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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Perhemarket 
avautuu kausi- ja
taloustavaroiden 

tyhjennysmyynnillä s. 3

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 28.9.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Suora yhteys pankkiisi
Alatalo Riikka,  
rahoitus  010 257 1935
Korteslahti Sari, 
rahoitus 010 257 1929
Luukkonen Tuija, 
rahoitus 010 257 1933

Ivola Jonne, 
yritysrahoitus 010 257 1922

Isopahkala Klemens, 
sijoitus 010 257 1926
Tyni Anna-Riikka, 
sijoitus 010 257 1925

Löppönen Seppo, 
vakuutus 050 560 2581
Ylitalo Mikko, 
vakuutus 050 394 9707

Pertti Purola, 
toimitusjohtaja 010 257 1920
Mikko Kähkönen, 
myyntijohtaja 010 257 1921

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

-20%

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

Texline on tekstiilipohjainen vinyylimatto, 
joka on nopea ja helppo asentaa, helppo 
ylläpitää ja miellyttävä käyttää. Asennus 

onnistuu yleensä irtoasennuksena ja ilman 
aluslattian valmisteluita.

NYT KAIKKI VARASTOSSA 
OLEVAT GERFLORIN 

VINYYLIMATOT JA 
KOSTEANTILANMATOT

100

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 3.10., ke 10.10. ja ke 31.10. 

Kauppatie 1 L 3 Pudasjärvi (samassa talossa Apteekki).

LÄÄKÄRIASEMA 

MEDIPUDAS 

Medipudaksen hinta 
vuosimaksu 
59 €/henkilö

OTA YHTEYTTÄ
Tarja Hiltunen
p. 044 728 7722
tarja.hiltunen@medipudas.fi

www.medipudas.fi

AUKIOLOAJAT: 
ma-pe 9-16.30  

TYÖTERVEYSHUOLTO
• Hoitoonpääsy on nopeaa

• Hoito on tehokasta

• Kaikille edullista

• Sujuva ja nopea  
työterveyshuolto säästää 
aikaa ja rahaa

• Työterveyshuollon  
järjestämisvelvollisuus 
koskee kaikkia työantajia

”Työterveyshuolto 

räätälöidään yksilöllisesti 

yrityksen tarpeisiin”

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET p. 050 347 0261
 Kurentie 24, Pudasjärvi 

PÄIVI JUNNA
kuntohoitaja/hieroja 

30 v. työkoke-
muksella

-  Hieronta
-  Lämpöhoidot  

(savipintalämpö ja 
parafiinihoito)

-   Kotikäynnit  
Kureanalla ja 
myös ilta-aikoja

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

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

Talvi tulee! 
Kysy ennakkotarjousta Talvirenkaista!

P. (08) 823 023. Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi
KAAMOS LÄHESTYY...

Selätä harmaus 
HIUSTEN 

VÄRILOISTOLLA!

TEHTAANMYYMÄLÄ

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. 
puh. 040 683 3496. www.kylmanen.fi

295
ERÄ!  HAUKKU 100% 

HIRVEN JAUHELIHA 1 kg

249
kpl

HAUKKU POROHERKKU 
MAKKARA 500 g 

norm. 5,90 
kpl 11,80€/kg 

249
pkt

PORORYYNÄRI 400 g

199
pkt

HERKKUNAKKI 240 g

8,29€/kg  

6,23€/kg  

690
pkt

HERKKU
GRILLIMAKKARA 1,5 kg

4,60€/kg  

5,90€/kg  

-50%
kpl

4,89€/kg  

KYLMÄSEN OMAA MAKKARAA
VALMISTETTU SODANKYLÄSSÄ

PERÄKÄRRYKIRPPIS 
PE 5.10. alk. klo 9.00

Ilmoittautumiset viim. 4.10. Hannu Timonen 
040 743 7866, paikkamaksu 10€

TILAVIA KOTIMAISIA JALKINEITA!
NAISTEN JA MIESTEN KÄVELYKENKIÄ

LOPPUUNMYYNTI!
KAIKKI POIS -10–70%

• Syyskenkiä 
• Aco-terveyskengät 
• Erikoistilavia kenkiä
• Avokkaita 
• Joustovenykekenkiä 
• Tanssikenkiä
• Talvikenkiä
• Ortokenkiä 
• Työ- ja terveyssandaaleja
• Kumisaappaita, työkenkiä ym.

Sievi, Ajavat, Pomar ym...

VAIN TIISTAINA 2.10. klo 10–16
Pudasjärvi Kauppatie 5 (Hotelli Kurenkosken vieressä) Tervetuloa!

www.utacon.fi

"
OSTETAAN

METALLIROMUA

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Maksamme reilun korvauksen 
yli 1000 kilon eristä.

Noudamme veloituksetta myös 
pienemmät erät.

Nopea nouto ja nopea maksu.

"

Lauantaina 6.10.2018 klo 14 alkaa 
RUSKATONNI-KÄVELY 

Hirvaskosken koulun maastossa. 
Matkan pituuden voi itse valita.
Kerätään yhdessä kilometrejä 

sunnuntaihin 7.10. klo 14 saakka. 

Johtokunta

Toivotamme kaikki tervetulleeksi 
viettämään SoVe:n synttäreitä!

50SOTKAJÄRVEN VETO 
50 VUOTTA

Vietämme juhlaa yhdessä liikkuen. 

Tämän jälkeen koulun pihalla on erilaisia 
toimintapisteitä kaikenikäisille. Tarjolla lohikeittoa 

soppatykistä sekä jälkiruokakahvit.

Kaikki 50 km kävelleet palkitaan juhlakynttilällä. 
Lapsille pieni osallistumispalkinto. 

Tapahtumaan osallistuneiden kesken arvontaa.
Ei osallistumismaksua. 

www.pudasjarvilehti.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu seurakuntakodissa su 30.9. kello 10, Valtte-
ri Laitila, Keijo Piirainen. Lapset saavat halutessaan pukeu-
tua enkelipukuun. Messu on katsottavissa suorana videolä-
hetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta.  Kirkkokahvit.

Kuorot: kirkkokuoro to 4.10. kello 18, Vox Margarita ke 
3.10. kello 18,  eläkeläisten musiikkipiiri ke 3.10. kello 13.

Raamattupiiri seurakuntakodin kokoushuoneessa to 4.10. 
kello 18.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 1.10. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin  kel-
lo 10-13.

Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 1.10. kello 11.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 4.10. kello 17.

Perhekerhot maanantaisin kello 17-19 ja keskiviikkoisin 
klo 10-13 seurakuntakodilla. 

Ulkoiluperhekerho, makkaran paistoa, ke 3.10. kello 10-
13 Liepeen väentuvassa.

Toimintasuunnittelun työpajailta ti 2.10. kello 18 seura-
kuntakodilla. Tervetuloa ideoimaan vuoden 2019 toimin-
taa yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kans-
sa!

Lapsiparkki maanantaisin kello 13-15 ja perjantaisin kel-
lo 9.30-12 seurakuntakodilla. Parkkiin voivat tulla 1-5-vuo-
tiaat. Lapsille oma välipala ja juoma mukaan. Parkkia ei 
pe 28.9. Ilmoittautumiset lastenohjaajille (ma kello 12-
16, muina arkipäivinä kello 8-16) Heli Tauriainen 040 868 
4730, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, Kerttu Luokkanen 
040 586 1217.

Kirkkoherranvirasto ja seurakunnan toimistot suljettu-
na pe 28.9.

Virsi-ilta Kurvilla, Rantalantörmäntie 30, su 30.9. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Käsityöilta Sarakylässä Iivari Jurmul-
la  pe 28.9. kello 19.  Seurat Kurenalan ry:llä su 30.9. kello 
16 (Urpo Illikainen, Iivari Jurmu).

Kastettu: Väinö Kalervo Juhani Honkanen, Amanda Kris-
tiina Honkanen.

Haudattu: Antti Jaakko Erkkilä  81 v.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: 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  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/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
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
050 439 9963
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Ei suorittamispakkoa
Mark. 2:18-22: ”Johanneksen opetuslapset 
ja fariseukset paastosivat. Jeesukselta tultiin 
kysymään: ”Miksi sinun opetuslapsesi eivät 
paastoa, kun kerran Johanneksen opetuslap-
set ja fariseusten opetuslapset paastoavat?” 
Jeesus vastasi: ”Eivät kai häävieraat voi paas-
tota silloin, kun sulhanen vielä on heidän 
kanssaan! Niin kauan kuin sulhanen on hei-
dän joukossaan, he eivät voi paastota. Vielä 
tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja 
silloin, sinä päivänä he paastoavat. Ei kukaan 
ompele kutistamattomasta kankaasta paik-
kaa vanhaan viittaan. Silloinhan vanha vaate 
repeää uuden paikan vierestä ja reikä on en-
tistä pahempi. Eikä kukaan laske uutta viiniä 
vanhoihin leileihin. Silloinhan viini rikkoo ne ja 
sekä viini että leilit menevät hukkaan. Ei, uusi 
viini on laskettava uusiin leileihin.”

Aloitin uutena työntekijänä Pudasjär-
ven seurakunnassa 1.8. Tämä on ensim-
mäinen työpaikkani valmistuneena nuo-
risotyönohjaajana. Muutto Helsingistä 
Pudasjärvelle oli melkoinen: pitkä matka, 
taakse jäivät ystävät, edessä uusi ympäris-
tö, työpaikka ja työtoverit. Olen viihtynyt 
hyvin nämä ensimmäiset kuukaudet, mi-

nut on otettu hyvin vastaan. Kiitos siitä!
Itseäni hymyilytti tämä evankeliumi-

teksti. Teksti toi elävästi mieleen omat 
kysymykseni siitä, miten eri tavalla asioi-
ta tehdään Pudasjärvellä, kuin esimerkik-
si kotikaupungissani Seinäjoella. Farise-
uksetkin kyselevät tässä kohdassa, että 
mikseivät opetuslapset paastoa, niin kuin 
muutkin? Fariseusten kysymys on loppu-
jen lopuksi inhimillinen, vaikka he yritti-
vät testata Jeesusta nokkelilla kysymyk-
sillä. Ihmisillä on taipumus kyseenalaistaa, 
jos näkevät vääryyttä tai virheitä toisten 
toiminnassa. 

Jeesus osoittaa olevansa järjen mies 
ja kertoo, mikseivät opetuslapset paas-
toa. Hän osoittaa, ettei ole tullut luomaan 
uutta uskontoa. Omalla toiminnallaan ja 
esimerkillään Jeesus muokkasi Jumalan 
antamia ohjeita ja lakeja. Jeesuksen ansi-
osta meidän ei tarvitse noudattaa van-
hoja tapoja orjallisesti, vaan meillä on va-
paus tehdä asioita. Jeesus puolustaa tässä 
kohdassa opetuslapsiaan kolmella esimer-
killä: Häävierailla, kankaalla ja viinillä. Jee-
suksen läsnäolo maan päällä oli pelastuk-

sen aikaa, joka on verrattavissa hääjuhlaan. 
Tästä syystä olisi ollut hölmöä paastota, 
kun Jeesus itse oli tuomassa pelastusta ja 
se oli juhlan paikka. Kangas ja viini olivat 
taas esimerkkejä uuden ja vanhan keski-
näisestä suhteesta. Näissä näkyy vanhojen 
ja uusien traditioiden yhdistämisen vaike-
us. Jeesus tunsi erilaiset kankaat ja viinin 
ominaisuudet. Toisin sanoen: Olisi hanka-
laa yhdistää sitä kristillistä iloa ja lakikes-
keisyyttä keskenään, minkä vuoksi Jeesus 
haluaa vertauksillaan sanoa, että hänen 
ansiostaan vanhoja tapoja voi uudistaa. Ei 
tarvitse jäädä kiinni vanhaan, vaan ottaa 
ilolla vastaan sen, mitä Jeesus itse tarjoaa: 
Pelastuksen ja vapauden. 

Miten siis tiivistää näin monimutkais-
ta asiaa? Yhdellä lauseella: Jeesuksen vuok-
si meidän ei tarvitse suorittaa, vaan uskoa.

