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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Alueellinen Nuorisoseura-
foorumi Koskenhovilla s. 9

Rahaa jaossa! -tilaisuudessa  
tietoa yritysten rahoitus-

mahdollisuuksista s. 11

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 26.9.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

TILAUSAJOT
8-52 paikkaisilla busseilla 
Koulutus- ja virkistysreissut, 
luokkaretket, urheiluseurojen 

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

myynti@stpliikenne.fi
puh. 0400 165 866
PYYDÄ TARJOUS!

Lorem Ipsum

Potuttaako?
Hanki talveksi ruokaperunat 
suoraan kellariisi?
Hannu Rekinen, Tyrnävä
Puh. 0400 285 227

www.utacon.fi

"
OSTETAAN

METALLIROMUA

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

Ostamme ja noudamme kaikenlaiset 
metalliromut ja romuautot.

Maksamme korvauksen 
yli 1000 kilon eristä.

Nopea nouto ja nopea maksu.

"

Tarjoukset voimassa 26.9.-2.10.2019

040 351 8002

OSTAMME 
HIRVENLIHAA

Ostamme hirviä 
kokonaisina ruhoina 

nahka päällä, 
elimet mukana.

www.kylmanen.fi 

Nyt löydät 
meidät myös 
Facebookista

Pohja:
2 dl  vehnäjauhoa
100 g  voita
2 rkl  vettä
Täyte:
200 g  savupororouhetta
100 g  metsäsieni säilykettä
1  porkkana
50 g  purjoa
50 g  aurajuustoa
1 dl  juustoraastetta
2  muna
2 dl  kermaa

Pohja: Nypi jauhot ja rasva ryynimäisek-
si seokseksi. Lisää kylmä vesi nopeasti 
sekoittaen. Painele taikina voidellun pii-
rasvuoan 20 cm Ø pohjalle ja reunoille. 
Leikkele porkkana suokaleiksi ja purjo 
silpuksi. Freesaa kevyesti. Sekoita jouk-
koon savupororouhe ja metsäsienet 
silputtuna ja mausta. Levitä täyte pohja-
taikinan päälle. Ripottele pinnalle aura-
juustopalasia ja juustoraastetta. Sekoita 
munat ja kerma. Kaada lopuksi täytteen 
päälle. Paista 200 Co n.20 minuuttia.

Hiipuvan ruskan värit näkyvät 
ikkunasta, maassa pudonneet lehdet.

Hämärässä tuvassa kynttilät 
luovat valoa.

Uunissa valmistuu iltapalaksi 
aurajuustoinen poropiirakka.

Kylmäsavustettu 
poronpaistirouhe 120 g 

2 pussia 15,00 62,50 kg

Lisukkeeksi piirakalle

Savukylki 7,90 kg

Talon perunasalaatti
4 annosta
100 g  savukylkeä kuutioituna
600 g  keitettyjä perunoita
2 kpl  salottisipulia
1 dl  lihalientä
 suola ja pippuria
 voita
 ruohosipulia
1 kpl  suolakurkku kuutioituna
2 rkl  sinappia

Viipaloi kypsät perunat. Hienonna 
salottisipulit ja kuullota niitä savu-
kylkikuutioiden kanssa pannulla. 
Sekoita lihaliemeen mausteet (suo-
la, pippuri, voi, ruohosipuli ja sinap-
pi). Sekoita perunat, savukylki, si-
puli ja suolakurkkukuutiot salaatiksi 
ja kaada sekaan kastike. Sekoita ja 
anna makujen tasaantua viileässä. 
Tarkista maku ja tarjoile.

Aurajuusto-poropiirakka 

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi    040 683 3496

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

-  Auton korjaukset ja huollot
-  4-pyöräsuuntaukset
-  Automaattivaihteiston 
 huoltolaite (SPIN ATF-5000)
-  Autocom-, Bosch- ja VCDS-

testerit

-  Eber- ja Webasto-testerit
-  Ilmastointihuollot
-  Vakuutusyhtiöiden 
 hyväksymä kolarikorjaamo / 

maalaamo
Tervetuloa!

UUSI PUhElINNUmERo: 0400 396 058

TORITIE 1, PudasjäRvI

vaRaa aIKa OsOITTEEsTa sILMäasEMa.FI TaI sOITa 08 822 416. 

Paikalla maahantuojan eduistaja. Tule tutustumaan, 
sovittamaan ja ihastumaan. Kokenut tyyliasiantuntijamme 
auttaa valitsemaan juuri sinulle sopivat kehykset!

TYYLIPäIvääN ke 2.10.
Tyyliopas Paula Nikka auttaa löytämään 

juuri sinulle sopivat kehykset.

KOROTONTa
MaKsuaIKaa

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin. S-Etukortilla Bonus tuplana kampanja-aikana maksetuista ostoksista, jopa 10 %, lisätietoa: 
bonustuplana.fi. Silmäasema-tilillä kuukausittaiseen maksuerään lisätään vain käsittelymaksu 4,90 €, lue lisää: silmaasema.fi/rahoitus. Tarjous on voimassa 24.11.2019 asti.

Tuplasti parempi tarjous:

KahdET LasIT,
YKsI hINTa.

Toiset silmälasit ilman rajoitteita! 
Silmälasien ostajana saat toiset 
samanarvoiset tai edullisemmat 

silmälasit ilmaiseksi. 
Tai merkkiaurinkolasit omilla 

voimakkuuksilla kovalla ja 
heijastamattomalla pinnoitteella. 

Lisäksi silmälasien ostajalle 
optikon näöntutkimus 0 €.

Tervetuloa

ILMaINEN OPTIKON NäÖNTuTKIMus sILMäLasIEN OsTajaLLE0€

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: www.vkkmedia.fi
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Kiertoajelu 
kaupungilla
Kaupungintalo, kuka kaupunginjohtaja on.
Tomi Timonen tietysti, oli unohtua voi onneton.

Pikku Paavalin Päiväkoti, muistakaapa kivat kakarat
Rajamaanrannan mäessä voi kipeäksi tulla pakarat.

Kirjastosta lainasin vitsikirjan, voi hyvänen jyssäys
nauroin niin että oli tulla sydämen pyssäys.

Liikuntahalli, siellä kuntoilee tunti tai kaksi
niin päivä päivältä tulet hoikemmaksi.

Uimahalli Puikkarissa, pue päällesi uimapuku,
ota uimarengas mukaan, niin et varmasti huku.

Hirsikampus, sinne mennessä vaikka et ole vielä viisas
tietokilvassakin kohta roimasti älliä piisas.

Tuomas Sammelvuon sali, pelimies tuon ansaitsee
monessa koitoksessa voitokkaasti kuin taistelee.

Aivastus kun tulee niin
juokse lääkettä hakemaan Apteekkiin.

Sisko Illikainen

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu seurakuntakodissa su 29.9. kello 10, Eva-Ma-
ria Mustonen, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola, Emmi Ilvo-
Hepola, Rauni Juntti, nuorisokuoro. Messua voi seurata 
suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. 
Kirkkokahvit.
Lapin sotilassoittokunnan konsertti ”Oopperan juhlaan” 
Pudasjärven kirkossa pe 27.9. kello 19. Solisteina sopraano 
Emilia Vesalainen-Pellas ja tenori Mika Nisula. Vapaa pää-
sy, ohjelma 15 €.
Runoilta Matkalaulu seurakuntakodissa ke 2.10. kello 18. 
Pirkko Polvi, lausunta ja Keijo Piirainen, piano.
Kuorot: Kirkkokuoro to 26.9. ja to 3.10. kello 18. Nuoriso-
kuoro to 26.9. ja to 3.10. kello 16 (10 vuotiaille ja sitä van-
hemmille). Sarakylän kappelikuoro to 3.10. kello 18.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12, 
ystävänkammariin on jokainen tervetullut.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 3.10. kello 17.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 30.9. kello 18.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13. Tuoretta pullaa, kahvia ja arpoja sekä kirpputori.
Syyslomaleiri 3.-6. luokkalaisille Hilturannan leirikes-
kuksessa 22.-23.10. Ilmoittautuminen leirille päättyy pe 
11.10. Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon p. 08-88 23 
100 arkisin kello 9-14. Leirille mahtuu 25 lasta ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.  
Leiri on ilmainen. Lisätiedot leiristä: tiina.inkeroinen@evl.
fi / 040 571 4636 (ei ilmoittautumisia).
Syyslomaretki eskari- 6. luokkalaisille Leos leikkimaa-
han torstaina 24.10. Ilmoittautuminen retkelle alkaa tiis-
taina 1.10. ja päättyy perjantaina 11.10. Ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon p. 08-88 23 100 arkisin kello 9-14. 
Retkelle mahtuu 40 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Il-
moittautuneille lähetetään retkikirje. Retki on ilmainen. Li-
sätiedot retkestä: tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636 
(ei ilmoittautumisia). 
Vauvapäivä seurakuntakodissa pe 27.9. kello 10-12. Oh-
jelmassa vauvakirkko, satuhierontaa sekä täytekakkukahvit 
ja muuta herkuttelua. Vauvan sisarukset ovat tervetulleita 
mukaan. Ilmoittautumiset lastenohjaajille ma 23.9. men-
nessä. Emmi 040 743 4896 tai Heli 040 868 4730, Rau-
ni 040 586 1217.
Perhekerhot: Iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 30.9. 
kello 17-19, ma 7.10. ei iltaperhekerhoa. Perhekerho ke 
2.10. ja 9.10. kello 10
Seurakunnan lapsityö järjestää perheretken syyslomal-
la Leos leikkimaahan ti 22.10. Tarjoamme matkat lin-
ja-autolla sekä eväät linja-autossa. Leikkimaan liput perhe 
kustantaa itse. Lippujen hinnat 2v-17v/ 14,50 €, 1v-2v/ 9 
€, alle 1v ja aikuiset ilmaiseksi. Ennakkoilmoittautumiset 
lastenohjaajille, paikkoja rajoitetusti.
Jeleppi seurakunnan lapsityö tarjoaa apua lapsiperheisiin. 
Voit varata lastenohjaajan kotiisi viettämään aikaa lasten 
kanssa sillä aikaa, kun esim. haluat hengähtää hetken, käy-
dä kaupassa tai muilla asioilla. Olemme käytettävissä tiistai-
sin kello 12-15. Tule juttelemaan tai soita. Emmi 040 743 
4896 tai Heli 040 868 4730.
Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin kello 9.30-12, 
parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoitoon, 
pieni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lastenoh-
jaajille, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, Rauni Juntti 040 
586 1217, Heli Tauriainen 040 868 4730. Pe 27.9. ei park-
kia.
Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä Iivari 
Jurmulla pe 27.9. kello 19 ja lauluseurat Arto Nurmelalla 
su 29.9. kello 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 29.9. kello 16 
(Jukka Jaakkola, Simo Kinnunen).
Kastettu: Lyydia Josefiina Illikainen, Oliver Ahti Eemeli 
Manninen.
Avioliittoon vihitty: Aki Petteri Puoskari ja Linnea Elisa-
beth Luokkanen.
Haudattu: Jaakko Hemmilä 79 v, Aino Johanna Vattula 74 
v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 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

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Vierailin tässä vähän aikaa sitten Berliinissä. Tun-
tuu oudolta ajatella, että vielä 30 vuotta sitten 
kaupungissa oli muuri, joka jakoi kaupungin kah-
teen osaan. Puolelta toiselle sai kulkea vain vi-
rallisten rajanylityspaikkojen kautta. Oli kaksi eri 
valtiota saman kaupungin sisällä. Muuri todella 
erotti ihmiset toisistaan.

