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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Hirsikampus ihastutti eri 
Euroopan maista 

saapuneita metsäalan 
asiantuntijoita s. 8-9

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 5.10.2018
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

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”

VA R AA A I KA O S O I TT EESTA S I LM AAS EM A.FI
TA I S O I TA 0 8 822 41 6. PUDASJÄRVI, TORITIE 1 

BONUS TUPLANA!

ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS 
SILMÄLASIEN OSTAJALLE0€

KAHDET LASIT 

 YKSI HINTA
Nyt tuplasti enemmän etuja. Silmälasien ostajana 

saat toiset samanarvoiset tai edullisemmat silmä- tai 
aurinkolasit ilmaiseksi, itsellesi tai kaverillesi. Etusi 

jopa yli 1 000 €! Lisäksi tuplasti kulutonta ja korotonta 
maksuaikaa, jopa 24 kk. Tarjous uusiin tilauksiin, 

voimassa 18.11. asti.

Ei linssi- 
tai kehys- 
rajoitteita!

Lupa kaataa.

Kiinteä verkko 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. Matkaviestinverkko 8,35 snt/puhelu + 7,17 snt/min.

Keilaus | Biljardi | Ratagolf | Ravintola | Sauna | Darts | Kabinetit
Isokatu 97, 90120 OULU | 0207 344 199 | www.oulunkeilahalli.fi

Soita
 ja kysy

 0207 344 199 

Saunatilat
Kabinetit

Pikkujoulu
Varaa ajoissa!
Pikkujoulukausi lähestyy.

Keilaus
Ruokailu

VIETÄ VILLIMPI  
SYYSLOMA
Avoinna joka päivä klo 10–16
www.ranuazoo.com

Yövy eläinten naapurissa: 
www.gulo.fi
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MB E320 CDI Avantgarde autom ...... -05
Mazda 6 2.0i Sport Wagon, ml. 236 tkm -08
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi...... -99
MB E220 CDI, aut., farkku .................-04 
Toyota Corolla Verso 1.8i, ml. 226 tkm -04
MB C200 Kompressor, ml. 219 tkm, 
siisti ....................................................-01
Ford Focus 1.6i, farkku, ml. 225 tkm..-07
Mazda 3 1.6i, ml. 178 tkm..................-04
Nissan Almera 1.5i HB, ml. 137 tkm...-02
Opel Astra 1.6i farkku, ml. 258 tkm....-06
Nissan Primera 1.8i farm, ml.196 tkm.-05
Honda Civic 1.6i, ml. 271 tkm ............-03
Opel Vectra 1.8i ................................. -02
Nissan Primera 1.6i, ml. 208 tkm........-01
Toyota Avensis 1.8i, ml. 349 tkm .......-98
Volvo S40 2.0i Turbo, ml. 266 tkm .....-00
Ford Fiesta 1.3i, ml. 187 tkm .............-00
MB E 220 dsl., ml. 386 tkm ...............  -97
Kuljetusauto:
Volvo FL6 11, kantavuus 6600 kg ......-89
Traktorit:
Valtra 800-99, ml. 3800 h..........-99

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, 

myös ilt. ja viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN

VOIMME ETSIÄ MIELEISESI 
AUTON MYÖS TILAUKSESTA!

OSTA OSAMAKSULLA – NYT MYÖS 
ILMAN KÄSIRAHAA!