Janna Renko
Nuorisotyönohjaaja

Kirkkomusiikkia seurakunta-
kodissa ja K-Supermarketissa
Suomessa vietettiin en-
simmäistä valtakunnallis-
ta kirkkomusiikin päivää 
keskiviikkona 19.9. Pudas-
järvellä päivää vietettiin 
kahden eri tapahtuman 
merkeissä. Päivällä kokoon-
nutaan seurakuntakodille 
laulamaan suomalaisia hen-
gellisiä lauluja Keijo Piirai-
sen ja Jukka Jaakkolan joh-
dolla. 

Yhteislaulutapahtumas-

Vox Margarita kuoro vieraili K-Supermarketissa Keijo Piiraisen johdolla. Mukaan sai tulla 
laulajia yleisöstäkin. Kuva Aleksi Manninen. 

sa käytettiin Yhteen ääneen 
–lauluvihkoa. Sisältö oli 
koottu suomalaisista hen-
gellistä lauluista. Seurakun-
tatalossa oli noin 70 ihmis-
tä. Illalla 

Vox Margarita –kuoro 
teki illan suussa Pop up –
kuorovierailun Keijo Pii-
raisen johdolla K-Super-
markettiin. Kuorovierailun 
ideana oli tuoda kirkko-
musiikkia näkyväksi myös 

seurakunnan seinien ul-
kopuolelle. Kuorolauluun 
sai osallistua Pop-up idean 
mukaan myös satunnaisia 
laulajia. Tämä koottu kuoro 
lauloi Pekka Simojoen sä-
veltämän laulun Hänen ar-
monsa kestää iankaikkises-
ti. Lisäksi kaikki paikalla 
olleita pyydettiin mukaan 
virteen Päivä vain ja hetki 
kerrallansa kolmanteen sä-
keistöön. HT

Kirkollisveroprosentti 
säilynee ennallaan 
Kirkkoneuvosto kokoon-
tui maanantaina 24.9. Kirk-
koneuvosto päätti ehdot-
taa kirkkovaltuustolle, että 
vuoden 2019 kirkollisve-
roprosentiksi määrätään 
edelleen 1,5 prosenttia. 

Seurakunnan kulu-
van vuoden kirkollisve-
rotilitykset elokuun lop-
puun mennessä ovat noin 
880 000 euroa, jossa kas-
vua edellisen vuoden vas-
taavaan ajankohtaan 4,85 
prosenttia. Talousarvio-
vuoden 2019 alustavat las-
kelmat perustuvat 1,5 kir-
kollisveroprosenttiin ja 
kirkollisverojen arvioituun 
kertymään 1 170 000 eu-
roa. Investointeihin ei ole 
tässä vaiheessa suunnitteil-
la mitään, lukuun ottamat-
ta kirkon, kellotapulin ja 
asehuoneen huoltotervaus 
vuodelle 2020. 

Talouspäällikkö Maire 
Puhakka on jättänyt kirk-
koneuvostolle ja kirkko-
valtuustolle eroanomuk-
sen talouspäällikön virasta 
1.9.2019 alkaen. Lisäksi 
hän anoo kertyneitä sääs-

tövapaita vuosilta 2014-
2018, sekä erääntyneitä ja 
erääntyviä vuosilomia pi-
dettäväksi ennen eläkkeel-
le siirtymistä 1.4. alkaen. 
Esitettiin kirkkovaltuustol-
le Puhakan erääntyneet ja 
erääntyvät vuosilomat pi-
dettäväksi 1.4.2019 alkaen. 
Kirkkoneuvosto ehdottaa 
kirkkovaltuuston hyväk-
syttäväksi päivitetyn ta-
louspäällikön viran johto-
säännön. 

Kirkkoneuvosto ehdot-
taa kirkkovaltuustolle vah-
vistettavaksi päivitetyn 
hallinnon johtosäännön. 
Kirkkolain 10 luvun neljän-
nen pykälän mukaan joh-
tokunnat eivät ole pakolli-
sia. Monissa seurakunnissa 
on johtokuntien tilalle pe-
rustettu jo vuosia sitten 
vastuuryhmiä, jotka toimi-
vat työalansa tukiryhmi-
nä. Seurakunnan strategi-
an linjausten mukaista on 
muuttaa johtokunnat työ-
alojen vastuuryhmiksi, jot-
ka saavat aikaan toimintaa. 

Kirkkoherranviraston 
toimistonhoitajan, seura-

kuntamestarin ja lapsi-
työnohjaajan virkoja ei ole 
täytetty viranhaltijoiden 
jäätyä eläkkeelle. Kyseis-
ten virkojen tehtävät on 
järjestetty sisäisin tehtävä-
muutoksin ja tällöin virat 
ovat jääneet lakkauttamat-
ta. Kirkkoneuvosto päätti 
ehdottaa kirkkovaltuustol-
le lakkautettavaksi edellä 
mainitut virat.

Kirkolliskokous on 
edellyttänyt, että kaikis-
sa seurakunnissa tulee olla 
ajantasaiset tiedot kaikis-
ta seurakunnan omistamis-
ta arvoesineistä. Päätettiin 
hyväksyä Jyväskylän yli-
opiston tarjous seurakun-
nan kirkkoesineistön in-
ventoinnista.

Saatettiin tiedoksi seu-
rakunnan rahavarojen si-
joitustilanne syyskuussa 
2018. Päätettiin tilata hau-
tausmaiden kukat kesäksi 
2019 Pudasjärven Puutarha 
Kukkahuone Oy:ltä. 

Seurakuntapastori Ari 
Kokkoselle vuokrattiin 
asunto Liepeen pappilas-
ta. RR
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Perhemarketissa aloitetaan 
kauppatoiminta maanantai-
na 1.10. elokuussa tapahtu-
neessa tulipalossa säilyneis-
sä kiinteistön taloustavara- ja 
kausimyymäläosassa. En-
simmäiseksi myydään tyh-
jennysmyyntinä tulipalos-
sa säilyneet tavarat puoleen 
hintaan. Sen jälkeen myy-
mälän tavaravalikoimaa täy-
dennetään Perhemarketin 
perinteisillä tuotteilla siinä 
määrin, kuin tilat sen mah-
dollistavat. Myymälä on 
avoinna arkisin kello 9-17 ja 
lauantaina 9-13. 

Tuhopoltoksi osoittautu-
neessa,13.8. tapahtuneessa 
tulipalossa, tuhoutui täysin 
kiinteistön Kuusamon puo-
leinen osa. Keskiosassa si-
jainneesta myymäläosasta 
on raivattu kaikki palon vau-
rioittamat tavarat ja myy-
mäläkalusto. Henkilökunta, 
jota on 14, on lomautettuna. 
Nyt avattava myymälä ava-
taan neljän työntekijän voi-
min. 

-Kiinteistön uudelleen ra-
kentamissuunnitelmat ovat 
varsin pitkällä. Rakennus-

Perhemarket avautuu kausi- ja 
taloustavaroiden tyhjennysmyynnillä

työt kestänevät vajaan vuo-
den. Lupa-asiat sekä raken-
tamissuunnittelukin vie nyt 
aluksi oman aikansa, kertoo 
kauppiasyrittäjä Pertti Heik-
kinen. 

Vakuutusyhtiön kanssa 
käydään vielä vääntöä, että 
rakennetaanko uudelleen ta-
lossa osittain vaurioitunut 

ja sammutusvesien turmele-
ma kiinteistön keskiosa vai 
päädytäänkö sen peruskor-
jaukseen. Heikkisen mieles-
tä uudelleen rakentaminen 
olisi pitkällä tähtäimellä pa-
ras ratkaisu. Uusi rakennus 
tulee ulkomitoiltaan enti-
sen rakennuksen kokoisena. 
Kauppaan saadaan kuiten-

Fixus rauta- ja varaosien edustaja Mikko Kauppila ottamassa vastaan edustamiensa tuot-
teiden tilauksia Pasi Ojalalta ja Pertti Heikkiseltä.

Talous- ja kausitavaroiden puoli myymälästä säilyi lähes 
kokonaan, mutta tavarat myydään kuitenkin tyhjennys-
myynnissä puoleen hintaan. 

Tulipalon tuhoama Kuusamon puoleinen myymälän osa on 
raivattu ja siistitty. Raivauksen viimeisenä kohteena syys-
kuun puolessa välissä oli rakennuksen kulmassa sijainnut 
raudoitettu ja betoninen väestönsuoja. 

kin huomattavasti aikaisem-
paa enemmän myymälätilaa, 
koska uudessa myymälässä 
pärjätään aikaisempaa pie-
nemmillä varasto- ja kylmä-
huoneiden tiloilla. 

Heimo Turunen

Hallituksen budjettiesityk-
sen mukaan ensi vuoden 
veronalennukset painottu-
vat pienituloisiin palkan-
saajiin mm. perusvähen-
nystä ja työtulovähennystä 
korottamalla. Korotuksia 
tulee myös eläketulovä-
hennyksiin.

Yksittäisten kansalais-
ten käteen jäävä tulo riip-
puu verotuksen lisäk-
si siitä, saako hän joitakin 
sosiaaliturvaetuuksia ja 
millaisia etuuksia. Kun 
kansalaiset jaetaan tulo-
jen suuruuden perusteel-
la kymmeneen ryhmään, 
kahden matalimman tu-
loryhmän käytettävissä 
olevat raha vähenee ensi 
vuonna vajaan euron ver-
ran kuukaudessa. 

Jos näissä matalissa tu-
loryhmissä olevan hen-
kilön tulo koostuu pel-
kästään palkkatulosta tai 
opintotuesta, käteen jää-
vä tulo lisääntyy. Jos hen-
kilö saa pienen palkkatu-
lon lisäksi asumistukea 
tai toimeentulotukea, kä-
teen jäävä tulo pysyy tä-
män vuoden tasolla. Eläke-
tuloa, työttömyysturvaa ja 
toimeentulotukea saavan 
käteen jäävä tulo vähenee 
kahdessa matalimmassa 

tuloryhmässä keskimäärin 
1-5 euroa kuukaudessa.

Tupakkaveron korotus 
vähentää keskimääräisen 
käteen jäävän tulon mää-
rää vielä toisella eurolla 
kuukaudessa. Se vaikuttaa 
myös kolmanneksi mata-
limpaan tuloryhmään niin, 
että siinäkin ryhmässä kes-
kimääräinen käteen jäävä 
tulo jää tämänvuotista hie-
man alhaisemmaksi.

Kuitenkin työllistymi-
nen vähentää välittömäs-
ti niiden henkilöiden lu-
kumäärää, jotka kuuluvat 
matalimpiin tuloryhmiin. 
Palkkatulolle siirtyminen 
ja tupakoinnin lopettami-
nen näkyy kukkarossa heti.

Kannustavuudesta huo-
limatta matalimpien tu-
loryhmien sinänsä pieni 
käteen jäävän tulon vähen-
tyminen kirpaisee niitä, 
joiden kohdalle vähenty-
minen osuu. Heidän tilan-
teensa voidaan ja tulee kor-
jata, kun tehdään kunkin 
kohdalla päätöksiä toi-
meentulotuista.

Niilo 
Keränen 
kansan-
edustaja 

Budjetti kannustaa 
työhön ja tupakkalakkoonPudasjärven kaupunginhal-

litus kokoontui tiistaina 25.9. 
Pudasjärven työllisyys-

tilanne on kohentunut huo-
mattavasti yleisen talous-
tilanteen paranemisen 
myötä. Työttömyysprosent-
ti on ollut 11,7 prosenttia 
heinäkuussa 2018. Vastaa-
va luku vuonna 2017 oli 17,4 
prosenttia. Useissa yrityksis-
sä on työvoimapula. Työt-
tömyyden prosenttiluku-
jen heilahtelusta huolimatta 
kaupungilla tulee olla val-
mius hoitaa pitkäaikaistyöt-
tömyyttä. Toiminta tulee 
olla pysyvää ja tavoitteena 
toimivan välityömarkkinan 
luominen.

Työllistäminen ja kun-
touttava työtoiminta ovat 
osa Kehittämistoimen teh-
täväkenttää. Työllistämisen 
lisämäärärahan tarve vuo-
delle 2018 on 343 767 euroa 
ja kuntouttavan työtoimin-
nan lisämäärärahatarve on 
11 000 euroa. Kehittämistoi-
men sisäisillä siirroilla voi-
daan kattaa ylityksestä suu-
ri osa, jonka jälkeen arvioitu 
lisämäärärahan tarve vuo-
delle 2018 on 205 000 euroa. 
Kaupunginhallitus esittää 
valtuustolle, että lisämäärä-
raha myönnetään kehittä-
mistoimelle.

