erityisen tärkeä on lentoliikenteen vuorojen lisäämiseen ja 
lentolippujen hinnan kohtuullistamiseen. Tarjontaa tulee lisätä 
etupainotteisesti, jolloin matkailijamäärien kasvattamiseen on 
todelliset mahdollisuudet. 

Uskon, että näiden toimien kautta ja yhteen hiileen puhalta-
malla saadaan luotua paljon kaivattuja työpaikkoja ja nujerret-
tua työttömyyttä. 

Ulla Parviainen 
kansanedustaja

Katse tulevaisuuteen

Suomen hallituksen päätös lopettaa käytännössä Kollajan teko-
järven valmistelun. Päätös tarkoittaa, että alueellisesti merkittävä 
uusiutuvan energian investointi jää toteutumatta. 

-  On valitettavaa, että hallitus ei ole valmis edistämään alu-
eellisesti tärkeää uusiutuvan energian hanketta. Kollaja-hanke 
olisi tuonut lisää kotimaista sähkön säätövoimaa, jolla kulutusta 
ja tuotantoa tasapainotetaan. Lisäksi hanke olisi tuonut työtä ja 
hyvinvointia koko Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Hallituksen pää-
tös on puhtaan vesivoiman kehittämisen kannalta erittäin ikävä, 
toteaa Pohjolan Voiman vesivoimayhtiön PVO-Vesivoima Oy:n 
toimitusjohtaja Pertti Pietinen. 

- Kunnioitamme hallituksen päätöstä ja lopetamme Kollaja-
hankkeen valmistelun. On mahdollista, että hanketta tarkastel-
laan joskus tulevaisuudessa uudelleen, jos toimintaympäristössä 
tapahtuu hankkeen toteuttamisen mahdollistavia oleellisia muu-
toksia, sanoo Pietinen. 

Pohjolan Voima on esittänyt koskiensuojelulain päivittämistä 
siten, että se mahdollistaisi voimalaitoksen rakentamisen jo ole-
massa oleviin patoihin sekä Kollajan tekojärven ja voimalaitok-
sen rakentamisen Pudasjärvelle. Lain päivittäminen olisi mahdol-
listanut voimalaitoksen rakentamisen tiukoin kriteerein silloin, 
kun luontoarvot sekä kalojen ja eliöiden olosuhteet turvataan.  

Pohjolan Voima on valmistellut Kollaja-hanketta useiden vuo-
sien ajan. Hanke olisi tuonut 100 megawattia eli jopa kolmannek-
sen lähivuosina Suomessa tarvittavasta kotimaisen säätövoiman 
lisätarpeesta sekä 170 miljoonan euron taloudellisen piristys-
ruiskeen ja 1250 henkilötyövuotta Pohjois-Pohjanmaan alueel-
le.  Hankkeen vaikutuksia on tutkittu poikkeuksellisen kattavasti 
ja hanketta kehitetty laajojen ja uraauurtavien tutkimusten sekä 
selvitysten perusteella.   

- Tutkimustulosten perusteella hanke olisi voitu toteuttaa 
luontoarvoja kunnioittaen, kosket ja kalojen elinympäristöt tur-
vaten. Emme ole onnistuneet tuomaan esille, miten merkittä-
västi erilaisesta hankkeesta on kyse menneisyyteen verrattuna. 
Olimme sitoutuneet toteuttamaan hankkeen kestävästi ja vas-
tuullisesti yhteistyössä paikallisten kanssa, painottaa Pertti Pie-
tinen.

Nopeasti etenevä energiamurros tarvitsee 
lisää kotimaista säätövoimaa  
Energiantuotannon murros etenee nopeasti. Sään mukaan vaih-
televan tuotannon määrä kasvaa merkittävästi. Myös sähkön 
tuotannon ja kulutuksen vaihteluita tasapainottavan tuotannon 
tarve kasvaa.  

- Vesivoiman merkitys sähköjärjestelmässämme kasvaa ener-
giamurroksen myötä. Käytöstä poistuu nopeasti kapasiteettia sa-
malla, kun aurinko- ja tuulivoiman tuotanto kasvaa ja edellyt-
tää entistä enemmän tasapainottavaa tuotantoa, johon vesivoima 
soveltuu teknisesti erinomaisesti. Vesivoima on myös ainut uu-
siutuvan energian muoto, joka ei tarvitsisi veronmaksajien tukea. 
Toivottavasti säätövoiman sekä kestävästi ja vastuullisesti toteu-
tetun vesivoiman merkitys ymmärretään tulevaisuudessa, toteaa 
Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Lauri Virkkunen. 

-  Kiitän lämpimästi Pudasjärven kaupunkia ja Kollaja-hank-
keen tukijoita yhteistyöstä. Jatkamme nyt yhteistyötä paikallis-
ten yhteisöjen kanssa vesiympäristön kehittämisessä, toteaa Pie-
tinen.

Pohjolan voima tiedotus 

Pohjolan Voima pettyi hallituksen päätökseen:

Merkittävä uusiutuvan 
energian investointi 

jää toteutumatta

Talviuintipaikka avattu 
Rajamaanrannassa

Pudasjärven Urheilijoiden aktiivi Jorma Puurunen kokeili 
keskiviikkona 21.9. kylmän veden kestävyyttään uimalla Ii-
joessa talviuintipaikalla reilun kuuden minuutin ajan 8-10 
asteisessa vedessä.

Viime talvena käytös-
sä ollut talviuintipaik-
ka Rajamaan rannassa on 
avattu. Vesi on alkanut 
jäähtymään ja väkeä on jo 
käynyt uimassa. 

Talviuintipaikkaa yllä-
pitää kaupungin liikun-
tatoimi ja sen käytöstä on 
vastannut Työpetari. 

-Nyt onkin hyvää ai-
kaa totuttautua kylmään 
veteen ensi talven avanto-
uintiin valmistauduttaessa, 
toteaa Työpetarin toimin-
nanjohtaja Tuomo Jokikok-
ko. 

Hän kertoo, että ensi 
kaudelle lämmitettävään 
uimakoppiin 25 euron hin-
taisen avaimen voi lunastaa 
Puikkarista tai Työpetarin 
toimistosta Suojalinnalta. 
Jokikokko lupaa, että vii-
me kautena maksetuilla 
avaimillakin voi käydä ui-
massa näin aluksi, mutta 
ennen jäiden tuloa hän toi-
voo uutta maksua tai sitten 
avaimien palauttamista.