Me ihmiset olemme hyviä rakentamaan muu-
reja. Niiden tarkoituksena on yleensä suojella 
viholliselta. Joskus tuo muuri saattaa olla myös 
näkymätön. Joskus rakentamiseen ei tarvita valti-
oita, vaan pystytämme näkymättömän muurin it-
semme ja toisten ihmisten väliin.

Virsikirjassa tuo sana muuri esiintyy monen-
laisissa yhteyksissä. 

Näin syksyn pimetessä kirkkaasta valosta 
ulos meneminen voi tuntua hankalalta. Pimeä voi 
tuntua muurilta ympärillämme. Aamun sarastaes-
sa tuo muuri pikkuhiljaa väistyy. Pelastushistorian 
kannalta keskeisin tapahtuma oli Jeesuksen ylös-
nousemus. Tuosta tapahtumasta kerrotaan vir-
ressä 944: Kuoleman paasi liikahtaa, yön muuri mu-
renee. Aurinko nousee, aamun maa ristejä valaisee. 
Halleluja, Herramme on ylösnoussut!  Jeesukses-
ta tuli murtaja kaikille niille muureille, joita pe-
lastuksen esteenä oli. Jeesus ja Jumalan sana voi 
murtaa meidän ihmisten tekemiä näkymättömiä-
kin muureja. Siitä kerrotaan virressä 193: Valon, 

vapauden sana kaataa väärät jumalat, pelon muurit 
murtavana johtaa kansat sokeat valkeutta seuraa-
maan, Herraa kunnioittamaan. 

Virressä 903 ylösnoussutta Jeesusta verra-
taan suojaan, joka suojelee meitä ihmisiä: Hän 
vaikka on näin pyhä, suuri, ja valtias taivaan ja maan, 
ei hylkää hän lastansa halvintakaan, vaan suojansa 
antaa kuin muuri. Näin hellintä hoitoa saan. 

Paras lupaus on kuitenkin se, että Jumalan 
armo on vahvempi kaikkea valtoja ja voimia. Tuo-
hon armoon me saamme luottaa ja turvata kai-
kissa elämämme käänteissä. Saamme rohkeasti 
astua Herran eteen ja tulla jumalanpalveluksiin 
aterialle, jossa Jumala itse palvelee meitä. Tuo-
hon joka sunnuntaiseen armon pöytään mene-
misen esteet ja muurit on murrettu Jeesuksen 
sovitustyössä Golgatalla: Jo Herran armopöytä val-
miina odottaa, hän viiniä ja leipää meillekin tarjoaa. 
Hän kutsuu syömään kaikki, ei torju yhtäkään. Hän 
rajamuurit murtaa, luo valon pimeään. Virsi 452:1.

Berliinissäkin muuri murtui. Niin käy loppu-
jen lopuksi kaikille ihmisen tekemille muureille. 
Vain Jumalan taivaan muuri on ikui-
nen. Sen suojaan me kaikki olemme 
matkalla, kun laitamme turvamme ja 
toivomme ikiaikaiseen Jumalaan. 

Keijo Piirainen

Muurin murtaja

Rakkaamme

Aino Johanna
VATTULA

o.s. Ruottinen
s. 22.8.1944
k. 14.8.2019

Kaivaten
Kalevi

Lea ja Hannu perh.
Anne ja Pekka perh.
Sukulaiset ja ystävät

Sinä saavuit satamaan suojaisaan.
Siellä on tyyntä ja Rauhaisaa.

Siunaus toimitettu. 
Kiitos muistamisesta.

Rakkaamme

Anna Katariina
MALinen
o.s. Konttila
s. 28.6.1931 Pudasjärvi
k. 1.8.2019 Helsinki

Nyt kodista laulun mä laulan,  
jossa ikuisen asunnon saan.

Kaivaten
Valter
Tapio ja Sisko
     Jenna ja Joona
Jukka ja Solveig
    Andreas, Samuel, Jeremias, Emilia,  
    Johannes, Sofia ja Sarah
Maija-sisko
Sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa. Kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Jaakko
HeMMiLä
s. 4.1.1940
k. 26.8.2019

Kaivaten
Sisarukset perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Tunsit metsät, tunsit veet,
soi sulle luonnon kanteleet.

Siunaus toimitettu lähimpien läsnä ollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Kiitokset myös Tk:n vuodeosastolle Jaskan hyvästä hoidosta. 

Kiitos teille ystävät
kun kävitte ja 

muistitte minua 
merkkipäivänä.

Esteri Niemitalo

Niin ilosta 
kuin surusta

ILMOITA 
PUDASJÄRVILEHDESSÄ 

P. 0400 385 281 
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Puhtaasti suomalaista

   
suomalainen  
naudan  
jauheliha 10 %
600 g (8,32/kg)

499

  
ulkokanojen  
munia
m8/464 g (4,29/kg)

199
rs

     
tomaatti
suomi

rs 199
kg

  
snack porkkana
200 g (4,95/kg)   
suomi

099
ps

TARJOUKSET VOIMASSA to-su 26.-29.9. ELLEI TOISIN MAINITA

SUOMI

SUOMI

SUOMI

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

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

Voimassa to-la 26.-28.9.
699

kg

tuore
perattu muikku
suomi, sääVaraus

SUOMI
erä

599
kg

HK   
Viljaporsaan 
kassler
n. 2,3 kg

SUOMI

ps

  
ahVenanmaalaiset 
juustopalat
400 g (13,13/kg)

525
kpl

  
siikli-peruna
1 kg, pesty  
suomi

099
REILUN KAUpAN 
roosa nauha ruusu
kenia

499
kimppu

HK 
siniset 
lenkit
500-580 g 
(3,43-3,98/kg)

199
pkt

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven Vesiosuuskun-
nan pitkäaikainen toimitus-
johtaja Paavo Salmela vaih-
toi vapaalle syyskuussa. 
Hän aloitti vesiosuuskunnan 
työntekijänä vuonna 1981 ja 
ollut toimitusjohtajana vuo-
desta 1989 lähtien. Syyskuun 
puolessa välissä Vesiosuus-
kunnan hallituksen koko-
uksessa vietettiin Salmelan 
läksiäisjuhlaa. Kokous oli sa-
malla viimeinen Salmelan 
valmistelemana. Hallituksen 
puheenjohtaja Pentti Parta-
nen kertoi Salmelan aika-
na vesiosuuskunnan pysy-
neen kehityksessä mukana 
ja koko ajan Kurenalan kes-

kustaajaman asukkaat ovat 
saaneet käyttää erittäin kor-
keatasoista ja puhdasta vet-
tä. Salmelan ammattitaitoa 
ja kokemusta on myös hyö-
dynnetty valtakunnan tason 
tehtävissä. Erityisesti Parta-
nen kiitteli Salmelan ja hal-
lituksen sekä työntekijöiden 
kanssa hyvää yhteistyötä. 
Työntekijöiden kanssa vie-
tettiin läksiäistilaisuus per-
jantaina 20.9.

Työtä jatkaa pudasjär-
veläissyntyinen Pekka Pe-
sälä, joka aloitti työt hei-
näkuun alusta. Muutama 
kuukausi on ollut tutustu-
mista taloon ja toimitusjoh-

tajan pesti alkoi virallisesti 
syyskuun puolessa välissä. 
Ennen Salmelaa Vesihuol-
lon ensimmäisenä toimitus-
johtajana toimi Aake Jär-
venpää 17 vuotta vuodesta 
1972 lähtien. Pesälä on siis 
kolmas toimitusjohtaja Ve-
siosuuskunnan pitkässä toi-
mintahistoriassa, joka al-
koi virallisesti vuonna 1956. 
Alkuvuosina johtajuus hoi-
dettiin sivutoimisilla johta-
juuksilla, joita hoitivat muun 
muassa Toivo Huotelin ja 
Kalle Timonen.

-Vesihuolto on tärkeä 
asia, jokapäiväinen palve-
lu. On myös terveydellisiin 

asioihin vaikuttava. Juoma-
veden hyvän laadun takaa-
minen on tärkeä myös ter-
veyden kannalta. Hyvä 
palveluvalmius pitää olla 
myös. Laitos vastaa myös 
viemäröinnistä. Jos siellä on 
ongelmia, sekin on vaarana 
terveydelle. Terveysnäkö-
kohdat tulevat huomioiduk-
si myös veden alkaloinnilla, 
jolla muutetaan veden ko-
vuutta ja happamuutta. Ve-
dessä ei saa olla sellaisia ai-
neita, että jotain liukenisi 
putkista, tuumaa Salmela.

Kaksi vedenottamoa 
ja seuraavan  
sukupolven  
jätevesipuhdistamo
Tällä hetkellä Pudasjärven 
Vedellä on kaksi vedenotta-
moa. Alkuperäinen ottamo 
toimii edelleen Törrönkan-
kaalla lähellä vanhaa meije-
riä ja -90 alussa rakennettu 
toinen vedenottamo Aura-
lankankaalla noin seitsemän 
kilometriä Ranuan suun-
taan. Uuden vedenottamon 
yhteydessä rakennettiin 
myös toiminnan kannalta 
tärkeä alavesisäiliö. Kolmas 
vedenottamo on suunni-

telmissa lentokentän lähei-
syyteen turvaamaan veden 
saannin kaikissa tilanteissa. 
Siellä on jo ollut koepump-
pauksia ja sieltä otettiin vet-
tä mm. viime Suviseurojen 
tarpeisiin. Ensimmäinen jä-
tevesipuhdistamo valmistui 
vuonna 1972 sekä vuonna 
1985 kemialliseen saostuk-
seen perustuva jätevesipuh-
distamo. Seuraavan suku-
polven ja nykyajan tarkat 
kriteerit täyttävä puhdista-
mo on toiminut vuodesta 
2004 lähtien Hollonsuolla. 

Pudasjärvellä on erin-
omainen vesivarantotilanne. 
Palvelu pystyttäisiin tuot-
tamaan nykyisellä veden 
määrällä jopa kaksinkertai-
selle joukolle ihmisiä. Silti 
vettä riittäisi. Samalla taval-
la myös viemärilaitoksessa 
on kapasiteettia suureenkin 
jäteveden kasvuun. 