Löydä kotisi uudestaan 
-hankkeen alustavaa hanke-
suunnitelmaa on tarkennet-

tu ja sisällöt vastaavat alueen 
tarpeisiin. Molempia tar-
kennetaan vielä rahoittajan 
kanssa. Hallitus päätti ha-
kea Löydä kotisi uudestaan-
hanke AMIF-rahastosta, 
varata kehittämisrahastos-
ta vuoden 2019 osuuden 23 
268 euroa ja vuosien 2020 ja 
2021 rahoitus varataan kau-
pungin budjettiin. Nimettiin 
hankkeen ohjausryhmään 
kaupungin edusajaksi Kari 
Tykkyläinen.

Tapahtumakoordi-
naattori asia 
Kaupungissa on ollut käyn-
nissä vuoden 2018 aika-
na organisaatiomuutokseen 
tähtäävät kehittämistoimen 
yt-neuvottelut. Neuvotte-
lut on tarkoitus saattaa pää-
tökseen syksyn 2018 aika-
na osaksi hallintotoimea ja 
muuta kaupunkiorganisaa-
tiota. Tapahtumakoordi-
naattorin sijoittumista kau-
pungin organisaatioon ei 
tässä vaiheessa ole tarkoi-
tuksenmukaista neuvotte-
luiden aikataulusta johtuen 
päättää ennen niiden val-
miiksi saamista. Myös tar-
kempi tehtävänkuva ja ni-
mike voi vielä muuttua. 
Hallitus päätti, että valmis-
telutoimet liitetään osaksi 
yt-neuvottelujen myötä ta-
pahtuvaa kaupunkiorgani-

saation uudistamista. Teh-
tävä julistetaan haettavaksi 
heti, kun resurssikysymyk-
set ja kelpoisuusehdot on 
saatu määriteltyä.

Lumiareenahankkeen 
työt saavat käynnistyä
Syötteen Lumiareenahank-
keella pyritään kaupungin 
toimesta tukemaan matkai-
lun edistämistä ja luodaan 
uusia mahdollisuuksia Syöt-
teen alueen matkailun kehit-
tämiselle. Päätettiin hyväk-
syä Rakennusliike Lapti Oy:n 
maarakennustöiden hinta 
tarjous 77 300 euroa, joka on 
osa kokonaisvastuu (KVR) 
urakka hintaa. Samalla an-
nettiin töiden aloituslupa.

Merkittiin tarkastuslau-
takunnan arviointikertomus 
tiedoksi ja esitettiin lauta-
kunnan suositusten valmis-
telusta kaupunginvaltuus-
tolle. Tytäryhtiöt raportoivat 
ja esittäytyvät 2.10. valtuus-
toseminaarissa. Hankkeiden 
valmisteluun, talousarvi-
on suunnitteluun ja seuran-
taan tullaan kiinnittämään 
enemmän huomioita jatkos-
sa. Hankevalmistelua kehi-
tetään ja hankkeet esitellään 
kaupunginhallitukselle. Lä-
hiruoan käyttöä julkisessa 
ruokahuollossa pyritään en-
tisestään lisäämään. Kau-
punkistrategian isoja raken-

nushankkeita valmistellaan 
yhdessä kaupunginvaltuus-
ton kanssa hyödyntäen en-
nen kaikkea valtuustose-
minaareja. Valtuusto käy 
keskustelun valtuuston roo-
lista isompien hankkeiden 
suunnittelussa. 

Hallitus hyväksyi lausun-
non koskien luonnosta lii-
kenne- ja viestintäministeri-
ön asetukseksi maanteiden 
ja rautateiden runkoverkos-
ta ja niiden palvelutasosta. 
Liikenne- ja viestintäminis-
teriö on pyytänyt lausuntoa 
1.10.2018 mennessä. Lausun-
nossa todetaan muun muas-
sa, että tieverkon laajuus on 
pääosin hyvä. Suomessa saa-
vutettavuus on perusedel-
lytys ihmisten, palveluitten 
ja tavaroitten liikkuvuudel-
le. Kehittäminen on perus-
teltava hyödyillä yrityksille/
alueille, ei yksin liikenne-
määrillä. Erityisen tärkeänä 
kaupunki pitää sitä, että val-
tatie 20 Oulusta Pudasjärven 
ja Taivalkosken kautta Kuu-
samoon tulisi myös kuulua 
runkoverkkoon. Maantiever-
kon yhteispituus on 78 000 
kilometriä ja pääteitä on 13 
000 kilometriä. Maanteiden 
luokittelu valta- ja kantatei-
hin perustuu 90- luvun alun 
päätöksiin. Luokittelu tulisi 
muuttaa vastaamaan parem-
min eri maantieverkon mer-
kitystä. RR

Työllisyystilanne on kohentunut 
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Kirjasto tulee kotiin 
–kotipalvelu käynnistetty
Pudasjärvellä on aloitet-
tu aluehallintoviraston 
hankerahoituksen turvin 
kirjaston kotipalvelutoi-
minnan rakentaminen. Ta-
voitteena on kirjaston koti-
palvelun kokonaistarpeen 
kartoittaminen, kotipal-
velun toteuttamiseen tar-
vittavien käytäntöjen luo-
minen sekä kotipalvelun 
käynnistäminen kaupun-
gin alueella.

Pudasjärven väestös-
sä iäkkäiden osuus kasvaa 
jatkuvasti ja kirjastossa 
asiointi voi heidän koh-
dallaan vähentyä tai laka-
ta kokonaan liikkumisen 
vaikeuksien vuoksi. Omat 
haasteensa kirjastoasioin-
tiin tuo paikkakunnan laa-
juus – pääkirjastoon voi 
olla kymmenien kilometri-
en matka, ja kirjastoauton 
reittiaikataulu ei välttä-
mättä sovi omaan päivä-
rytmiin. 

Kirjaston kotipalve-
lu on maksuton palvelu, 
joka tarjoaa apua aineiston 
valinnassa ja kuljetuksen 
saamisessa kotiin asti. Pal-
velu on tarkoitettu kaikille 
pudasjärveläisille, jotka ei-

vät esimerkiksi sairauden, 
vamman tai korkean iän 
takia voi itse asioida kirjas-
tossa. Asiakkailla on käy-
tössään koko Outi kirjas-
to -kimpan monipuolinen 
valikoima kirjoja, äänikir-
joja, lehtiä, musiikkia, elo-
kuvia sekä eri tavoin lu-
kemisesteisille tarkoitettu 
Celia-aineisto. Laina-ajat 
ovat joustavat ja niitä voi-
daan sovitella asiakkaiden 
toiveiden mukaan. Pal-
velusta pyritään teke-
mään yksilöllistä ja jokai-
selle asiakkaalle sopivaa. 
Ennen palveluiden aloit-
tamista asiakkaan kanssa 
pidetään aloitushaastatte-
lu, jossa esitellään palve-
lun toimintaa ja kysellään 
asiakkaan lukumieltymyk-
sistä. Tämän haastattelun 
perusteella tehdään sit-
ten sopimus kotipalvelun 
aloittamisesta. 

Kirjastosta toivotaan 
myös vinkkejä henkilöis-
tä, joka haluaisi liittyä kir-
jaston kotipalvelun asiak-
kaaksi?

Pertti Polojärvi

Maailman sydänpäivää 
vietetään 29. syyskuu-
ta. Maailman sydänjärjes-
tön (WHF) organisoimaa 
vuosittaista sydäntervey-
den päivää vietetään nyt 
18:tta kertaa. Suomessa 
päivän järjestävät Suomen 
Sydänliitto, sydänpiirit ja 
sydänyhdistykset. Päivän 
tavoitteena on lisätä tie-
toisuutta sydän- ja veri-
suonisairauksista ja auttaa 
ihmisiä tekemään sydän-
terveyttä edistäviä valin-
toja. 

Suomessa kannustam-
me ihmisiä pukeutumaan 
punaiseen Maailman sy-
dänpäivänä ja tekemään 
siten sydänterveydestä ja 
-työstä näkyvää. Teema-
päivänä myös rakennuk-
set ja maamerkit ympäri 
Suomea pukeutuvat pu-
naiseen. Punaisen julkiva-
laisun saavat 24 tunnettua 
kohdetta, joiden joukos-
sa on mm. Oulun kaupun-
ginteatteri. 

Pudasjärven sydänyh-
distys ry toimeenpanee 
perjantaina 28. syyskuu-
ta paikallisissa kauppa-
liikkeissä lipaskeräyksen 
toimintansa tukemiseen. 
Samalla annetaan tietoa 
sydänyhdistyksen toimin-

nasta ja suoritetaan jäsen-
hankintaa. 

Tietoa sydän- ja  
verisuonisairauksista
Sydän- ja verisuonisaira-
uksiin kuolee maailmassa 
vuosittain 17,5 miljoonaa 
ihmistä. Yksin sepelval-
timotauti aiheuttaa Suo-
messa joka viidennen 
kuoleman. Kuitenkin 80 
prosenttia sydän- ja ve-
risuonitautien aiheutta-
mista kohtauksista jäisi 
tapahtumatta, jos sairauk-
sien ehkäisy toimisi par-
haalla mahdollisella ta-
valla. Jokainen vaikuttaa 
sydänterveyteensä omil-
la valitsemillaan elinta-
voilla.

Viisi neuvoa sydämen 
hyvinvointiin; Liiku aina, 
kun mahdollista, syö ter-
veellisesti, lopeta tupa-
kointi (jos poltat), mittaa 
verenpaineesi säännöl-
lisesti ja nuku riittävästi 
sekä muista rentoutua. 

Lisätietoa verkosta 
www.sydanliitto.fi/pu-
dasjarvi , josta löytyvät 
Pudasjärven sydänyhdis-
tyksen yhteystiedot ja toi-
minta. 

Terttu Jurvansuu

Sydänpäivänä 
pukeudutaan 

punaiseen

Metsästyksenjohtajan tulee olla 
aktiivinen ja metsällä mukana

Perinteinen hirvimiesten pa-
laveri-ilta pidettiin 19.9. kan-
salaisopiston tiloissa. Pai-
kalle oli saapunut noin 80 
seurojen ja seurueiden lu-
vanhakijaa ja yhdyshenki-
löä sekä tulevia metsästyk-
senjohtajia.

Alkukahvien jälkeen tilai-
suuden avasi toiminnanoh-
jaaja Vesa Teivaanmäki toi-
vottaen varsin miesvaltaisen 
porukan tervetulleeksi kuin 
myös Oulun Riistakeskuk-
sen riistasuunnittelija Veli-
Matti Kankaan.

Teivaanmäki jatkoi illan 
ohjelmaa kertoen edellisen 
vuoden kokemuksista, joista 

tässäkin lyhyesti.
Syksyn 2017 aikana oli 

tullut ilmi, että joku tai use-
ammatkin seurueet olivat 
hakeneet maastosta hirviä 
raskaammalla kalustolla, 
mistä oli aiheutunut varsin-
kin kosteille pengerteil-
le pahoja uria. Teivaanmä-
ki muistutti hirvimiehille, 
että lupa hakea saalis maas-
tosta ei oikeuta sen enem-
pää tieurien kuin taimikoi-
denkaan vahingoittamiseen. 
Toinen asia, mistä Teivaan-
mäki kertoi terveisiä oli, 
että metsähallituksen hal-
linnoimia metsäautoteitä ei 
saa sulkea siten, että niiden 

Esityksiä kuunneltiin tarkkaavaisesti.

Hirvipalaveriin osallistui noin 80 metsästäjää.

Riistasuunnittelija Veli-Mat-
ti Kangas. 

käyttö estetään täysin muil-
ta liikkujilta. 

Toiminnanohjaaja ve-
tosi lisäksi siihen, että hir-
vimiehet täyttäisivät 
reaaliaikaisesti Oma Riista–
sovellukseen niin havainnot 
kuin kaadotkin, viimeistään 
viikonlopun jälkeen maa-
nantaina. 