MYYNTI, VAIHTO, OSTO
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MB E320 CDI Avantgarde autom ...... -05
Mazda 6 2.0i Sport Wagon, ml. 236 tkm -08
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi...... -99
MB E220 CDI, aut., farkku .................-04 
Toyota Corolla Verso 1.8i, ml. 226 tkm -04
MB C200 Kompressor, ml. 219 tkm, 
siisti ....................................................-01
Ford Focus 1.6i, farkku, ml. 225 tkm..-07
Mazda 3 1.6i, ml. 178 tkm..................-04
Nissan Almera 1.5i HB, ml. 137 tkm...-02
Opel Astra 1.6i farkku, ml. 258 tkm....-06
Nissan Primera 1.8i farm, ml.196 tkm.-05
Honda Civic 1.6i, ml. 271 tkm ............-03
Opel Vectra 1.8i ................................. -02
Nissan Primera 1.6i, ml. 208 tkm........-01
Toyota Avensis 1.8i, ml. 349 tkm .......-98
Volvo S40 2.0i Turbo, ml. 266 tkm .....-00
Ford Fiesta 1.3i, ml. 187 tkm .............-00
MB E 220 dsl., ml. 386 tkm ...............  -97
Kuljetusauto:
Volvo FL6 11, kantavuus 6600 kg ......-89
Traktorit:
Valtra 800-99, ml. 3800 h..........-99

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, 

myös ilt. ja viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN

VOIMME ETSIÄ MIELEISESI 
AUTON MYÖS TILAUKSESTA!

OSTA OSAMAKSULLA – NYT MYÖS 
ILMAN KÄSIRAHAA!

MYYNTI, VAIHTO, OSTO

MB E320 CDI Avantgarde autom .........-05 13.900
Mazda 6 2.0i Sport Wagon, ml. 236 tkm -08 7.950
Volvo S60 2.4i, ml. 218 tkm ................-05  6.950
Mazda 6 2.0i farkku, ml. 133 tkm ........-07 6.350 
MB CLK 270 CDI ml. 481 tkm  ............-03 6.350
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi ........-99 5.950
MB E220 CDI, aut., farkku ...................-04 5.650
MB C 200 Kompressor, ml. 219 tkm,  
siisti  ..................................................-01 4.350
Ford Focus 1.6i, farkku, ml. 225 tkm ...-07 4.250
Toyota Corolla Verso 1.8i ml. 226 tkm ..-04 3.950
Mazda 3 1.6i, ml. 178 tkm. .................-04  3.850
Nissan Almera 1.5i HB, ml. 137 tkm ....-02  3.650
Opel Astra 1.6i farkku, ml. 258 tkm .....-06 3.650
Mazda 6 1.8i HB, ml. 287 tkm .............-03 2.950
Nissan Primera 1.8i farm, ml.196 tkm .-05 2.950
Honda Civic 1.6i, ml. 271 tkm .............-03 2.950
Opel Vectra 1.8i  .................................-02 1.750
Volvo S40 2.0i Turbo, ml. 266 tkm .......-00 1.450
Ford Fiesta 1.3i, ml. 187 tkm ..............-00 950
MB E 220 dsl., ml. 386 tkm ................-97 850
Renault Magane 1.4i, ml 222 tkm .......-00 350
Traktorit:
Valtra 800-99, ml. 3800 h .............-99 20.800+alv

TALVIRENKAAT EDULLISESTI

p. (08) 821 337,
0400 384 118

www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

Tikka T3X
Lite Stainless 1050,-
Franchi Affinity 12/76
puoliaut. HAULIKKO
musta tai camo 795,-
Yildiz pääll.piippuinen
KEVYTHAULIKKO 
12/76 5vs 520,-
Beretta Silver
Pigeon 1 12/76 1690,-
Fleece camo
TAKKI ja HOUSUT 20,-kpl

• HYTTYSHUPPULAKIT
• Beretta Camo- ja risuoranssi
  GORETEX-PUVUT

• KUMISAAPPAAT: Sievi,
  Nokian Finnwald, Finnjagd
• KUKSAT JA PUUKOT
• ASEET JA ERÄTARVIKKEET,
  LATAUSVERMEET, Unat, AmmoX

• Kylän halvimmat KOIRAN RUUAT     
    ja laajin valikoima, 18 eri laatua
Hauhau KANARIISI
vehnätön 25,-17 kg

• KOIRATARVIKKEET
Vehnättömät 
KOIRANMAKKARAT
800 g 20,-

13 pötköä

• KALAVERKOT: Laajin valikoima
• SIIMAT, KELAT, VAVAT, SETIT

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssit alkavat
Nettiteoria maanantaisin 

klo 17.00
Ilmoittaudu ennakkoon

Tervetuloa!