Jäsenet omistajina
Salmelan mukaan Vesi-
laitoksen on reagoitava, 
kun toiminta-alueella tulee 
muutoksia. Nyt esimerkik-
si Kurenalan koulun paikal-
le tuleva uusi rakennus ja 
asemakaavaan tulleet huo-
mattavat muutokset aihe-

uttavat myös vesijohtojen 
siirtämisiä ja uusien raken-
tamista. Painopiste kulutuk-
sessa muuttuu myös hieman 
eri alueelle. Myönteistä on, 
että kaupungin kanssa on 
sovittu rakennuskustannuk-
sien jakamisesta. Kaupun-
gin kanssa onkin hyvä yh-
teistyö, vaikka se on jäsenien 
omistamalle osuuskunnal-
le vain yksi asiakas muiden 
joukossa. Omistaja-asiakkai-
ta on hieman yli 1100, asuk-
kaita toiminta-alueella noin 
4400. Vesijohtoja on noin 115 
km, jätevesijohtoja noin 90 
km. Toiminta-alue on koh-
tuullisen suppea; asema-
kaava-alue ja jokaisen tien 
suunnassa siitä eteenpäin 
noin viisi kilometriä. Oulun 
suuntaan teollisuuskylästä 
100 metriä ja Tannilan suun-
taan kirkon seutuun. 

Viiden hengen työnteki-
jöiden toiminnot sekä varas-
totilat on keskitetty vuonna 
2012 rakennettuun toimi-
taloon. Se oli siihen aikaan 
kohtuullisen suuri, noin 950 
000 euroa maksanut, inves-
tointi. 

heimo Turunen

Paavo Salmela vaihtoi vapaalle 
Vesiosuuskunnan johtamista 30 vuotta

Vesiosuuskunnan hallitus muisti pitkäaikaista toimitusjohtajaa raivaussahalla. Kokouk-
sessa olivat mukana Pentti Partanen (hall.pj), Antti Härkönen, Paavo Salmela, Seppo Ar-
vola, Pasi Nyman, Esa Erkkilä, Pekka Pesälä ja Veli Liehu.
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Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli maanantain 
23.9. kokouksessa isoa talouspakettia. Seurakunnan talous on 
tiukentunut merkittävästi, kun kirkkohallitus muutti verotulo-
jen täydennysavustuksen jakoperusteita vuoden 2017 lopulla. 
Tämä merkitsi 120 000 euron vuotuista tulonmenetystä seu-
rakunnalle. Kirkkohallitus kompensoi vielä viime vuonna tulon-
menetystä harkinnanvaraisella avustuksella, mutta tälle vuotta 
avustusta ei enää ole saatu. Alkuvuoden verotulokehitys on ol-
lut arvioitua heikompaa mm. tulorekisteriin liittyvistä ongelmis-
ta johtuen. Talouspäällikkö Timo Niskanen arvioi tulevien vuo-
sien talousennusteen näyttävän noin 150 000-160 000 euroa 
alijäämää. Sopeutuksen tarve on seurakunnan mittakaavassa 
merkittävä, noin 10 prosenttia seurakunnan toimintakuluista.

Veroprosenttia ehdotetaan pidettäväksi  
1,5 prosentissa
Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että se määrää vuoden 
2020 kirkollisveroprosentiksi 1,5 prosenttia ja asettaa talous-
arvion ja toimintasuunnitelman laadinnan tavoitteeksi, että vuo-
den 2021 talousarvio on tasapainossa osoittaen nollatulosta. 
Jos kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen, niin 
kirkkoneuvoston tehtäväksi tulee etsiä eri vaihtoehtoja kustan-
nussäästöjen aikaansaamiseksi toiminta-, kiinteistö- ja henkilös-
tökuluista.

liepeen pappilan, väentuvan sekä  
kanttorilan myyntivalmistelut
Seurakunnan strategian yhtenä suuntaviivana on ”Turvaamme 
toimintaedellytykset”. Seurakunnan kiinteistöstrategiaan ja talou-
den tasapainottamissuunnitelmiin on kirjattu, että puntaroidaan 
kaikkien kiinteistöjen tarpeellisuutta ja niihin kohdistuvia toimen-
piteitä, peilaten seurakunnan oman toiminnan tarpeisiin. 

Liepeen pappila, Liepeen väentupa ja kanttorila kuuluvat seu-
rakunnan kiinteistöstrategian ryhmään 2, joita on syytä arvioi-
da, missä määrin niitä tarvitaan omaan käyttöön ja voidaanko nii-
tä myydä tai vuokrata ulkopuoliseen käyttöön. Nämä kiinteistöt 
vaatisivat tulevaisuudessa merkittäviä, useiden satojen tuhansi-
en eurojen korjauksia. Jotta seurakunta voi tiukentuneessa talou-
dellisessa tilanteessa kohdistaa voimavaransa toiminnan kannalta 
tärkeimpiin rakennuksiin (kirkko, kappelit, seurakuntakeskus), Lie-
peen pappilasta, väentuvasta ja kanttorilasta on perusteltua luo-
pua, esittää kirkkoneuvosto kirkkovaltuustolle.

Liepeen väentuvan käyttö seurakunnan omaan toimintaan 
on vähäistä. Kanttorilan toiminnot voidaan tilajärjestelyillä siir-
tää seurakuntakeskuksen puolelle. Liepeen väentuvassa pidettä-
vien perhejuhlien tilalle tarjotaan edelleen seurakuntakeskuksen 
ja Hilturannan leirikeskuksen tiloja, jonka käyttöaste perhejuhliin 
on ollut tähän asti vähäistä. 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Liepeen pap-
pila (sisältäen talous- ja varastorakennuksen sekä makasiinin) ja 
väentupa myydään noin yhden hehtaarin määräalalla (sisältää ran-
nan käyttöoikeuden), sekä kanttorila myydään noin 800 neliömet-
rin määräalalla. 

Valtaosa kulttuurihistoriallisesti merkittävästä Liepeenmäen 
alueesta jää edelleen seurakunnan hallintaan, joten alueen virkis-
tyskäyttö on tulevaisuudessakin mahdollista entisellä tavalla. 

Kanttorilan myyntivalmistelut aloitetaan heti ja Liepeen pap-
pilan sekä väentuvan myynti aloitetaan keväällä. Myynnit toteu-
tetaan tarjouskaupalla ja seurakunta pidättää itsellään oikeuden 
hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Liepeen pappilalle, väentuvalle ja 
kanttorilalle tehdään kuntotutkimukset ennen tarjouskaupan 
aloittamista.

muutoksia papistossa
Rolf Heikkinen on irtisanoutunut seurakuntapastorin virasta 
1.12. alkaen. Tuomiokapituli suosittaa, että rekrytointiprosessi 
hoidettaisiin kevään 2020 aikana niin, että valmistuvat teologi-
an maisterit voidaan ottaa huomioon. Kirkkoneuvosto pyytää 
tuomiokapitulia, että se antaa Oskari Holmströmille viranhoi-
tomääräyksen seurakuntapastorin virkaan joulukuun ajaksi. Ke-
vään sijaisuustilanteesta päätetään loppuvuoden aikana. 

Kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille, että se muuttaa 
pastori Eva-Maria Mustosen viranhoitomääräyksen toistaisek-
si voimassa olevaksi 1.1.2020 alkaen.

Seurakunta tiedotus

Seurakunnassa 
tasapainotetaan taloutta

Hierontaa, 
niksautukset

p. 040 325 2971

Iloista yhteistyötä Wautossa
Kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Mari Kälkäjä kir-
joitti ansiokkaasti ja kannusta-
vasti Pudasjärvellä meneillään 
olevista kaikkien kuntalais-
temme hyvinvointia ja elin-
voimaa nostattavista raken-
nus-, matkailu-, kyläkulmien 
ym. hankkeista ja toiminnois-
ta. Samankaltaista tohinaa ja 
touhua kuhisee suuressa mää-
rin erilaisten kunnan yksiköi-
den, yhdistysten ja vapaiden 
toimintaryhmien tekemisis-
sä ja ideoinneissa yhteisen hy-
vän eteen.

Yhtenä uutena ja näkyvänä 
esimerkkinä on rattaiden pääl-
lä liikkuva nuorisotila, Wau-
to. Etsivä nuorisotyönteki-
jä Juha Mertala työpareineen 
käynnisti Wauton saamisen 
marraskuuhun asti lainaan 
kuntamme nuorisotyön työ-
välineeksi ja palvelemaan 
kuntamme nuoria Kurenalan 
lisäksi matkojen päässä ole-
villa sivukylillä. Wauto on 
liikkunut kuukauden ver-
ran kuntamme eri kulmilla ja 
kouluvierailuilla, joissa mu-
kana on ollut koulunuoriso-
työntekijä Miika Raiskio. Vä-
rikäs ja kirjava kulkuneuvo 
on paikka, jossa nuoret voi-
vat pelailla seurapelejä, kir-

joitella, piirrellä, juoda kahvit 
tai mehut ja viettää laatuai-
kaa toistensa kanssa. Yksi tär-
keimmistä palveluista Wau-
tossa ovat ammattitaitoiset 
aikuiset, joilta nuoret voivat 
kysellä ja keskustella rennos-
sa ja turvallisessa ilmapiirissä 
kaikenlaisista mieltä vaivaa-
vista tai riemastuttavista asi-
oista. Tähän mennessä Wau-
tossa on aikuisnäkökulmaa 
edustaneet nuorisotyönteki-
jät, etsivät nuorisotyöntekijät, 
Nuorten polun työvalmenta-

jakolmikko ja Karhupajan yk-
silövalmentaja.

Wauton liikkumisaikatau-
luista ja paikoista saa näp-
pärästi tietoa nuorisotilojen 
työntekijöiltä, koulunuoriso-
työntekijältä tai etsiviltä nuori-
sotyöntekijöiltä joko käymällä 
heidän luonaan tai seuraamal-
la heidän istagrammejaan ja 
facebookkejaan. Nuoret voi-
vat itse ehdottaa paikkoja, joi-
hin Wauton olisi kiva saapua 
nuorten kokoontumispaikak-
si. Vaikka oman kodin pihalle, 

jos vanhemmat antavat siihen 
luvan. Yleensä Wauto vierai-
lee koulujen ja kylätalojen tai 
muiden kylien yhteisten tilo-
jen pihoilla, ABC:llä, torilla, 
kauppojen pihoilla ja tapah-
tumissa. Jos kuntamme nuo-
ret kokevat tällaisen liikku-
van nuorisotilan tarpeelliseksi 
ihan pysyväisluontoisestikin, 
nyt on nuorilla oiva tilaisuus 
tuoda tarve kuuluville.

Sointu Veivo
Yksilövalmentaja Karhupaja

Marita Hankila, Sointu Veivo ja Eveliina Jaakola tapaamassa nuorisoa Wautossa.

lähikalastuspalvelujen kehittämistä 
- koululaiset rantakalassa Iijoella
Pudasjärven kaupungin lii-
kuntapalvelut järjesti syys-
kuussa koululaisille kaksi 
rantakalastustapahtumaa yh-
teistyössä Nuorisotoimen ja 
vapaaehtoisten pudasjärve-
läisten kalastuksen harras-
tajien kanssa. Ranta-kalas-
tuspäivään 10.9. Rajamaan 
Lähiliikuntapuistossa ja 17.9. 
Pietarilan rannassa Iijoella 
osallistui yhteensä yli 250 La-
karin ja Hirsikampuksen ala- 

ja yläasteen oppilasta. Tapah-
tumien tarkoitus on tarjota 
nuorille mahdollisuus tutus-
tua vapaa-ajankalastukseen ja 
vapakalastuksen eri harraste-
muotoihin. Kalastuspäivien 
ohjelmistoon kuului perintei-
nen rantaonginta kevyellä te-
leskooppionkivavalla. Moni 
ensimmäistä kertaa onkiva-
van käteensä saanut nuori 
sai ohjaajilta opastusta muun 
muassa onkivavan turvalli-

sesta käytöstä ja madon kouk-
kuun pujottamisesta sekä ka-
lan koukusta irrottamisesta. 