Avantouinti lisääntyi 
huomattavasti talviuin-
tipaikan siirryttyä viime 
syksynä Pietarilasta Raja-

maan rantaan. Uimahar-
rastajia oli yli sata ja kyl-
mään veteen pulahduksia 
noin 2200. 

Talviuintikauden 
avaus
Talviuintikauden avaus-
tempaus järjestetään viime 
vuotiseen tapaan maanan-
tai-iltana 3.10. Rajamaan-
rannassa. Järjestelyis-
tä vastaavat Pudasjärven 
kaupungin liikuntatoimi, 
Työpetari sekä Pudasjär-
ven Urheilijoiden Uima- ja 
Kuntourheilujaostot. Mu-
kaan toivotaan kaikkia tal-
viuinnin harrastajia ja voi 
tulla tutustumaan, vaik-
ka yhä kylmenevään Iijo-
en veteen ei vielä uskaltau-
tuisikaan. Ensikertalaisille 
luvataan kuitenkin antaa 
opastusta ja tukea uimaan 
mennessä. 

Yleisölle tarjotaan nuo-
tiopannukahvia, grillimak-
karoita ja lämmintä mehua. 
Tilaisuudessa voi myös lu-
nastaa uintikopin avaimen. 

Heimo Turunen
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

Tekstiiliosastolta

ALKUVIIKKO MA 26.9.LOPPUVIIKO PE-LA 23.-24.9.

PERJANTAINA 23.9. LAUANTAINA 24.9. MAANANTAINA 26.9.

Kenkä- ja kemikalio-osastolta

Rautaosastolta

TIISTAINA 27.9.

399 499 199 129 100 100

695

199

399

499

179

699

499

299

499

100

100

100

100

199

499

079

099

995

kg ras pkt pss ras prk

kg

599
kg

pkt

ras

kpl

pkt

kg

ltk

kg

kg

pkt

pkt

pkt

pkt

pkt

kg

pss

pss

kg

2 kalaa/tal.

1595
kg

2 pkt/talous

695
kg

3 kg/talous

2 kg/talous

Forssan
RIISI-
PIIRAKKA
6 kpl/390 g

Valio
VOI 500 g
normaali-
suolainen

SAVU-
LUUT

Papuska
HERNE
500 g

Kinnusen 
Myllyn
VEHNÄ-
JAUHO 2 kg

Atria
KAALI-
KÄÄRYLEET

Korpela
KANANUG-
GETTI tai 
PUIKOT 200 g

Valio
ARKI-

JOGURTTI 
1 kg

Tuore PORSAAN 
ETUSELKÄ tai 
LAPA

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Fazer
PAAHTOLEIVÄT
280-335 g

Pouttu
PALVI- tai KEITTO-
KINKKU 150 g

Atria MAKSA-, 
LIHAPERUNA-

SOSE-, LIHAMA-
KAROONI- tai 

SALAMIPERUNA-
SOSELAATIKKO 

350-400 g

Kivikylän
PIKNIK
PAISTI

n. 1,5 kg/kpl

Atria 
Perhetilan
BROILERIN
SISÄFILEE

480-600 g
naturell tai maustetut

Korpela
AITONAKKI tai

AITO JUUSTO-
NAKKI

300 g

Oolannin 
Uunirapeat

RANSKALAISET
500 g

Tuore 
NORJAN
KIRJOLOHI

Naudan
ULKO-
FILEE
palana ja 
pihveinä

Atria O&O YLIKYPSÄ 
SAUNAPALVIKINKU 300 g 
tai SAUNAPALVI 350 g

Ingman Creamy
HERKUTTELU-
JÄÄTELÖT 850 ml

Valio Hyvä 
Suomalainen
ARKIJUUSTO 1,25 kg

Arla
VOI 500 g
normaalisuolainen

SUKULAKU, 
BISBIS tai 
MINT MINT 50 kpl

Kariniemen
BROILERIN 
RINTALEIKE
4 kpl/ras 
marinoitu

Porsaan
KYL-
JYKSET 

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

Beavers
poikien
COLLEGE-
HOUSUT
koot: 
90-130 cm

Beavers
poikien
COLLEGE-
TAKKI
koot: 
90-130 cm

Beavers
tyttöjen
LEGGINGSIT
koot: 
130-160 cm

Beavers
tyttöjen
PAITA
koot: 
130-160 cm

1590 2150 1390 995

Naisten
Basic + Sloggi
ALUSHOUSUT

15,-
2 pkt

NILKKURIT
vuorella
koot: 36-42

Strollers 
Softshell
NILKKURIT
koot: 36-46

3250 5990

Alkaen

Dove
SUIHKUSAIPPUAT tai 
ROLL ON 
DEODORANTIT
50-250 ml

250
pkt

2250

Varta
AKUT
esim. 53 Ah 5990

Prego
TUHKA-
IMURI 
1200w 3995

OTSA-
VALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut 45,-

kpl450 20,-
5 pll

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan -10+35 Cº, 
750 ml

15 W 
LED-
TYÖVALO 895

Avaimenteko ja lukkotarvikkeet

48 W LED-
TYÖ-
VALO

PAKSUT
TYÖSUKAT
2-paria 299

Markki
TAITTUVA
MATTO-
TELINE 129,-

Candy
NESTE-
SAIPPUA
500 ml

199
plo
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Syyskuun kesselikirje

Syksy tekee tuloaan. Viime kirjeestä on jo tovi, joten jatkan ta-
rinaa kevään Wauvasta Waariin Wapputapahtumasta. Tapahtuma 
järjestetään joka toinen vuosi ja tämä oli jo neljäs. Karjalan Ta-
savallasta, Kalevalan kylästä saimme vieraaksemme 12-henkisen 
teatteriryhmän, jota ohjasi Valentina Saburova. Heillä olikin pal-
jon annettavanaan. Karjalaisten laulujen lisäksi he esittivät näytel-
män Samovaara. Tapahtumassa oli ohjelmaa koko perheelle. Oli 
valokuvin ja esinein luotu Volotjan polku, ongintaa lapsille, osallis-
tumista Miljoona linnunpönttöä kampanjaan, yli 400 rahan koko-
elma jne. Puheenjohtaja luki saatekirjeen, joka oli tullut Karjalan 
Sivistysseurasta. Seura halusi antaa 110-vuotisjuhlan kunniaksi 
2000 euron stipendin Kesselin arvokkaasta työstä. 

