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Toripäivä
pudasjärven  
Torilla  
Ma 27.9. klo 9-17. 

TerveTuloa raiTTiiseen ulkoilmaan Turvallisille osToksille! 
T: Torikauppiaat p. 0400 262 786

kotimaista 
kylmäsavu, 

lämminsavu ja 
graavikirjolohta. 
kylmäsavu ja 
graavisiikaa. 

silakkaherkkuja. 
erikoisjuustot. 

pipot, huiveja, 
kännykkälaukkuja, 

neuleita ym.

kalakukot, lörtsyt, 
leivät, pullat, 

karjalanpiirakat, 
kalasäilykkeet ym. 

kotimaisia 
puuvilla-, muovi/

puuvilla-, viskoosi- 
ym. mattoja. 

päre, paju, muovi- 
koreja, puunkanto-
kassit, taikinatiinut, 

taljat ym. 

lettukahvilasta 
muurikkaletut, 
grillimakkarat. 

naisten ja miesten 
vaatteita. 

vääräkankaan 
hunajaa. 

karkkikaarasta 
metrilakut, hattarat

ym. makeiset

kivikylän 
palvijunasta 

maalaishyytelö, 
palvit, makkarat, 
ym. lihatuotteet. 

luonnon raaka- 
ainesta valmistetut 

kuusenkärkkä-,  
pakuri-, inkivääri- 

voiteet ym. 
palasaippuat ja 
shampoot ym.

käsityönä dreijatut
nimimukit sekä 

ihmeveitset

Pudasjärven Sotaveteraanit ry
Eero Ahonen keräysvastaava puh. 040 530 2536

Toivomme keräykseen myönteistä suhtautumista!

Pudasjärvellä

veteraani-
keräys

pe 1.10. klo 12-18
Keräystuotto käytetään 

sotaveteraanien, -leskien ja puolisoiden 
kotona asumisen tukemiseksi. 

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

1-.

SiSuStuSlevy 
Halltex Kartano 
12x280x1800 mm
Ääntä ja lämpöä eristävä 

kattolevy.

Goodiy Nauvo -laminaatti on 
luonnollisen vaalean sävyinen, 

aidon tammipuun oloinen 
lankkukuosinen 8 mm paksu 

laminaatti.

1190

laminaatti Goodiy 
nauvo H2709 8 mm 
Kl32 tammi 1,99 m²

995 PLUSSA-TARJOUS

/m2

/m2

Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry 
50 vuotta

YLEISÖTILAISUUS
Taivalkosken Jokijärvellä

Saijan lomakartanossa

la 25.9.2021 klo 12.30–14

Kirjailija, toimittaja 
Juha Kauppinen kertoo 

uutuuskirjastaan  
Heräämisiä – kuinka 

minusta tuli luonnon- 
suojelija

Vapaa pääsy!

Fysioterapia  |  Toimintaterapia  |  Puheterapia  

Monipuoliset kuntoutuspalvelut  
ammattitaidolla

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

Varaa aika soittamalla numeroon 010 525 8801  
tai kätevästi verkosta ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- JA TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Sarita Angeria 
Fysioterapeutti

Maria Anias 
Fysioterapeutti

Jaana Rantala 
Fysioterapeutti

Johanna Holmström 
Puheterapeutti

Riitta Tiainen 
Fysioterapeutti

Sanni Jörgensen 
Toimintaterapeutti

Elli Aho 
Puheterapeutti

Koskitraktori Oy:n helmi-
kuun lopulla valmistunut 
uusi liike avattiin maanan-
taina 1.3. nykyisten toimitilo-
jen viereen. Koronan vuoksi 
varsinaiset avajaiset järjes-
tetään lauantaina 25.9. kel-
lo 9 alkaen. Puolen päivän 
aikaan esitellään ja paljaste-
taan Eero Österbergin Näky 
-seinämaalaus. Päivän aika-
na on Valtra, Cace ja New 
Holland traktoreiden esit-
telyä ja mahdollisuus koea-
joon. Esittelyssä on myös 
Kesla 2012T kuorma-auton 

puutavarakuormain. Ava-
jaispäivänä on runsaasti 
avajaistarjouksia, jotka ovat 
voimassa vain lauantaina. 
Makkara- ja mehutarjoilua 
on kello 15 saakka. 

Koskitraktorin omistajina 
ovat Ylikosken yrittäjävel-
jekset Pirkka, Tuomo ja Ve-
li-Heikki. Veljekset kertoivat 
uuden myymälän rakenta-
misen olleen yrityksen toi-
mintahistorian suurin inves-
tointi ja taitekohta. Uuteen 
myymälään siirtyi entisistä 
tiloista kaikki varaosapalve-

lut. Samalla lisätilaa vapau-
tui huolto- ja korjaustoimin-
taan.  

Koskitraktorin lisäk-
si Suomessa on tällä hetkel-
lä reilut 130 IKH myymälää. 
Uusimpina Pudasjärven li-
säksi ovat mm. Kemijärvi ja 
Rauma. Traktorien purkami-
sesta ja varaosista 50 vuotta 
sitten perustettu yrityksen 
liikevaihto oli viime vuonna 
130 miljoonaa euroa. Tuot-
teita löytyy yli 50 000, joista 
Pudasjärvellä on varastossa 
reilut 10 000 tuotetta. HT

Koskitraktorin varaosa-/
tarvikemyymälässä avajaiset

Pudasjärven yhdistys

Tarjoamme kakkupalan 200:lle ensimmäiselle!

Tulethan juhliin vain terveenä!
Maksut mielellään kortilla.

Maltti ja Valtti 
klo 13

poniajelua, hattaraa, 
popcornia, 

hodareita, onnenpyörä, 
polkuautot....

Tervetuloa MLL:n 

101-vuotisjuhlaan
su 3.10. klo 12-15

Hirsikampuksen sisäpihalle!

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

Maailman Sydänpäivänä 
tasaillaan verenpaineita omaseurannalla

Tietoa mittarin valinnasta, mittaamisesta, 
mobiilisovelluksista, verenpaineen hoitamisesta, 

kuntoutuksesta ja sydänyhdistyksestä
Terveysmittauksia (verenpaine, verensokeri, 

lipidit yht. 35 euroa). 
Mukana Pudasjärven Sydänyhdistyksen aktiiveja ja 

TtM, sydänfysioterapeutti Pro® Mari Halkola Medikko Oy

Ke 29.9. klo 15-18 
PALVELUKESKUS KAUPPATIE 25

www.medikko.fi  | 0400 681433
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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 seurakuntakodilla su 26.9. kello 10. Toimittaa Jari 
Valkonen, avustaa Eva-Maria Mustonen, kanttorina Hanne-
le Puhakka. Messun videolähetystä voi seurata seurakun-
nan YouTube-kanavan välityksellä.  
Iltakirkko Sarakylän kappelissa ti 28.9. kello 18. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttorina Keijo Piirainen, kappelikuo-
ro. Uusien digitaaliurkujen käyttöönotto. Iltakahvi/tee kir-
kon jälkeen.
Kuorot: Vox Margarita 29.9. kello 18, Kirkkokuoro to 
23.9. ja 30.9. kello 18 sekä Sarakylän kappelikuoro ti 5.10. 
kello 18.
Yhteisvastuukeräys 2021 ”Talousvaikeuksissa olevien 
vanhuksien hyväksi”
Yhteisvastuulounas to 30.9. kello 10–13. Keittolounas, 
leipä, juoma ja kahvit 7€ Yhteisvastuun hyväksi. Pienimuo-
toiset myyjäiset ja arpajaiset lounasajan yhteydessä.
Yhteisvastuukirpputori to 30.9. kello 17-19 seurakun-
takodilla. Varaa myyntipöytä (5€) Mikko Salo (040 752 
4387, mikko.salo@evl.fi) tai Marko Väyrynen (0400 866 
480, marko.vayrynen@evl.fi) viimeistään ma 27.9. Kirppu-
torin yhteydessä vohvelikahvila Yhteisvastuun hyväksi. 
Lähetyksen tupakahvila on seuraavan kerran ke 29.9. al-
kaen kello 10 seurakuntatalolla.
Ystävänkammari on seuraavan kerran to 14.10. kello 12 
seurakuntatalolla. To 30.9. on Yhteisvastuulounas kello 10–
13. 
Lapsiparkkia ei ole pe 24.9. 
Vauvanpäivän perhekerho pe 24.9. kello 10–12.30 on 
kaikille avoin. Yhdessäoloa, pikkukirkko, loruttelua, satu-
hierontaa, kahvi- ja mehutarjoilu kera suolaisen ja makean. 
Pieni muistaminen perheille.
Perhekerho ke 29.9. kello 10-12.30 alkaa kirkkomuska-
rilla seurakuntakodin kirkkosalissa. Kahvi- ja mehutarjoilu 
kera suolaisen ja makean. Kirkkomuskari striimataan kau-
pungin varhaiskasvatuksen toimipisteisiin.
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu:  Kirk-
koherranvirasto 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 su 26.9. kello 13 (Aarne 
Mikkonen, Ilkka Alakärppä)
Haudattu: Lyydi Eliisa Ojala 84 v, Pekka Einari Kouva 84 v.

Viime sunnuntain aihe kirkkovuodes-
sa oli ”Jeesus antaa elämän”. Voiko kris-
tityllä riemullisempaa ja todentuntuisem-
paa aihetta iloon ollakaan? Kristitty saa 
elää elämänsä täällä maan päällä Jeesuk-
sen seurassa ja kuolemansa jälkeen ylis-
tää Häntä iankaikkisesti taivaan kirkkau-
dessa.

Katsellessamme vuoden kiertokulkua, 
joka on pikkuhiljaa kääntymässä taas syk-
syksi, voimme löytää tuosta kiertokulusta 
yhtymäkohtia kristityn vaellukseen. Kevät 
on uuden syntymisen aikaa; ihmisen elä-
mänkaari alkaa keväästä. Kesä on kasvun 
ja kukoistuksen aikaa; ihmisen elämän-
kaari on tuolloin kukkeimmillaan per-
heen perustamisen ja työelämävaiheen 
merkeissä. Syksyn tullen ruska hiipii luon-
toon ja harmaa sävy ohimoille, luonto ih-
misen lailla laskeutuu hiljaisuuteen ja jopa 
harmauteen. Mutta talvi muuttaa kaiken: 
luonto leiskuu hankien valkoisessa hoh-
teessa, revontulten ja tähtitaivaan välk-
keessä, kirkkaudessa ja loisteessa. Entä-
pä ihminen? Taivastie maan päällä tulee 
päätökseensä ja ikuinen kirkkaus, käsittä-
mätön jumalallinen kirkkaus on tuolloin 
osamme. Saamme iloita ja riemuita kuin 
viisivuotiaana pulkkamäessä, talven rie-
muista nauttiessamme. Ja sitä riemua riit-
tää iankaikkisesti.

Olemme saaneet elämän lahjan Kris-
tuksessa jo kasteen yhteydessä. Sen jäl-
keisen elämäntaipaleemme aikana on 
meidän omassa vallassamme, kuinka tuo-
ta lahjaa arvostamme – elämmekö elä-
mämme kristittyinä tuon kasteen ar-
mossa, vai suuntaammeko polkumme 
tuhlaajapojan tavoin kauas pois sen rak-
kauden piiristä, jonka Kristus meille tar-
joaisi. Mutta aina me saamme siihen pala-
ta. Kuten tuhlaajapoika palasi kotiinsa ja 
hänelle järjestettiin suuret juhlat hänen 
paluunsa kunniaksi, yhtä lailla me saamme 
aina palata Herramme luokse käytyämme 
välillä kaukanakin.