Saalistakin saatiin molem-
missa tapahtumissa, ahvenia, 
särkiä ja salakoita sekä muu-
tamia lahnoja. Kiih-keim-
millään kalan syönti sattui 
olemaan Pietarilan rannan ta-
pahtumassa keskipäivän jäl-
keen. Venelasku-luiskan vie-
ressä olevan soraniemekkeen 
nokalla saattoi useampi onki-

ja tartuttaa kalan yhtä aikaa. 
Se oli jälleen kerran mukava 
huomata, että jokainen kouk-
kuun napannut kala toi tosi 
leveän hymyn nuoren onkijan 
kasvoille. Saattoipa jotakuta 
”kalakärpänenkin” puraista. 

Pertti Kuusisto/ 
liikuntapalvelut,  
Valokuvat: liikuntapalve-
lut ja Ella Viljamaa

Virallisen uimakauden päätyttyä Lakarin kou-
lulaiset olivat tyytyväisiä päästessään onki-
maan Rajamaan rannan uimalaiturilta.

Vaikka rantaonginta on välillä tarkkaa puuhaa, sii-
nä mieli rauhoittuu ja ylimääräiset kiireet unohtuvat.

Pietarilan rannassa kiivaimmat kalan syöntihetket koettiin keskipäivän 
jälkeen.

Kuvassa ohjaajana toi-
minut Saimi Kuusisto-
Mikkonen ja rantaongella 
lahnan napannut Eeli. 

Emmi ja madolla syötitettyyn koukkuun na-
pannut ahven. Vieressä tilannetta seuraa-
massa ohjaajana toiminut seniorikalastaja 
Matti Mikkonen.
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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) 

PERJANTAi-lAuANTAi
27.-28.9.

mAANANTAi-ToRsTAi
30.9.-3.10.

149

695

499 100

100
kg

595 089349

250

1200

250

249

495

099

1000

100

raj. erä

1195
kg

HK Suolattu  
PoRsAAN 
ulkofilEE
n. 1 kg/pkt

Naudan
PAlAPAisTi

695
kg

595
kg

599
kg

695

pkt

259

349
pkt

2 filettä/talous

100

995
kg

3 prkkg

149

2 kg/
talous

kpl

pkt

250

kg

795
kg

149
kg

kg

299

Atria XS
PoRsAAN TExAs 
gRilliPihvi 360 g

249

795

249
prk

pkt

kg

pkt

2 pkt/talous

199
pkt

kg

prk

pkt pss

3 pkt

2 prk

pkt

3950

950

100
pkt

890 1150

2850

1090

1450

1250

pkt

kg

2 pkt/talous

3 prk

3 prk

mA-Ti 30.9.-1.10.     kE-To 2.-3.10.

kANAN-
muNAT
10 kpl

RAuTAosAsTolTA

Tuore 
NoRJAN
lohifilEE

Suomalainen
TuoRE-

kuRkku

PE-To 27.9.-3.10.

Suomalainen
PoRkkANA 

500 g

Bonaqua 
mAusTETuT 
kivENNäisvEdET 
1,5 l, sis. pantin

Kymppi
NAuTAJAuhElihA 
hERNEkEiTTo
435 g

Atria
hERkku-
lENkki
450 g

Kananpojan
sisäfilEE-

PihviT
400-500 g
naturell tai
marinoidut

Arla viili, 
kEvyTviili tai 
1% viili 
200 g

Filipinos 
kEksiT
135 g

PE 27.9.                  lA 28.9.

Vähärasvainen 
PoRsAAN- 
lihAkuuTio

Ruokapohjola
vilJAsikA
400 g
säilyke

Tuore
perattu
muikku
säävaraus

250

HK
lihAPyöRykäT

360 g tai
JAuhElihAPihviT

330 g

Vip
APPElsiiNi-
TäysmEhu 
1 l

Atria
vuolu 

possu tai kana
filEEsTä

200 g

Atria siPuli-
Pihvi-, mETsäs-
TäJäNPihvi + 

muusi tai PiPPuRi-
Pihvi + PANNu-
PERuNAT 350 g 

Atria
muusi-

ATERiAT
300 g

kg

Atria
lAuANTAi-
mAkkARA
palana

Del Monte
ANANAsPAlAT
227/137 g

Arla
voi 500 g
normaali-
suolainen

Hyvä
NAuTA 
JAuhElihA

plo

TEksTiiliosAsTolTA

Golden
omENA

Italia

Conference
PääRyNä 
Hollanti
70-75 mm

Stocmos 
sEkAmEhu-
TiivisTE
2,5 l

Herkkumaa
voilEiPä-
kuRkku
670/360 g

Turun eines
lihAPiiRAkkA

4 kpl/400 g

Tyttöjen
lEggiNsiT

Naisten
fARkku
mAAsTo-
kuosi
Koot: 34-42

Presidentti
kAhvi
500 g
paahtotummuus 3
suodatinjauhatus

HK
sAuNAPAlvi-
kiNkku
300 g

iRTo-
kARkiT

Tuore NAudAN 
mAksA palana tai
 jauhettuna

JAuhElihA
sikA-NAuTA

Oululainen 
Tosi Ohut
REissumiEs
5 kpl/175 g

AvAimENTEko JA 
lukko-

TARvikkEET

65,-

Sievin 
kumi-
sAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

kAAsuPATRuuNA
190 g UGAS

199
JäähdyTiN-
NEsTE 100%
3 l

10 l

899

2590

kAAsulämmiTiN
4,2 kW

8990
Auton
lEd-lisävAlo
Esim.120w valopaneeli

139,-

Prego
kAmiiNAPuhAlliN
4-lapainen

59,-

Prego
kAmiiNAPuhAlliN
3-lapainen

4995 495

Airam
yövAlo 
PisToRAsiAAN
hämäräkytkimellä

Miesten
flANElli-
PAiTA

Miesten
PuuvillA-
kERRAsTo

Miesten ja naisten
sukkA-
PAkkAus
5 paria

Miesten
sofTshEll
TAkki
Koot: S-XXL

Poikien
PiTkäT kAlsARiT
95 % puuvillaa, 
5 % elastaania
Koot: 130-170 cm

Tytöjen
TuNikA
Koot: 90-130 cm

2 prk
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liisa Putula 80 v
Aktiivista elämänmenoa ja 

aikansa seuraamista 
Liisa Alma Kaarina Putula, 
e. Kemppainen, syntyjään 
Väyrynen syntyi Puolan-
gan Väyrylänkylän Pahka-
vaaralla Näreikkö-nimiseen 
taloon Ilmari ja Elsa Väyry-
sen viidentenä lapsena 80 
vuotta sitten. Näreikön per-
hekuntaan syntyi kaikkiaan 
kahdeksan lasta, joista kak-
si menehtyi pienenä. Lap-
sikatraassa oli neljä poikaa: 
Esko, Vilho, Heikki ja Martti 
ja kaksi tytärtä: Eila ja Liisa. 

Elsa-äidin Hannes-veljel-
lä ja hänen vaimollaan An-
nilla ei ollut yhtään lasta. He 
asuivat Pudasjärven Korpi-
sella Peltola-nimisessä talos-
sa. Hannes oli pyytänyt sisa-
reltaan saada yhden lapsen 
adoptoitavaksi. Perhe suos-
tui antamaan tyttäristä nuo-
remman ottolapseksi Han-
nes ja Anni Kemppaiselle ja 
he adoptoivat Liisan. Siitä 
lähtien Liisa on ollut Kemp-
painen, kunnes meni avio-
liittoon Aarne Putulan kans-
sa. 

Liisa kävi kansakoulun, 
kuten sen ajan lapset yleen-
sä kävivät. Kansakoulun 
jälkeen Liisa sai käydä li-
säoppia hakemassa Palta-
mossa Kainuun Kristillises-
sä Kansanopistossa vuonna 
1956-57. Siihen aikaan kan-
sanopistoa pidettiin vähin-
täänkin korkeakoulutasoise-
na oppilaitoksena. 

Liisalla ei ollut asiaa 
nuorten menoihin ennen 
rippikoulun käymistä, mut-
ta sen jälkeen hän pääsi ky-
län muiden nuorten mukana 

Liisa Putula tunnetaan iloisena ja ystävällisenä henkilönä, joka seuraa aikaansa ja osallis-
tuu eri tapahtumiin mielellään. Diakonissa Kyllikki Syrjäpalo vieraili Kotipellossa viime vii-
kon tiistaina tuoden seurakunnan onnittelut syntymäpäiväsankarille. 

käymään muutaman kerran 
vuodessa kerhoissa, tans-
seissa tai markkinoilla. 

Tuleva aviomies Aarne 
Putula oli Etelä-Pohjanmaal-
ta, Jalasjärven pitäjästä. Aar-
ne kiersi tuolloin Suomea 
kartoittaja-porukan muka-
na, ja kartoittamista oli tehty 
myös lentokoneesta valoku-
vaamalla maisemia. Kuvista 
oli sitten piirretty topografi-
sia karttoja. 

Avioliiton alkuaikoi-
na Aarne kävi paljon reis-
sutyössä. Liisa hoiti kotita-
loutta ja siinä ohessa kolme 
lastaan niin kauan, kunnes 
Aarne lopetti reissutyöt 
ja alkoi toden teolla viljel-
lä maata. Sen jälkeen Liisa-

kin ehti paneutua enemmän 
yhteiskunnallisiin harras-
tuksiin – kirkkovaltuuston 
ja kirkkoneuvoston päätök-
sen tekoon, sekä maatalous-
tuottajien ja kyläyhdistystoi-
mintaan. Putulan perheessä 
vietettiin paljon monenlai-
sia kokouksia, sukujuhlia ja 
körttiseurojakin.

Maatalousyrittäjinä Liisa 
ja Aarne luovuttivat suku-
polven vaihdoksessa maati-
lan hoidon Heikki-pojalleen 
ja rakensivat itselleen eläke-
talon, Kotipellon, Peltolan 
tuntumaan. Heikin perhe 
on saanut Aarnelta ja Lii-
salta aina apua, kun sitä on 
tarvittu. Erityisesti heidän 
kymmenen lastaan ovat voi-

neet kipaista ukin ja mum-
mon luo, milloin on siltä 
tuntunut. Myös kauempana 
asuneiden Eijan ja Hannun 
lapset ovat mielellään vie-
railleet Kotipellossa ja ilah-
duttaneet isovanhempiaan.  