Tapahtumaa sponsoroi Pudasjärven Osuuspankki ja Iijokiseu-
tu-lehti. Yhteensä lahjoittajia ja tukijoita oli 46. Vastuunkantajia 
tapahtuman toteuttamisessa oli noin 30. Arvion mukaan tapah-
tumassa kävi 200-300 henkilöä. Tukijoille, vastuunkantajille ja ta-
pahtumassa kävijöille suuri kiitos. Kesäkuun alussa järjestimme 
Kiitosillan, jossa kiitimme ruusun kera Kesselin toimintaan osal-
listuneita vastuunkantajia.

Kesseli ry lahjoitti jokaiseen pudasjärviseen kouluun, sen jo-
kaiselle luokka-asteelle yhden kannustusstipendin. Suurena apu-

na oppilasvalinnoissa olivat koulujen rehtorit ja opettajat. Stipen-
dejä jaettiin diplomien kanssa 54:lle oppilaalle. Halusimme näin 
rohkaista nuoria opiskelemaan ja yrittämään. Viestitimme kouluille, 
että stipendin saajan ei tarvitse olla välttämättä luokan paras, vaan 
sellainen, joka yrittää, mutta ei aina onnistu. Jokainen tarvitsee tun-
nustusta ja arvonantoa!

On ihmisiä, jotka haluavat auttaa ja antaa. Miehet Afganistanis-
ta ja mies Ukrainasta auttoivat vapputapahtumassa. Eräs albanialai-
nen maahanmuuttaja lahjoitti uuden patjan ja virvelin. Patja lähti-
kin Valentina Saburovan kyydissä Kalevalaan, josta oli tullut pyyntö. 
Virveli sai uuden omistajan Tiksan lastenleirillä. Eräs ukrainalainen 
maahanmuuttaja lahjoitti myös uuden patjan, täkin ja elintarvikkei-
ta. Patja on nyt Jyskyjärvellä, täkki Kostamuksessa ja elintarvikkeet 
mummolle Pudasjärvelle. Kaikki edellä olevat ovat joko yksinhuol-
tajia tai asuvat yksin. Kaksi kurdimiestä liittyi jäseneksi. Myöhem-
min he toivat ystäviltään saamiaan todella hyväkuntoisia lastenvaat-
teita vietäväksi Karjalaan! Ahdingossa oleva tietää, mitä se on, siksi 
sydän sykkii! Vielä albanialaisesta. Kun hänet kolmen poliisin voimin 
vietiin lentokentälle, niin hän kiitti! – Kiitos, kun sain olla Suomes-
sa, sain käydä koulua, sain ruokaa ja katon pään päälle. Poliisit oli-
vat vähän ihmeissään.

Kesän aikana saimme työllistää yhden alle 17-vuotiaan kesä-
työntekijän Pudasjärven Osuuspankin avustamana. Reipas nuori 
hoiti lapsia sivukylällä, että yksinhuoltajaäiti pääsi käymään töissä. 
Hieno juttu taas pankilta! Kesseli hoiti ns. muut kulut.

Vuoden alun hallituksen kokouksessa päätimme antaa 50 ruo-
kapakettia Pudasjärvellä. Aina sanotaan, miksi ei omia auteta. Nyt 
tarjotaan apua. Tällä hetkellä näitä paketteja on vielä jakamatta 
29 kpl. Periaatteena on, että annamme yhden ruokapaketin per 
talous. Rohkeasti vain ottamaan yhteyttä. Yleensä olemme tuo-
neet ruokapaketin kotiin saakka. Kauppias Tommi Niskanen K-
supermarketista on touhussa mukana lahjoittamalla pari pakettia 
kahvia jokaiseen ruokapakettiin!

Suonvieren Maria lähettää lämpimät terveiset Kesseliystävil-
le, jotka muistivat hänen miehensä Kaukon poismenoa. Kauko 
ja Maria tekivät yhdessä monta avustusmatkaa Vienan Karjalaan. 
Heitä yhä edelleenkin muistetaan Karjalassa.

Kesseliterveisin 
Ape Nieminen Pj

Kesäkuun alussa Kesseli muisti vapaaehtoisia avustajia täytekakkukahvein ja henkilökohtaisin kiitoksin ruusun kera. 

Miia Antikaisen antama tur-
vaistuin tuli tarpeeseen pet-
roskoilaiseen suurperhee-
seen.

Profin Oy ja Seppo Huit-
si sponsoroivat linnun-
pönttölaudat. Onnellinen 
rakentaja lupasi viedä 
uuden kodin linnuille lähi-
metsään.

Oulun hiippakunnan piis-
pa Samuel Salmi suorittaa 
piispantarkastuksen Pudas-
järven seurakunnassa per-
jantaina 23. ja sunnuntaina 
25.9.2016.

Perjantaina piispa saapuu 
Pudasjärvelle aamulla. Aa-
muhartaudessa esiintyy Pik-
ku-Paavalin päiväkodin lap-
siryhmä. Aamuhartauden 
jälkeen piispan seurue vie-
railee kaupungintalolla.

Päivällä seurueen vie-
railukohteena on Profin oy. 
Vierailulla tutustutaan yri-
tyksen toimintaan. Iltapäivä 
jatkuu työntekijäkokouksel-
la ja yhteisellä kokouksel-
la.  Illalla piispa seurueineen 
vierailee vielä kirkonmäellä.

Sunnuntaina kello 10 seu-
rakuntakeskuksessa toi-
mitetaan piispan messu ja 
yleinen piispantarkastus. 
Ohjelmaan kuuluu muun 
muassa kirkkokahvit, sävel-
hartaus, muistamiset ja ruo-
kailu. 

Piispan seurueeseen kuu-
luvat piispa, piispatar, ases-
sori, lääninrovasti ja notaari. 
Isäntinä toimivat kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja ja va-

rapuheenjohtaja, kirkkoneu-
voston varapuheenjohtaja, 
vt. kirkkoherra ja hänen vai-
monsa sekä talouspäällikkö.

Piispantarkastus on kir-
kollinen tapa, jossa piis-
pa vierailee seurakunnassa 
ja tarkastaa sen toiminnan. 
Tarkastuksessa piispa tapaa 
seurakunnan työntekijöitä, 
luottamushenkilöitä ja jäse-
niä.

Piispantarkastuksilla on 
pitkä perinne kirkon his-
toriassa. Piispantarkastus-
ta varten seurakunta laatii 
kertomuksen, jossa on tietoa 
seurakunnan toiminnasta ja 
taloudesta.

Piispantarkastus 
Pudasjärvellä

Oulun hiippakunnan piispa 
Samuel Salmi.