Jeesus antaa elämän. Hän antaa sen 
meille täällä ja Hän antaa sen meille ian-
kaikkisuudessa. Tähän lupaukseen voim-
me aina luottaa ja Herramme puoleen 
aina kääntyä. Olipa meillä elämässämme 
kevät tai kesä, syksy tai alkava talvi, kaikis-
sa elämämme vaiheissa meistä jokainen 
on Isän Jumalan rakas lapsi, sellaisen Isän, 
jonka syli on aina avoin ja jonka syliin me 
saamme turvallisesti mennä, itkumme it-
keä ja ilomme nauraa. Hän ei meitä pois 
käännytä – ei koskaan.

Tarvitsemme taipaleellemme vain us-
kon. Uskon syntien anteeksiantamukseen 
Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kaut-
ta. Se riittää. Tuohon armoon me saam-

me aina palata ja siihen luottaa. Ja kun niin 
toimimme – uskomme – silloin Jeesus an-
taa meille elämän.

Juha Tapio on tehnyt paljon loistavaa 
gospelia, joka paitsi kirkastaa Kristusta, 
mutta on myös ihmisen tukena elämän 
eri vaiheissa puhuttelevine sanoituksi-
neen. Tähän loppuun vielä hänen säveltä-
mästään ja sanoittamastaan kappaleesta 
”Syksy” muutama säe:

Ja vaikka olen joskus vain väsynyt mies,
tahdon loppuun asti käydä koko tien.
Siinä vahvistakoon mua se suurin
joka kyllä tietää, mitä tiellä vaaditaan
Kai joskus meistä jokainen tarvitsee vahvis-
tuksen
Sille että sentään ihmiseksi kelvollinen on
Vaikken sitä uskoiskaan,
enkä oppis luottamaan
Sinun edessäsi tuntea ei tarvis häpeää.

Sinun edessäsi tuntea ei tarvis häpeää. 
Sinun eteesi voimme aina tulla. Omana it-
senämme. Virheinemme. Pahoine tekoi-
nemme. Sillä Jeesus antaa elämän.

Jari Valkonen

Jeesus antaa elämän

Samassa veneessä – Pudasjärven 
luonnonsuojeluyhdistys 50 vuotta
Pudasjärven luonnonsuo-
jeluyhdistys täyttää tänä 
vuonna 50 vuotta. Yhdis-
tyksen perustivat 22.3.1971 
rehtori Pentti Tourula, met-
sänhoitaja Aarne Turtiai-
nen, lehtori Pentti Ottavai-
nen ja metsäteknikko Kauko 
Nevanperä. Oikeusminis-
teriön hyväksymispäätös 
yhdistysrekisteriin on teh-
ty Helsingissä 16. syyskuu-
ta vuonna 1971. Sittemmin 
yhdistyksen toiminta-aluee-
seen on liitetty myös Taival-
koski.

Yhdistys on päättänyt 
kerätä toiminnasta kerty-
neet aineistot vuosikymme-
niltä ja arkistoida ne. Mate-
riaalia on sitten ollut paljon 
enemmän kuin osattiin en-
sin olettaa, ja työ ollut hyvin 
mielenkiintoista. Hyvin pal-
jon, luonnollisesti, on ker-
tynyt aineistoa Iijokeen liit-
tyen, mutta myös kaikkeen 
muuhun luonnon- ja ympä-
ristönsuojeluun ja sen edun-
valvontaan liittyvää ma-
teriaalia. Yhdistykseltä on 
vuosien mittaan pyydet-

ty aineistoja jokitaisteluihin 
liittyen niin opinnäytetöi-
hin, pro gradu -tutkielmiin 
kuin väitöskirjoihin. Kun 
arkistointi on valmis, mate-
riaalia on myös helpompaa 
käyttää eri tarkoituksiin. 
Yhdistykseltä on tulossa 
niin kuvakirja kuin näytte-
lykin.

Yhdistys järjestää ylei-
sötilaisuuden Taivalkosken 
Jokijärvellä Saijassa lauan-
taina 25.9. kello 12.30–14. 
Kirjailija, toimittaja Juha 
Kauppinen tulee kerto-
maan uutuuskirjastaan He-
räämisiä – kuinka minusta 
tuli luonnonsuojelija. Kirja 
on julkaistu 17.9.2021 ja sii-
nä on vahvoja yhtymäkoh-
tia myös Iijoelle. 

Pirkko-Liisa 
Luhta 

Jokihelmisimpukka eli raakku on Pudasjärven luonnon-
suojeluyhdistyksen nimikkolaji.

Jo perinteeksi muodos-
tunut Sotkajärven Ve-
don 24 h kävely-/juok-
sutapahtuma toteutettiin 
7. kerran viikonvaihtees-
sa 11.-12.9. Hirvaskosken 
koulun vaihtelevalla kä-
velyreitillä. Järjestäjänä 
oli Sotkajärven Veto yh-
teistyössä Pudasjärven 
Urheilijoiden Kuntour-
heilujaoston kanssa. 

Kävelijät ja juoksijat lä-
hetettiin matkaan lauan-
taina kello 15 ja sunnun-
taina suorituksia voitiin 
tehdä kello 15 saakka. Va-
loisan aikaan reittinä oli 
neljän kilometrin merkit-
ty maastoreitti ja pimeän 
tullen suorituksia jatke-
taan 1,8 kilometrin valais-
tulla reitillä. 

Jorma Puurunen suo-
ritti vuorokauden ai-
kana hölkäten ja kävel-
len 108 kilometriä. Taimi 

ja Reijo Pekkala käveli-
vät 61,5 km. 50 kilomet-
rin rajan ylittivät myös 
jokaisella kerralla mu-
kana ollut Maire Holms-
töm, sekä Keijo Jokikok-
ko, Anna-Liisa Seppänen 
ja tapahtuman puuha-
mies Pekka Kinnunen. 
Hän totesi osallistujien 
lukumäärän hiipuneen 
viime vuosina. Hyvää 
tapahtumaa ei tulisi lo-
pettaa, vaan hän oli eh-
dottamassa uuden tyyp-
pisiä järjestelyjä. Olisiko 
Pudasjärven Urheilijoilla 
mahdollisuus olla järjes-
täjänä esimerkiksi yleis-
urheilu- ja muiden jaos-
tojen kanssa ja olisiko 
Jyrkkäkosken huvikes-
kuksen lähimaastot kes-
keisempi paikka tapahtu-
malle, hän aprikoi. HT

Juosten ja kävellen 
SoWe 24h 

tapahtumassa 
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun 2021 tulokset julkaistiin 
Järjen äänellä -kampanjalla hopeaa Pudasjärvelle 
Huhtikuussa Pudasjärven 
kaupunki osallistui laa-
jaa huomiota herättäneel-
lä Järjen äärellä -kampan-
jalla Kuntamarkkinoinnin 
SM-kilpailuun 2021. Kilpai-
luun osallistui 46 kilpailu-
työtä, joista 13, Pudasjärvi 
mukaan lukien, pääsi jat-
koon eli shortlistalle. 

Kilpailu huipentui Kun-
tamarkkinoilla 15.9. Markki-
nointi- ja viestintäseminaa-
rissa, joka koronaepidemian 
takia järjestettiin etäyhteyk-
sien avulla. Seminaarin lo-
pussa julkaistiin elokuva, 
joka koostui 13 shortlista-
tun työn esittelystä. Pudas-
järven kilpailutyötä esitte-
li henkilöstöpäällikkö Heli 
Huhtamäki. 

Elokuvan esittämisen jäl-
keen julkaistiin kilpailun tu-
lokset ja Pudasjärvi sijoittui 
upealla kampanjatyöllään 
toiseksi. Palkinnoksi saatiin 
Sanomilta 5000 euron arvos-
ta mediatilaa. Lisäksi tuli 
pokaali ja kunniakirja, jotka 
tulivat postitse.

Tämä on todella loistava 
saavutus, josta kiitos kuu-
luu ennen kaikkea kampan-
jassa esiintyneille kuntalai-

sille. Korvaamaton rooli oli 
myös kaupungin työnteki-
jöistä koostuvalla tiimille, 
joka ideoi kampanjaa ja en-
nakkoluulottomasti antoi 
kuntalaisille vapaat kädet 
kertoa omat tarinansa. Suu-
ren kiitoksen ansaitsee lisäk-
si Viestintätoimisto Ntrnz 
Media Oy, joka suunnitteli 
ja toteutti kampanjan. Heil-
lä oli kyky päästä sisälle 
Pudasjärven ja pudasjärvi-
syyden ytimeen ja se näkyi 
kampanjatyössä aitoutena ja 
teeskentelemättömyytenä. 

Kilpailun tuomaristo 
kommentoi tämän vuoden 
kilpailua yleisesti kertomal-
la, että osallistuminen kil-
pailuun oli runsasta ja taso 
korkea. Heidän mukaansa 
kuntamarkkinointi on ylei-
sesti osaavissa käsissä ja hy-
vien ideoiden avulla käy-
tössä kuntakentän hyvin 
monissa eri toiminnoissa. 
Tuomaristo koki, että kun-
tien omat paikalliset vah-
vuudet, yhteistyö ja kun-
talaisten osallistuminen 
luontaisilla tavoilla viestien 
välittämiseen antavat vah-
van pohjan markkinoinnil-
le. Töitä arvioitiin erityises-

ti niiden tuloksellisuuden 
perusteella suhteessa tavoit-
teisiin ja budjettiin. Mark-
kinoinnin pitkäjänteisyys ja 
liittyminen kunnan strategi-
aan on tärkeää, mutta myös 
käytännön toteutus ja koh-
deryhmien oikea valinta. 

Yhteisöllisyyttä 
kiiteltiin 
Tuomaristo antoi Pudasjär-
ven kaupungille myös hen-
kilökohtaisen palautteen, 
jossa kiiteltiin kunnan yh-
teisöllisyyttä kohottavaa 
viestintäkampanjaa ja sitä, 
että valmisteluun osallistet-
tiin laajasti eri yhteistyöta-
hoja ja prosessissa kuultiin 
myös kuntalaisia. Pudasjär-
ven vetovoiman kasvatta-
misen lisäksi myös alueen 
pitovoimaa ja kuntalaisten 
paikkakuntaylpeyttä kasva-
tettiin. Tuomaristo koki, että 
asukkaiden aidot tarinat 
ovat hieno tapa lisätä yhtei-
söllisyyttä, mutta myös vä-
littää aito kuva kampanjan 
vastaanottajalle. Tuomaris-
to arvosti erityisesti sitä, että 
kampanjassa käynnistettyä 
viestintää jatketaan kylien 

toimesta. Suurin kiitos tuli 
siitä, että kampanjan myö-
tä Pudasjärven kunta on he-
rännyt laajemminkin uuteen 
ajattelutapaan ja kuntalaisia 
aiempaa enemmän osallista-
vaan toimintaan. 