Hirviporukoiden metsäs-
tyksenjohtajia Teivaanmä-
ki patisti ottamaan porukat 
heti alusta alkaen otteeseen-
sa omankin oikeusturvansa 
vuoksi. Johtaminen tuo sekä 
vastuuta ja sitä kautta vel-
vollisuuksia. Teivaanmäki 
muistutti, että metsästyksen-
johtaminen ei käy kotoa kä-
sin, vaan se vaatii aktiivisuu-
ta ja metsässä paikalla oloa.

Lopuksi toiminnanohjaa-
ja muistutti hirvennahkake-
räyksestä, mikä tuo seuroil-
le 15 euroa nahka ja suolat 
päälle.  

Tämän jälkeen riistasuun-
nittelija Veli-Matti Kangas 
piti reilun tunnin esityk-
sen, mikä keskittyi metsäs-
tyslain ja –asetuksen sään-
nöksiin hirvenmetsästyksen 
kiemuroista. Pääpaino Kan-
kaan esityksestä käsitteli 
myös metsästyksenjohtajan 

tehtäviä. Kankaan esityksen 
mukaan hyvä johtaminen 
luo perustan turvalliselle ja 
sääntöjen mukaiselle met-
sästykselle.  

Lisäksi Kangas kertoi 
niistä muutoksista, mikä 
koskee vuoden 2019 syksyn 
hirvijahtia. Kangas muis-
tutti etenkin siitä, että Riis-
takeskus on vuoden 2019 
osalta velvollinen selvittä-
mään ja poistamaan lupaha-
kemuksista ns. päällekkäis-
hakemukset yksityismaiden 
osalta, samoin kuin sirpa-
lealueet. Kuluvana syksynä 
näitä päällekkäisyyksiä oli 
vielä ollut jonkin verran.  

Ilta toi varmaan tietoa ja 
tuskaakin syksyn metsästyk-
senjohtajille, mutta parempi, 
että asioihin tartutaan ja toi-
mitaan etukäteen kuin jälki-
puintina.

Turvallista metsästyssyk-
syä hirvimiehille ja naisil-
le, sekä myös muun riistan 
pyytäjille. Sopu jahtimailla 
sijansa saakoon!

Vesa Teivaanmäki,  
kuvat Heimo Turunen

#nuorenpuolella-kampanja 
avaa oven palveluihin, jot-
ka tavoittavat yhteiskunnan 
ulkopuolella olevia nuoria. 
Suomessa arvioidaan ole-
van jopa 96 000 työn ja kou-
lutuksen ulkopuolella ole-
vaa nuorta. Merkittävän 
osan heistä tavoittaa etsivä 
nuorisotyö ja nuorten työ-
pajatoiminta. Etsivää nuori-
sotyötä ja työpajatoimintaa 
järjestetään yli 90 prosentti-
sesti Suomen kunnista. 

Palvelut tavoittavat 
vuosittain yli 32 000 nuor-
ta. Palveluihin ohjautuvi-
en nuorten lähtökohdat 

ovat haasteellisia. Kuiten-
kin vuonna 2017 4/5 työpa-
jalla olleesta nuoresta jatkoi 
työpajalta työhön, koulu-
tukseen tai muuhun pal-
veluun. Yli 90 prosenttia 
työpajojen ja etsivän nuori-
sotyön nuorista kokee hyö-
tyvänsä palveluista.  

Millaisia polkuja työ-
pajoilla ja etsivässä nuo-
risotyössä työskentelevät 
ammattilaiset Karhupajal-
la Pudasjärvellä kulkevat 
nuorten kanssa? 

-Emme kaikkia saa sinne 
ihan maaliin asti, mutta se 
ei ole tarkoituskaan. Saam-

me kylvettyä hyvän sieme-
nen, se usko ja se toivo, että 
asiat järjestyy, on palkitse-
vaa, kuvaa yksilövalmenta-
ja Sointu Veivo työtään. 

-#nuorenpuolella-kam-
panjassa olen mukana, kos-
ka haluan tuoda esille työ-
pajan työvalmennuksen ja 
sen merkityksen, esimer-
kiksi miten kädentaidolli-
set taidot vaikuttavat vuo-
rovaikutukseen, uuden 
oppimiseen ja nuoren voi-
maantumiseen. Innosta-
va yhdessä tekeminen ja se 
että olen #nuorenpuolel-
la, mukana matkalla, sanoo 

työvalmentaja Minna Irme-
li Hämäläinen. 

#nuorenpuolella -kam-
panja avaa oven työpajojen 
ja etsivän nuorisotyön ar-
keen Nuorisotyön viikolla 
8.−14.10. Nuorisotyön vii-
kon tarkoituksena on nos-
taa esille nuorisotyön te-
kemää arvokasta työtä 
nuorten hyväksi. #nuoren-
puolella -kampanjan järjes-
tävät Valtakunnallinen työ-
pajayhdistys ry ja Etsivän 
nuorisotyön osaamiskes-
kus. 

Työpajayhdistys tiedotus

Nuorisotyön viikolla nostetaan 
esille nuorisotyön tekemää arvokasta työtä
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AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

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

MATTOKUTOMO KARI LATVALAN 
KÄSINKUDOTUT KAUNIIT MATOT

PERJANTAI-LAUANTAI
28.9.-29.9.

MAANANTAI-TORSTAI
1.10.-4.10.

1195

399

100 595

100 100
pktpkt

kg

599
pkt

pkt

100100 149
pkt

115
pss pss

295

100

195

149

195

795

179
prk

pss

089
kg

399

kg

pkt

495

249
pkt

699
kg

159
prk

raj. erä

895
kg

Snellman
KARJALAN-
PAISTI
500 g

795
kg

Porsaan
KYLJYKSET

Hyvä NAUTA
JAUHELIHA

Kariniemen
BROILERIN FILEE-
SUIKALE
300 g
hunaja-
marinoitu 199

pkt

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

595
kg 499

kg

1090

499
ras

Porsaan
TALOUS-
KYLJYKSET

Naudan luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

695
kg

prk

195

2 pkt/talous

199
pkt

195
pss

249
kg

Oululainen
RUISLIMPPU
700 g viipaloitu

kg

2 kg/
talous

kannu

2 kalaa/talous

pkt

Suomalainen
JÄÄSALAATTI-

PUSSI

pkt

pkt

4990 6990

160x240 cm

2990

4750

6500

3390

4150

7290

6995

4490
860

850

1290

1790

495

139,-

3690

MA-TI 1.-2.10.                   KE-TO 3.-4.10.

MAALAIS-
LIHA-
HYYTELÖ

Valio
VOI 500 g
normaali-
suolainen

RAUTAOSASTOLTA

Valio
ARKIJUUSTO 
750  g tai 
ARKIGOUDA 625 g

Kotimainen
tuore
KIRJOLOHI

Naisten
KEVYT-
TOPPATAKKI
musta, koot: 38-52

Atria perhetilan
KANAN 

FILEELEIKE
450 g, merisuola-chili tai 

grillimausttu

PE-T0 28.9.-4.10.

Atria
OHUKAISET

400 g, pinaatti, veri tai 
porkkana

Oululainen
PEHMO

VIIPALEET
450 g kaura tai vehnä

Barilla
SPAGHETTI
1 kg

Filipinos
SUKLAAKEKSIT
135 g

Appelsiini tai 
mustikka
KAURALEHTI
250 g

Casala
SUKLAA-
BANAANI 300 g

Leipuri Mestarin
MARMORI- tai 
HIEKKAKAKKU
400 g

Herkkumaa 
Amerikan
KURKKUVIIPALEET 
670/360 g

Stocmos
SEKAMEHU-
TIIVISTE
2,5 l

Kananpojan 
paneroidut
NUGGETIT
200 g

Valio
VALIOJOGURTTI

1 kg

TEKSTIILIOSASTOLTA

Suomalainen
KAALI

HK
BURGERI
100 g

  PE 28.9.                                LA 29.9.

kpl

HK
PIKNIKPAISTI
n. 1.5 kg

HK
LIHAPYÖRYKKÄ 

360 g tai
JAUHELIHAPIHVIT 

330 g

pssEmoji
AAKKOSET
315 g

Suomalainen
SUIPPO-

PAPRIKA
200 g

Presidentti
LUUMU

koko + 45 mm

HK
UUNILENKKI 
400 g

pkt
Sievin
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-
Mustang
KAMIINA

199,-

Juhla Mokka
KAHVI
500 g

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g

Tuore
PERATTU
MUIKKU
pyyntivaraus

KENKÄOSASTOLTA

10 kpl

140x200 cm

KÄYTÄVÄMATOT 
leveys 80 cm, 
pituudet 150, 200, 250, 
300 ja 350 cm 

Alkaen

Strollers poikien
TALVINILKKURI 
karvavuori, pikakiinnitys, nauhat, 
koot: 28-34

Gulliver Waterproof poikien
TALVIKENKÄ 
tarralla, muunneltava 
sisäpohja, koot: 28-38

Miesten
TALVINILKKURI 
nauha/vetuketju
koot: 40-46

Naisten
TALVIKENKÄ 
koot: 36-42

Miesten James
TOPPATAKKI
koot: S-3XL

Naisten
NEULETAKKI
koot: M-XXL taskut
puuvilla 60€
polyesteri 40%

Poikien KALSARIT
100 % puuvillaa
koot: 90-130 cm

Tyttöjen PITKÄT-
ALUSHOUSUT
100 % puuvillaa
koot: 120-130 cm

Nitecore HC30 
OTSA-
LAMPPU
1000 lumens

69,-

LED-TYÖVALO 
27 w

LED-TYÖVALO 
48 w

Auton
LED-LISÄVALO 
Esim.120 w 
valopaneeli 

Airam
YÖVALO 
pistorasiaan 
hämäräkytkimellä 

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-
SADEASU

Norm. hinta 2,99 pkt



6 7nro 39PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti28.9.2018 28.9.2018nro 39

Pudasjärven kaupungin 
elinvoimavaliokunta pi-
tää tärkeänä, että elinvoi-
mavaliokunnan esityk-
sesta viime kesäkuussa 
kaupunginhallituksessa 
vahvistetut kylien kehit-
tämisen periaatteet huo-
mioidaan meneillään ole-
vissa kehittämistoimen 
yhteistoimintaneuvot-
teluissa. Näistä yksi tär-
keimmistä on kylien ja yh-
distysten kehittämiseen 
liittyvien palveluiden tar-
joaminen yhden luukun 
periaatteella ja kyläasiois-
ta vastaavan henkilön ni-
meäminen kehittämistoi-
men organisaatioon.

Elinvoimavaliokunta 
paneutui perjantaina 21.9. 
pitämässään kokouksessa 
myös työllistämisen on-
gelmiin ja kuuli urakoor-
dinaattori Irina Hallikai-

sen näkemyksiä asiaan. 
Valiokunta piti perus-
teltuna työllistämiseen 
liittyvän 205 000 euron 
lisämäärärahan myöntä-
mistä. Valiokunta koros-
taa, että ilman kaupun-
gin työllistämistoimia 
kaupunki joutuisi mak-
samaan valtiolle nykyis-
tä huomattavasti suurem-
paa sakkomaksua.

Kehittämisasiantunti-
ja Tuomi-Tuulia Ervas-
ti esitteli valiokunnalle 
erilaisten hankkeiden ja 
projektien vuodelta 2016 
peräisin olevan käsitte-
lykaavan ja antoi samas-
sa yhteydessä katsauk-
sen meneillään olevista 
ja suunnitteilla olevista 
hankkeista.

Tiedotus 
elinvoimavaliokunta

Elinvoimavaliokunta muistuttaa

Kylien palvelut 
huomioitava 

kehittämistoimen 
YT-neuvotteluissa

Järjestyksessään toinen Ii-
joki Foorumi järjestettiin 
19.9. Kierikkikeskuksessa 
Yli-Iissä. Noin 70 henki-
löä oli saapunut keskus-
telemaan Otva-hankkeen 
tuloksista ja Iijoen vesis-
töalueen kehittämisen 
seuraavista askeleista. 

Foorumissa kuultiin 
mm. onnistuneesta pai-
kallistason yhteistyöstä, 
lohenpoikasten alasvael-
luksesta, muiden jokialu-
eiden kehittämisestä sekä 
lukiolaisten kokemuksis-
ta ympäristöprojekteissa.   