Kulttuurikeskus Pohjan-
tähdessä esillä oleva va-
lokuvanäyttely kertoo 
lyydiläisistä, jotka ovat 
suomalais-ugrilainen, jo 
sammumassa ollut kan-
sansirpale Karjalassa.

Lyydien asuinalue si-
jaitsee Äänisen länsi-
puolella ulottuen Syvä-
riltä aina Karhumäkeen 
saakka. Lyydit ovat 
asuttaneet kymmeniä 

Lyydinmaa-näyttelyyn 
ehtii vielä tutustua

Kuvaaja Seppo Tuomi.

kyliään, joista suurin osa 
on jo sammunut.

Lyydikylistä suurin on 
Aunuksen lähellä sijait-
seva Kuujärvi, jonka noin 
600 asukkaasta neljäsosa 
on lyydejä. Lyydin puhu-
jia arvioidaan olevan enää 
pari sataa, heistäkin suu-
rin osa vanhuksia.

Valokuvat on ottanut 
Seppo Tuomi viimeisten 
runsaan kymmenen vuo-

den aikana, kun hän on 
kiertänyt lyydien asuin-
alueilla ja tehnyt avustus-
työtä Lyydiläisen Seuran 
kanssa. Näyttely on avoin-
na 5.10. saakka Pohjantäh-
dessä.

Lyydiläinen Seura ry on 
yli 15 vuoden ajan elvyt-
tänyt tuloksellisesti lyydi-
en kieltä ja kulttuuria mm. 
julkaisemalla kirjoja, jär-
jestämällä leirejä ja tuke-

malla lyydien käsityö-, 
laulu- ja praasniekkape-
rinnettä.

Myös Suomen Kult-
tuurirahasto on tuke-
nut voimakkaasti lyydi-
en kielen ja kulttuurin 
elvytystyötä. Lyydiläi-
set-valokuvanäyttelyn 
toteutusta on tukenut 
Suomen Suvun Säätiö 
Helsingistä.
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

1,59
pkt

HIILLOS 
GRILLIMAKKARA 

PERINTEINEN 
400 g

LAUANTAI-
MAKKARASIIVU 

225 g

0,89
pkt

JAUHELIHA-
PIHVIT

380 g

0,89
pkt

JAUHELIHA-
PYÖRYKÄT

360 g

0,89
pkt

AURINGON-
KUKANSIEMEN
15 kg

Lotus
EMILIA
TALOUSPAPERI
8 rullaa

Lotus
EMILIA
WC-PAPERI
40 rullaa

9,95

ERÄ! 
Pulkkilan
SEINÄ-
LAATTOJA

19,95

ERÄ! 
Pulkkilan
LATTIA-
LAATTOJA

995,-

Kama
AGGREKAATTI
5,5 kW
diesel, 
myös voimavirta

995,-

Yki
SOUTUVENE485
levennetty perä
painotettu köli

299,-

Jeld Wen
ULKO-OVI
10x21
pystyuritettu
valkoinen

359,-

Jeld Wen
ULKO-OVI
10x21
6-ruutuinen
valkea

399,-

Turner
AUTOTALLIN
NOSTO-OVI
2500x2100
valkoinen

199,-

Turner
AUTOTALLIN
NOSTO-OVEN
AVAAJA
kahdella kaukosäätimellä

89,-

Bobi kotimainen
POSTILAATIKKO
ruostumatonta
terästä

129,-

Park
OKSASILPPURI
2500 w

399,-

Biolan Eco
PIKA-
KOMPOSTORI
220 l

499,-

Biolan Eco
KOMPOSTI-
KÄYMÄLÄ

14,95
säkki

2,99
säkki

14,90
säkki

m2

m2

Airot kaupan päälle!

VAIN 1 kpl jäljellä

VAIN 2 kpl jäljellä

VAIN 2 kpl jäljellä

KADETT
JUUSTO

17 %, 500 g

0,99
pkt

LOPUT!

19,50

MARTINEXIN MUUMI JA KOIRAMÄKI
TEKSTIILIT PERHEEN PIENIMMILLE!

Muumi ja Koiramäki
TUNIKA

13,90

Muumi
BODYT

15,90

Pikku Myy
PUSERO

13,90

Muumi
HOUSUT
Muumipeikko

18,50

Muumi
PUSERO

18,50

Muumi
HOUSUT 
Haisuli

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

48,90

Lasten Muumi
TUULIPUKU
takki ja housut

kpl

39,95

Skila TUULIPUKU
92-122, 
tytöille ja pojille

James 
miesten TAKKI

79,00
kpl

kpl

HYVÄ 
VALIKOIMA 

TUULIPUKUJA, 
TUULIHOUSUJA JA 

KEVYTTOPPAA!

45,90
kpl

Esim. kuvan
KEVYT TOPPA-
TAKKI MIEHILLE 
JA NAISILLE
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• 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

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

TIMO KERÄLÄ puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com.  www.metsapalvelukerala.fi

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA:
●  Metsä-/puunkorjuusuunnittelut ja toteutus 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset   
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

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

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 050 462 6512

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Kirkkokatu 17 C 28, 90100 Oulu
minna.laine@eijaheikkinen.fi

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt 
* Sorat, murskeet, hiekat, 
myös seulotut lajikkeet

* Maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myyntiitse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

TERAMERI

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksul-
linen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja 
on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan 
laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkape-
räisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpi-
tie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituk-
sista maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se 
sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa 
myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

OSTETAAN

HENKILÖKOHTAISTA

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSIPELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com 040 190 4344

Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

RAKENTAMINEN, REMONTIT

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

Nissan Micra ha. vm. 1998. Aj. 
167 tkm. Kats. 8/16. Siistikunt., 
täydellä huoltokirjalla, 1450 €. 
P. 0400 296 022.

Edullisesti viime kesänä halot-
tua kuivaa koivua. P. 045 354 
0700.

Rytingin kylällä lähdevedessä 
kasvatettua kirjolohta, koko 2-3 
kg. P. 040 372 0074.

Vasta poimittuja karpaloita, 
ämpärillinen h. 55 €. P. 040 736 
1769.

Koivupöllejä, 3-metrisiä.  Pino 
tienvarressa. P. 040 544 5040.

Siistikuntoinen vanha puuhella 
esim. Kotiliesi 30. P. 040 587 
9778/ Minna.

Lasten kalakisaan haukia ja Säynävä
Lasten kalakilpailuun vielä syksykesällä 

valokuvia. Kuvat Ulla Rissanen.

Ossi Rissanen sai Kiva-
rinjärvestä 1,8 kg hauen.