Palautteessa mainit-
tiin myös, että Järjen äärel-
lä -kampanjassa oli vah-
va kantava ajatus, jossa 
aidot, henkilökohtaiset tari-
nat mahdollistavat vahvan 
emotionaalisen samaistumi-
sen. Tällainen vahva toimi-
joiden valtaistaminen toimii 
sekä sisäiselle että ulkoisille 
kohderyhmille. Lisäksi kes-
keisenä nähtiin Community 
median (=yhteisön tiedotus-
välineet ovat mitä tahansa 
tiedotusvälineitä, jotka toi-
mivat yhteisön palveluk-
sessa) synnyttäminen. En-
siarvoisen tärkeänä nähtiin 
myös se, että Hirsipääkau-
punki Pudasjärvi on onnis-
tunut elvyttämään omia pe-
rinteitään ja huomioimaan 
olemassa olevat rakenteen-
sa. Tuomariston toive oli, 
että Pudasjärvellä olisi malt-
tia jatkaa edelleen samaa te-
kemisen mallia, jossa luote-
taan konseptin voimaan ja 

Pudasjärven kaupunki palkittiin kuntamarkkinoinnin ki-
san menestyksestä rahapalkinnolla, komealla pokaalilla ja 
kunniakirjalla.

annetaan ihmisten ja yritys-
ten löytää perille. 

Näin mittavasta valta-
kunnallisesta tunnustuk-
sesta on loistava lähtökohta 
jatkaa markkinointi- ja vies-
tintätyötä. Pudasjärven va-
litsema linja on todellakin 
tuottanut tulosta. Lopuk-
si voisi vielä mainita, että 

Pudasjärvi jätti kilpailussa 
taakseen monia isoja kau-
punkeja, kuten Oulun jo al-
kuvaiheessa ja Helsingin, 
joka sai pronssia.

Anu Koivusaari 
Palvelusuunnittelija - 
markkinointi ja viestintä

Tavallista parempi

LOPPUVIIKKO

PerUna
1 kg

079
pss

aVOKadO
Israel

Omena
Suomi

199
kg 249

kg

HERKKUTORILTA

HERKKUTORILTA

-8-31%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia 
1,09-1,45 kpl 
(10,21-22,50/kg)

TOP GUn jääTeLöTUUTIT,  
SUPer jääTeLöPUIKOT  
tai PUffeTIT
60-142 g (7,04-16,67/kg)  
Rajoitus 10 kpl/talous

mInILUUmU- 
TOmaaTTI
250 g (3,96/kg) 
Espanja

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 23.-26.9. ELLEI TOISIN MAINITA

-24%
Plussa-kortilla

-19%
Plussa-kortilla -25-34%

Plussa-kortilla299

Carte Do’r

jääTeLöT
643-654 ml (4,57-4,65/l)

Ilman plussa-korttia  
3,95 kpl (6,04-6,14/l)

Ilman plussa-korttia  
2,79 pkt (4,81-5,58/kg)

Coca-Cola ja Coca-Cola Zero Sugar

VIrVOITUSjUOmaT
12 x 0,33 l (1,46/l) sis. pantit 1,20 
Rajoitus 2 erää/talous

Ilman plussa-korttia  
8,99-9,99/12-pack (1,97-2,22/l) sis. pantit 1,20

699

HK

SInInen   
LenKKImaKKaraT
500-580 g (3,88-4,50/kg)

450
kpl

1.-kpl

099
rs

TOMAATTINEN 
PASTA
reseptI k-rUOkA.FI/reseptIt 
tAI k-rUOkA-sOVellUs

12
-pAcK

2
pKT

Tavallista parempi ruokakauppa
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 10-21PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

Lue lisää muista tarjouksistamme: www.k-ruoka.fi/artikkelit/k-supermarket/k-supermarket-tarjoukset

-19%
Plussa-kortilla

Ilman plussa-korttia  
4,95 rs (12,38-13,38/kg)

Kariniemen

GOUrmeT  
KananPOjan fILeePIhVI  
tai ISOT SUIKaLeeT fILeeSTä
370-400 g (9,98-10,78/kg)

399
rs

caLLUna
13 cm Saksa

SUOMI SUOMI

Yksittäin  
3,99 kpl

3
KpL10.-

HERKKUTORILTA

K-Ruokamestarin

POrSaan LaPa

399
kg

Voimassa TO-La 23.-25.9.

SUOMI

HERKKUTORILTA
TUOre SUOmaLaInen 

SILaKKafILee 
Selkämeri, Suomi, säävaraus

799
kg

Voimassa TO-La 23.-25.9.

SUOMI

erä

erä! PeraTTU 
KIanTajärVen mUIKKU

599
kgSUOMI

erä

Lahjoitus 
0,05 €

K-Ruokamestarin

POrSaan eTUSeLKä

349
kg

SUOMI

Voimassa TO-La 23.-25.9.

K-Ruokamestarin

POrSaan KyLjyS

995
kg

SUOMI

Voimassa TO-La 23.-25.9.
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Kotikirkko 240 v -viikko päättyi kirkonmäellä tapahtumaan
Pudasjärven seurakun-
ta vietti 6.-12.9. juhlaviik-
koa kirkon täyttäessä 240 
vuotta. Pitkin viikkoa oli 
monenlaista ohjelmaa, kai-
kenikäisille ja matalalla kyn-
nyksellä. Viikon aikana seu-
rakunta päivitti sosiaalisen 
median kanaviinsa kaiken-
laista tietoa kirkosta sekä 
sen historiasta. Näin myös 
esimerkiksi kauempana 
asustelevat pääsivät osaksi 
kirkon historiallisesta juh-
lasta.

"Kotikirkko 240v" -viikon 
päätösjuhla oli sunnuntai-
na 12.9. kirkonmäellä. Päivä 
aloitettiin jumalanpalveluk-
sella, jota oli toteuttamassa 
työntekijöiden lisäksi isos-
koulutettavia ja paikallisia 
viulun ja huilun soiton tai-
tajia. Lapsille pidettiin pik-
kukirkko kappelissa. Siinä 
puhuttiin, kuinka Jumala 
pitää huolta ihmisitä, eläi-
mistä ja luonnosta. Pikku-
kirkon aikana lapset saivat 
askarrella omat kotikirk-
konsa. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkonmäellä oli tar-
jolla lätty- ja piirakkakah-
vit, partiotoiminnan esit-
telyä ja makkaranpaistoa, 
kirkon ja urkujen esittelyä, 
erilaisia pihakisailuita sekä 
pienimuotoinen musiikki-
konsertti. Päivän päätteeksi 
vielä uudet rippikoululaiset 
vanhempineen saapuivat 
kirkkoon aloittamaan rippi-
kouluvuotta.

Kolmas kirkko
Jumalanpalveluksen jälkeen 
suuri osa kirkkovieraista jäi 
kuuntelemaan kirkkoherra 
Timo Liikasen 240-vuotiaan 
kirkon esittelyä. Julkaisem-
me otteita hänen puhees-
taan ja tietoja on otettu myös 
seurakunnan Facebook -si-
vuilta. 

Kyseessä on kolmas kirk-
ko Riekinkankaalla. Aikai-
semmat, 1600-luvulla raken-
netut kirkot ovat sijainneet 
samassa kirkkotarhassa. En-
simmäinen jumalanpalvelus 
on pidetty penkittömässä 

kirkossa 3.6.1781. Loppiai-
sena 1783 kirkko vihittiin 
virallisesti käyttöönsä, ja se 
sai nimensä kruununprins-
si Kustaa Aadolfin mukaan. 

Saarnatuoli
Pudasjärven kirkon saar-
natuolin on veistänyt ra-
kennusmestari Bengt Paso 
(1741-1820) vuonna 1782. 
Päävärinä vihreä, listat vaa-
leat ja koristedetaljit kul-
lattu. Saarnatuolin katos 
on viisikulmainen. Keskel-
tä riippuu valkoinen puu-
kyyhkynen. Katosta kiertää 
puinen koristebaldakiini. 
Muutoin tasalakisen katok-
sen päältä nousee vaaleat 
ruoteet, jonka huipulla on 
kahdeksankulmaisen levyn 
päälle asetettu Jumalan Ka-
ritsa. Saarnatuolin katos ei 
asetu samalle akselille itse 
saarnatuolin kanssa.

Tiimalasi
Saarnatuolin tiimalasi on 
1730-luvulta. Sen jalusta on 
messinkiä, päältä kohoaa 
obeliskimainen varsi, johon 
itse tiimalasi on kiinnitetty. 
Huippukoristeena on litteä, 
säteilevä aurinko, jonka toi-
sella puolella on kasvoilla 
varustettu aurinko ja toisel-
la puolella kuun sirppi. 

Tiimalasi lienee hankittu 
samoihin aikoihin tai ehkä 
jopa kahta vuotta aiemmin, 
jolloin kirkkoon hankittiin 
uusi messinkinen kynttilä-
kruunu kauppias Sanmanin 
avustuksella.

Alttarin maalaukset
Alttaritaulu (ristiinnaulit-
tu Jeesus) on vuodelta 1825, 
sen on maalannut oululai-
nen Johan Gustaf Hedman 
(1800-1866). Pienemmät tau-
lut (Keihäänpisto, ristiin-
naulittu, Jeesus Getsema-
nessa ja Ehtoollinen) ovat 
1740-luvulta. Ne on maalan-
nut Limingassa asunut, tuk-
holmalaislähtöinen Petter 
Bergström. Taulut on siirret-
ty edellisestä kirkosta.

Kirkon alttaripöytä
Kirkon alttaripöytä on pe-
räisin 1600-1700-lukujen 
taitteesta, siis edellisestä kir-
kosta. Kivilajia tavataan Ete-
lä-Ruotsissa ja Virossa. On 
epäilty, että alttaripöytä oli-
si alun perin ollut jonkun 
katolisen kirkon alttaripöy-
tänä, ja päätynyt sieltä sota-
saaliina Ruotsiin ja lopulta 
Pudasjärvelle. 

Tammikuussa 1715 Pu-
dasjärvelle saapui 900 ka-
sakkaa, jotka varastivat ja 
turmelivat kirkon omaisuut-
ta. Tässä yhteydessä myös 
edellisen kirkon kivialttari 
rikottiin. Vuoden 1728 ka-
lusteluettelossa alttaripöy-
dästä oli tallella enää jalus-
ta ja keskilevy. Levyt ja yksi 
jalka (jalan yläosa, kapiteeli) 
siirrettiin Pudasjärven koti-
seutumuseoon 1950-luvulla. 

Vuonna 1781 rakennetun 
kirkon puinen alttaripöytä 
siirrettiin kotiseutumuseoon 
vuonna 1988 ja kivilevyistä 
tehtiin kirkon nykyinen alt-
taripöytä. Alttari vihittiin 
käyttöön 16.7.1989. Alttari-

pöydän levyinä on edellisen 
kirkon jalusta ja keskilevy

Kirkkoriita
Mielenkiintoinen poimin-
ta kirkon historiasta on piis-
pantarkastuspöytäkirjas-
ta vuodelta 1938. Piispa J.A. 
Mannermaa kehotti pudas-
järveläisiä huolehtimaan ar-
vokkaasta ja kauniista kir-
kosta sekä lopettamaan 
vuosia kestäneen kirkkorii-
dan. Siinä oli kysymys siitä, 
että osa pudasjärveläisistä 
olisi halunnut siirrättää kir-
kon Riekinkankaalta Kure-
nalle. Riita nousi esille jou-
lukuussa 1933, jolloin reilu 
700 seurakuntalaista jätti 
adressin kirkkoherra Juho 
Kipinälle. Siinä pyydettiin 
kutsumaan kirkonkokous 
koolle päättämään kirkon 
mahdollisesta siirtämises-
tä Kurenalle. Kirkkoherra ei 
tähän suostunut. Tästä seu-
rasi eriskummallinen hal-
linnollinen näytelmä ja va-
lituskierre tuomiokapitulia 
ja korkeinta hallinto-oikeut-
ta myöten. Elokuussa 1938 

kirkkovaltuusto päätti kir-
kon korjaamisesta sekä ju-
malanpalvelustilan hankki-
misesta Kurenalle. Kirkon 
remontti valmistui juuri en-
nen talvisodan syttymis-
tä. Kurenalustan jumalan-
palvelustilakysymys ratkesi 
vuonna 1964, kun seurakun-
takoti valmistui.