Liisa on asunut Kotipel-
lossa yksin siitä lähtien, kun 
Aarne sai iäisyyskutsun yl-
lättäen liikennekolaris-
sa marraskuussa 2014. Lii-
san terveys on ikääntymisen 
myötä hieman heikentynyt, 
mutta hän on vielä pärjän-
nyt kotioloissa lähisuvun, 
ystävien ja kyläseuran järjes-
tämän kotiavun turvin. Syn-
tymäpäiväänsä Liisa vietti 
lähisuvun parissa. RR

Nuorten polku -hanke 
tukee alle 30-vuotiaita 
koulu- ja työelämään

Pudasjärven kaupunginhallitus kokousti tiistaina 24.9. Livokas 
ry:lle jatkettiin Nuorten Polku -hankkeen puskurilainan 160 
000 euron takaisinmaksuaikaa vuodella eli ensi vuoden lop-
puun saakka. Maakuntauudistuksen siirryttyä eteenpäin hank-
keelle on myönnetty työllisyyspoliittista avustusta Pohjois-Poh-
janmaan TE-toimistossa niin, että hanke voi kestää 31.8.2020 
saakka. Hankkeen tavoitteena on tavoittaa lähes kaikki Pudas-
järven alle 30-vuotiaat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat 
nuoret ja tukea heitä henkilökohtaisen palvelun avulla koulu- ja 
työelämään. Hankkeen aikana on tähän mennessä palveltu yli 
70 henkilöä. Ohjausryhmässä kaupunkia edustaa kaupunginval-
tuuston varapuheenjohtaja Sointu Veivo.

luokkaretki Turkkiin vielä harkintaan
Lakarin koululla on perinteisesti järjestetty luokkaretkiä kuu-
dennella luokalla joko keväällä tai syksyllä. 5A- luokkalaisten, 
opettajan ja oppilaiden vanhempien pyyntöön järjestää leiri-
koulu Turkkiin ensi vuoden elokuussa suhtauduttiin varovai-
sesti ja kehotettiin harkitsemaan leirikoulukohdetta uudelleen 
sekä huomioimaan kohteen turvallisuusnäkökohdat ulkominis-
teriön ohjeistusten pohjalta.

Vappuviikonlopun torstai  
korvataan etukäteen
Hirsikampuksen laajennettu suunnitteluryhmä esitti yhden lau-
antaityöpäivän tekemistä peruskoulun osalta kodin ja koulun-
päivänä 14.12., jolla korvattaisiin 30.4.2020 työpäivä. Lauantai 
työpäivästä aiheutuvia koulukuljetusten lisäkuluja minimoidaan 
joko vanhempien osallistumisella oppilaiden kyydityksiin tai 
mahdollisesti yhteistyön tekemisellä Lakarin/muiden kaupun-
gin koulujen kanssa koulukyytijärjestelyissä. Lukion osalta 30.4. 
korvaavaksi työpäiväksi esitettiin lauantai 30.11, jolloin lukio 
suunnittelee tekevänsä ilmailulinjan opintomatkan Rovaniemel-
le. Hirsikampuksen laajennetun suunnitteluryhmän esitys hy-
väksyttiin edellytyksellä, että järjestelystä ei aiheudu ylimääräi-
siä kustannuksia. .

Iin kunta on pyytänyt Pudasjärven kaupungin lausuntoa Iin 
strategisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, 
jonka tavoitevuosi on 2040. Yleiskaavassa tehdään priorisointe-
ja ja linjauksia, joilla varmistetaan kunnan elinvoimaisuus ja ym-
päristön viihtyisyys myös tulevaisuudessa. Kaupungilla ei ollut 
huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Hyväksyttiin ELY-keskuksen solmimien reittipohjaisten 
käyttöoikeussitoumusten optiovuoden lunastaminen ajanjak-
solle 1.6.2020-6.6.2021. Kaupungin maksettavaksi tuleva lii-
kennöintikorvaus olisi nykyisten kustannusten perusteella las-
kettuna vuosittain arviolta 400 000 euroa. Kilpailutus käsittää 
pääosin kouluaikana ajettavia vuoroja, joiden tarve on todet-
tu tarpeelliseksi.

Hyväksyttiin muutettu varhaiskasvatussuunnitelma.

Pudasjärven lukudiplomi alakouluille julkaistu
Pudasjärvellä otetaan käyttöön ihka oma lukudiplomi, jolla halu-
taan kannustaa lapsia lukuharrastuksen aloittamiseen ja ylläpitä-
miseen sekä lukutaidon kehittämiseen. 

- Lukutaito ja lukuinto kasvavat lukemalla ja tutkimalla erilaisia 
tekstejä. Sanavarasto karttuu, mikä auttaa omien tekstien kirjoit-
tamisessa. Oppimisen taidot, tunnetaidot ja kyky ymmärtää toi-
sen ihmisen maailmaa kehittyvät myös lukemalla, kertoo kirjas-
tonjohtaja Outi Nivakoski. 

- Lukeminen sivistää kaikenikäisiä ihmisiä. Lukudiplomia ryh-
dyttiin kehittämään, koska haluttiin helpottaa opettajien ja op-
pilaiden tutustumista monipuoliseen kirjallisuuteen. Suunnittelu 
on tehty monialaisen työryhmän yhteistyönä, joka on pohtinut 
laajasti lukudiplomin sisältöä, toimivuutta sekä ulkonäköä, jatkaa 
luokanopettaja Janne Moilanen.

Nyt julkaistussa alakoulujen lukudiplomissa on omat osion-
sa 1. – 6.-luokkien oppilaille. Jokaisena lukuvuonna luetaan kuusi 
kirjaa ja tehdään kuusi tehtävää. Oppilaille jaettavissa lukudiplo-
mivihoissa on kattava valikoima kirjavinkkejä, luettua pohtimaan 
innostavia tehtäviä, sekä ohjeistus lukudiplomin suorittamiseen. 
Lukudiplomi suoritetaan opettajan ohjauksessa, ja se on osa kau-
pungin opetussuunnitelmaa. Tarvittava materiaali on saatavilla kir-
jaston verkkosivuilta (www.pudasjarvi.fi/lukudiplomi). 

Apua ja neuvoja lukudiplomin suorittamiseen saa kirjastos-
ta. Keskiviikosta 2.10. alkaen opettajat voivat myös varata luku-
diplomin suorittamiseen liittyviä kirjastovierailuja kirjastonhoita-
ja Mira Jurvansuulta. 

Pääkirjastossa on lasten- ja nuortenosastolla lukudiplomihyl-
ly, johon on koottu lukudiplomikirjoja. Kirjastoautossa sopivien 
kirjojen löytämistä helpottaa kirjojen selkämyksiin tehdyt mer-
kinnät. Lukemista voi valita kiinnostuksen mukaan myös vinkki-

listojen ulkopuolelta, kunhan oppilas sopii siitä opettajan kanssa. 
OUTI-kirjastojen kokoelmat ovat käytettävissä, joten kirjoja voi 
varata koko kirjastokimpan alueelta.

Myös kirjan kuuntelu joko ääneen luettuna tai äänikirjana on 
mahdollista kaikille oppilaille. Lukemisesteitä omaavien on mah-
dollista kuunnella Celian äänikirjoja. Lisätietoja tästä mahdolli-
suudesta voi kysyä erityisopettajilta ja kirjastosta. Esikoulun, 
yläkoulujen sekä 2. asteen oppilaitosten lukudiplomeiden suun-
nittelu on parhaillaan käynnissä, ja ne tullaan ottamaan käyttöön 
myöhemmin. 

Kirjasto tiedotus, kuva Juha Nyman

Kirjastoautossa sopivien kirjojen löytämistä helpottaa 
kirjojen selkämyksiin tehdyt merkinnät.

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

Kauppatie 5, Pudasjärvi, karih.karki@gmail.com

* Hieronta
* Savihoito
* Akupunktio

LOmAt On pIdEtty, 
työt JAtKuu. 

Palvelen teitä 34 v. kokemuksella.
* Kuppaus
* Jäsenkorjausta
* Veteraanikuntoutus

Syksy saapuu ja lämmityskausi alkaa.  

Onko kotisi yläpohjassa riittävästi 
eristettä vai lämmitätkö harakoille?

Teemme yläpohjien lisäeristyksiä puhaltamalla selluvillaa. 

Varaa tarkistuskäynti veloituksetta kotiisi viikolle 36 
ja varmista yläpohjan kunto.

Soita pian: 010 8383 300

Varaa tarkistuskäynti veloituksetta kotiisi 
viikolle 40 ja varmista yläpohjan kunto.
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

79,50

249,-

10,00
satsi

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

PALVELEMME JOKA PÄIVÄ: MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: 
Riikka Niemitalo p. 0400 457 758,
Pertti Heikkinen p. 0400 681 895.

KAIKKI 
KALASTUSTARVIKKEET

-50% Myös 
katiskat, 

pelastusliivit, 
verkot ja 
veneet!

Biolan
simplett erotteleva

kuivike-
käyMälä

Biolan 
erotteleva

kuivikekäyMälä

199,- 399,-

399,-

ExTRA pOISTOT!

Vain 1 kpl! Vain 1 kpl!

Biolan eco
koMpostori 

230 litraa

Vain 1 kpl!

regem leD
kaukovalo 100 W 
suorakaide

Hikoki
pora-/ruuvi-
väännin 18 v 
Ds18DBsl

strands
työvalopaneeli
12 leD 10-32 v

luMilingot

pakaste-
arkut 100 l

Duro
agregaatti 3 kW

leD tv
32”

lukulasit

säilykepurkit
400 g x 48 purkkia

nord Clean
nestesaipua
3 l x 4 astiaa

aito Hienosokeri
1 kg x10

aito r20+
energiajuoMa
0,5 l x 12 pulloa

6,90
kolli

12,00
satsi

10,00
3 kpl

29,90
ltk

199,-

199,-
alkaen

299,-

499,-
alkaen

199,-
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• 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

Palveluhakemisto

henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTo- JA KoNEhUolTo, hITSAUKSET, VARA-
oSAT, hINAUS- JA KUlJETUSPAlVElUITA

hAUTAUSToImISTo JA  KUKKAKAUPPA

KIINTEISTÖhUolloT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

AVAIN- JA lUKKoPAlVElUT

JÄTEhUolTo

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

lEIRINTÄAlUE, mAJoITUSTA

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

PElTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAmINEN, REmoNTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPAlVElUA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPAlVElUT

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)

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

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

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

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Rakennuspeltityöt
[ Ikkuna- ja oviasennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

MONIPUOLISET FYSIOTERAPIAPALVELUT 
AMMATTITAIDOLLA!

CORONARIA.FI

VARAA AIKA 

040 684 7299 Riitta 
040 684 1258 Jarno

ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- 
JA TERAPIAPALVELUT 

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi  

hIERoNTAA, FYSIoTERAPIAA, 
TERAPIAPAlVElUITA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

VARAoSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

ERIKoIS-
hAmmASTEKNIKKo

P. 0400 150 715
sanna.kehusmaa@siivouspalveluskcleanhome.fi

Siivouspalvelu SK CleanHome Ky
www.siivouspalveluskcleanhome.fi

Ylläpito- ja perussiivous, rakennussiivous, ikkunoiden ja 
saunan pesut ym. Mukana siivousaineet ja välineet. 

Siivouspalvelua ammattitaidolla

SIIVoUSPAlVElUT

SoSIAAlI- JA TERVEYSPAlVElUT 

asiakaspalvelu@hoivapudas.fi 
040 1744 757 

www.hoivapudas.fi

l  Verikokeiden ottaminen kotona
l  Kotihoidon/  
      kotisairaanhoidon käynnit
l  Henkilökohtainen avustaminen

l  Lapsiperheiden tukipalvelut
l  Omaishoidon sijaistaminen
l  Lääkehuolto
l  Siivoukset

Olemme Oulunkaaren hyväksytty palvelusetelituottaja.