Hannes Paaso sai Kivarin-
järvestä 2,2 kg hauen.Olli Rissanen oli saanut Kivarinjärvestä 1,4 kg Säynävän.

Pudasjärveltä toteutettiin 
lauantaina 17.9. onnistunut 
Iijoen tanssijoiden järjestä-
mä yhteinen tanssireissu 
Käylän Korpihoville Kuu-
samoon. Mukana linja-au-
tossa oli 33 henkeä. Käylän 
Maamiesseuran Oiva Ront-
ti toivotti pudasjärveläi-
set tervetulleeksi ja esitteli 
paikkaa, jossa on ollut toi-
mintaa 1950-luvulta lähti-
en. Nykyisin on tansseja ke-
säkuukausina syyskuulle 
saakka joka viikko ja on ol-
lut väkeä viime kesän par-
haina tanssi-iltoina lähes 
500. 

Tällä kerralla oli kesä-
kauden päätöstanssit, jos-
sa Nelituulen tahdittamaan 
tanssi-iltaan myytiin järjes-
täjien yllätykseksi noin 250 
lippua. Naisilla oli hyvää 
vientiä, sillä heidän onnek-
seen tanssijoista enemmis-
tö oli miehiä. Lattiaan oli 
saatu hyvä luisto järjestäji-
en laittamalla kestovahalla, 
josta lupasivat antaa vink-
kiä pyydettäessä myös pu-
dasjärveläisille tanssilavoil-
le. Osan illasta oli käytössä 
myös kesälavan puoli, jos-
sa sai tanssia raikkaammas-
sa ilmassa.

Menomatkalla oli arpa-

Onnistunut tanssimatka Käylän Korpihoviin

jaiset, jonka palkinnoista Ii-
joen Tanssijat esittävät lah-
joittajille parhaat kiitokset.  

Pudasjärvelle palailtiin 
aamuyöllä täyskuutamon 
valaistessa tietä ja maise-
maa. Lähes puolet matka-
laisista ilmoittautui jo seu-
raavalle tanssireissulle 
lauantaina 19.11. Sievin 
Urjanlinnaan, jossa esiin-
tymässä on vuoden 2004 
tangokuningas Tommi Soi-
dinmäki. 

Heimo Turunen
Iloisissa tunnelmissa odottamassa tanssi-illan alkua.

Heti saavuttua oli kahvit ja paikkaa esitteli Oiva Rontti.

60-vuotta täyttänyt mies haluaa 
puhekaveriksi naisihmisen. P. 
046 520 9175.

Iltatapahtumat 
ja huvit

Pudasjärvellä

Lauantaina Hotelli Iso-Syöt-
teellä soi monta vuosikym-
menien aikana tutuiksi tul-
lutta kappaletta, kun siellä 
esiintyy Matti Esko.

Matti Esko on Oulun Hei-
näpään poikia, suurten ikä-
luokkien edustaja, joka on 
elänyt ikätoveriensa mukana 
Suomen sodanjälkeisen kehi-
tyksen. Laulajan urallaan hä-

Matti Esko Syötteellä
nestä on kasvanut miehisten 
tunteiden välittäjä.

Matti Eskon 1960-luvulla 
alkaneen uransa tunnetuim-
pia kappaleita ovat muun mu-
assa Rekkamies, Jennie, Jennie, 
Lämmin, hellä, pehmoinen, Vii-
si pitkää yötä, Vapaa kuin tai-
vaan tuuli sekä Oman elämä-
ni cowboy.

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 25.9.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Taidekäsityönäyttely Syötteen luontokeskuksessa Markku Kuhan ja Janne 
Kummalan taidetta ja käsitöitä. Syötteen luontokeskus on avoinna: 28.6.-29.10. 
tiistaista sunnuntaihin klo 10-16.
Vuoden 2014 luontokuvat Syötteen luontokeskuksessa to 8.9.-29.10. 
avoina ti-su klo 10-16. Syötteen luontokeskus, Erätie 1.
Lyydiläiset - Seppo Tuomen valokuvia la 10.9.-5.10. näyttely avoinna: ma-ke 
klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Syysmarkkinat la 24.9. klo 10, OSAO:n Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 
18 A.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - OuTa la 24.9. klo 15 Suojalinnan kenttä, Urhei-
lutie 2.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 26.9. klo 9-9.15 Karhupaja, 
Teollisuustie 12.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 6. päivä-
nä lokakuuta 2016 alkaen klo 
16:00. Luettelo kokouksessa kä-
siteltävistä asioista on nähtävä-
nä 28.9.2016 alkaen kaupungin 
ilmoitustaululla ja internetissä 
osoitteessa www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastettu pöytä-
kirja pidetään nähtävänä kes-
kustoimistossa 12.10.2016 klo 
12.00-15.00.
Pudasjärvi 21.9.2016 
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

Pudasjärven kaupunki hakee Syötteen alueelle

Perhepäivähoitajaa 
hoitajan kodissa tapahtuvaan päivähoitoon ajalle 3.10.-6.11.2016.
Hakuaika päättyy 27.09.2016 klo 15.00. 
Hakemukset tulee toimittaa internetin kautta osoitteessa 
www.kuntarekry.fi tai osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki /
päivähoitotoimisto, PL 10, 93101 PUDASJÄRVI.
Lisätietoja antavat päivähoidon ohjaajat, Jaana Rajala,  
p.040 504 3241 / Merja Kemppainen, p.0400 626 513.
Päivähoitotoimisto

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Aukioloajat:
ma-ti 14-20 (-02) • ke 14-02 • to 14-20 (-02) • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19 (-02)

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

Tervetuloa!
Perjantaina 23.9.

Karaoke ja 
wintti lippu 5 €

Karaoke ja 
wintti lippu 5 €

Lauantaina 24.9.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Olet sydämellisesti tervetullut! 

Jumalanpalvelukset
Su 25.9. klo 11
Su 2.10. klo 11

Tiistaisin sanan ja rukouksen ilta. 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

TEHOKÄVELY su 25.9. klo 18, 
lähtö Puikkarin pihalta. 

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Osallistumismaksu 4 €/kerta, laskutus lukukauden 

lopussa osallistumiskertojen mukaan.  
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

Vapaamuotoiset hakemukset (mu-
kana todistus musiikin opiskelusta) 
pyydetään toimittamaan viimeis-
tään 7.10.2016 sihteeri Vuokko 
Loukusalle os. Kaupunginvirasto, 
PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Pudasjärven 
Opintorahastoyhdistys ry 

ilmoittaa haettavaksi 
APURAHAA 

pudasjärvisten nuorten 
musiikin opiskelun 

tukemiseen. 