Urut
Kanttori Keijo Piirainen 
esitteli kirkon urkuja, jot-
ka on rakentanut Sotka-
mon urkurakentajat vuonna 
2009. Uruissa on 24 ääniker-
taa, kaksi sormiota ja jal-
kio. Pillejä on 1345 kappa-
letta. Pillejä on valmistettu 
sekä puusta että urkumetal-
lista, joka on tinan ja lyijyn 
sekoitus. Rakennusmate-

riaaleina on käytetty män-
tyä, tammea, nahkaa, huo-
paa ja luuta ja lisäksi rautaa 
ja messinkiä. 

Urkujen fasadi on arkki-
tehtitoimisto Jorma Tepon 
suunnittelema. Äänityk-
sen on tehnyt Hannu Junt-
tila. Urkujen viritys on Mik-
los Spanyin suunnittelema 
niin sanottu hyvä viritys. Il-
mansyötössä on käytössä 
puhallin, urkuja ei voi pol-
kea. Ilma varastoituu nel-
jään palkeeseen. Dispositio 
on Erkki Tuppuraisen suun-
nittelema. Toinen sormio 
on paisutuskaapissa. Urku-
jen ensimmäisellä sormiol-
la pneumaattiset keventäjät.

Heimo Turunen, kuvat 
Eva-Maria Mustonen

Ensimmäinen jumalanpalvelus on pidetty nykyisessä kirkossa 3.6.1781. Kirkko vihittiin käyttöönsä loppiaisena 1783.

Pyhäkoululaisia.

Partioväkeä toimipisteellään. Kanttori Keijo Piirainen esittelee urkuja. 
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

PERJANTAI-LAUANTAI 
24.-25.9.

MAANANTAI-ToRsTAI
27.-30.9.

100499 195 295
pkt399

189

100

099

119 495

259

149

099

Atria possun
ULkofILEE
n. 1,5 kg/kpl
naturell

599

249
pss

100

100

300

299

200

595

100
kpl

ras

2 kalaa/talous

2 pkt/talous

795
kg ras

kg

kpl

pss

kg

100

1195

pss

kg

pkt ras

pkt

1295
kg

499

695
kg 695

kg

895
kg

595
kgras

2 kpl

kg

Kivetön
vIhREä tai 

TUMMA
RyPäLE

500 g

Snadi
PILLIMEhUT

10x2 dl

Kultamokka
kAhvI

500 g

Old El Paso
ToRTILLA
8 kpl/326 g

Kananpojan
PANERoIdUT 
NUggETIT
200 g

695

Kananpojan irto
RINTALEIkE
marinoitu 

kg

Porsaan
TALoUs-
kyLJkyksET

prk

2 pkt/talous

pss

pkt

Pulla Pirtti
PossU-
MUNkkI

kpl

199
prk

299
prk

kg

pkt

pkt

5995 4190 1090

3790 3990 4600

1590 1790
790

pkt

MA-TI 27.-28.9.                 kE-To 29.-30.9.

PE-To 24.-30.9.

Suomalainen
JäävUoRI-
sALAATTI

HK
UUNI-

LENkkI
400 g

PE 24.9.       LA 25.9.

Apetit
PERUNA-sIPULI-

sEkoITUs
500 g

kotimainen

Arla 
PRoTEIN
sUkLAA- tai
kINUskI-
vANUkAs 
200 g

Kymppi 
NAUdAN-
JAUhELIhA-
hERNE-
kEITTo 435 g

Oululainen 
TAITTo-
PITkoT
400-420 g

KevytOlo 
kIvENNäIs-
vEsI
12x0,33 l, greippi
sis. pantit

Eldorado
ToNNIkALA-
hIUTALEET

185/140 g
öljyssä

599

Arla
LoPUToN

kERMAJUUsTo
1,1 kg

TEksTIILIosAsToLTA
NUohoUssETTI
-harjan halkaisija 15cm
-kuula 1,5kg
-köyden pituus 10m

1495

Atria
LAUANTAI-
MAkkARA
palana

Maalais
kANAN-
MUNAT
10 kpl

MAALAIs-
LIhA-
hyyTELö

Kinnusen 
Myllyn
vEhNä-
JAUho
2 kg

Arla
voI 500 g
normaali-
suolainen

Fazer Enjoy
MAkEIs-
PUssIT
170-180 g

Tuore
Norjan 
LohI
2-3 kg
kokonainen

AvAIMENTEko, 
Myös MUsTAPäINEN JA 

LUkkoTARvIkkEET

Kariniemen
kANANPoJAN
sIsäfILEPIhvIT

400-500 g

Naudan
PALAPAIsTI

Kananpojan
fILEEsUIkALE
650 g, hunajamarinoitu

JAUhELIhA
sIkA-NAUTA
2 kg/talous

Tuore
NAUdAN
MAksA

Hyvä
NAUTA
JAUhELIhA
rasvaa 
max 10%

RAUTAosAsToLTA

6990

Sievin 
kUMIsAAPPAAT
turvakärjellä  
tai nauhoilla

Pulla Pirtti
ohRA-
RIEskA 
3 kpl/450 g

395
pktOreo O´s 

RENgAs-
MURoT
350 g

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  
   hormilähdön keski- 
   kohtaan 780 mm

kEvyTPREssUT 
esim. 2x3 m

299
2 prk

Kotimainen
kERä-
kAALI

JäähdyTIN 
NEsTE 100% 
3 l

899

Monikäyttöinen neulottu
sofTshELL-PUsERo 
jossa pidennetty selkäosa ja 
vahvistukset kulumiselle alttiissa 
kohdissa. Vetoketjulliset 
sivutaskut ja rintatasku. 
Kiristimet vyötäröllä. 
Hengittävä, 
tuulen pitävä ja 
vettähylkivä.

4995

10 l

2590Pfanner
JääTEE
2 l

Herkkumaan 
vAdELMA-, 
MANsIkkA- 
tai LETTU-
hILLo 460 g

Airam Luka ladattava
oTsALAMPPU
- Valonlähde LED 2 x 20 W,  
  1200 lm
- Ladattava paristo 1 x 18650   
  2600 mAh 3,7 V sisältyy  
  pakkaukseen.
- USB A/USB Micro latausjohto  
  sisältyy pakkaukseen.
- Materiaali alumiini + ABS.
- Koko 86 x 35 x 25 mm.
- Paino 75 g ilman akkua.

3500

Polaari miesten 
REIsITAskU-
hoUsUT
Koot: 48-56

Crosshatch 
miesten 
hUPPARI
Koot: S-XL

Brandless miesten 
fLANELLI-
PAITA
Koot: S-XXL
neljä eri kuosia

Miss Anna 
naisten kapea 
JoUsTAvA 
hoUsU
Koot: 40-48, musta

Miss Anna 
naisten kapea 
JoUsTAvA 
hoUsU
Koot: 34-42,
 punainen

Paramour 
naisten 
NEULE
Koot: S/M-L/XL
70% viskoosi 
30% nylon/
polyamidi

Lassietec pienten 
kEvyT-
ToPPAkINTAs
vedenpitävä välikalvo
Koot: 1-5

Nuorten
heijastava 
soRMIkAs
Koot: 7-8

Tyttöjen 
pitkähihainen 
T-PAITA
Koot: 130-160 cm
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Tervetuloa aidosti asiantuntevan palvelun liikkeeseen!

MW464556249,-
ELW004 69,-

SMD LED-valonheitin 
20 W / 230 V 
•  1600 lm
•  säteilykulma 120°

Porakone 18 V
CBLDD-502C
•  max. 1800 rpm
•  max. vääntö 60 Nm
•  istukka 13 mm
•  sis. 2 x 5,0 Ah akut, laturi, laukku

Kulmahiomakone 18 V, runko
FSAG125X-0
•  tuottaa 1200 W sähkökäyttöistä 

työkalua vastaavan tehon
•  max. 8500 rpm
•  laikka Ø 125 x 22,2 mm
•  kara M14 x 2
•  max. katkaisusyvyys 33 mm

LED-otsalamppu 
H2-R PRO 
•  1 x 5 W Cree LED
•  420 lm / 82 lm
•  säädettävä valokeila  

90° asti
•  2-toiminen kytkin
•  sis. 1 x ladattava 

3,7 V 2600 mAh 
18650 Li-Ion akku, 
2-in-1 microUSB-laturi

Perävaunun LED-valosarja 12 V
•  parkki-, jarru- ja vilkku
•  magneettikiinnitteiset valot
•  Bluetooth 5.0
•  E-hyväksytty
•  akku Li-ion 18650, 2500 mAh
•  sis. 7-napainen lähetin, magneettikiinnitteiset 

takavalot, USB-C 2,0A / DC5V y-haara latausjohto 
(laturi myydään erikseen)

Uuden myymälän
AVAJAISET LA 25.9.!

LED-kaukovalo, 
suorakaide
•  9- 36 V
•  valokeila piste 15° ja leveä 140°
•  IP68 / IP69K

MW478449 229,-

Mutterinväännin ½” 
18 V, runko 
FMTIW2F120X
•  max. vääntö 881 Nm
•  1/2” neliö
•  max. kiristys 745 Nm

 TARJOUKSET VOIMASSA VAIN AVAJAISPÄIVÄNÄ 25.9.

TIP90514

35,-

Jarrunpuhdistajaspray 
XXL 750 ml

12 kpl 

(3,89 e/l)

ST86042 29,-

LED-työvalo 10-32 V DC
Agena 2950S
•  teoreettinen 2950 lm 
•  8 x 5 W LED
•  valokeila leveä 60°
•  IP69K
•  EMC R10 (häiriösuojattu)

Takuu 1 vuosi!

1-akselinen perävaunu  
kuomulla ja kipillä
•  kokonaismassa 825 kg
•  lava P 305 x L 140 x K 30 cm 
•  saranoitu etu- ja takalaita
•  laidat ja pohjarakenteet  

kuumasinkittyä terästä
•  lehtijousitus ja iskunvaimentajat

MW478701 149,-

CRX3309690

SMD LED-valonheitin 
50 W / 230 V
•  3250 lm
•  säteilykulma 120°
•  jalustalla
•  virtajohto 1,5 m

CRX331729,-

ST860018

69,-

ST86201 99,-

Avajaisissa paljastamme  
taiteilijan maalaaman  

seinämaalauksen

JPV4030LK1890,-
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Avoinna ma-pe 7-18, la 10-14.
Koskitraktori Oy

Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi
koskitraktori@gmail.com
www.koskitraktori.com

MYYMÄLÄN 

AVAJAISTILAISUUS

LA 25.9.2021 keLLo 9-15

T195 Direct
esittely ja koeajo

eSITTeLY JA 
koeAJo
PÄIVÄ!

Kesla 2012T kuorma-auton 
puutavarakuormain esittelyssä.

t7.210PC
esittely ja koeajo

Case IH Puma 
200CVX ja

Eero 
Österbergin 
taideteoksen 

”NÄKY” 
esittely ja 
paljastus 

kello 12.00

Koskitraktorin 
Verhoomon 
sisustama 
Scanian

hytti 
esittelyssä.