Sosiaali- ja terveys-
palvelut PudasjärvelläHoiva Pudas Oy

Suora yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Outila Hanne 010 257 1917

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910

Rahoitus, sijoitus 
Graber Soile 010 257 1939

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

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
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PUDASTORIiLMOiTA 
iLMAiSeKSi!

MYYDÄÄN

Hyväkuntoiset Nordman nas-
tarenkaat Volvo 850 peltivan-
teilla. 195/65r15, hp 100 €. P. 
0400 613 563.

Polaris sport touring xtra-10 
v. 2001 ajt. 7500, kahdet sukset 
hp.1800 €, p. 040 829 7408.

Omakotitalotontteja Haapo-
karin asemakaava, Parkkilan 
tie. Kunnallistekniikka on ja Ka-
rikuja-liittymä. Luonnonkaunis 
oma  kangasranta, ei tulvaa. 
Hyvät kalavedet. Rakennusoi-
keus 250 m2 per tontti. Esittely 
ja näyttö Seppo Parkkila p. 044 
582 2015. Myyjä Juha Päivä-
niemi, lynkaround@live.fi, p. 
0400 539 827.

VUOKRATTAVANA
Vuokrataan saunallinen kak-
sio 54,5 m² Syötteellä. Heti va-
paa. P 0400 255 718.

Alueellinen Nuorisoseura-
foorumi kokoontui lauantai-
na 21.9. Koskenhovilla Pu-
dasjärvellä. Tapahtumassa 
keskusteltiin yleisesti nuo-
risoseurojen toiminnas-
ta ja jäsenasioista. Paikalla 
oli seurojen johtoa ja jäse-
niä Pudasjärven, Iinattijär-
ven ja Taivalkosken nuoriso-
seuroista. Valtakunnantason 
kuulumisia oli kertomas-
sa Suomen Nuorisoseurat 
ry:stä vs. pääsihteeri Hannu 
Ala-Sankola ja Oulun alueen 
kuulumiset kertoi toimin-
nanjohtaja Timo Nevanperä. 

Nuorisoseurojen omai-
suudesta huolehditaan Poh-
jois-Pohjanmaalla esimer-
killisen hyvin. Uusia taloja 
rakennetaan ja vanhoja pe-
ruskorjataan. Jäsenmak-
sut alueelle ja pääseuralle 
Helsinkiin todettiin seuro-
jen palveluihin nähden liian 
korkeaksi. 

Ala-Sankola totesi jäsen-
määrän pienentyneen koko 
Suomessa viime aikoina, 
mutta jäsenmaksutuotoilla 
on merkitystä siihen, kuin-
ka paljon valtionosuuksia 
nuorisotoimintaan saadaan. 
Siksi sillä on merkitystä val-
takunnan tasolla. Jäsenmak-
suille saa myös vastinetta to-
tesivat sekä Nevanperä että 
Ala-Sankola. Esimerkiksi tu-
leva uudistuva jäsenrekisteri 
helpottaa yhdistysten jäsen-
asioiden ja raportoinnin hoi-
tamista. Siinä hoituvat niin 
jäsenmaksujen perintä kuin 
Nuorisoseura-lehden tila-
uksetkin jäsenille. Myös oh-
jaajien palveluita on paran-
nettu. Mittava työkalupakki 
on ladattu nuorisoseurat.fi-
sivulle ja sieltä löytyy run-
saasti ohjelmistopohjia, op-
paita ja vinkkejä järjestö- ja 
ohjaustyöhön.

Tanssitoiminta on edel-
leen vahvaa Pudasjärven ja 
Taivalkosken nuorisoseu-
roissa. Kuitenkin ohjaajien 
saaminen on vaikeaa eten-
kin lapsiryhmille. Seuran-
taloja on remontoitu Ku-
renalla ja Iinattijärvellä. 
Koskenhoville uusittiin sa-
lin lattian lämpöeristys ja 
lankutus. Lisäksi talo maa-

lattiin ulkoa. Remonttikus-
tannukset olivat noin 20 000 
euroa. Hankkeeseen saa-
tiin leader-rahoitusta ja lop-
pumaksu Ely-keskukselta 
tuli syyskuun alussa. Lisäk-
si Koskenhoville on hankit-
tu leaderin pienhankinta-
tuella lämminvesivaraaja ja 
aktiivikaiutin langattoman 
mikrofonijärjestelmän kans-
sa. Leaderin tuki on 60 pro-
senttia hyväksytyistä kus-
tannuksista. 

Säännöissä  
uudistamistarpeita
Myös seurojen säännöt pu-
huttivat osallistujia. Esimer-
kiksi Pudasjärven Nuoriso-
seura on perustettu vuonna 
1903 ja Iinattijärven Nuo-
risoseura on rekisteröity 
vuonna 1936. Silloin ei osat-
tu varmaankaan huomioi-
da tulevia kokoustarpeita 
skypen tai muiden sähköis-
ten viestimien kautta. Ala-
Sankolan mukaan sähköiset 
kokousjärjestelmät saavat 
Suomen Nuorisoseurat ry:n 
hallitustyöskentelyssä ai-
kaan vuositasolla melkoisia 
säästöjä niin ajankäytön suh-

teen kuin matkustuskuluis-
sa, kun suurin osa jäsenis-
tä voi osallistua kotikoneella 
eikä tarvitse matkustaa ko-
koukseen esimerkiksi Rova-
niemeltä Helsinkiin. 

-Nuorisoseurantaloille 
voi tuoda lisäkäyttöä suo-
sittu julkisten rakennusten 
elinkaarimalli-rakentami-
nen. Tilat eivät välttämättä 
ole kansalaisten ja järjestö-
jen käytettävissä. Esimerkik-
si Hirsikampus on nyt ollut 
koko kesän kiinni. Tilojen 
asioita hoitavat yksityiset 
yritykset eikä kaikkia kol-
matta sektoria koskevia asi-
oita ole varmaankaan raken-
nuttajan ja yrityksen kesken 
sovittu, Arto Liekola huomi-
oi.

-Nuorisoseurojen Maa-
kuntajuhlat Elon Iloa Ter-
vantiellä Muhoksella ja 
Utajärvellä kokosivat eri ti-
laisuuksiin väkeä melkein 
parituhatta henkeä, kertoi 
Timo Nevanperä. 

Päätösjuhlassa nimettiin 
vuoden maakuntahermans-
ka ja Ahmaskylän kyläyh-
distys sai Pohjois-Pohjan-
maan Sairaanhoitopiirin ja 

Pohjois-Pohjanmaan Nuo-
risoseurojen Liiton myöntä-
män terveydenedistämispal-
kinnon. 

Sarakylä Vuoden 
Pohjois-pohjalainen 
nuorisoseura 
Pohjois-Pohjanmaan Nuori-
soseurojen Liitto on nimen-
nyt maaliskuussa kevät-
kokouksessa Pudasjär-ven 
Sarakylän nuorisoseuran 
vuoden pohjoispohjalaiseksi 
nuorisoseuraksi. Perustelui-
na valinnalle mainitaan mm. 
talon peruskorjaaminen, vi-
reä kurssitoiminta, toimin-
nan esillä pitäminen somes-
sa ja pienen kylän kokoava 
voima. Sarakylän nuoriso-
seuralla järjestetään vuoden 
2020 maakunnallinen Kale-
valanpäivän juhla, totesi Ne-
vanperä.

Pohjois-Pohjanmaan liit-
to pyytää ehdotuksia Poh-
jois-Pohjanmaan vuoden jär-
jestöteoksi 2019. Hakuaika 
on 2.9.–30.9. Vuonna 2019 
järjestöteon teema on nuo-
ret. Järjestöteon ei tarvitse 
olla yksittäinen teko, vaan 
se voidaan ymmärtää ja tul-
kita laajemmin. Palkintope-
rusteissa korostetaan rajojen 
ylittämistä ja vaikuttavuutta. 
Hakijan tulee olla rekisteröi-
ty paikallinen yhdistys. Vuo-
den järjestöteon voittanut 
yhdistys saa 1000 euroa toi-
mintansa tukemiseen. Pää-
töksen vuoden järjestöteos-
ta tekee Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntahallitus. Vuoden 
järjestöteko 2019 julkistetaan 
Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntapäivillä 4.11.2019. Pal-
kinto jaetaan nyt ensimmäi-
sen kerran.

Arto liekola,  
kuva Ritva Kinnula 

Koskenhovin portailla Alueellisen Nuorisoseurafooruminen osallistujat; Jukka Niemelä, 
Veikko Piri, Arto Liekola ja Kirsi Liekola Pudasjärven ns, Timo Nevanperä toiminnanjohta-
ja Pohjois-Pohjanmaan nuorisoseurojen liitto, Kirsi Tyni ja Sanna Lämsä Taivalkosken ns 
ja Ritva Kinnula Iinattijärven ns. Kuvan otti vs. pääsihteeri Hannu Ala-Sankola.

Alueellinen Nuorisoseurafoorumi 
Koskenhovilla

Pudasjärveläissyntyinen, 
Lappeenrannassa asuva, 
konditoriaopettaja Markku 
Vengasaho on ehdolla Eu-
roopan vuoden ammatilli-
seksi opettajaksi. Valinta liit-
tyy lokakuussa vietettävään 
Euroopan ammattitaitoviik-
koon, jonka pääjuhla on Hel-
singissä. Terveisiä pudasjär-
veläisille, sieltä saa hyvän 
kasvualustan työhön ja elä-
mään, Pudasjärvi-lehden 
kautta viestittää Vengasaho!

Lehtori Markku Vengas-
aho on ehdolla Euroopan ko-
mission järjestämässä ”Vo-
cational Excellence Awards” 
-kilpailussa ammatillisten 
opettajien kategoriassa. Op-
pilaitokset ympäri Euroop-
paa ovat saaneet esittää eh-
dotuksiaan ammatillisen 
koulutuksen huippuosaa-
misen kilpailuun. Puoluee-
ton tuomaristo on valinnut 
heistä kaksi finaaliehdokas-
ta, joista toinen on lappeen-
rantalainen Vengasaho.

Yleisö saa äänestää eh-
dokkaita https://ec.europa.
eu/eusurvey/runner/VE-
TExcellenceAwards2019 -si-
vustolla 15.10. asti. Lopul-
linen voittaja määräytyy 
puoliksi kansalaisten ään-
ten perusteella ja puoliksi 
tuomariston äänten. Voitta-
ja julistetaan gaalajuhlassa 
17.10. Helsingissä Finlandia-
talolla, missä EU-komissaa-
ri Marianne Thyssen ojen-
taa voittajalle kunniakirjan 
ja pokaalin.