-Otva-hankkeesta on 
saatu tukea ja materiaa-
leja ympäristöasioiden 
opiskeluun. Lisäksi oman 
lähijoen kehittämishanke 
on innostanut lukiolaisia 
perehtymään erityises-
ti vaelluskaloihin liitty-
vään suojelutyöhön, ker-
toi tilaisuudessa yhdessä 
opiskelijoiden kanssa 
esiintynyt opettaja Henna 
Anunti Iin lukiosta. 

Tilaisuudessa kuul-
tiin myös vesistövision 
muodostamisesta, jos-
sa erilaisten näkemysten 
yhteensovittamisen ja ra-

kentavan keskustelun tu-
loksena alueen toimijat 
ovat löytäneet yhteisen 
tahtotilan Iijoen arvon 
nostamiseksi. Uudenlai-
sen toimintakulttuuriin 
toivottiin jatkuvan myös 
tulevaisuudessa. 

Otva-hankkeessa on 
käynnistetty useita uu-
sia hankkeita kuten Iijoen 
vaelluskalakärkihanke, 
Raasakan vanhan uoman 
yhteistyöhanke, Iijoen tai-
menen genetiikkaselvitys 
sekä Tyräjärven kunnos-
tushanke. 

-Saimme Otva-hank-
keen avulla uuden vaih-
teen päälle Tyräjärven 
kunnostamisen edistämi-
sessä, toteaa hankevas-
taava Olavi Kammonen 
Jokijärven kylän kalastus-
kunnasta. 

Jatkossa Iijoki Fooru-
mista toivotaan muodos-
tuvan vuosittainen Iijoen 
vesistöalueen kehitystä 
seuraava tilaisuus. Otva-
hanke päättyy 14.10.2018. 

Pohjois-Pohjanmaa 
tiedotus

Iijoen otva -hankkeen 
tulokset esillä Iijoki 

Foorumissa Pohjanrahdilla juhlapäivä 
60-vuotisen toiminnan merkeissä
Pohjanrahti Oy on toimi-
nut Pudasjärvellä 60 vuot-
ta ja järjesti sen merkeissä 
lauantaina 22.9. avoimien 
ovien päivän toimitiloissa 
hallilla Varastotie 6:ssa. Kä-
vijöille, joita oli noin 200, 
esiteltiin toimitiloja ja kul-
jetuskalustoa sekä tarjottiin 
pyttipannua ja munkkikah-
vit. Arvontaankin saattoi 
osallistua, jossa onnetar suo-
si Kauko Kurttia, Niilo Yli-
koskea ja Elea Liikasta. 

Paikalla olivat nuoret 
yrittäjät Erkki ja Mikko Lau-
hikari jotka astuivat viisi 
vuotta sitten yrittäjiksi kol-
mannessa polvessa. Myös 
edelleen toiminnassa muka-
na olevat heidän vanhem-
pansa Auli ja Risto Lauhika-
ri olivat paikalla. Tarjoilussa 
ja juhlapäivän järjestelyissä 
auttoivat myös useat Erkin 
ja Mikon sisarukset. 

Onnittelijoina kävivät 
muun muassa Pudasjärven 
kaupunki, Pudasjärven Yrit-
täjät ja Pudasjärven Kuor-
ma-autoilijat sekä useita 
muita yhteistyökumppanei-

Risto, Auli, Erkki ja 
Mikko Lauhikari ottivat 

juhlapäivänä vastaan onnit-
teluja ja esittelivät 

yrityksen toimintaa, tiloja ja 
kuljetuskalustoa. 

Pyttipannu ja munkkikahvit maistuivat avoimien ovien päivässä kävijöille. 

ta ja eri yrittäjiä sekä yleisöä.
Esillä ja myynnissä oli Pu-

dasjärven kuorma-autoilijoi-
den historian kirjaa ”Me aje-
taan vaikka leipiä uuniin”. 
Kirjassa on yrityksen perus-
tajan Jorma Lauhikarin yrit-
täjätarinaa ja yrityksen alku-
vaiheita kerrottuna. 

Heimo Turunen

Suomen nuorisokeskukset 
juhlivat 25-vuotiasta kes-
kusyhdistystään perjantai-
na 31.8, jolloin myös Pikku-
Syötteellä vietettiin avoimia 
ovia. Suomessa on kahdek-
san muuta nuorisokeskus-
ta, jotka kaikki tarjoavat 
erinomaiset puitteet nuori-
soryhmien toiminnalle. 

Pikku-Syötteellä oli 
mahdollisuus kokeilla sei-
näkiipeilyä, jota mahdolli-
suutta käyttivät innokkaas-

ti muun muassa Syötteen 
koululaiset. Kaikki oppilaat 
kiipeilivät, osa kiipesi ylös 
asti kolmekin eri kertaa ko-
keillen samalla eri vaikeus-
asteita. Valvojina ja ohjaa-
jina toimivat nuorisotyön 
päällikkö Kaisu Tuohiluo-
to ja nuoriso-ohjaaja Jonna 
Komulainen. 

Avoimet ovet järjestet-
tiin valtakunnallisesti yhtä 
aikaa kaikkien nuorisokes-
kusten kanssa. Alueellisesti 

tutuksi tulemista on meillä 
edistänyt se, että Syötteen 
koulu toimii Pikku-Syöt-
teellä., kommentoi Tuohi-
luoto.

Syötteen koulun rehto-
ri Paavo Tolkkinen kertoi, 
että matkailijoiden lapsia 
on tullut Syötteen koululle 
muutamasta päivästä jopa 
kahteen viikkoon. 

-Oppilaan oma koulu lä-
hettää koulutehtävät ja näin 
oppilas ei jää tehtävistä jäl-

keen loma-aikanaan, kertoi 
Tolkkinen.

Hän iloitsi koululle lo-
kakuussa tulevista uusista 
kalusteista, jotka paranta-
vat oppilaiden ja työnteki-
jöiden työskentelyä ja viih-
tyvyyttä.

-Vanhat kalusteet laite-
taan kierrätykseen lahjoit-
tamalla niitä kyläläisille, 
selvitti Tolkkinen.  HT

Avoimet ovet Pikku-Syötteellä

Kristian Peltoniemi, 4 lk, on Paavo 
Tolkkisen oppilaana jo toisessa pol-
vessa. Kristianin äiti Susanna Pelto-
niemi os. Salonpää oli Tolkkisen oppi-
laana aikanaan Poijulan koululla. 

Boulderointi luolassa sai kiipeillä ylös 
ja sivuille. 

Tomi Lasala 6 lk kiipesi ketterästi kaik-
ki radat ketterästi ja kokemuksella 
ylös saakka. Hän kertoi harrastavan-
sa myös pyöräilyä ja lumilautailua. An-
niina Särkelä 2 lk kertoi myös kokeil-
leensa seinäkiipeilyä aikaisemminkin. 
Valvojina ja ohjaajina toimivat Kaisu 
Tuohiluoto ja Jonna Komulainen. 
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TUNTURIMARKETISSA JA PUBISSA
AVAJAISET LA 29.9. 

Kahvi- ja grillimakkaratarjoilua klo 12-16.
Avajaisissa yhteistyökumppaneina Kesko Oyj, Olvi Oy, Kylmänen Oy, Ämmänleipä, 

Hartwall Oy. Venkavinka Oy kierrätysmateriaalista valmistettujen korujen esittelyä.

ma-to 10-18
pe ja la 10-21, su 10-18 

pe 16-22
la 12-24  

P. 0440 838 668 olemme Facebookissa
Tervetuloa kaupoille / pubiin viihtymään

Kipinän kyläseuran syysretki Hailuotoon
Kipinän kyläseura teki syys-
retken Hailuotoon 15.9. Mat-
kalle lähdettiin kipinästä aa-
mulla linja-auton ollessa 
lähes täynnä ja sään olles-
sa hyvin syksyinen. Olimme 
Oulunsalossa hyvissä ajoin 
ennen lautan lähtöä. Mat-
kustajat viihtyivät linja-au-
tosta satamassa, muutama 
rohkea kuitenkin uskaltau-
tui ulos uhmaamaan tuulis-
ta säätä. 

Ensimmäisenä kohtee-
na oli Hailuodon emutarha. 
Kyläseura oli varannut tar-
halta esittelyn. Emuja meil-
le esitteli Jarmo Pihlas. Hän 
kertoi meille mm. emuista, 
joita tilalla oli tällä hetkellä 
viisi, sekä emuöljystä ja sen 
käytön vaikutuksista. Au-
rinko näyttäytyi emutarhalla 
pienen hetken, mutta sinne 
piiloon se sitten loppupäi-
väksi jäikin. Aikaa esittelylle 
oli varattu kaksi tuntia, mut-
ta kylmä sää ajoi matkalaiset 
lämpimään linja-autoon pal-
jon aiemmin.

Matka jatkui Marjanie-
meen, jossa ruokailu oli 
varattu ravintola Majak-
kapihaan. Vettä satoi jo mel-
koisesti ja tuuli oli puuskais-
ta. Nähtävyyksien katselu 
ja rannalla kävely ei siis in-
nostanut. Olimme etuajassa. 
Päätimme kuitenkin mennä 
ruokapaikkaan odottamaan, 
että pääsemme syömään. 
Pienen etsinnän jälkeen löy-
simme ruokapaikan. Olikin 
melkoinen yllätys, sillä ky-
seessä oli autoon kiinnitet-
ty ulkoilmaravintola. Kesäl-
lä tämä varmasti olisi ollut 

miellyttävä kokemus, mutta 
näin syksyllä hieman viileä 
vaihtoehto. Onneksi kuiten-
kin ruokailun ajan olimme 
suojassa sateelta ja tuulelta 
katoksen ja seinien sisällä. 
Lämmin ruoka ja ravintolas-
sa olevat viltit lämmittivät 
onneksi palelevaa seuruetta.

Seuraava matkakohde 
avautui vasta iltapäivällä, 
joten ajankuluksi kävimme 
Hailuodon kalasavustamol-
la hakemassa mukaan herk-
kuja ja pienessä paikallisessa 
käsityömyymälässä katse-
lemassa paikallisten käden-
töitä. Matka jatkui viimei-
seen kohteeseen Hailuodon 
panimolle, jonka aukeamista 
odotellessa löytyi toinen kä-
sityömyymälä, jossa aika ku-
lui mukavasti. 

Hailuodon panimo on 
luomupanimo, jossa kaik-
ki oluet valmistetaan luon-
nonmukaisesti viljellyistä 

Marjaniemen majakka.

Emutkin olivat vierailusta 
innoissaan. Hailuodon Panimon myymälä/baari.

Hailuodon Panimo.

Ruokailu Marjaniemessä.

raaka-aineista. Panimo si-
jaitse vanhassa makasiinira-
kennuksessa, joka on kun-
nostettu panimoksi. Vierailu 
itse panimon puolelle oli-
si pitänyt varata ja maksaa 
erikseen, joten päädyimme 
vierailemaan myymälässä/
baarissa. Sieltä jokainen sai 
ostaa maistiaiset Hailuodon 
veteen valmistetusta olues-
ta. Sää oli edelleen pilvinen, 
mutta tällä kertaa se ei näky-
nyt tunnelmassa.

Vierailun jälkeen suun-
naksi otettiin lauttaran-
ta. Koko seurue jännitti, 
ehdimmekö kello 16 lähte-
vään lauttaan. Kuinka olla-
kaan, olimme satamassa juu-
ri ajoissa ja linja-autolle oli 
sopivasti paikka lautalla. 
Osa seurueesta poikkesi vie-
lä lautalla ulos tuuleen ja sa-
teeseen ihailemaan peräme-
ren tyrskyjä.

Saavuttuamme sata-

maan puolen tunnin mat-
kan jälkeen paluumatka 
sujui mukavasti ja linja-au-
ton kuljettajamme toi mei-
dät turvallisesti kotiin. Kii-
tos siis vielä kuljettajalle ja 
koko seurueelle syksyises-
tä, mutta mukavasta reissus-
ta. Kaiken kaikkiaan tästä jäi 
mukavat muistot ja huonolle 
säälle voi jopa nauraa.