Makkara ja 
mehu-
tarjoilu

kello 9-15

Tervetuloa!
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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

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 

Suora yhteys 
pankkiisi

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

Rahoituspalvelut 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935 
Dahl Merja-Leena 010 257 1902

Sijoituspalvelut 
Graber Soile  010 257 1939 
Naumanen Jenni  010 257 1950
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
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

Noin kolmasosa olemassa 
olevista yksityisteiden ve-
sistörummuista on asennet-
tu rakennusvaiheessa niin, 
että vesieliöstön kulku rum-
mussa on estynyt. Esteet-
tömän rummun suunnit-
telusta ja rakennustavasta 
tarvitaan selvästi enemmän 
neuvontaa ja tiedotusta.

Vesistönylitysten raken-
tamisen yhteydessä on ai-
kojen saatossa syntynyt 
vesieliöstölle runsaasti vael-
lusesteitä. Kun ylävirtaan 
pyrkivä vesieläin ei pääse 
esteen yläpuolisille lisään-
tymis- ja poikastuotanto-
alueilleen, seurauksena voi 

olla lajiston monimuotoi-
suuden köyhtyminen. 

Pohjois-Pohjanmaalla on 
pyörähtänyt käyntiin Rum-
puesteet pois -hanke, joka 
välittää tietoa metsäpalvelu-
yrityksille ja yksityistiekun-
nille vesistörumpujen aihe-
uttamasta esteellisyydestä 
ja korjaustoimenpiteistä. 
Vesistörumpujen aiheutta-
mien ympäristöongelmien 
korjaaminen ja ennalta eh-
käiseminen parantavat vir-
tavesien kalakantojen ja 
muiden vesieliöiden tilaa.  

-Tavoitteena on, että 
metsäteiden suunnitteli-
jat osaavat tehdä rumpuin-

ventoinnin, jossa selvite-
tään rummun esteellisyys ja 
sen mahdollinen korjaustar-
ve, sanoo projektipäällikkö 
Irmeli Ruokanen Suomen 
metsäkeskuksesta. 

Puun saanti metsästä teh-
taalle on mahdollista vain 
toimivia metsäteitä pitkin 
ja tiestön perusparannustar-
ve kasvaa. Metsätien perus-
parannusta suunniteltaes-
sa yksityistiekunnassa tieto 
rumpuesteistä ja niiden kor-
jaustavoista mahdollistaa ti-
lanteen paranemisen.  

Kesäkautena 2022 han-
ke tulee järjestämään Pu-
dasjärvellä maastossa tie-

dotusta vesistörumpujen 
esteellisyyden inventoinnis-
ta, korjaussuunnittelusta ja 
esteettömän rummun asen-
tamisesta. 

Hankkeen toteuttaja ja 
hallinnoija on Suomen met-
säkeskus yhteistyössä Met-
sähallituksen kanssa. Hanke 
toimii Pohjois-Pohjanmaalla 
1.8.2021-31.3.2023.  

Hankkeelle on saatu ra-
hoitusta Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisoh-
jelmasta 2014–2020.

Metsäkeskus tiedotus

Rumpuesteet pois -hanke turvaa 
kalan kulkua tierumpujen ohi ja puutavaran kuljetuksia

Esimerkkikuva rumpusta, joka on täydellisesti kalankul-
kuesteinen. Kuva Pentti Olli.
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Sosiaalisessa mediassa eli somessa liikkuu monenlaisia 
viestejä, joita monikaan meistä ei koskaan näe. Tässä 
pari näytettä. Timo Riihimäeltä päätti ilahduttaa Käh-
myt-palstan lukijoita lähettämällä ”Karjalaisäetin kirjeen 
rakkaalle pojalleen”.
Huomaattehan äidin keksimän nokkelan puijauksen 
kirjeen viimeisellä rivillä!

Rakas poekanj.
Kirjoitan tämän kirjeen hyvin hitaasti, kun tiiän, ettet 
ossoo lukkee kovin noppeesti. Myö ee asuta ennee sii-
nä samassa paekassa ku sillon ku lähit kotoa. Isä luki 
lehestä, jotta usseimmat onnettomuuvet sattuu 30 ki-
lometrin piässä kottoo. Sen tähen myö muutettiin. En 
voe lähettee sulle uutta osotetta, kun se joensuulaes-
perhe, joka asu tiällä enne, vei osotekiliven mukanaan, 
jotta heijän ee tarviis muuttoo ommoo osotettaan.
Tämä asunto on oekeen mukava. Tiällä on pesukonek-
kii. En oo ihan varma, toimiiko se kunnolla. Viime vii-
kolla laetoen pyykit konneeseen ja vejin nupista enkä 
oo nähnyt pyykkilöetä sen koommin. 
Siä ee oo tiällä olleenkaan hullumpi. Viime viikolla sato 
vain kaks kertoo; ensiksi sato kolome päevee ja toesel-
le kerralla neljä. Tuavette-setäsj sano, jotta takki, jonka 
pyysit lähettämmään, on nappineen kaaheen paenava 
ja sen lähettäminen oes tullunna kovin kalliiks. Niinpä 
myös leekattiin napit irti ja laetettiin ne taskuihin. 
Elli-siskosj sae eellen lapsen. En vielä tiijä onko se tyttö 
vae poeka, joten en tiijä, ootko nyt setä vai täti. Laps 
näättää ihan veljeltäs. 
PS. Minun piti laettoo vähä rahhoo mukkaan, mutta 
kirjekuorj olj jo kiini.

* * *
Luosmäen Maria kertoo  
tartuntatilanteen pahentuneen Savossa 
Raportoetu ainahhii jonniin verran kuus uutta tartun-
too. Kyösti olj tarttunna Ristoo rivelistä kiinni kok-
kouksessa. Jutta olj tarttunna yksityiskohtiin Jounin 
kottiin tuloajoista. Raijalle olj tarttunna purkka peruk-
kii. Vesa olj tarttunna muuten vuan johonnii ossoomat-
ta kertoo ite. Timon housujen avvainketju olj tarttun-
na bussin jakkaraan kiinni ja Timo olj joutunut ajamaan 
vasten tahtoonsa piätepysäkille.
Sairaalaan on myös toimitettu Kerbyyn torilta sekavia 
puhunut keski-ikäinen mies, johonka eppäillään tart-
tuneen Savon murre. Ite oon koittanna olla tarkka-
na tämmösenä aikana; töissä en tarttunnu mihinkään 
asiaan vaikka pyyvettiin.

Martti Kähkönen              
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Karjalaisäetin kirje

Paula myrskyn tuhokohteiden 
selvittely ja korjuu on hyvässä 
vauhdissa, mutta tuhoalueen 
laajuuden vuoksi vain osa 
myrskytuhokohteista on eh-
ditty kartoittaa ja saattaa kor-
juuseen. Myrskytuhoon liitty-
vien metsänkäyttöilmoitusten 
pinta-ala oli 15.9. noin 26 000 
hehtaaria.

Metsäkeskus on tehnyt 
Paula-myrskystä uuden tilan-
nearvion ja siihen perustuen 
Metsäkeskus ei edellytä met-

sälain 14 pykälässä tarkoite-
tun poikkeusluvan hakemis-
ta 28.6. - 31.12. välisenä aikana 
tehtyihin myrskytuhoaluei-
den metsänkäyttöilmoituksiin 
Pudasjärven, Taivalkosken, 
Kuusamon, Utajärven, Vaalan, 
Puolangan ja Suomussalmen 
kuntien alueella, ellei kyseessä 
ole metsälaissa tarkoitettu eri-
tyisen tärkeä elinympäristö.

Tällä toimintaohjeella Met-
säkeskus jatkaa 30.9. saakka 
voimassa olevaa ohjeistusta 

myrskytuhopuiden korjuusta 
31.12. saakka.

Hakkuu voidaan aloittaa 
heti metsänkäyttöilmoituk-
sen tekemisen jälkeen. Tämä 
poikkeuksellinen menette-
ly koskee vain 22.6. myrsky-
tuhoalueiden puunkorjuuta, 
jossa korjataan pääasiallisesti 
metsätuhossa kaatunutta, vau-
rioitunutta tai tuhossa kuollut-
ta puuta edellä mainituilla alu-
eilla ja aikarajauksella.

Mikäli puunkorjuu kohdis-

tuu tuhoalueilla metsälain eri-
tyisen arvokkaalle 10 pykälän 
kohteelle tulee poikkeuslupaa 
10 päivän määräajasta poik-
keamiseen hakea.

Metsänkäyttöilmoituksen 
tekemisestä vastaa maanomis-
taja tai hallintaoikeuden tai 
muun erityisoikeuden halti-
ja tai näiden valtuuttama hen-
kilö. 

Jussi Pirhonen
Suomen metsäkeskus 

Paula-myrskyn pahimmilla tuhoalueilla jatketaan 
vapautusta puunkorjuun poikkeusluvasta

Saksalainen kuvausryhmä tutustumassa 
paikalliseen keruukulttuuriin
Pudasjärvellä kuvattiin tors-
taina 16.9. paikallista ke-
ruukulttuuria Münchenistä 
saapuneen Freier TV toimit-
taja- ja tuotantotiimin johdol-
la. He toimivat yhteistyössä 
Enrico Pallazzo Film Gm-
bH:n kanssa, joka on opetus- 
ja kulttuuriohjelmia tuottava 
media. Ohjelmilla on reilut 
1.1. miljoonaa seuraajaa Kes-
ki-Euroopassa. Yhteyshen-
kilönä toimi tuottaja Felix 
Hoch.  

Keruukulttuuri kiinnostaa 
Saksassa monestakin syystä. 
Saksassa syödään suomalai-
sia marjoja paljon, niitä pide-
tään puhtaina ja terveellisinä. 
Saksalaiset eivät voi poimia 
luonnonmarjoja lähimetsis-
tään ja jos voivat, silloin mar-
jat pitää kuumentaa. Lisäksi 
mediassa on ollut artikkeleita 
erikoisesta ansaintamahdolli-
suudesta, jossa luonnonmar-
joja poimitaan koko kesän ja 
poimijat voivat ansaita rahaa.  
Lisäksi esillä on ollut juttuja 
poimintaryhmistä, jotka saa-
puvat Suomeen eri maista. 
Kuvausryhmä halusi tulla te-
kemään dokumenttia kiin-
nostavasta aiheesta. 

Pudasjärven 4H -yhdis-
tyksen toiminnanjohtaja Tii-
na Salonpää kokosi pai-
kallisen poimijaryhmän 
esittelemään keruuta. Ryh-
mässä oli mukana Kaisa 
Kummala, Valtteri Parkkila 
ja Mirva Kirveskari. Yhdis-
tyksen tavoitteena on työl-
listää nuoria ja Satosankarit 
-ohjelman tavoitteena on el-
vyttää keruukulttuuria sekä 
yleensä luonnossa liikkumis-
ta. 

Felix Hoch oli laatinut kä-
sikirjoituksen jokamiesoike-
uksista, marjanpoiminnas-
ta, luonnossa liikkumisesta, 

Tiina Salonpää ja Felix Hoch. Valtteri Parkkila ja kuvaaja Jo.