Vengasaho toimii kondi-
toria-alan lehtorina Saimaan 
ammattiopisto Sampos-
sa Lappeenrannassa. Hän 
on ansioitunut muun muas-
sa valmentamalla opiskeli-
joitaan Taitaja-kilpailuihin 
sekä kansallisesti että kan-
sainvälisesti. Hänen opiske-
lijansa Emeliina Papinniemi 
voitti World Skills -kilpai-
lussa konditoria-alan maa-

markku Vengasaho 
ehdolla Euroopan vuoden 
ammatilliseksi opettajaksi

ilmanmestaruuden vuonna 
2017. 

Vengasaho on myös luo-
nut Etelä-Karjalaan kon-
ditoria-alan huippu-
valmennusyksikön ja 
Mestari-kisälli-valmen-
nusjärjestelmän, jossa alan 
opiskelijat, opettajat sekä 
yrittäjät ympäri Suomen 
verkostoituvat ja kehittävät 
uusia tuotteita. Opetushal-
litus palkitsi valmennusjär-
jestelmän kunniamaininnal-
la vuonna 2016. 

Vengasahon suurimmiksi 
vahvuuksiksi mainitaankin 
hänen kykynsä luoda ja yl-
läpitää verkostoja niin kan-
sallisesti kuin kansainväli-
sesti. Näistä viimeisimpänä 
on yhteistyö Suomen kokki-
maajoukkueen kanssa, jonka 
yhtenä valmennuskeskukse-
na Saimaan ammattiopisto 
Sampo toimii.

Euroopan ammattitaito-
viikkoa “European Vocatio-
nal Skills Week” vietetään 
14.–18.10., nyt neljännen 
kerran. Suomen ollessa EU-
puheenjohtajamaa viikon 
pääjuhla järjestetään Hel-
singissä. Samalla se on koko 
Suomen EU-puheenjohta-
juuskauden tärkein tapahtu-
ma. HT

Pudasjärveläissyntyistä 
Markku Vengasahoa voi ää-
nestää Euroopan Vuoden 
ammatilliseksi opettajak-
si. Yleisöäänet vaikuttavat 
puoliksi valintaan. 

OSTETAAN
Ostetaan akkukäyttöinen pai-
menpoika tarvikkeineen. P. 
040 582 5044.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei 
ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuk-
sen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  tar-
koitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen.

KUn HALUAT 
PääSTä eROOn  

TARPeeTTOMAKSi  
JääneeSTä TAVARASTA,  
TAi TARViTSeT JOTAin, 

iLMOiTA PUDASTORiLLA 
iLMAiSeKSi.

Iinattijärven Nuorisoseura on tehnyt mittavan rakennusurakan korjatessaan lumikuorman 
sortaman Hampushallin. Ritva Kinnunen kertoi seuran kuulumiset yhteisessä tapaami-
sessa. Iinattijärven nuorisoseuran kuulumiset ja lisää kuvia seuraavassa Pudasjärvi-leh-
dessä.
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Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Tanssikursseja 
koskenhovilla

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen tanssijat (IiTat)

kurssiTasoT ja TunTijako:
 17.30-18.45  Alkeet (A)
 19.00-20.15  Alkeis - Jatko (A-J)
 20.30-21.45  Jatko (J)

Opettajana Satu Ruohomäki

Hinnat: Yksi tunti (75 min) 7 €, koko ilta 18 €, 
(käteismaksu). Ei ennakkoilmoittautumista.

To 3.10. Salsa (A+A-J), Hidas lavafoksi (J) 
To 24.10. Wanha tango (A+AJ), Salsa (J) 
To 14.11. Bugg (A+A-J), Masurkka/polkka (AJ) 
To 5.12. Hidas valssi (A+AJ), Iskelmätanssi 
(Helppo, monenlaiseen musiikkiin käy 
mm. Cha-cha, iskelmä, bugg ja bachata).

os. koskenhovinkuja, Pudasjärvi

Lisätietoja: Tuula Kemppainen p. 040 702 6478.

TerveTuloa 

kursseille! 

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Avoinna: Ma -Ti  klo 14.00-20.00 
Ke klo 14.00-01.00 •  To klo 14.00-20.00 
Pe - La klo 15.00-04.00 • Su 15.00-20.00 

Lauantaina 28.9.Perjantaina 27.9.
KARAOKE  
& WINTTI

lippu 5 € sis. ep.lippu 5 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

KARAOKE  
& WINTTI

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

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan! TU
LO

SS
A: Perjantaina 11.10.

BABlO

PUU KUNTOURhEILUJAOSTO
su 29.9. klo 18-19, lähtö Jyrkkäkosken 
Camping parkkialue. Vetäjänä on Marjo Kokko 
Pudasjärven kansalaisopistosta. Voi ilmoittautua 
paikan päälläkin. Kävelytreeni on koko syksyn kuukauden 
viimeisenä sunnuntaina, maksu 10 € koko syksyn ajalta. 
Jaoston jäsenille maksetaan jaoston puolesta. 

pudasjarvi.fi

TALVIUINTIPAIKKA 
PIETARILAN LÄHILIIKUNTA- 

PUISTOON AVATTU

OHjEITA KÄyTTÄjILLE:
-   Uudet uimarit voivat lunastaa avaimen 30 € 

hintaan koko kaudeksi Puikkarista, avoinna: 
ma, ke, pe klo 8-15.30 ja ti, to 10-17.30

-   Käytössä lämmin pukeutumistila. 

Tiedustelut: Kaupunki/liikuntatoimi Heino p. 0400 346 
097. Toiminnan kehittämisestä ehdotuksia ja palaut-
teita ottaa vastaan PuU Kuntourheilujaosto Heimo 
Turunen 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi

Pudasjärven kaupunki 

Talviuintipaikkaa ylläpitää liikuntatoimi.

Tervetuloa uimaan! 
Tarvittaessa kokeneet uimarit antavat ohjausta.

Voi tulla ilman uintiakin!
Grillimakkaroita, nuotiopannukahvia, mehua.

ma 7.10. klo 18-19 
Pietarilan lähiliikuntapuiston ranta.

TALVIUINTIKAUdEN AVAjAISET

Järjestää:  Pudasjärven kaupunki, Työpetari ry, 
PuU Kuntourheilujaosto ja Uintijaosto

Kylmä vesi virkistää

Pudasjärven  
Riistanhoitoyhdistys

hIRVIPALAVERI
Tiistai 8.10. klo 18.00 Pohjantähdessä.

Yhteyshenkilöt, metsästyksenjohtajat, 
läsnäolo suotavaa. 

Tiedossa mielenkiintoista keskustelua!
Tervetuloa!

Toiminnanohjaaja

Kulttuuriyhteistyö Pudasjärven ja 
Komin tasavallan kanssa jatkuu
Vuonna 2011 alkanut kult-
tuuriyhteistyö Pudasjärven 
ja Komin tasavallan kans-
sa jatkuu jälleen Tulan kult-
tuurifoorumilla syyskuun 
lopussa. Järjestyksessään 
20. Suomalais-venäläinen 
kulttuurifoorumi järjeste-
tään tänä vuonna Venäjällä 
Tulassa 27.─29. syyskuuta. 
Foorumin teema on Perin-
nekulttuuri nykytrendien 
perustana. Vaikka fooru-
mi järjestetään suomalaisil-
le melko tuntemattomassa 
Tulassa, lähtee sinne yli 100 
kulttuuritoimijaa Suomesta. 
Venäjältä osallistujia tulee 
lähes 200. Pudasjärven Suo-
mi-Venäjä osastolta lähtee 
neljän hengen ryhmä kehit-
tämään yhteistyöhankkeita. 

20 vuotta  
tuloksekasta  
foorumitoimintaa
Suomalais-venäläinen kult-
tuurifoorumi on vuodes-
ta 2000 alkaen auttanut 

SVS:n aktiivit Markku Kemppainen, Marja-Leena Tykkyläi-
nen, Katri Kemppanen ja Svetlana Aleshkina ovat lähdössä 
Tulan kulttuurifoorumiin.

suomalaisia ja venäläisiä 
kulttuurikentän toimijoita 
löytämään yhteistyökump-
panin naapurimaasta, tar-
jonnut neuvottelumah-
dollisuuden sekä auttanut 
hankkeiden kehittämises-
sä. Tulokset ovat vahvoja: 
20 vuoden aikana yhteis-
työkumppanit on löydetty 
noin 1500 hankkeelle ja foo-
rumeissa on käyty lähes 1 
800 hankeneuvottelua. 

SVSn Pudasjärven osasto 
on ollut mukana kulttuuri-
foorumissa vuodesta 2011. 
Yhteistyötä on tehty alus-
ta asti Vylgortin kulttuuri-
keskus Zaranin kanssa Va-
leri Toropovin toiveiden 
mukaisesti. Keskityttiin las-
ten kulttuuriin, erityisesti 
kuvataiteisiin. Pudasjärven 
kaupungin kulttuuritoimi 
on ollut koko ajan yhteis-
työssä mukana. Nyt yhteis-
työ on laajentunut käden-
taitoihin ja kirjallisuuteen.

Tänä vuonna foorumis-
sa käydään kolmen päivän 

aikana noin 100 neuvotte-
lua yhteensä 70 hankkees-
ta. Foorumin ohjelma tar-
joaa hyviä mahdollisuuksia 
verkostoitumiselle, joten tä-
näkin vuonna foorumipäi-
vien aikana syntynee myös 
aivan uusia hankeideoita. 
Pudasjärven osalta keskus-
tellaan mm. kirjastoyhteis-
työn kehittämisestä sekä 
lasten kädentaitojen koulu-
tuksen 

Tula on monelle suoma-

laiselle foorumivieraalle en-
nestään tuntematon alue. 
Foorumi-isännät tarjoavat-
kin osallistujille runsaas-
ti mahdollisuuksia pereh-
tyä Tulan mielenkiintoisiin 
museo- ja kulttuurinähtä-
vyyksiin.

Suomi-Venäjä-seura 
tiedotus/
Pudasjärven osasto/
markku Kemppainen

Polven ja Piiraisen 
matkalaulu-ilta 

seurakuntakeskuksessa
Lausuntataiteilija Pirkko Pol-
vi esittää lausuntaa ja kanttori 
Keijo Piirainen aiheeseen liit-
tyvää musiikkia Matkalaulu-
illassa keskiviikkona 2.10. kel-
lo 18 seurakuntakeskuksessa.

-Kun Matkalaulu-esitystä 
pyydettiin Puolangan Askan-
mäelle, ajattelimme Keijo Pii-
raisen kanssa, että samalla sen 
voisi esittää täällä Pudasjär-
velläkin, kertoo lausuntatai-
teilija Pirkko Polvi.

Ensi-illasta on yli viisi 
vuotta, mutta Matkalaulu on 
myöhemmin nähty Taival-
koskella, Puolangan keskus-
tassa, Sarakylässä ja Kurenal-
lakin.

Kooste kertoo naisen elä-
mästä, lähtien lapsuudesta, 
kulkien nuoruuden, äitiyden 
ja keski-iän kautta vanhuu-
teen. Sillä on kosketuskoh-

tia miehenkin elämään, koska 
usein molempien kokemuk-
set voivat olla samankaltaisia. 
Runoilijoina kuullaan mm. 
Aale Tynniä, Tyyne Saasta-
moista, Aulikki Oksasta, Eeva 
Kilpeä ja Viljo Kajavaa. Kant-
tori Keijo Piirainen on luke-
nut valitut tekstit ja tehnyt eh-
dotuksensa väliin sopivista 
musiikkikappaleista. Ne joko 
johdattavat seuraavaan ru-
noon tai syventävät edellisen 
tunnelmaa. Niillä on tärkeä 
osuus ohjelman etenemisessä.