TEHTAANMYYMÄLÄ

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

TUORETTA POROA
SUORAAN SUOMEN LAPISTA!

PERÄKÄRRY-
KIRPPIS

SIIRRETTY 
LAUANTAILLE 6.10. 

klo 9.00 alkaen
Ilmoittautumiset 

Hannu Timonen 040 743 7866 
paikkamaksu 10€

Mm. sisäfilettä, ulkofilettä, 
sisäpaistia, entrecotea, 

paahtopaistia

100
kpl

PAISTA ITSE ULKONA 
GRILLIMAKKARAA 

AVOTULELLA

150
MUNKKI+KAHVI 

Optikon näöntarkastus 0€!

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

Lääkäriajat: ke 10.10., ke 31.10. ja ke 7.11.

TERVETULOA 
TUTUSTUMAAN 

SYKSYN 
KEHYS-UUTUUKSIIN

Tehdään sinulle haluamasi ja 

tarvitsemasi silmälasit 

varmasti edulliseen hintaan!

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi. Puh.  020 752 8260

100

VUOSI-INVENTAARI 
LA 6.10.2018

LIIKE 
POIKKEUKSELLISESTI 

SULJETTU!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 7.10. kello 10, toimittaa Timo 
Liikanen, saarnaa Urpo Karjalainen, kanttorina Keijo Piirai-
nen. Messu on katsottavissa suorana videolähetyksenä seu-
rakunnan kotisivujen kautta. Messun jälkeen kirkkokahvit 
ja Siioninvirsiseurat.

Messu Sarakylän kappelissa su 7.10. kello 14, Ari Kokko-
nen, Keijo Piirainen, kappelikuoro. Messun jälkeen kirkko-
kahvit.

Maakirkko Korpisen kylätalossa su 14.10. kello 14, Timo 
Liikanen. Mahdollisuus käyttää taksikyyditystä Puhokselta 
maakirkkoon, ei omavastuuta.

Seurakunnan kyläilta Puhoksella Möykkälässä pe 12.10. 
kello 18. Ohjelmassa mm. ajankohtaista tietoa seurakunnan 
toiminnasta, yhteislauluja, hartaus. Kahvi- ja makkaratarjoi-
lu. Mukana seurakunnan työntekijöitä eri työaloilta.

Vanhustenviikon tapahtuma seurakuntakodissa ma 8.10. 
kello 12, Iloa toimeliaisuudesta-tapahtumapäivä, ohjelmas-
sa aiheeseen liittyviä luentoja ja esittelyjä. Luennoitsijana 
mm. Mervi Nieminen, osastonlääkäri, geriatri, Aila Tauriai-
nen-Lohvansuu, palveluohjaaja. Päivän aikana voi tutustua 
myös Alina-hoivapalveluihin, Medipudaksen lääkäripalve-
luihin sekä kirjaston palveluihin. 

Kuorot: kirkkokuoro to 11.10. kello 18, Vox Margarita ke 
10.10. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.

Rippikoulutyö: Rönö pe 12.10. kello 18-22, rippikoulu-
korttiin saa merkinnän olemalla läsnä kello 18.15-19.00.  
Kesä 1 riparin sunnuntaipäivä  su 14.10. kello 9.00-
14.00, sisältää ruokailun ja jumalanpalveluksen (siitä ei saa 
erikseen merkintää rippikoulukorttiin).