Tiina Salonpää kokkaa evästä nälkäisille poimijoille. Hänen lisäksi Mats, Mirva Hirvaska-
ri, Kaisa Kummala ja Valtteri Parkkila.

ansaintamahdollisuuksista 
ja suomalaisesta onnellisuu-
desta. Kuvausten edetes-
sä löysimme paljon uusia 
asioita omasta tutusta kult-
tuuristamme. Marjojen tun-
nistaminen sujui hyvin Tii-
na Salonpään opastamana; 
puolukka, juolukka ja mus-
tikka tulivat tutuksi kuvaa-
jille. Luonnossa liikkuminen, 
eväiden syönti, hyvien mar-
japaikkojen etsiminen, tekno-
logia, poiminta, eläinten kat-
selu ja hiljaisuus puhuttivat 
kuvaajia. Kuinka tähän kaik-
keen voi oppia ja voiko tän-
ne tulla jatkossa myös yksit-
täisiä poimijoita? 

Kuvauspäivä huipentui 
marjojen myyntiin. 4H:n os-
topiste valaistiin iltamyöhäl-
lä myyntiä varten ja poimijat 
esittelivät myyntitapahtu-

maa näytösluontoisesti. Var-
sinainen marjasesonki oli jo 
ohi, eikä päivän marjasaa-
lis ollut suuri tällä kertaa. 
Tuottaja ihmetteli marjas-
ta maksettavaa pientä hin-
taa. Saksassa hinta on ehtinyt 
kertaantua hyvinkin isolla 
kertoimella. 

Luonnonvarojen jalos-
taminen on tärkeä osa mo-
nipuolista elinkeinora-

kennettamme. Paikallisen 
jalostamisen myötä työstä 
jää rahaa paikalliseen hyvin-
vointiin. Toimiala elää nyt 
suurta murrosta. Puhtais-
ta elintarvikkeista ja aidoista 
makuelämyksistä on nyt ky-
syntää maailmalla.  

Riikka Tuomivaara 
toimitusjohtaja,  
Pudasjärven Kehitys Oy 

Virkistysuimala Puikkarissa 
alkoi maanantaina 20.9. nor-
maali aukioloajat; maanan-
tai ja keskiviikkona 12-20. 
Tiistai ja torstai 6.15-20, jol-

loin myös aamuisin on 6.45 
vesijumpat. Pitkästä aikaa 
uimahalli on avoinna myös 
viikonloppuisin eli perjan-
tai-sunnuntai 12-18.  HT

Puikkari auki 
normaalisti
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PUDASTORI
KUN HALUAT 

PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI  

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA  PUDASTORILLA.

VUOKRATTAVANA

Pudasjärven 
Urheilijat 

uimajaosto
Uintikisat su 26.9. 

klo 17.00 Puikkarissa. 
Ilmoittautuminen paikan 
päällä ja osallistuminen 

maksutonta.

kuntourHeilu-
jaosto

Tehokävely su 26.9. 
klo 18 Jyrkkäkosken 

Campingin parkkipaikalta. 
Vetäjänä Jimi Parkkinen. 

jaalangan 
vesiosuuskunnan 
vuosikokous 

pe 8.10.2021 
klo 19.00 

Jaalankapirtillä 
(Honkavaarantie 8).

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu! 
Tervetuloa!

Hallitus

Pudasjärven Invalidit ry. 
piti Syyskokouksen perjan-
taina 10.9. Kokouksen kulku 
oli sääntöjen määräämien 
pykälien mukainen. Ko-
kousta veti yhdistyksen pu-
heenjohtaja Ismo Riepula ja 
pöytäkirjan kirjaamisia hoi-
ti yhdistyksen sihteeri Tert-
tu Salmi. 

Syyskokoukselle esitet-
tiin hallituksen laatimat 
toimintasuunnitelma sekä 
tulo- ja menoarvio vuodelle 
2022. Yhdistyksemme Syys-
kokous tekee myös hallituk-
sen henkilövalinnat seuraa-
valle toimikaudelle.

Raimo Åkerlund on il-
moittanut jättävänsä hal-
lituspaikan tämän kauden 
jälkeen. Hänen tilallensa va-
littiin Markku Koivula. Pu-
heenjohtajana jatkaa Ismo 
Riepula ja varapuheenjohta-
jaksi tulevalle kaksivuotis-
kaudeksi tuli valittiin Mai-
ja-Liisa Piri. Hallituksen 
koko tulee pysymään kuu-
tena henkilöä. Edellä mai-
nittujen lisäksi hallitukses-
sa jatkavat Aune Piri, Terttu 
Salmi ja Pirjo Stenius. 

Varajäseniksi uutena va-
littiin Erkki Petäjäkangas ja 
jatkavana Annikki Ylitalo. 

Uusi hallitus valitsee si-
sältään sihteerin sekä mah-
dolliset muut toimihenkilöt. 
Toiminnantarkastajana jat-
kaa Pirkko Päätalo ja hänel-
le varatoiminnantarkastaja-
na Heimo Turunen. Uuden 
hallituksen toimikausi alkaa 
1.1.2022. 

Syyskokouksessa myös 
päätettiin pitää jäsenmaksu 
entisellään, eli 10 euroa vuo-
dessa. Jäsenmaksulaskut tu-
levat Invalidiliiton kautta, 
josta rahat tilitetään omalle 
jäsenyhdistykselle.

Pudasjärvi-lehden lop-
pumisen vuoksi oli päätet-

tävä myös uusi kokouksien 
ilmoitustapa. Ilmoitusten 
ja kokouskutsujen julkai-
sukanavaksi valittiin uusi 
Pudasjärvellä toimintansa 
aloittava ilmaisjakelulehti 
sekä jo tutuksi tullut teksti-
viesti. Loppuvuoden kerho-
päivät sovittiin pidettäväk-
si aina kuukauden toisena 
perjantaina Palvelukeskuk-
sessa, alkaen kello 15.30. 

Kotisivut ovat nyt val-
mistuneet. Niitä voi käydä 
kurkkaamassa osoitteessa 
puinva.fi

Terttu Salmi

Syyskokouksessa uusia henkilövalintoja

Pudasjärven keskustassa, 
osoite Kauppatie 5, 2. kerros.

1 h+k+s 37 m2. 
1 h+ma+kk+s 39 m2. 

Tiedustelut p. 040 172 2265.

oulunkaari.com

Uusi osoite on Hyvän olon keskus Pirtti, Varsitie 1.
Vastaanotto, röntgen, laboratorio, välinehuolto, osastohoito ja toimisto 
muuttavat 27.9. alkavalla viikolla. To-pe 30.9.-1.10. ei ole kiireetöntä vastaan-
ottoa. Päivystys palvelee myös muuttoviikolla. Vältäthän kiireetöntä asiointia ja 
reseptien uusimista muuttoviikolla. Toiminta Pirtissä alkaa ma 4.10.
Hammashuolto toimii Pirtissä (2. kerros) ma 4.10. alkaen.
Mielenterveyspalvelujen vastaanottoa ei ole ke-ma 29.9.-4.10., mutta puhe-
limella voi ottaa yhteyttä joka päivä. Toiminta jatkuu Pirtissä ti 5.10.
Fysio-, toiminta- ja puheterapia ovat suljettuna ma-pe 27.9.-1.10. Toiminta 
jatkuu Pirtissä ma 4.10. Apuvälinelainaamo on auki ma 27.9. klo 12-13 ja 
suljettuna loppuviikon. Kiireellisissä asioissa voi soittaa, 040 120 9453.
Maahanmuutto- ja työttömien terveystarkastukset sekä äitiys- ja lasten-
neuvola ovat suljettuna ke-pe 29.9.-1.10. Toiminta Pirtissä alkaa ma 4.10.
Koronarokotukset ovat ke 29.9. vanhoissa tiloissa.
Sosiaalitoimisto ja perheneuvola ovat suljettuina to–pe 30.9.–1.10. Per-
hekeskus ja sosiaalipalvelut palvelevat Pirtissä (2. kerros) ma 4.10. alkaen. 
Asiointi ajanvarauksella. Ilmoittautuminen saapumisesta sähköisesti Kela-kor-
tilla ilmoittautumispäätteellä. Myös muuton aikana Oulunkaaren seudullinen 
palveluohjaus 08 5875 5010 palvelee klo 9–15. Kiireellisissä asioissa yhteys 
sosiaalipäivystykseen 08 5875 6888 klo 8–16.
Kehitysvammaisten asumispalvelut: Pe 1.10. Kaisla-tukiasumisen ohjaus 
muuttaa Hirsihovin kerrostaloon (Oikopolku 2 as 3, 2. kerros).

Pudasjärven terveys- ja 
sosiaalipalvelut muuttavat

Tuvan täydeltä väkeä Sammakoisella

Olvassuon Sammakoisel-
la vietettiin uuden päivätu-
van avajaisia lauantaina 18.9. 
Metsähallituksen luontopal-
velut oli järjestänyt tuvalle 
kahvi- ja pullatarjoilun sekä 
lintuopastusta tuvan lähei-
syydessä sijaitsevalla lintu-
tornilla. Lintuoppaana toimi 
Joni Partanen Liminganlah-
den luontokeskuksesta. Tor-

nissa pääsi kokeilemaan 
lintujen bongausta kauko-
putkella ja kiikareilla. Vaikka 
suurin osa siivekkäistä olikin 
muuttanut jo etelään, nähtiin 
Sammakkosuolla päivän ai-
kana mm. joutsenia, hanhia, 
taivaanvuohia ja tikkoja.

Suurin osa tapahtuman 
kävijöistä oli vieraillut Sam-
makoisella ja luontopolulla 

aiemminkin, mutta olipa mu-
kana myös muutamia ensi-
kertalaisia. Tupa sai päivän 
aikana paljon kehuja. Varsin-
kin tuvan suurista ikkunoista 
ja ovista tulvivaa päivänvaloa 
sekä tuvan tilavuutta ihastel-
tiin. Sammakoisen tupa on 
Metsähallituksen ylläpitämä 
päivätupa. Päivätuvat on tar-
koitettu kaikkien retkeilijöi-

den vapaaseen käyttöön eli 
ne ovat aina avoinna. Päivä-
tupia ei ole tarkoitettu yöpy-
miseen, vaan sitä varten on 
erikseen autiotupia. Samma-
koisen päivätuvan pihapiiris-
tä löytyy myös liiteri ja huus-
si, jotka ovat huollon piirissä.

Sonja Härkönen /  
Metsähallitus

Tuvan penkit täyttyivät iloisista tapahtumakävijöistä. 
Joni Partanen (oikealla) kertoi kävijöille linnuista ja niiden 
bongaamisesta Sammakoisen lintutornilla. 

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputori-
myynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / 
vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. 
numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi 
tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muis-
tathan ilmoittaa yhteystietosi ja henkilötunnuksesi laskutusta varten.

Pienpetorautoja 
tarvitaan edelleen 

– karhujen ruokinta 
lopetettava

Luonnonsuojeluliitto on 
vaatinut pienpetorauto-
jen täyskieltoa. Ministeri 
Jari Leppä tyrmää ajatuk-
sen ja on julkisuudessa to-
dennut, että tarvitsemme 
pienpetoraudat. Kiellos-
ta vaatimukset ovat läh-
teneet, kun ainakin kak-
si karhua on tänä kesänä 
haavoittanut itsensä met-
sästyksessä käytettäviin 
pienpetorautoihin. Maa- 
ja metsätalousministe-
ri Jari Lepän mielestä on 
syytä selvittää, voidaanko 
pienpetorautojen haittoja 
vähentää.

Ministeri Leppä on ai-
van oikeassa siinä, että 
pienpetorautoja tarvi-
taan varsinkin vierasla-
jien poistamiseen. Rau-
takiellolla poistettaisiin 
vain seuraus ei varsinai-
nen juurisyy, minkä vuok-
si karhut uskaltavat men-
nä penkomaan pyydyksiä.