Hirvikausi käynnistyy nyt lau-
antaina 24.9. valtaosassa maa-
ta. Suomen Metsästäjäliitto tie-
dottaa, että moni hirviseura on 
perinteisesti siirtänyt jahdin 
alkua lokakuun puolelle.

Ensi vuodesta alkaen var-
sinainen aloitus siirtyy met-
sästysasetuksella lokakuun 
toiseen lauantaihin, ja vahti-
mismetsästys pelloilta tullaan 
sallimaan syyskuun alusta. 
Lapin maakunnassajahti alkaa 
syyskuun alusta. Muutoksel-
la pyritään takaamaan hirville 
kiimarauha.

Tähän asti hirvieläinnaa-

ras, jota vuotta nuorempi jäl-
keläinen seuraa, on ollut aina 
rauhoitettu. Tästä eteenpäin 
vasasuoja loppuu hirvellä lo-
kakuun toisena lauantaina.  
Pienten hirvieläinten naarai-
den suoja alkaa taas 1.9. ja jat-
kuu syyskuun viimeistä lau-
antaita edeltävään päivään.

Tämä muutettiin, koska 
haluttiin keventää seurauk-
sia puhtaissa vahinkotapauk-
sissa. Tuomiolle on päätynyt 
tapauksia, joissa metsästäjäl-
lä ei ole ollut mitään mahdol-
lisuuksia tietää, että yksin liik-
kuvalla hirvellä on ollut vasa, 

joka on kulkenut eri reittejä tai 
ollut piilossa.

Rangaistuskäytäntö on joh-
tanut myös siihen, ettei yksin 
liikkuvia hirvilehmiä ole us-
kallettu ampua mahdollisen 
rangaistuksen pelossa. Tämä 
taas on johtanut jäljelle jäävän 
hirvikannan naarasvoittoisuu-
teen.

Monet metsästäjätkin ovat 
huolestuneena ottaneet kan-
taa vasasuojan puolesta. Ase-
tusmuutoksen tarkoituksena 
ei kuitenkaan ole alkaa met-
sästää vasallisia naaraita, vaan 
edistää tasapainoista metsäs-

tystä sekä poistaa rangaistus-
käytäntö metsästäjän oikeus-
turvaa vaarantavana.

Seuruejahdin turvallisuu-
teen panostetaan, mikä näkyy 
siinä, että onnettomuuksia sat-
tuu erittäin harvoin. Luonnos-
sa liikkuminen on turvallista 
myös metsästyskaudella. Kan-
nattaa toki muistaa, että koi-
rien ulkoiluttaminen vapaana 
on sallittua ainoastaan maan-
omistajan tai metsästysoikeu-
den haltijan luvalla. Ilman eril-
listä lupaa koira on pidettävä 
kytkettynä tai välittömästi 
kytkettävissä.

Hirvijahti alkaa viikonloppuna

Nälkäpäivän lipaskeräys tuot-
ti noin 1 350 000 euroa. Nälkä-
päivä järjestettiin eri puolilla 
Suomea 15.-17.9. Keräys sujui 
erittäin hyvin ja innosti tuhan-
sia kerääjiä auttamaan. 

Keräyksen lopullinen yh-
teenlaskettu tulos selviää mar-
raskuussa. Lopulliseen tulok-
seen lasketaan mukaan muut 
lahjoitustavat, kuten teksti-
viestillä, netissä ja MobilePay-
mobiilisovelluksella tehdyt 
lahjoitukset. 

- Haluamme kiittää kaik-
kia Nälkäpäivään antamas-
taan ajasta ja lahjoituksista. 
Lahjoittajien ja vapaaehtois-
ten ansiosta Punainen Ris-
ti voi auttaa hädänalaisia eri 

puolilla maailmaa, sanoo Pu-
naisen Ristin varainhankinta-
johtaja John Ekelund.

Nälkäpäivä on Suomen 
Punaisen Ristin suurin vuo-
sittainen keräys. Nälkäpäivä-
nä kerätään sitomattomia va-
roja Suomen Punaisen Ristin 
katastrofirahastoon. Varoilla 
autetaan konfliktien ja onnet-
tomuuksien uhreja sekä Suo-
messa että maailmalla. Tänä 
vuonna kerätyillä varoilla au-
tetaan muun muassa Syyrian 
sodan uhreja. Nälkäpäivä jär-
jestettiin nyt 36. kerran. 

Nälkäpäivään voi lahjoit-
taa lokakuun loppuun saakka 
eri tavoilla, kuten puhelimitse 
tai netin kautta. 

Nälkäpäivän lipaskeräys 
tuotti 1 350 000 euroa

Pohjois-Pohjanmaan maakun-
tauudistuksen johtoryhmä 
kokoontui tällä viikolla en-
simmäisen kerran Oulussa. 

Johtoryhmän puheenjohta-
jaksi valittiin Pohjois-Pohjan-
maan maakuntajohtaja Jussi 
Rämet.

1. varapuheenjohtajaksi 
valittiin Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen ylijohtaja 
Matti Räinä, 2. varapuheen-
johtajaksi Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitoksen pelastusjoh-
taja Petteri Helisten ja 3. va-
rapuheenjohtajaksi Julkis- ja 
yksityisalojen toimihenkilö-
liitto Jyty ry:n Pohjois-Suo-
men alueasiamies Teuvo 

Siikaluoma. Johtoryhmän sih-
teerinä toimii maakuntauu-
distuksen projektipäällikkö 
Kimmo Hinno. 

Johtoryhmä hyväksyi 
omalta osaltaan projektisuun-
nitelmaluonnoksen, mut-
ta valtuutti projektipäällikön, 
työryhmien puheenjohtaji-
en ja johtoryhmän jäsen Tert-
tu Savolaisen täydentämään 
projektisuunnitelmaa. Lopul-
lisen hyväksynnän tekee maa-
kuntauudistuksen ohjausryh-
mä.

Lisäksi perustettiin viestin-
täryhmä tukemaan maakun-
tauudistuksen toteuttamista ja 
johtamista.

Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntauudistuksen 
johtoryhmä järjestyi

Sotaveteraanien perinneyhdistysten yhteyshenkilöt kokoontuivat Pudasjärvelle neuvotte-
lutilaisuuteen tulevaisuuden veteraanityön merkeissä.