Runoesityksen on ohjan-
nut lausuntataiteilija-näytteli-
jä Hannu Huuska Helsingistä. 
Hänellä ja Pirkko Polvella on 
takana monen vuoden antoisa 
yhteistyö. Hannu Huuska on 
toiminut Sibelius-Akatemian 
lausunnan lehtorina. HT

Miehet Nelonen: Kurenpojat - ToTa, klo 14.00
P15 Mestaruussarja:  
Kurenpojat - FC SCJ/RoPS YJ, klo 16.30

Lauantaina 28.9. Suojalinnan tekonurmella
FC Kurenpojat

sunnuntaina 6.10.2019 kello 14.00 
Siuruan Työväentalolla.

Käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat.
Tervetuloa! 

Vasemmistoliiton 
Siuruan osasto ry:n 

SYYSKOKOUS 

Johtokunta

5 ja 6 metrin noutopaloista. 
Värit musta, ruskea ja valkoinen. 

Myös saumattomat puolipyöreät kourut. 
 - Alastulot pyöreät ja kantikkaat 
 - Piippujen suojahatut 
 - Seinä- ja kattotikkaat 
 - Kattosillat, lumiesteet. 

Kimmo ja Matti Mäki Ay
P. 040 506 9227    www.peltimies.com

VESIKOURUT alk. 3 €/m

TI 1.10. KLO 11-16
PUdASJäRVEN TORILLA 

ROMPE-
MARKKINAT 
Rytingin kaupalla la 5.10.

Huomio myyjät 
- ottakaa yhteyttä!

0440 827 131
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mielenkiintoinen retki Ponssen tehtaalle Vieremälle
Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distys teki tehdasvierailun 
metsäkonevalmistaja Pons-
se Oyj:n tehtaalle Vieremäl-
le perjantaina 6. 9. Matkalle 
lähdettiin linja-autopysäkiltä 
seitsemän aikaan Honkasen 
liikenteen kyydillä. Matkan 
varrelta otettiin lisää lähtijöitä, 
myös Taivalkosken yhdistyk-
seltä saatiin mukaan poruk-
kaa, kaikkiaan matkaan lähti 
45 henkilöä. 

Matkan aikana Vieremäl-
le keksittiin kaikenlaista ajan-
vietettä mm. arvanmyyntiä, 
kerrottiin vitsejä ja laulettiin 
yhteislauluja. Ponsselle saa-
vuimme yhdentoista maissa. 
Tehtaan portilla vastaanotta-
massa meitä oli Ponsse seni-
oreista Erkki Tarvainen An-
nukka vaimoineen sekä Aila 
Ruotanen Ponsselta. Erkki on 
pitkäaikainen ponsselainen, 
ollut palveluksessa Ponssen 
historian alusta lähtien ja jää-
nyt 10 vuotta sitten eläkkeelle. 

Menimme suoraan nautti-

maan makoisan lounaan teh-
taan ruokalaan, jonka jälkeen 
meille esiteltiin Ponssen his-
toriaa auditoriossa Ruotasen 
ja Tarvaisen johdolla.  Pons-
sen tarina alkoi noin 50 vuot-
ta sitten Einari Vidgrenin alul-
le laittamana, huoltovastaava 
Erkki Tarvaisen ja kyläseppä 
Kauko Väisäsen rakentaessa 
ensimmäisen ajokoneen, joka 
kestää ilman remonttia yli 
kaksi viikkoa. Koneen nimek-
si tuli Ponsse, joka jatkaa kul-
kuaan lähes viidenkymmenen 
maan savotoilla. Konsernin 
henkilöstö keskimäärin 1800, 
josta 59 prosenttia Suomes-
sa ja 41 prosenttia ulkomailla. 
Viimeisimmän laajennuksen 
jälkeen Vieremän tehtaan pin-
ta-ala on neljä hehtaaria. Kaik-
ki Ponsset tehdään Vieremän 
tehtaalla.

Seuraavana oli vuorossa 
tehdaskierros oppaan johdol-
la, jonka jälkeen joimme vie-
lä pullakahvit ja kotimatkal-
le lähdettiin taas yhtä reissua 

Retki Ponssen tehtaalle sai suuren suosion. Yhteiskuva otettu Einari Vidgrenin puistossa.

rikkaampana uudet PONSSE-
lippikset päässä.

Paluumatkalla suoritettiin 

pienimuotoinen tietokilpailu 
ryhmille ja arvottiin voittajat 
myydyille arvoille. Meillä oli 

oikein mukava reissu, seuraa-
vaa reissua odotellen!!

Rahaa jaossa! -tilaisuudessa tietoa yritysten rahoitusmahdollisuuksista

Pudasjärven kaupunginta-
lolla kuultiin viime viikon 
tiistai-illan 17.9. aikana vii-
meisimmät tuulet yritysra-
hoituksesta, investointi- ja 
kehittämistuista, sekä tarjol-
le tulevasta kasvuhakuisten 
yritysten asiantuntijapalve-
luista. Pudasjärven Kehitys 
Oy:n Auvo Turpeisen jär-
jestämässä tilaisuudessa 
oli paikalla noin kymme-
nen kuulijaa. Tilaisuudessa 
oli mukana Jenni Timonen 
Finnverasta, Mari Viirelä 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät ry:stä, Heikki Wuolijoki 
Pudasjärven Osuuspankis-
ta sekä Pirjo Hongisto Oulun 
Seudun Leaderistä. 

Oulun Seudun Leader 
myöntää yritystukia pienil-
le toimintaansa aloittaville 

Rahoitusillassa oli kuulijoina kymmenkunta yrittäjää.

sekä- laajentaville yrityksil-
le. Vuosi 2020 on viimeinen 
vuosi kuluvalla EU:n ohjel-
makaudella, jolloin rahoi-
tuspäätöksiä voidaan tehdä. 
Kuluvalla kaudella vuosina 
2014-2020 yritysten inves-
tointeihin myönnettävä tuki 
on 35 prosenttia ja hakemus-
kohtainen enimmäismäärä 
on ollut 180 000 euroa. Uu-
den ohjelmakauden tukita-
soista ei ole vielä tietoa, jo-
ten jos Pudasjärven alueen 
yrityksillä on mietinnässä 
investointeja toimitiloihin 
tai koneisiin ja laitteisiin liit-
tyen, niin asiaan kannattaa 
tarttua nyt ja ottaa yhteyt-
tää Leader-toimistoon. Ha-
kemusten valmisteluun saa 
apua myös Auvo Turpei-
selta Pudasjärven Kehitys 

Oy:stä. 
Eri puolilla Suomea toi-

mii 54 Leader-ryhmää. Ou-
lun Seudun Leaderin alueel-
la on myönnetty yritystukia 
kuluvalla EU:n ohjelmakau-
della huomattavasti enem-
män, kuin muissa Suomen 
alueen Leader-ryhmissä.  

Pk-takaus Finnveralla
-Finnvera tarjoaa monipuo-
lisia ja joustavia rahoitusrat-
kaisuja kannattavan yritys-
toiminnan alkuun, kasvuun 
ja kansainvälistymiseen sekä 
viennin riskeiltä suojautumi-
seen yhdessä toisten rahoit-
tajien kanssa. Lisäksi erilai-
set muutostilanteet, kuten 
omistusjärjestelyt kuulu-
vat Finnveran rahoituksen 
piiriin. Valtionomisteisena 

erityisrahoittajana roolim-
me on täydentää rahoitus-
markkinoita ja yksityisen 
sektorin tarjoamia rahoitus-
palveluita, ei kilpailla pank-
kien kanssa. Pyrimme rahoi-
tuksen keinoin edistämään 
suomalaisten pk-yritysten 
toimintaedellytyksiä ja kil-
pailukykyä, kertoi rahoi-
tuspäällikkö Jenni Timonen 
Finnvera Oyj:stä.  

-Päätuotteemme ovat lai-
nat, takaukset ja vientita-
kuut. Takaustuotteillamme 
pyrimme helpottamaan yri-

Rahaa jaossa -aiheesta puhuivat Rahaa jaossa -illassa Auvo Turpeinen Pudasjärven Kehi-
tys, Mari Viirelä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Heikki Wuolijoki Pudasjärven Osuuspankki, 
Jenni Timonen Finnvera ja Pirjo Hongisto Oulun Seudun Leader.

tysten pankkilainan saantia. 
Uusin tuotteemme Pk-taka-
us lanseerattiin syyskuun 
alussa. Finnveran Pk-taka-
us auttaa yli kolme vuot-
ta toimineita kasvuhakuisia 
pk-yrityksiä saamaan rahoi-
tusta pankista erilaisiin in-
vestointi-, käyttöpääoma- ja 
tuotekehitystarpeisiin. Ky-
seessä on kiinteä 80 prosen-
tin takaus maksimissaan 150 
000 euron pankkilainalle. Jos 
yrityksen vakuudet eivät rii-
tä, pankki voi hakea Pk-ta-
kausta luoton osavakuudek-

si. Uusi Pk-takaus perustuu 
Finnveran pankkien kans-
sa tekemään sopimukseen 
luoton takausjärjestelystä. 
Pk-takaus mahdollistetaan 
COSMEn ja Euroopan in-
vestointiohjelman alaisuu-
dessa perustetun Euroopan 
Strategisen Investointien ra-
haston (”Esir”) takauksen 
avulla. Yrityksen kannattaa 
keskustella ensin oman pan-
kin kanssa rahoitustarpees-
ta. Sitä kautta selviää mah-
dollisuudet Pk-takaukseen, 
selvitti Timonen. 

Taimi Pekkala,  
Kyllikki Tolkkinen,  
kuva Esko Koivula

Ari ja Mirva Väärälää 
kiinnosti Rahaa jaossa 
-illan esitykset, koska heillä 
on suunnitelmissa perustaa 
hevospalvelu yritys.

Syötteen Hevospalvelut Oy 
suunnitelmissa

Rahaa jaossa -tilaisuuteen 
osallistuneet Mirja ja Ari 
Väärälä Syötteeltä kertoi-
vat suunnitelmistaan perus-
taa Syötteen Hevospalvelut 
Oy -yrityksen. Perustetta-
va yritys tulee järjestämään 
Syötteen upeissa tunturi-
maisemissa ympärivuotista 

maastoratsastusta, rekiaje-
lua, kärryajelua, hevosleire-
jä, kerhoja, ratsastustunteja, 
tallivierailuja sekä räätälöi-
tyjä palveluita asiakkaiden 
toiveiden mukaan.

Väärälöiden hevostalli 
on pieni yksityinen kotital-
li, joka sijaitsee Iso-Syötteen 

välittömässä läheisyydes-
sä. Tällä hetkellä tallissa 
on kaksi hevosta, mutta 
suunnitelmissa on hank-
kia ainakin neljä hevosta 
asiakaspalvelukäyttöön. 
Koko perhe osallistuu ti-
lan töihin. HT
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