Tämän hetken tilanne 
on se, että itärajan kuvaus-
kojuilla ihmisten oma toi-
minta aiheuttaa karhujen 
kesyyntymisen sekä tot-
tumisen ihmisten hajuun. 
Rautapyyntiä pienpeto-
jen osalta on ollut aina. Jos 
80-90 luvulla asetti pien-
petoraudat pyyntiin, niin 
karhu kiersi ne vähintään 
kilometrin päästä.

Jos tuota kuvauskoju-
toimintaa ei saada loppu-
maan kaikenlaiset ongel-
mat varsinkin karhujen 
osalta tulevat kasvamaan. 
Jäteroskikset tulevat näyt-
telemään suurta osaa siinä 
näytelmässä ja seuraavak-

si on autojen sisällä oleva 
ruoka, kuten jo nähdään 
Pohjois-Amerikasta pyö-
rivillä YouTube videoil-
la, joissa karhut avaavat 
itse auton ovia ja syövät 
kaiken autosta löytyvän 
evään.

Karhujen ruokinta ei 
voi olla vaikuttamatta 
myöskin karhujen geeni-
perimään ja ”laadulliseen” 
kehitykseen. Ruokinnal-
la nostetaan ylös sellaisia 
yksilöitä, jotka eivät vält-
tämättä luonnon omas-
sa raadollisessa kiertoku-
lussa selviäisi. Luonto itse 
kyllä pitää karhukannan 
terveenä, mutta ihmisten 
oma toiminta laittaa biolo-
gian sekaisin.

Jos haluamme oikeas-
ti estää roskisten ja pien-
petorautojen penkomisen 
karhujen osalta, on kar-
hujen ruokinta lopetet-
tava. Lyhyellä oppimää-
rällä päästää ongelmasta, 
jos ruokintakiellon pe-
rään sallitaan karhujen 
haaskametsästys yhdeksi 
syksyksi. Näiden toimien 
jälkeen roskalaatikot py-
syvät pytyssä ja laatikko-
raudassa on minkki eikä 
karhu. Riistakeskus jul-
kaisee joka kevät tiedot-
teen, jossa kehoittaan ole-
maan ruokkimatta karhua 
ja tämä on varsin ristirii-
dassa kuvauskojubisnek-
sen kanssa.

Mika Timonen
Puheenjohtaja, 
Pudasjärven 
Riistanhoitoyhdistys 

Ravintola avoinna.
Tervetuloa!

SIURUAN TYÖVÄENTALO 
- Kylätalolla Siuruantie 2941 

la 25.9.2021 klo 21-01

Renne & 
Aliset duo

Liput 15€, käteinen. Taksi päivystää talolla 0400 688 056

Maakunnan mestariviihdyttäjät
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Kirpputoritapahtuma Sarapirtillä
Sarapirtillä järjestettiin kirp-
putoritapahtuma lauantai-
na 18.9 ja samalla haluttiin 
kokemuksia, olisiko tällai-
selle tarvetta myös sivu-
kylällä muulloinkin kuin 

Vattumarkkinoiden yhtey-
dessä. Kahvila oli avoinna 
ja ulkona grillissä paistettiin 
makkaraa ja muurinpohja 
lettuja. 

Myyjiä saapui yllättävän 

Käsityömestari Kauko Juutinen oli asettanut myyntipis-
teensä ulos Sarapirin seinän viereen. Muurinpohjalettujakin oli tarjolla. Sarapirtti täyttyi myyjistä ja ostajista.

paljon ja myyjät sekä kävi-
jät toivoivat, että tällaisia 
tapahtumia järjestettäisiin 
useamminkin. Suunnitel-
missa onkin, että kirpparita-

pahtuma järjestetään uudes-
taan joulukuussa ja myös 
käsitöiden tekijöitä saapui-
si esittelemään omia tuottei-
ta. TK 

Pohjois-Pohjanmaan liitto ra-
hoittaa Alueiden kestävän kas-
vun ja elinvoiman tukeminen 
(AKKE) -määrärahasta Syöt-
teen matkailualueen Master 
Pian ja investointisuunnitel-
ma -hanketta. Hakijana oli Pu-
dasjärven kehitys Oy ja myön-
netty summa on 35 000 euroa. 
Kokonaiskustannukset ovat 50 
000 euroa. 

Pudasjärven Kehitys Oy 
on valmistellut yhdessä yrit-
täjien, matkailuyhdistyksen 
ja matkailutoimijoiden kans-
sa työkalun, jolla vahviste-
taan alueen matkailua. Syöt-
teen matkailualeen Master 
Plan ja investointisuunnitelma 

-hankkeen tavoitteena on saa-
da alueelle kehittämistä ohjaa-
va kokonaissuunnitelma, joka 
toteutetaan yhteisten työpa-
jojen avulla. Työpajojen myö-
tä alueen toimijoilta saadaan 
tietoa yhteisistä tavoitteista, 
tarvittavista toimenpiteistä, 
tavoitteita tukevista kehittä-
mishankkeista sekä keskeisis-
tä investoinneista vuosille 
2021-2027.  Matkailutoimijat 
ovat nostaneet suunnitteluvai-
heessa esille seuraavia asioita. 

Kylien tapahtumat 
matkailijoiden tietoon
Matkailualueen yhteinen 
tavoitetila ohjaa yritysten 

ja kaupungin investointeja, 
tiedolla johtaminen alueen 
käyttöön - tilastojen hyö-
dyntäminen kaikissa toi-
missa, kestävän matkailun 
ja vastuullisuuden nosta-
minen mm. Sustainable 
Travel Finland –ohjelman 
kautta, tunnistetaan uusien 
palveluiden tarve mm., ko-
kous- ja kongressipalvelut 
sekä tapahtumatuotanto ja 
löydetään niille tekijät.

Hyödynnetään Oulun 
valintaa Kulttuuripääkau-
pungiksi 2026, huolehdi-
taan ammattitaitoisen työ-
voiman saatavuudesta ja 
osaamisen kehittämisestä, 

kaavoitus ennakoi alueen 
kasvutarpeita, nostetaan 
paikallinen puhdas ravin-
to osaksi matkailun veto-
voimaisuutta, huolehdi-
taan uusiutuvan energian 
lähteiden saatavuudesta ja 
käytöstä. 

Otetaan alueella ja 
alueesta tapahtuva vies-
tintä tarkemmin huo-
mioon mm. viestinnän 
sisällöissä vastuullisuus-
viestintää unohtamatta, 
huomioidaan luonto ja hy-
vinvointimatkailun eko-
systeemi - yhdessä kas-
vaminen, hyödynnetään 
olemassa olevia Pudasjär-

ven kylien paikallisia ta-
pahtumia tuomalla ne pa-
remmin matkailijoiden 
tietoon sekä kannustamme 
kylätoimijoita päiväkohtei-
den tuotteistamisessa. 

Seuraava  
vaihekin alkaa  
edetä
Syötteen matkailualueen 
Master Plan ja investointi-
suunnitelman vaikutuksis-
ta alueen seuraava kehitys-
vaihe saadaan etenemään 
oikea-aikaisesti ja suunni-
telmallisesti kaikkien toi-
mijoiden kanssa. Yrityk-

set, kaupunki, kylät ja 
sidosryhmät pystyvät en-
nakoimaan tarvittavat toi-
menpiteet ja pystyvät rea-
goimaan kasvun vaatimiin 
toimenpiteisiin. Rahoittajat 
saavat hyvän kuvan mat-
kailualueen yritysten in-
vestointitarpeista ja yrit-
täjät saavat investoinnit 
käyntiin. Jukka Koutanie-
mi, matkailun yrityskehit-
täjä toimii hankkeen yhte-
yshenkilönä. 

Riikka Tuomivaara, 
toimitusjohtaja 
Pudasjärven Kehitys Oy

Matkailun tueksi valmisteltu Master Plan on saanut rahoituksen

Yhdistys juhlii järjestön 
100-vuotis- ja yhdistyksen 
omaa 95-vuotista toimintaan-
sa Lasten kekkereillä Hirsi-
kampuksen pihalla sunnun-
taina 3.10.

Valtakunnallinen Man-
nerheimin lastensuojeluliitto 
täytti viime vuonna 100 vuot-
ta ja Pudasjärven yhdistys 95 
vuotta. Koronan vuoksi juh-
lia siirrettiin tähän syksyyn. 
Pudasjärven yhdistys järjes-
tää muiden yhdistysten ta-
voin juhlapäivän lokakuun 
puolella.

- Sunnuntaina 3.10. on nyt 
virallinen juhlapäivä, jolloin 
juhlitaan valtakunnallisesti-
kin suurten lasten kekkerei-
den merkeissä. Pudasjärven 
juhlat pidetään Hirsikampuk-
sen pihalla herkuttelujen ja te-
kemisten merkeissä. Paikalle 
tulevat myös Pikku Kakkoses-
ta lapsille tutut liikennepuis-
topoliisit Maltti ja Valtti, yh-
distyksen puheenjohtaja Hely 
Forsberg-Moilanen kertoi.

MLL on Forsberg-Moila-
sen mukaan luotettava, arjes-
sa ja ajassa elävä järjestö. Se 
toimii asiantuntijana, kehit-
täjänä ja vaikuttajana. Se ko-
rostaa inhimillisyyttä, yhteis-

MLL Pudasjärven yhdistys lapsiperheiden asialla 
vastuuta, yhdenvertaisuutta 
ja iloa lapsesta, hän mainitsi 
ja jatkoi: 

- Toiminnan lähtökohtana 
on lapsen ja lapsuuden arvos-
tus. Jokaisella lapsella tulisi 
olla hyvä, onnellinen ja tur-
vallinen lapsuus. Tarkoitukse-
na on lisätä vanhemmuuden 
ja perheiden tukea sekä kas-
vatustyön arvostusta yhteis-
kunnassa. 

Pudasjärven yhdistys jär-
jestää lapsiperheille suunnat-
tuja tapahtumapäiviä ja on 
mukana erilaisissa tempauk-
sissa. Vuosien saatossa on ol-
lut monenlaista toimintaa, 
jotka ovat ajan mukana muut-
tuneet, ja joistakin on jouduttu 
luopumaan, mm. muskaritoi-
mintaa 1 - 3-vuotiaille lapsille 
on ollut tarjolla, perhekahvi-
la, Kuperkeikkakerho ja tur-
vakaukaloiden vuokraamis-
ta. Viime vuosina perinteisiksi 
tapahtumiksi ovat muovautu-
neet lasten venetsialaiset, Lap-
simessut ja Turun Linnateatte-
rin lasten teatteriesitys. 

Tapahtumia ja  
tempauksia
- Reilun kymmenen vuo-
den ajan olemme toteut-

taneet yhdessä LähiTapi-
olan kanssa Pudasjärvellä 
Joulupuu-keräyksen, johon 
yksityishenkilöt ja yhteis-
työtahot voivat lahjoittaa 
lahjoja vähävaraisten per-
heiden lapsille. Olemme tä-
näkin vuonna myös mukana 
Hyvä joulumieli -kampan-
jassa, jossa yhdistyksen ni-
missä voimme jakaa 39 os-
tolahjakorttia paikallisille 
vähävaraisille lapsiperheil-
le. 

Tälle vuodelle herätettiin 
uudelleen vauvalahjatoi-
minta eli yhdistys lahjoittaa 
jokaiselle tänä vuonna syn-
tyneelle pudasjärveläiselle 
vauvalle vauvalahjan, jon-
ka toimittavat perheille äi-
tiys- ja lastenneuvolan ter-
veydenhoitajat. Yhdistys on 
teettänyt vauvalahjaa var-
ten kypärälakkeja. Lahjan 
mukana kypärälakin lisäk-
si on onnittelukortti paikal-
lisyhdistyksen hallitukselta, 
MLL:n heijastin, tietoa yh-
distyksestä ja vaippoja vas-
tasyntyneelle. Olemme täk-
si vuodeksi varanneet sata 
vauvalahjaa, Hely Fors-
berg-Moilanen kertoi.

Kesäkuussa on ollut use-

ana vuonna ohjattua leik-
kipuistotoimintaa, johon 
on voitu palkata ohjaajik-
si nuoria kahdeksi viikok-
si Osuuspankin Kesäduuni 
OP:n piikkiin –kampanjan 
avulla. MLL:n alaista toi-
mintaa on myös yläkoulun 
tukioppilas- ja lukion tutori-
toiminta. Yhdistys on tuke-
nut tukioppilaita mm. hank-
kimalla heille hupparit ja 
huomioliivit. Tukari- ja tu-
tor-oppilaat järjestävät aika 

ajoin teemapäiviä toisille 
oppilaille. Yhdistys toivoi-
si yhteistyön tukioppilaiden 
kanssa olevan vastavuorois-
ta eli tukioppilailta saatai-
siin apukäsiä tarvittaessa 
esimerkiksi yhdistyksen ta-
pahtumiin.

-Toivoisimme lisää jäse-
niä ja auttavia käsipareja va-
paaehtoistoimintaan, joten 
otamme mielellämme vas-
taan vinkkejä ja apua esi-
merkiksi juuri tapahtumien 

järjestämiseen. Mitä enem-
män on toiminnassa muka-
na aktiivisia, sitä paremmin 
pystymme vastaamaan lap-
siperheiden toiveisiin. Jäse-
niä yhdistyksessämme on 
tällä hetkellä satakunta hen-
kilöä, jotka ovat pääasiassa 
lapsiperheiden äitejä ja lap-
sia.

Rauni Räisänen

MLL on toteuttanut vuosien ajan yhdessä LähiTapiolan kanssa Joulupuu-keräyksen, jo-
hon on otettu vastaan lahjoja vähävaraisten perheiden lapsille. 
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Lakarin koululle suunnitellaan peruskorjausta
Pudasjärven kaupungin-
hallitus päätti keskiviikon 
15.9. kokouksessaan käyn-
nistää investointiohjelmas-
sa kuvatun Lakarin koulun 
peruskorjauksen KVS suun-
nittelun suunnitteluvaiheel-
la 1. Peruskorjauksen KVS 
suunnittelijaksi valittiin Si-
towise Oy:n. Päätettiin esit-
tää kaupunginvaltuustolle 
peruskorjauksen investoin-
timäärärahan varaamista 
talousarviovuodelle 2022 ja 
suunnitelmavuosille 2023 ja 
2024.

Syötteen koulu
Kesän kuluessa Syötteen 
koululle on edelleen ilmoit-
tautunut lisää oppilaita. Tä-
mänhetkinen oppilasmäärä 
koulussa on 17. Nykyisel-
lä oppilasmäärällä toimin-
nan järjestäminen yhden ko-
koaikaisen opettajan toimin 
on liki mahdotonta siten, 
että kaikki opetussuunnitel-
man tavoitteet täyttyisivät. 
Koska tällä hetkellä saata-

villa olevan tiedon mukaan 
muilta kouluilta ei ole tun-
tikehystä Syötteelle siirret-
tävissä, edellyttäisi siirty-
minen kahteen opettajaan. 
Päätettiin myöntää Syötteen 
koululle 24 tuntia aikaisem-
min myönnetyn tuntikehyk-
sen lisäksi oppilasmäärän li-
sääntymisestä johtuen.

Esikoulu jatkuu  
Pikku Piitun tiloissa
Elokuussa lakkautuneen 
Touhula päiväkodin toimin-
nalle ei Pudasjärvellä ole 
löytynyt yksityistä toimin-
nan jatkajaa, joten päiväko-
tia päätettiin jatkaa kaupun-
gin toimesta. Neuvotteluja 
on käyty Finland Infrastruc-
ture Properties II Oy:n edus-
tajien kanssa nykyisen Tou-
hula-päiväkodin kiinteistön 
vuokraamisesta. Kaupun-
ginhallituksen kokouksessa 
24.08. hyväksyttiin periaa-
te, että liikkeenluovutuksen 
jälkeen varhaiskasvatus-
toiminta jatkuu Kiinteistö 

Oy Pudasjärven Pikku Pii-
tun tiloissa. Kaupungin-
hallitus päätti valtuuttaa 
kaupunginjohtajan allekir-
joittamaan vuokrasopimuk-
sen.

Villenpirtti
Päätettiin hankkia Villen-
pirtin autiotupa Metsähal-
litukselta 4000 euron osto-
hinnalla. Hankinta katetaan 
liikuntapaikkojen käyttöta-
lousmäärärahojen kustan-
nuspaikalta. Valtuutettiin 
maankäyttöinsinöörin te-
kemään Metsähallituksen 
kanssa 10 vuoden maan-
vuokrasopimus maapohjan 
vuokrauksesta yleiseen ret-
keilykäyttöön.

Kadunpitopäätöksiä
Kaupungin ja Pohjois-Poh-
janmaan ELY -keskuksen 
yhteishanke valtatien 20 
sekä maanteiden 18775 ja 
18777 tie- ja liittymäjärjeste-
lyt Kurenalan kohdalla val-
mistuu kuluvan syyskuun 

loppuun mennessä. Han-
ketta aloitettaessa kaupun-
ginhallitus päätti ottaa pe-
ruskunnostuksen jälkeen 
kunnossapidettäväkseen 
ely –keskuksen aikaisem-
min hallinnoimat Varsitien, 
Ramppitien ja osan Tuotan-
totietä. Varsitien alkuosa 
välillä vt 20 – Rimmintie on 
asemakaavan muutoksessa 
muuttunut Koillisväyläksi. 
Pudasjärven kaupunki on 
samanaikaisesti toteuttanut 
hankekokonaisuuteen liit-
tyen kokonaan tai osittain 
uusina katulinjauksina Pil-
liahontien, Lämpötien, Rim-
mintien ja Naamangantien 
rakentamisen. Päätettiin 
tehdä kadunpitopäätös Var-
sitie, Koillisväylä, Tuotanto-
tie, Ramppitie, Pilliahontie, 
Lämpötie, Rimmintie, Juko-
lantie ja Naamangantie.

Väyläverkosta  
lausunto
Väyläviraston tie-
toon perustuva ehdo-

tus rata-, maantie- ja 
vesiväylähankkeiden toteut-
tamisesta ja niiden vaikutuk-
sista. Investointiohjelmaa 
hyödynnetään mm. talousar-
vioesityksen valmistelussa. 
Investointiohjelma sisältää 
isoja kehittämishankkeita, 
isoja peruskorjaushankkei-
ta ja hankekokonaisuuksia 
sekä pienempiä parantamis-
hankkeita. Annettiin lau-
sunto valtion väyläverkon 
investointiohjelmasta vuo-
sille 2022-2029. 

Nimityksiä
Osallisuudella työkykyä - 
hankkeen ohjausryhmään 
nimettiin kaupungin edus-
tajaksi Marja Lantto. Han-
ke on käynnistynyt 1.7.2020. 
VAHVAKSI -hankkeen oh-
jausryhmään nimettiin Jor-
ma Kouva. Kulttuurisuun-
nittelija Birgit Tolonen 
nimettiin Kajaanin kaupun-
ginteatterin alueteatterineu-
vottelukunnan edustajaksi 
valtuustokaudelle 2021–

2025. 

Hulhavanahon kaava
Päätettiin hyväksyä Hul-
havanahon kaavaehdotus 
ja asettaa se nähtäville sekä 
pyytää siitä tarvittavat lau-
sunnot.

Yksityistieasia
Vastineet annettiin kahteen 
yksityistien avustuspäätök-
sen oikaisuvaatimuksiin. 
Oikaisuvaatimukset hylät-
tiin, koska ne ei täytä kau-
pungin yksityistiekäytäntö-
jen mukaisia avustusehtoja.

Valitukseen lausunto
Markkinaoikeudessa on ol-
lut vireillä valitus Pudas-
järven Hyvän Olon keskuk-
sen välinehuollon laitteiden 
hankinnasta. Keskusteltiin 
asiasta ja päätökseksi tuli, 
että kaupunki päätti tyytyä 
markkinaoikeuden päätök-
seen.

Pudasjärvi-lehti

Poromies tanssitti Pintamolla

Pintamolla oli lauantai-
na 18.9. viidennen kerran 
Rykimätanssit, tanssittaja-
na poromies Eero Magga. 
Ilta alkoi valssilla Rantakoi-
vun alla ja päättyi Inarin-
järvi-valssiin, jonka Magga 
lauloi saamen kielellä. Tans-
seihin oli saapunut noin 130 
lipun ostajaa, jota tanssitoi-

minnan vetäjä Paavo Ho-
lappa piti erittäin hyvänä. 
Tämä oli omalta osaltaan 
varmistamassa, että tans-
sitoiminta jatkuu jouluun 
saakka joka toinen lauantai. 
Myös loppiaisena on tanssit 
sekä ensi vuonna joka toi-
nen viikko.  

Hirviliiterissä oli ka-

raokea, jossa karaokeisäntä-
nä toimi Jesse Huitsi. Tans-
seihin oli linja-autokuljetus 
Pudasjärveltä. Vatsan näyt-
teeksi oli tarjolla Katri Yli-
talon reseptillä valmistettua 
porotortillaa salaatin kera. 
Ruoka sai yleisöltä myön-
teistä palautetta. 

Ennen puolta yötä pal-

Tanssimusiikista vastasivat Matti Waenerberg koskettimet ja saksofoni, illan solisti Eero 
Magga ja Marko Hannula harmonikka ja laulu. 

Pintamolla olivat ensimmäistä kertaa tansseissa Keski-Suomesta Syötteelle saapunees-
ta Eläkeliiton ryhmästä tanssin ystäviä. He antoivat kiitosta, että löytyi tanssipaikka Syöt-
teen läheltä. 

Jätkän kynttilät tien varressa toivottivat tanssijat tervetulleeksi. Taustalla Pintamon kylä-
talo iltavalaistuksessa. 

Esa Huovinen ojensi pintamolaista lähiruokaa sisältävän 
tuotekassin Maaria Arstela-Kokolle ja Antti Kokolle, jotka 
olivat pysähtyneet Pintamolle matkalla pohjoiseen.

Rykimätansseissa tarvittiin tavallista enemmän talkooväkeä, joista otettiin yhteiskuva 
juuri ennen tanssien alkamista. Aktiivi talkoolainen Ari Blomster puuttuu kuvasta. 

kittiin yllätyksenä Esa Huo-
visen kokoamalla Pintamon 
lähiruokakassilla määrätyllä 
hetkellä lähimpänä lattiaan 
etukäteen merkattua koh-
taa ollut tanssipari. He oli-
vat Antti Kokko ja Maaria 
Arstela-Kokko Lahdesta. He 
kertoivat pysähtyneensä yö-
pymään asuntoautolla Pin-
tamon Campingille matkal-
la pohjoiseen. 

Seuraavat tanssit ovat 
lauantaina 2.10, esiintyjänä 
Timo Puurunen & Nelituuli. 