Pudasjärvellä seurakuntakes-
kuksessa järjestettiin 7. syys-
kuuta Sotaveteraanien Poh-
jois-Suomen alueellisten 
perinneyhdistysten neuvotte-
lutilaisuus. Tilaisuuden isän-
tänä toimi Pudasjärven Sota-
veteraanit. 

Sotaveteraaniliiton perin-
netoimikunnan puheenjohta-
ja, eversti evp Pertti Suomi-
nen perinnetyöllä halutaan 
luoda järjestelmä, jolla tur-
vataan viime sotien veteraa-
niperinteen tallentaminen ja 
säilyttäminen tuleville suku-
polville. 

-Veteraaniperinne on ar-
vokasta kansallisomaisuutta, 
joka tulee olla kaikkien ulot-
tuvilla. On myös olemassa 
muistomerkkejä, perinnera-
kennuksia sekä juhlapäiviä; 
erityisesti Kansallinen vete-
raanipäivä. Erittäin tärkeä on 
myös vaalia henkistä perin-

Perinnetyö keskeisenä Sotaveteraanitoiminnassa

nettä, johon kuuluvat muun 
muassa isänmaallisuus, yh-
teisöllisyys, oikeudenmukai-
suus ja velvollisuuden tunto, 
totesi Suominen. 

Pohjois-Pohjanmaan Sota-
veteraaniliiton perinneyhte-

yshenkilö Paavo Kurttila tote-
si, Pohjois-Pohjanmaan piirin 
kuin kaikissa sen 21 yhdistyk-
sessä elettävän muutosten ai-
kaa. 

-Ollaan vähitellen siirty-
mässä perinneaikaan. Poh-

jois-Pohjanmaalle ollaan 
perustamassa viisi eri perin-
neyhdistystä. Pudasjärvi tu-
lisi kuulumaan Koillismaan 
perinneyhdistykseen. 

Heimo Turunen
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Aamu valkenee sumuisena. Suopursut ja hillankukat kukki-
vat. Tarkistan, että onhan kaikki tavarat mukana. Lähden kä-
velemään pitkospuita pitkin.

Nautin luonnosta. Linnut laulavat kirkkaasti. Hyttysten 
ininä kuuluu korviini. Kuulen kaukaa suden ulvontaa.

Istahdan isolle kivelle, joka on pitkospuiden vieressä. Lin-
nut laulavat. Kun yht`äkkiä kuulen havinaa. Jalkojeni vieressä 
luikertelee kyykäärme. Ajattelen, että on kesä kaunista aikaa 
ja samalla siemailen kuksastani kahvia.

Hetken kuluttua jatkan matkaani pitkospuita pitkin. Aa-
mu-usva laskeutuu tienoon ylle. Kastehelmet loistavat, kuin 
timantit puiden lehdillä. Auringonsäteet heijastuvat kauniisti 
männyn runkoon. Kävelen eteenpäin. 

Ihan vierestäni lähtee maakotka siipiään kahauttaen. Säi-
kähdän. Kompuroin pitkospuilla. Kompuroidessani löydän 
jotain, jota en olisi koskaan uskonut näkeväni. Pieni kulta-
hippu.

Mietin, että kuinkahan arvokas hippu on ja miten se mi-
nun eteeni juuri sattui. Laitettuani kultahipun kangaspussiin 
ja kangaspussin savottareppuuni siemailen hiilihydraattipi-
toista juotavaa, että jaksan kävellä matkani loppuun.

On suomen metsä kaunista. Hyräilen kävellessäni. Mie-
tin, kuinka paljon metsässä on eläimiä, joita en edes näe. Ne 
ovat pesässään kietoutuneina toinen toisiinsa. Pesä on tur-
vaa ja lämpöä täynnä. 

Katselen ympärilleni. Joutsen pariskunta on pienellä lam-
mella, joka on suon laidalla. Ne ovat kietoutuneina toisiinsa. 
Rakkaus on yhdistänyt joutsenet. Olisikohan kosintamenot 
käynnissä. Kaunis on kansallislintumme joutsen, tuumaan, 
kun jatkan kävelyä.

Pian tulee pieni laavu eteeni. Otan repun selästäni. Kei-
tän nokipannukahvit ja paistan makkaraa. Istahdan ja kerään 
voimia.

Nautin auringonsäteistä, jotka lämmittävät kasvojani. 
Tunnen, kuinka hiki virtaa selässäni. Ihailen kuvia, joita olen 
ottanut karhunkierroksella. Paistan makkaraa. Nautin mak-
karaa kera sinapin ja jaffan.

Jälkiruuaksi nokipannukahvia nauttiessani kuksasta kuu-
luu metsästä kahinaa. Tuskin uskallan liikahtaakaan, kun säi-
kähdän niin paljon. 

Sanon ääneen: ”Mikä se oli?”
Eläin on niin iso, että askeleet tömisevät metsässä. Kuun-

telen, kuinka se astelee minua kohti. Tunnen, kuinka sydäme-
ni lyönnit tihenevät. Näenköhän sen hienon ja uljaan eläi-
men, josta olen kauan haaveillut.

Käännyn hitaasti ympäri katsomaan. Karhuemo kahden 
pentunsa kanssa.

Säikähdän. Pudotan kuksan kädestäni. Tämä on suurem-
moinen päivä. En olisi koskaan uskonut näkeväni tällaista.

Karhunpennut hyppivät leikkisästi eteenpäin. Emo tulee 
istumaan viereeni.

Mietin, että istunko rauhassa yhdessä kohti vai säntään-
kö pakoon. 

Päätän istua rauhallisena nuotiolla, joka on jo hiipunut. 
Mietin, että voisikohan karhulle tarjota vaikka palan mak-
karaa.

Kaivan makkaraa repustani. Kädet täristen ojennan pa-
lasen karhulle.

”Ole hyvä!” Saan soperrettua pelon sekavilta tunteiltani.
Karhu syö makkarapalan. Nuolaisee huuliaan, puistaa 

päätään ja lähtee pentujen perään.
Päivä oli yllätyksiä täynnä. Aamulla, kun heräsin teltasta, 

en olisi voinut uskoa, mitä kaikkea päivä toisi tullessaan.
Syötyäni eväät jatkan matkaa. Aurinko alkaa laskeutua 

horisonttiin. Ilma tuoksuu raikkaalle. Mietin, että tämä reis-
suni ei ole ainoa.

Elämyksiä oli päivä täynnä. Erämaan hiljaisuudesta ja rau-
hallisuudesta nauttivalle eränkävijälle on karhunkierros pai-
kallaan. Karhunkierroksella näkee, kuinka jokainen kasvi ja 
eläin kuuluu luonnon kiertokulkuun.