Sanna Parkkila 

Perunapitäjästä vieraita 
rauhanyhdistykselle
Tyrnäväläiset järjestävät Pu-
dasjärven rauhanyhdistyk-
sellä kaikille avoimen myy-
jäistapahtuman lauantaina 
29. syyskuuta. Myyjäiset al-
kavat ruokailulla kello 11. 
Alkuhartauden jälkeen kello 
12 avataan myyjäispöydät, 
jotka notkuvat tyrnäväläis-
ten valmistamia herkkuja. 
Keittiössä emännät valmis-
tavat riistakiusausta ja lohi-
keittoa myös kotiin ostetta-
vaksi.

Myyntipöydistä löy-
tyy edullisesti laadukkaita, 
maukkaita kotileivonnaisia 
myös erityisruokavalioisille. 
Lisäksi myynnissä on muun 
muassa tyrnäväläistä peru-
naa ja laadukkaita käsitöitä, 
arvontaa ja narunvetoa. Ma-
keannälkäisille on kondito-
riapöytä ja karkkikioski.

Illalla kello18 iltapalak-
si tarjoillaan aitoa Tyrnävän 
perunaa uuniperunan muo-
dossa salaatin kera. Ohjel-
massa on iltahartauden li-
säksi musiikki- ja kuvaesitys, 
joka kertoo Tyrnävän kun-

Tyrnäväläisten myyjäisistä löytyy laadukkaita nukenvaat-
teita ja muita käsitöitä. Kuva Minna Tölli.

nasta, Lakeuden kauniista 
luonnosta ja muuttolinnuis-
ta sekä rauhanyhdistyksen 
toiminnasta. Myyjäiset hui-
pentuvat illalla läsnäolevien 
henkilöiden kesken arvotta-
van lahjakortin arvontaan.

Tyrnävän rauhanyhdis-
tystä laajennettiin muutama 
vuosi sitten. Laajennushank-
keen kulujen kattamisek-
si yhdistyksen väki käy kol-
me-neljä kertaa vuodessa 
pitämässä myyjäisiä muilla 
paikkakunnilla. Kauimmak-
si myyjäismatka on ulottu-

nut Helsinkiin.
Myyjäisten valmisteluun 

osallistuu suuri joukko eri 
ikäisiä vapaaehtoisia. Myy-
jäismatkat vahvistavat yh-
teenkuuluvuudentunnet-
ta. Itse tapahtuman aikana 
myyjäisissä työskentelee 
noin 50 henkilöä.

Lämpimästi tervetuloa 
myyjäisiin Pudasjärven rau-
hanyhdistykselle nautti-
maan välittömästä ja rennos-
ta myyjäistunnelmasta!

Saara Kolehmainen
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Oulun vaalipiirin Vihreät 
ry on nimennyt ensimmäi-
set ehdokkaansa eduskun-
tavaaleihin 2019. Nimetyt 
ehdokkaat ovat Mika Flö-
jt Kuusamosta, Silja Kerä-
nen Kajaanista sekä Esa 
Aalto, Marjo Tapaninen 
ja Susa Vikeväkorva Ou-
lusta.

Oulun vaalipiirin vih-
reät nimeää kevään 2019 
eduskuntavaaleihin täy-
den 18 ehdokkaan listan. 
Piirijärjestön puheenjohta-
ja Marja Lähde kertoo, että 

listalla tulee olemaan mo-
nipuolista osaamista koko 
vaalipiirin alueelta. 

-Ehdokaslistaltamme 
löytyy vaihtoehtoja niin 
meitä aiemmin äänestä-
neille kuin vihreiden ää-
nestämistä harkitsevil-
lekin. Tavoitteemme on 
näissä vaaleissa saada 
eduskuntaan Oulun vaa-
lipiiristä vähintään kaksi 
Vihreää kansanedustajaa, 
toteaa Lähde. 

Saara Pönkkö

Vihreät nimesi 
kansanedustaja-

ehdokkaita

Esitys 1: Hirsikartanon monitoimitilassa 
(Kauppatie 41) la 29.9.2018 klo 14.00. 
Esitys tarjotaan Hirsikartanon asukkaille, 
muille liput 5€

Elämän käännekohtia tutkiva,
ikäihmisten yhteisöstä ammentava
NYKYTANSSITEOS,
jossa liikkeen, äänen, puheen ja tanssin keinoin 
tarkastellaan ihmisen koko elämänpolkua.

Järjestäjinä Syötteen Mökkiläisyhdistys ry ja
 Lions Club Pudasjärven puolisot

Esitys 2: Syötteen kylätalolla 
la 29.9.2018 klo 17.30. 
LIPUT 5€. Kesto noin 45 min. 
SOPII KOKO PERHEELLE!

Matkaajina: Henna-Maria Hanhineva ja Merja Männikkö
Äänimaailma: Otto Alhroos

HUOJUVAT RAUKAT KAATUU
- näyttelyn päätösesitys

Keskiviikkona 3.10. klo 18.00
Taidehuone Pohjantähdessä,

Teollisuustie 1:ssä

MARKO KAIPONEN
performanssiesitys

KARI TYKKYLÄINEN
kulttuuriraivoisa musiikkiesitys

Tulkaa ja kokekaa!
Järjestää Pudasjärven kaupunki/kulttuuripalvelut

Olen pudasjärveläisläh-
töinen kansatieteen opis-
kelija Turun Yliopistossa 
ja teen kandidaatintut-
kielmaa sotaorpojen ar-
jesta Pudasjärvellä viime 
sotien jälkeen. Tutkimus-
aineistoksi haluaisin saa-
da sotaorpojen kerto-
muksia Pudasjärvellä 
eletystä arjesta. 

Kirjoita vapaamuotoi-
sesti siitä, millaista oli so-

Kirjoituspyyntö sotaorvoille

Keskiviikkokahvila aloitti syyskauden

Pudasjärven seurakunnan 
keskiviikkokahvila tuorei-
ne pullineen sekä kirppu-
torin anteineen aloitti joka 
keskiviikkoisen toimintan-
sa 19.9. Kahvila ja kirppu-
tori toimivat Kanttorilassa, 
joka on seurakuntakeskuk-
sen takana oleva rakennus.

Vapaaehtoiset keittä-
vät ja tarjoilevat asiakkaille 
edulliset pullakahvit, sekä 
myyvät arpoja ja kirppu-
torille lahjoituksina saatuja 
tuotteita. Erilaisia, uusia kä-
sitöitä on myös myynnissä 
ja kankurit kutovat kaiken 
aikaa mattoja sekä poppa-
noita, jotka arvotaan seu-
rakunnan tapahtumissa. 
Kaikkien tuotto menee lä-
hetystyön hyväksi.

Keskiviikkokahvilan 
pullat leivotaan seurakun-
takeskuksen keittiössä. Fan-
ni Hemmilä on ollut seura-
kunnan vapaaehtoistyössä 
jo 22 vuotta ja leiponut pul-
laa eri käsiparien kanssa. 
Tällä haavaa Marja-Lee-
na Puurunen ja Eeva Ri-
tola vuorottelevat Fannin 
parina. Myös vs. seurakun-
tapastori Ari Kokkonen on 
innolla aloittanut pullan 
pyörityksen opiskelun, joka 
kuuleman mukaan sujuu jo 
ihan mallikkaasti kaksin kä-
sin.

Vapaaehtoisia perään 
kuulutetaan pieneen työ-
vuoroon keskiviikkokah-
vilan pyörittämiseen vii-
koittain kolmeksi tunniksi 
kerrallaan. Yksin ei tarvit-
se olla koskaan, sillä iloi-
set asiakkaat pitävät huolen 
porinatuokioista ja keittiö-
vuorossa toimitaan aina pa-
reittain. Ilmoittautua voi 

Kirpputorilta löytyy hyvää tavaraa halvalla.

Tällä kertaa oli mattoa kuto-
massa Saara Hornela.

Juhani ja Maija Hukari ovat vakioasiakkaita seurakunnan kahvilassa, kuten myös Pirkko 
Manninen työvuorojensa lomassa. Takana seisoo pullapaakari Fanni Hemmilä sekä kahvi-
tusvuorossa olleet Annikki Ylitalo ja Pirjo Stenius.

Aune Hyttinen, Eeva Piri ja Juhani Halkola käyvät aina keskiviikkoisin tapaamassa tuttuja 
päiväkahvin ja tuoreen pullan merkeissä.

joko keskiviikkoisin 10 – 13 
välisenä aikana kahvilas-
sa tai vaikkapa diakoniatoi-
mistoon.

Lähetystalkooilloissa 
tehdään leikkelyksiä kan-
kureille ja nuttupiirissä ku-
dotaan tai virkataan vau-
voille nuttuja, sukkia tai 
myssyjä, jotka toimitetaan 
keskitetysti eri avustuskoh-
teisiin.

Molemmat piirit ovat 
avoimia kaikille ja niihin 
toivottaisiin myös uusia kä-
siparia mukaan. Lehtien 
seurakuntauutisista löyty-
vät talkoopäivien ajankoh-
dat.

Pudasjärven seurakun-
nassa on paljon erilaista 

toimintaa kaiken ikäisille. 
Seurakunnan väki toivot-
taa sekä entiset että uudet 
talkoolaiset, ryhmäläiset ja 
kerholaiset mukaan syksyn 

sekä tulevan talven toimin-
taan.  

Terttu Salmi

taorvon arki Pudasjärvellä. 
Kerro omakohtaisista koke-
muksistasi ja muistoistasi, 
jotka sijoittuvat ikävuosien 
0–24 välille. Liitä mukaan 
seuraavat tiedot itsestäsi: 
sukupuoli, syntymävuo-
si ja ikä, jolloin jäit orvoksi. 
Ilmoita myös, saako kirjoi-
tuksesi arkistoida nimellä 
tai nimimerkillä yliopiston 
HKT-arkistoon. Mikäli si-
nua on mahdollista haasta-

tella, liitä mukaan 
yhteystietosi.  

Lähetä kirjoi-
tuksesi 26.10.2018 
mennessä sähkö-
postitse tskokk@
utu.fi tai postit-
se Kansatiede, 
20014 TURUN YLIOPIS-
TO merkitse kuoreen tun-
nus ”Kirjoituspyyntö/Ter-
hi Kokko”.

Kirjoituksia 
mielenkiinnolla 
odottaen, 
Terhi Kokko 
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

SEKALAISTA

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

    

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

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

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

KUKKAKAUPPOJA JA HAUTAUSTOIMISTOJA

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Palveluhakemisto

PANKKI- JA 
LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.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

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

METALLIROMUN KERÄYS

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

NUOHOUSPALVELUT

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Luotettavasti
isännöintiä ja 

kiinteistövälitystä.

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

VUOKRATTAVANA

Korennolla heti vapaana 2 h + 
k 55 m2, 1 h+k 42 m2, 1 h+k 25 
m2. P. 0400 512 997.

Vuokrataan OK-talo 5 km Pu-
dasjärven keskustasta. Oh, 3 
mh, keittiö, sauna, varasto, yht. 
120 m2. Öljylämmitys. Ei sisällä 
olevia lemmikkejä! P. 040 808 
6115.

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. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Astianpesukonekone Helka-
ma. L 45 cm, 80 €. P. 040 501 
7988.

Pudasjärveläistä valkosipulia. 
20 €/kg, p. 0400 182 018.

Karpaloita. P. 040 513 6057.

METTE-KOIRALLE 
(villakoira) olisiko 
HOITOPAIKKA 

omistajan loman ajaksi. 
p. 044 275 7050.
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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

Oulun NMKY:n Mieslaulajat
Johtaa Ahti Sepp

Hirsikampuksella Pudasjärvellä
su 30.9.2018 klo 15.00

Liput 10€

Lions Club 
Pudasjärvi ry

Oulun NMKY:n 
Mieslaulajat

Sinivalkoinen 
konsertti

Yhteistyössä:

Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken Campingin pihalta, järj. Kuntour-
heilujaosto.
Huippukymppi -kestävyysseminaari pe 28.9. klo 18-21. Tunturihotelli Iso-Syöte, 
Isosyötteentie.
Huippukymppi & Iso-Syöte Trail Run la 29.9. klo 9, Iso-Syöte, Isosyötteentie.
Luppovesi palaa!  la 29.9. klo 18. Luppovesi, Iso-syöte.
Elämän kengät nykytanssiteos la 29.9. Hirsikartanon monitoimitilassa (Kauppatie 
41) la 29.9. klo 14.00. ja Syötteen kylätalolla la 29.9.2018 klo 17.30.
Sinivalkoinen konsertti su 30.9. klo 15, Hirsikampus, Nyynäjäntie 5.
Ylijäämäruoan jako ma 1.10. klo 9-9.30,  Karhupaja, Teollisuustie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 1.10.  klo 17 Ihmeperhe 2. Klo 19. Johnny English 
iskee jälleen. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.

MA 1.10.

ELOKUVA-
ILTA

Pohjantähdessä

● Klo 17.00 
IHMEPERHE 2

-K7/4- 8€ 
● Klo 19.15  

JOHNNY ENGLISH 
ISKEE JÄLLEEN

-K12/9- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

Oulun seudun ulosottovirasto
MYYDÄÄN 44,31 HEHTAARIN TILA 
PUDASJÄRVEN MALISENSUOLLA

Kohde on ulosmitattu ja se myydään internet-huutokaupalla 
huutokaupat.com -sivustolla ajalla 28.9.-16.10.2018
Kohdenumero 1041523: Pudasjärven kunnassa sijaitseva 
Lappi-niminen tila RN:o 58:2, kiinteistötunnus 615-405-58-2. Tila 
muodostuu kahdesta metsäpalstasta ja Iso-Pesiö -järveen rajoit-
tuvasta rantapalstasta. Laaditun metsäarvion mukaan metsäpals-
tojen ainespuun määrä on 2.650 m3. Tilalla sijaitsee purkukuntoi-
sia talousrakennuksia.
Tarkemmat tiedot ja esitteet: Kihlakunnanulosottomies 
Ritva Honkanen puh. 02956 28425 tai internet www.oikeus.fi. 
Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

PIKKUJOULUREISSUN
la 24.11.2018 Ouluhalliin

pikkujoulu piknikiin. 
Esiintymässä Juha Tapio, Tuure Kilpeläinen & 

Kaihon Karavaani, Kaija Koo ja Popeda. 
Lähtö klo 15.00 S-Marketin parkkipaikalta, paluu yöllä 

tapahtuman päätyttyä (Kurenalla n. klo 03.00). 
Vip-lipun omavastuu 65 €/hlö, sis. pääsymaksun, 
ruokailun ja kyydin. Avecin omavastuu myös 65 €. 

SITOVAT ILM. tekstiviestillä Paulalle p. 040 586 0572 
ma 15.10. mennessä. 

Toimi nopeasti, paikkoja on rajoitetusti!

PAM Pudasjärvi os. 208 
järjestää 

Tervetuloa jäsenet pikkujouluilemaan! Johtokunta

PuU:n UINTIJAOSTO 
Syksyn ensimmäiset uintikisat 
Puikkarissa su 30.9 klo 17.
Osallistuminen maksutonta ja 
ilmoittautua voi paikan päällä.

Tervetuloa! 

KOKOUSKUTSU
Iijoen Erämelojat ry:n 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS 

pidetään ti 9.10.2018 klo 18,
Puikkarin kokoustilassa, kahvitarjoilu. 

Jäsenet ja kaikki Erämelojien toiminnasta kiinnostuneet, 
tervetuloa paikalle.

Erämelojat ry/Hallitus

LOKAKUU Ti 2.10. klo 17.00 kuntosali uimahallilla
                     La 13.10. Retki Ouluun kädentaito- ja   
 hyvinvointimessuille
                     To 18.10. klo 18.00 kerhoilta 
 aihe: 80-vuotisjuhlan järjestely
                     Su 28.10. klo 10.00 alkaen 
 80-vuotisjuhla seurakuntakodilla
MARRASKUU Ti 6.11. klo 17.00 vesijumppa
                          To 18.11. klo 18.00 kerhoilta 
 aihe: liikkumisen ilo.
JOULUKUU Su 2.12. klo 13.00 jouluruokailu 
 Liepeen väentuvassa
 Ti  4.12. klo 17.00 kuntosali

PUDASJÄRVEN MAA- JA 
KOTITALOUSNAISET

 TOIMINTAA SYKSYLLÄ 2018:

Tervetuloa 

mukaan!

Oulun seudun ulosottovirasto
MYYDÄÄN 13,666 HEHTAARIN 
METSÄTILA PUDASJÄRVELLÄ

Kohde on ulosmitattu ja se myydään internet- huutokaupalla 
huutokaupat.com -sivustolla ajalla 28.9-10.10.2018
Kohdenumero 1044125: Pudasjärven kunnassa sijaitseva Sou-
turanta -niminen tila RN:o 10:28, kiinteistötunnus 615-413-10-28. 
Tilan pinta-ala on 13,666 ha. Laaditun metsäarvion mukaan tilan 
pinta-alasta on metsämaata noin 8,7 ha ja tilan arvioitu ainespuun 
määrä on 327 m3.
Tarkemmat tiedot ja esitteet: Kihlakunnanulosottomies 
Ritva Honkanen puh. 029 56 28425 tai internet www.oikeus.fi. 
Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

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

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

Tervetuloa!

La 29.9.

Lippu 8 € sis. ep.
MOSKAH

TU
LO

SS
A: Pe 5.10.

JARKKO HONKANEN 
La 6.10.
PETRI NYGÅRD

Lippu 12 € sis. ep. Ennakkolippu 15 €, ovelta 20€ sis. ep.
KOULUTUSTILAISUUTEEN  
PUDASJÄRVELLÄ 9.10.2018
Aika: tiistaina 9.10.2018 klo 18.00 – 21.00  
Paikka: Pudasjärven Hirsikampuksen pieni  
ruokasali, os. Nyynäjäntie 5, 93100 Pudasjärvi 

Suomen Vesihuolto-osuuskunnat (SVOSK) ry toteut-
taa yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön ja 
Suomen Ympäristöopisto Syklin kanssa koulutus-
hankkeen, jossa vesiosuuskunnille ja muille vesi-
laitoksille kerrotaan uudistuneesta talousvesiase-
tuksesta, riskien hallinnasta (mm WSP-työkalu) ja 
autetaan alkuun häiriötilannesuunnitelmien laa-
dinnassa. Tarkoituksena on tuoda ajankohtaista tie-
toa paikallisille vesilaitoksille. 

Tilaisuus järjestetään iltatilaisuutena (klo 18-21), 
jolloin myös talkoovoimin pyöritettävien vesiosuus-
kuntien edustajilla on mahdollisuus osallistua. 

Tilaisuus on maksuton ja sitä suositellaan myös 
pienimpien vesiosuuskuntien, vesihuoltoyhtiöiden 
ja muiden vesilaitosten edustajille. 

Tarkoitus on järjestää tilaisuuteen kahvitarjoilu,  
joten ilmoittakaa vesiosuuskuntanne tai -laitoksen-
ne osallistujamäärä, sekä mahdolliset erityisruoka-
valiot koulutuspäällikkö Vesa Arvoselle sähköpos-
titse vesa.arvonen@sykli.fi tai puhelimitse 050 330 
2590. 

Tämä kutsu on toimitettu myös postitse vesilaitos-
ten yhteyshenkilöille. 

Oulunkaaren ympäristöpalvelut 

PUDASJARVI.FI

Kutsu Oulunkaaren  
ympäristöpalveluiden alueen  
vesiosuuskuntien, vesihuoltoyhtiöiden ja 
muiden vesilaitosten edustajille  
suunnattuun maksuttomaan 

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13
Tiistaisin sanan ja 
rukouksen ilta klo 18.

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Tutut ja turvalliset, Suomen parhaana 
palkitut, siilinjärveläiset 

Hunajatuvan hunajat

Hunajatuvan Väiski  p. 0400 576 745
Ukko sen kun vanahenoo, hunajat paranoo. Keli varraus.

jälleen Pudasjärven torilla 
pe 28.9. klo 8-15.30. 

Mukana hunajavalmisteita, mm. Inkiväärihunajatuote, 
Propolis, ja Vanhankansan pihkavoide.

Rekisteröity 
hinattava laite.
Kunto huono, 

runko hyödynnettävissä.
Suljetut kirjalliset 
tarjoukset 14.10. 

mennessä osoitteella: 
Teivaanmäki, 

Petäjäkankaantie 71, 
93100 Pudasjärvi. 

Kirjeeseen merkintä: 
”vaunu”

Tiedustelut numerosta 
044 238 3257, 
Teivaanmäki

PuViKa Hallitus

MYYDÄÄN 
VIRKISTYS-

KALASTAJIEN 
KÄYTTÄMÄ 

VAUNU 
VARUSTEINEEN
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Keväällä 2018 Markku 
Kemppainen kysyi minul-
ta, olisinko kiinnostunut ke-
sällä lähtemään Moskovaan, 
Venäjälle. Olin kiinnostunut, 
vaikka tiesin, että se on kal-
lis ja tuo eläkeläisen kukkaro 
ei ole kovin iso. Puhumatta-
kaan, että siellä olisi jotain si-
sältöä. 

Matka oli Oulu-opiston 
opiskelijoiden vuosittainen 
opintomatka, johon sai osal-
listua myös heidän kaverei-
ta ja perheitä. Siitä johtui oh-
jelmankin tavoite tutustuttaa 
osallistujat kaupungin histo-
riaan ja nähtävyyksiin laajas-
ti ja monipuolisesti, että se 
voisi antaa pohjaa omatoimi-
matkoillekin matkan jälkeen.

Menimme 9.8. Oulusta 
junalla Helsinkiin, josta jat-
koimme matkaa Tolstoi ju-
nalla Moskovaan. Jo junassa 
matkustaminen oli elämys. 
Jokaisessa vaunussa oli vau-
nupalvelija, joka huolehti hy-
vinvoinnistamme, tarjoillen 
kahvia/teetä ja paluumat-
kallamme ruokaa. Mennessä 
Suomen tulli kävi kysymäs-
sä, onko tullattavaa ja Venä-
jän tulli ja passintarkastus oli 
sitten tarkkaa. Junassa oli ra-
vintolavaunu, jossa istuim-
me pöydissä ja tarjoilija pas-
sasi meitä. Ruoka oli hyvää. 
Markun venäjän taidolla sel-
visimme ja saimme ruokaa ja 
juomaa. 

Perjantai aamulla saa-
vuimme Moskovan Lenin-
gradin rautatieasemalle. 
Matkaoppaamme Ljudmi-
la oli meitä vastassa ja pää-
simme suoraan linja-autoon. 
Ljudmilalla liehui huivi jon-
kin kepin päässä, niin häntä 
oli helppo seurata ihmismas-
sassa. 

Päivän ohjelmassa olivat 
opastettu kiertoajelu, jonka 
jälkeen lyhyt kävely punai-
sella torilla. Pyhän Vasilin 
katedraalissa saimme kuulla 
kaunista laulua neljän mie-
hen kuorossa. Kirkko on Ve-
näjän kuuluisin maamerkki, 
joka on kirkkaiden värien ja 
mielikuvituksellisten muoto-
jen tivolimainen luomus. Ii-
vana Julma rakennutti kir-
kon 1551-1561 juhlistaakseen 
venäläisten voittoaan mon-
goleista Kazanin kaupungis-
sa.

Tretjakovin galleriassa 
oli eri aikakausien kaunii-
ta ja puhuttelevia taideteok-
sia. Museossa on yli 130 000 
työtä aina vanhimmasta ve-
näläisestä taiteesta avantgar-
den kaudelle. Niitä oli huone 
toisensa jälkeen, 1000 luvun 
töistä alkaen aina 1900 luvul-
le asti. Miten taitavia maala-
reita ja kuvanveistäjiä silloin 
onkaan ollut. Pavel Tretjakov 
(1832-98) oli avannut oman 
kokoelmansa yleisölle vuon-
na 1881 ja jättänyt sen testa-
mentissaan kaupungille.

Majoituimme Azimut 
Smolenskaya-hotelliin. Illal-
la oli vierailu Kostroma tans-
siesitykseen.  Hauska yksi-

tyiskohta oli se, että Markku 
oli majoittuneena täsmälleen 
samaan hotelliin 38 vuot-
ta aikaisemmin käydessään 
Moskovassa luokkaretkel-
lä. Esitys kertoi Venäjän his-
toriasta tanssillisin keinoin. 
Ensimmäinen puoliaika oli 
mielenkiintoinen ja toisessa 
alku oli mielestäni hyvä, kun 
kertoi saamelaisista. Loppu-
osa kertoikin sitten eri kan-
sallisuuksista Venäjän alu-
eella. Esityspaikka oli todella 
hieno ja meitä turisteja oli eri 
maista katsomassa esitystä. 
Saattoihan siellä toki olla ve-
näläisiäkin.

Lauantai valkeni yhtä 
hienona päivänä kuin per-
jantaikin, kuuma päivä oli 
tulossa. Jonotimme Leninin 
Mausoleumiin, jossa on näh-
tävillä Neuvostoliiton ensim-
mäinen johtaja, vuonna 1924 
kuollut Lenin ja säilöttynä ai-
nutlaatuisella menetelmäl-
lä. Jonotimme varmaan tun-
nin, kunnes luovutimme ja 
siirryimme seuraavaan oh-
jelmaan Stalinin bunkke-
riin, jossa meitä jo odotettiin. 
Meille esiteltiin vanhoja sota-
kalusteita ja itse bunkkeria-
kin. Siellä oli meille säikäh-
dys, kun valot sammuivat 
ja kuului kova paukaus, jon-
ka jälkeen pillit soivat aikan-
sa. Se oli demonstroitu sota-
hälytys. Ruokailimme myös 
bunkkerissa kolmen ruoka-
lajin lounaan, mikä oli hyvää 
ja ei niin mausteista kuin olin 
kuvitellut venäläisen ruoan 
olevan.

Seuraavaksi meidät kul-
jetettiin Tsaritsynoon. Se on 
Moskovan palatsialueista 
erikoisin, sillä kukaan ei ole 
koskaan asunut siellä. Ka-
tariina Suuri piti kylästä ja 
osti sen 1775. Hän määrä-
si rakennettavaksi uusgoot-
tilaisia palatseja, mutta kun 
hän tuli paikalle hyväksyäk-
seen rakennukset, hän hylkä-
sikin ne kaikki. Alue oli aa-
vemaisina raunioina, kunnes 
Moskovan pormestari Luz-
kov päätti kirjoittaa historian 
uusiksi. Hän on suunnitel-
lut muuttavansa koko puis-
toalueen isoksi vetonaulaksi 
turisteille, jolta alue näytti-
kin, rakennuksia oli entisöi-
ty ja korjattu. Ne olivat lois-
teliaita ja kukkaistutuksia 

oli paljon. Ihmiset ulkoili-
vat vesillä erilaisilla kulku-
välineillä ja esiintymislaval-
la oli konsertteja. Alueella 
vihitään kesäviikonloppui-
sin yli 300 paria ja se kyllä 
näkyi, joka puolella oli hää-
pareja seurueineen. Sisällä 
näyttelytiloissa oli Katariina 
Suuren patsas ja se huone oli 
täysin kultaa. Kattokruunut 
olivat upeita. 

Seuraavaksi Varpusvuo-
ren näköalatasanteelta nä-
kyi koko Moskova. Moot-
toripyöräilijöillä on tapana 
kokoontua sinne ja näyttää 
toisille taitojaan ja esitel-
lä pyöriään. Nytkin keskel-
lä päivää, siellä oli muutama 
pyöräilijä ja yksi karautti ta-
karenkaalla ympäri alueen 
esitelläkseen meillekin taito-
jaan.Lopuksi vielä menimme 
Arbatille, joka alkoi hotel-
limme läheltä. Se on kävely-
katu, jossa on myymälöitä ja 
ravintoloita sekä katutaiteili-
joita, jotka maksusta piirsivät 
ihmisten kuvia, runonlausu-
jan sekä iäkkään naisen, joka 
soitti mandoliinia. Kävelin 
vain alkupäässä, joten paljon 
jäi näkemättä. Arbat on noin 
1,5 kilometriä pitkä. 

Illalla osa seurueestam-
me meni kirkkoon kuunte-
lemaan sinfoniakonserttia 
ja osa läheiseen kuppilaan 
bluesia. Sieltä piti tulla pois 
metrolla. Emme kuitenkaan 
jaksaneet enää sinne, vaan 
menimme Markku, Risto ja 
minä Arbatille katselemaan 
tuliaisia ja syömään. Söim-
me ravintolassa, jonka nimi 
oli Hard Rock. Istuimme ul-
kona terassilla. 

Sunnuntaiaamuna mei-
dän piti pakata tavaramme 
ja luovuttaa huoneemme. 
Suuntasimme kohti His-
toriallista museota. Tsaari 
Aleksanteri III avasi muse-
on vuonna 1894. Museossa 
esitetään Venäjän kansallis-
ta historiaa ja kehitystä kivi-
kaudelta nykyaikaan. Arke-
ologiset kokoelmat käsittävät 
4,5 miljoonaa näyttämöesi-
nettä ja yli 15 miljoonaa si-
vua historiallisia arkistoja.

Opastetulla kierroksel-

la tutustuimme Kremliin, 
joka on kaupungin vanhin 
osa ja Venäjän sydän. Muu-
rin kyljessä on toisen maa-
ilman sodan muistoksi tun-
temattoman sotilaan hauta, 
jonka edessä palaa ikuinen 
tuli. Vahdinvaihto haudal-
la tapahtuu tunnin välein. 
Satuimme juuri kulkemaan 
ohitse, kun uudet nuoret 
miehet saapuivat kolmen 
miehen ryhmässä vahdin-
vaihtoon. Nämä vahdit ovat 
kaikki samanmittaisia hoik-
kia nuoria miehiä. Juhlalli-
sen näköistähän se oli. 

Itse Kremliin astutaan si-
sään valtavien ”Pyhän kol-
minaisuuden porttien” läpi. 
Juuri näistä porteista Na-
poleon marssi joukkoineen 
Kremliin 1812 odottamaan 
Venäjän antautumista, tur-
haan. 

Aukiolla oli joka puolella 
kirkkoja mm. Marian taivaa-
seen astumisen kirkko, pie-
nempi Marian ilmestyksen 
kirkko toimi tsaarien perhe-
kirkkona. Myös Fasettipa-
latsi sijaitsee aukion laidalla, 
jossa mm. maan presidentti 
ottaa vieraita vastaan. 

TV torni Ostankinolla oli 
kaksi tiukkaa turvatarkas-
tusta, ensimmäinen portilla 
ja toinen mennessämme tor-
niin. Kaikki metalliesineet 
piti riisua pois ja mennä la-
sikoppiin, jossa kädet pään 
päällä meidät läpivalaistiin. 

Alakerrassa meille en-
sin esiteltiin tornin raken-
nusvaiheita ym. Se on yksi 
Moskovan nähtävyyksistä, 
eikä ihme, sillä onhan se yksi 
korkeimmista rakennuksis-
ta maailmassa ja Euroopan 
korkein rakennelma. Torni 
on 540,1 metriä korkea ja se 
valmistui 1967. Hissiin sopi 
kymmenen henkilöä kerral-
laan ja matka hissillä näkö-
alatasanteelle 337 metrin kor-
keuteen kesti hetken. Korvat 
menivät lukkoon, varsinkin 
alas tullessa. Ravintola sijait-
see 340 metrin korkeudessa, 
jossa lattia pyöri tornin ym-
päri. Tornista näkyi todel-
la kauas Moskovan ympäri. 
Kaupungin reunaa en näh-

Turistimatka Moskovaan täynnä elämyksiä

nyt, joten isosta kaupungista 
on kysymys.

Minulla ja Markulla vii-
meinen tutustumispaikka oli 
VDNH messukeskus, joka 
on yksi suurimmista messu-
keskuksista Venäjällä ja toi-
seksi suurin Moskovassa. 
Siellä sijaitsee paljon nähtä-
vyyksiä ja muistomerkkejä 
Neuvostoliiton ajalta. Koko-
naispinta-ala on 235 hehtaa-
ria. Messukeskuksessa vie-
railee 20 miljoonaa ihmistä 
vuosittain. Alue on suosit-
tu paikka ulkoilla ja kävellä 
viikonloppuisin. Nytkin siel-
lä oli paljon ihmisiä ja nuoret 
liikkuivat siellä polkupyörin, 
rullaluistimin ja potkulau-
doin. Hienoja suihkulähteitä 
näkyi, kuten myös muualla-
kin Moskovassa niitä oli isoja 
ja komeita. Eräs suihkulähde 
toimi musiikin tahtiin. 

Loppuilta ennen rautatie-
asemalle menoa oli vapaa-ai-
kaa. Rautatieasemalla teim-
me viime hetken ostoksia 
ennen junan lähtöä. Oli hel-
potus päästä junaan ja saa-

Matkanjohtaja Anna Puola-
kanaho takanaan Pyhän Va-
silin kirkko.

Markku Kemppainen Tsaritsynon edessä.

Jutun kirjoittaja Ullamaria Stenius Ostankinon TV-tornissa. 

Stalinin punkkerissa.

da jaloille helpotusta, sillä ne 
olivat olleet aika lujilla kuu-
man ilman ja pitkien päivä-
ohjelmien vuoksi. Kotimatka 
sujui ilman kommelluksia. 
Saimme nukkua rauhassa ja 
aamupäivällä söimme hytis-
sä ravintolaruoan niin jak-
soimme kotiin asti.

Mitäkö jäi matkasta kä-
teen? Tällainen järjestet-
ty matka on turvallinen ja 
helppo vähän matkustelleel-
le. Ohjelma oli tiukka ja se 
vaatii voimia. Ajattelin, jot-
ta tämä on varmasti minun 
ensimmäinen ja viimeinen 
matka Moskovaan, niin jak-
saa pitää. Jos menisin uudel-
leen, niin ehkä mieluummin 
yksityismatka omaan tahtiin. 
VDNH alue jäi huonolle tu-
tustumiselle, sen vois näh-
dä uudelleen sekä ulkoilla ja 
nauttia Tsaritsynossa. Mos-
kova joen risteilyt olisivat 
myös listallani sekä jotkut 
suuret kansantapahtumat to-
rilla ja musiikkiravintolat.

Ullamaria Stenius
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AVAAMME JA PALVELEMME 
JÄLLEEN MA 1.10. LÄHTIEN:

KAIKKI

TALOUSTAVARA- JA 
KAUSIMYYMÄLÄVARASTON 

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

POISTO-
MYYNTI

-50%
AVOINNA MA-PE 9-17, LA 9-13, SU suljettuKeskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002

Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00
Ranuan Kenkätalo

POISTO-
HINTAAN......

-70%
KAIKKI VAALEAT 
KESÄKENGÄT 
JUHLAAN JA 
ARKEEN, 
SANDAALIT, 
TENNARIT

LOPUT
LAUKUT

ERÄ 
VAATTEITA

TASARAHALLA

-50%5€ 10€JNE.

Luppovesi
palaa

www.syote.�

Mukava koko perheen iltatapahtuma 
Syötteellä Luppoveden rannalla 

siivittää syksyiseen tunnelmaan!

18.00
Ulkotulet
syttyvät

Luppovedellä 

19.00
Musiikkia, Emilia 

Aarnio duo

19.30
Kokon
sytytys

20.00
Upea

ilotulitus

Päivällä
Huippukymppi

-tapahtuma!
lauantaina 29.9.

Kivaa tekemistä  mm. polkuautoja, huskyja, 
ongintakilpailu, korikiipeilyä, tuubikanootteja ja  

paljon muuta luontoaiheista puuhaa. 
Syötteen tikkamestaruuskisat.  

Paikalla myös Syötteen kyläyhdistys, mökkiläisyhdistys 
sekä kauppiaat myymässä herkkuja.

Tervetuloa viihtymään koko perheellä!

 Caravan talvikauden 2018-19 AVAJAISET klo 22-

Romekievarilla 
Emilia Aarnio Duo klo 21.00-02.00

Kaija-karhun kätkörata 
kierrettävissä klo 10-16

Elokuva: Heinähattu, Vilttitossu ja 
Rubensin veljekset (S) klo 12.00

 Lasten Lystit klo 14-16 
lapsille ja lapsenmielisille

IntiaaniPrinsessa tekee tatuointeja 
sekä intiaanikasvomaalauksia 

Syötteen luontokeskuksella

Pärjänkievarilla