Kävellesäni viimeisiä osuuksia karhunkierroksesta nuuh-
kaisen raikasta ilmaa. Mietin kuinka paljon olisi jäänyt koke-
matta, jos en olisi lähtenyt Suomen kauniiseen metsään, jos-
sa suopursut tuoksuvat ja linnut laulavat.

Anna-Riikka Huhta
Pudasjärvi

Karhunkierros

Karhupajalaiset 
ideoiden metsästyksessä
Karhupajan nuoret ja val-
mentajat miettivät ja tut-
kailevat koko ajan nuoria 
kiinnostavia uusia toimin-
ta- ja tekemismuotoja. Par-
haillaan Karhupajalla on 
suunnitteilla ja pieniltä osin 
jo koetoiminnassa musii-
kin tuottamiseen ja opette-
luun suuntautunut työpa-
jamuoto. Lisävinkit ja -opit 
ovat aina tervetulleita sekä 
oman kunnan ihmisiltä että 
kuntarajojen ulkopuolelta-
kin.. Oulussa toimii Nuorten 
työpajat, jossa oli Avointen 
ovien-päivä viime viikolla. 
Karhupajan nuoria ja val-
mentajia suuntasi opinto-
matkalle Ouluun.

Entisiin asianmukaisik-
si remontoituihin armeijan 
kasarmialueen rakennuk-
siin on sijoittunut  kymme-
nen eri alan työpajaa. Opas-
tetun tutustumiskierroksen 
aikana Pudasjärven poruk-
ka sai kerättyä monenlaisia 
omalla nuorten työpajallam-
me toteutettaviksi kelpaavia 
ideoita. Oulun Metallipa-
jan yhteydessä toimivan Pol-
kupyoräpajan toimintamal-
li on parastamisen aiheinen 
toimintamuoto myös Kar-
hupajalle/Unelmatehtaalle. 
Samoin Taide- ja mediapa-
jan teatterin-, elokuvan-, ani-
maation-, monimedian-, va-
lokuvauksen ja kuvataiteen 

tuottaminen työmuotoi-
na ovat kehittämisen arvoi-
sia asioita Pudasjärvelläkin. 
Viestintäpaja tarjoaa nuo-
rille viestinnän ja graafisen 
suunnittelun tehtäviin opet-
telemista kuten mainosten, 
esitteiden, julisteiden, ly-
hytelokuvien valmistamista. 
Oulun työpajoissa työsken-
telee yleensä kaksi valmen-
tajaa ja 8-10 nuorta/paja.

Tiedekeskus Tietomaas-
sa pyörähdettiin tutkimassa 
korukivikokoelmaa, Auro-
ra Borealisa, Marsin pintaa, 
testattiin tietojamme, musi-
soitiin, harjoiteltiin erilaisia 
älypelejä, rohkaistuttiin ko-
keilemaan fakiirin petiä ja 

tutustuttiin moniin muihin 
kiinnostaviin ja outoihin asi-
oihin ja ilmiöihin.

Sointu Veivo
Yksilövalmentaja
Karhupaja

Tero Tietomaan erikoiskita-
ran testauksessa.

Ayoub soittiTietomaan rum-
puja taidolla.

Karhupajan väkeä tutustumassa Oulun työpajakeskukseen ja Tietomaahan.

Mari uskaltautui fakiiripetille Karhupajan porukan tukemana Tietomaassa.
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puukattilat ja varaajat

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä tarvikkeet ammattitaidolla

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

-maalämpöjärjestelmät

Kauttamme muun muassa

Myymälästämme löydät alueemme laajimman
LVI- ja pelti/rautatarvikkeiden valikoiman.

TERVETULOA 
EDULLISILLE 

KONEKAUPOILLE!
Kiertuetiedustelut: 

Pasi Ahonen 040 566 9472Pudasjärven Vianor, Ouluntie 73, ma 26.9. klo 9–15

POHJOISEN 
KIERTUEELLAKONEKAUPPIAAT

Riuttolehto Oy

Metsä-Säämänen Oy

AB Tomas Kjellman

Haka-traktori Oy

Koskelo Forest Bio-Expert Oy

Findoor CRELEA Oy

Esittelyssä:
Tapio Sykeharvesteri

Paikalla: 
Esa Ahopelto 
ja Tapani Rintala

Esittelyssä: Jeantil
PR 2000 paalisilppuri
Poromiesten unelma!

Paikalla: 
Pasi Ahonen

Työnäytös!

Paikalla: 
Juhani Koskelo
ja Ville Koskelo

Metsä-
kuormain-
yhdistelmät

Paikalla 
Antti Ruha

Klapikoneet

Paikalla: 
Petri Heikkilä

Paikalla: 
Ari Halmetoja

Esittelyssä: 
• Karhu lumilinko
• Karhu klapikoneet
• Karhu metsäpaketit Ei lämpöä harakoille!

Esittelyssä: 
• Kinetic pienmetsäkone
• Country
   metsäkuormainyhdistelmät

Suomen Teollisuusvaate Oy
Tuomo Vääräniemi

Edustaja
040 586 3389

Puh. 020 730 3003
www.teollisuusvaate.fi

 

Suomen Teollisuustyökalut Oy
Ismo Ansala

Edustaja
040 705 2940

Puh. 020 730 3000
www.idg-tools.com

idg-tools.com

Hake-, pelletti- ja klapikattilat
tehokkaaseen lämmitykseen 

20–3000 kw

Esittelyssä 
AM 300 S 
HARVESTERI

Pienpuuharvesteri

Paikalla: Pertti Säämänen
Investointi huolettomaan 

tulevaisuuteen
• CE-HYVÄKSYTYT OVET • PALO-OVET 

• 50 JA 60 MM ERISTEVAHVUUDET

puh. 040 196 4600 WWW.FINDOOR.FI

Paikalla: 
Sakari 

Turtinen

Vianor Edustajamme paikalla

Kiitos
Kollaja-hankkeen tukijoille

www.pohjolanvoima.fi
     @pohjolanvoima

Suomen hallituksen päätös lopettaa Kollaja-hankkeen 
valmistelun ja alueellisesti merkittävä uusiutuvan 
energian investointi jää toteutumatta. 

Kiitän lämpimästi Pudasjärven kaupunkia ja 
Kollaja-hankkeen tukijoita hyvästä yhteistyöstä. 
Jatkamme yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa 
vesiympäristön kehittämisessä.

Pertti Pietinen
Toimitusjohtaja
PVO-VESIVOIMA OY

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi