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

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

Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pi-
detään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa maanan-
taina 8.10.2018 kello 16.30. Kokouksen asialista on ylei-
sesti nähtävänä 27.9.–8.10.2018 kirkkoherranvirastossa, 
Varsitie 12, viraston aukioloaikoina. Kokouksen tarkistet-
tu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastos-
sa 10.10.–9.11.2018 viraston aukioloaikoina. Pudasjärvellä, 
26. päivänä syyskuuta 2018, Arvo Niskasaari, kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja.

Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat Livolla Anni-Inkeri ja 
Matti Törmäsellä pe 5.10. kello 18.30 (Pekka Lehto). Lau-
luseurat Sarakylässä Anssi Nurmelalla su 7.10. kello 18.30. 
Rippikoulun kodinilta Liepeen väentuvassa pe 5.10. kello 
18.30. Lastenseurat ja laulutuokio Kurenalan ry:llä su 7.10. 
kello 13 (Arto Lohi).

Kastettu: Peetu Matias Heikkilä, Kyösti August Kalevi 
Mäntykenttä.

Haudattu: Hilma Katariina Timonen 97 v, Eino Aukusti 
Laakkonen 87 v, Saimi Vappu Turpeinen 82 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: Kaleva365 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

Usko ja epäusko
Tämän päivän evankeliumissa puhutaan ti-
lanteesta, jossa erilaiset käsitykset Jeesuk-
sesta nousevat pintaan ja joutuvat tör-
mäyskurssille. Jo Jeesuksen aikana monet 
pitivät häneen uskomista hullutuksena sii-
tä syystä, että hänen seurassaan oli vain 
yksinkertaista ja kirjoituksia tuntematon-
ta rahvasta, oppimatonta joukkoa, jota voi 
eksyttää mihin harhaoppiin tahansa.

Evankeliumissa keskustellaan siitä, kuka 
Jeesus todella on. Keskustelemassa on ta-
vallisia kansalaisia. Toisaalta tilanne jatkuu, 
kun Jeesusta pidättämään lähetetyt mie-
het keskustelevat lainopettajien ja farise-
usten kanssa. Tässä tilanteessa Jeesus saa 
yllättävältä taholta puolustajan, kun Niko-
demos, itsekin fariseus, huomauttaa, ettei 
lain mukaan ketään voida tuomita ennen 
kuin on todella salvitetty, mitä hän on teh-
nyt.

Nikodemoksen Jeesus-kuva oli kuiten-
kin jollain tavalla epäselvä. Siinä on pal-
jon uskoa ja kunnioitusta, mutta jotain jää 
puuttumaan. Oma elinpiiri ja juuret saa-
vat hänet pysyttelemään hieman etäällä 
Jeesuksen seuraajista. Hänessä asui sekä 
usko, että epäusko.

Eikö tässä ole jotain valtavan tuttua, 
kun ajattelemme oman aikamme Jeesus-
kuvia ja suhtautumista kristinuskoon. Me 
kohtaamme jatkuvasti ”Nikodemoksia”, 
jotka häilyvät uskon ja epäuskon välillä. 
Moni suomalainen pelkää, että tulee lei-
matuksi negatiivisessa mielessä uskovai-
seksi, mutta haluaa kuitenkin samalla vaa-
lia kristillisiä perinteitä. Jossain siellä sielun 
perukoissa kytee uskon siemen ja ennen 
kaikkea kunnioitus Jumalaa kohtaan. Usko 
ei ole koskaan ollut niin yksiselitteinen 
asia, että kansa olisi voinut helposti vali-
ta, kumman joukossa seisoo: uskovien vai 
Jumalan kieltäjien puolella. Nuo ääripäät 
tuntuvat luonnollisilta vain harvoille. Suu-
rin tungos on jossain siinä välillä.

Ei usko Kristukseen tule yhtään sen 
arvokkaammaksi sen takia, että joku vii-
saustieteen tohtori tai maailmanmestari 
sitä tunnustaa. Vaikka me näkisimme sanan 
kuulossa vain kansakoulun käyneitä mum-
moja ja vaareja me olemme elävän veden 
äärellä kuunnellessamme Jeesuksen sano-
ja, jotka hän puhui oppineitten kieltämäl-
le rahvaalle. Vain Jumalan Pyhä Henki voi 
tehdä nuo sanat eläviksi aidoiksi ja todelli-

siksi juuri minua ja sinua koskeviksi.
Uskon herättäminen on Pyhän Hen-

gen tehtävä ja siksi kenenkään ihmisen ei 
tule ottaa liian suurta roolia tai vastuuta 
siitä, löytääkö jokainen etsijä Jeesuksen tai 
kaipaukseensa vastauksen. Kuitenkin ajat-
telen, että meillä on jotakin tehtävää sii-
nä, kuinka kristinuskosta ja kirkossta vie-
raantuneet voivat nähdä meidät ja meidän 
kauttamme tämän ajan kristillisen kirkon. 
Kun me myönnämme oman pienuutem-
me ja uskomme heikkouden, voi uskos-
saan epävarma kokea, että hänkin voi kai-
kessa pienuudessaan olla osa Jeesuksen 
ystävien joukkoa. Ja kun me epävarmuu-
desta huolimatta pidämme esillä evanke-
liumia, se ei jää pinnallisten, ohimenevien 
ilmiöiden alle, vaan odottaa kärsivällises-
ti niitä, jotka kaipaavat ja etsivät Jeesusta.

Sauli Typpö
Herättäjä-Yhdistyksen 
Pohjoinen aluetyö

Kalle Saralan rahastosta stipendi 
Sampsa Heikkilälle
Agrologi (AMK) Sampsa 
Heikkilälle luovutettiin maa-
nantaina 1.10. stipendi Kal-
le Saralan stipendirahastosta. 
Sampsa on valmistunut ag-
rologiksi Oulun ammattikor-
keakoulusta keväällä 2017. 
Sampsa on kotoisin maatilalta 
Hetekylästä ja maatilan moni-
naiset työt ovat tulleet tutuk-
si vuosien saatossa. Nykyisin 
hän on työskennellyt osaksi 
kotitilallaan maataloustöissä 
sekä Oulussa konetöissä.

Sampsan mukaan opis-
kelu ammattikorkeassa on 
enenevässä määrin itsenäis-
tä opiskelua. Opiskelu laajen-
taa osaamista merkittäväs-
ti eri osaamisalueille ja antaa 
hyvän pohjan toimia eri teh-
tävissä. Usein opiskelijoilla 
on jo ennen opiskelua koke-
musta maatilan töistä. Sampsa 
kertoi, että monet pudasjärve-
läiset opiskelevat Oulun am-
mattikorkeakoulussa eri opin-
tolinjoilla.

Kalle Saralan stipendira-
hastoa hallinnoi Pudasjär-
ven Maamiesseuraliitto, jon-
ka perustava kokous pidettiin 
27.12.1937. Pudasjärven Maa-
miesseuraliiton varsinaisia 
jäseniä ovat maamiesseurat 

Pudasjärven Maamiesseuraliiton puheenjohtaja Heikki Putula sekä sihteeri Esko Viitala 
luovuttivat agrologi (AMK) Sampsa Heikkilälle Kalle Saralan stipendirahaston stipendin.

sekä rekisteröidyt kyläyhdis-
tykset. Kalle Saralan stipen-
dirahaston säännöissä lukee 
seuraavaa:

”Taloustirehtööri Kalle Sa-
ralan Pudasjärven maatalou-
den hyväksi tekemän työn 
kunnioittamiseksi on eri yh-
teisöjen ja yksityisten henki-
löiden lahjoittamista varois-
ta muodostettu Kalle Saralan 

nimeä kantava rahasto, jonka 
tarkoituksena on jakaa apu-
rahoja Pudasjärveläisille ah-
kerille maa- ja kotitalouden 
opiskelijoille.” Säännöt hy-
väksyttiin Pudasjärven Maa-
miesseuraliiton vuosikokouk-
sessa 23.3.1973.

Kalle Sarala syntyi 1882 ja 
kuoli 1960. Kaikenlainen maa-
talouden edistäminen oli Sa-

ralalle sydämenasia. Hän oli 
innokkaasti mukana asutus-
toiminnassa. Maanviljelyksen 
ohella Kalle Sarala hoiti lu-
kuisia luottamustehtäviä mm. 
Oulun läänin Talousseuran 
johtokunnassa sekä kunnalli-
sissa luottamustehtävissä.

Esko Viitala

Lämmin kiitos Teille kaikille, 
jotka olette tukeneet ja lohduttaneet rakkaamme 

Hilma TIMOSEN
muistoa ja otitte osaa eron ikäväämme.

Kiitos Kurenkartanon henkilökunnalle Pudasjärven 
Hautaustoimisto ja kukalle ja Pitopalvelu Anjuskalle. 

Omaiset
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

VANHUSTENVIIKON TAPAHTUMAT 
KIRJASTOSSA
KESKIVIIKKO 10.10. KLO 16
Elokuvanäytös  
Aleksis Kiven elämä 
Sallittu kaikille, kesto 1 h 41 min

TORSTAI 11.10. KLO 10-18
SeniorSurf 
Kahvittelun lomassa saat henkilökohtaista opas-
tusta ja tietoa kirjaston kotipalvelusta, e-palve-
luista sekä Celia –kirjaston toiminnasta.

Tapahtumiin on vapaa pääsy.

Tervetuloa!

pudasjarvi.fi/kirjasto

KAUPUNGINKIRJASTO

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste

9,50 € arkisin klo 10.00-14.00
KOTIRUOKALOUNAS

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. info@ravintolamerita.fi

PALVELEMME:
ma-to 10.00-21.00, 

pe 10.00-4.30, 
la 11-4.30, su 12-21

PIKKUJOULUT 
UUDISTETUISSA TILOISSA, 
ota yhteyttä, varaa ajoissa!

Riisipuuro
Luumukiisseli
Kinkkua

Leipävalikoima 
Kahvi, tee ja 
joulutorttu

Puuroateria 10,50/hlö
Vuohenjuustolla täytetyt taatelit
- kylmäsavulohileipäset
Täytetty kinkkurulla
- persiljaperunat
- kermakastike
- punajuuri-fetasalaatti
Appelsiiniposse & kahvi, tee

Joulumenu 27,50/hlö

Vihersalaatti
Tomaattilohkot
Kurkkutikut
Punajuuri-fetasalaatti
Perunasalaatti
Sienisalaatti
Punakaalisalaatti
Sipulisilli

Perinteinen joulupöytä 31€/hlö
Mustaherukkasilli
Tervasilakka
Graavilohi
Ylikypsää kalkkunaa
Lanttulaatikko
Porkkanalaatikko
Peruna
Kinkku, herneet, luumut

Sinappikastike
Pepper Jack -juusto
Leivät & levitteet
Kahvi, tee
Piparkakku
Joulutorttu
Jouluvanukas

Olemme uusineet ravintolan 
tilojen viihtyisyyttä ja pöytäryhmät 

ovat saaneet uuden 
raikkaan ilmeen. 

Tervetuloa!
ANNISKELUOIKEUS

Ruokamme valmistetaan gluteenittomana ja laktoosittomana.

Kun lomalaiset ja muuttolin-
nut lähtevät, Korpisen kyläl-
le hiipii hiljaisuus. Se kuiten-
kin vaihtuu ensimmäisten 
pakkasöiden myötä virkistä-
väksi toiminnaksi. Kun peru-
nat ja porkkanat on kuopassa, 
emännät joutavat kerhoihin 
ja isännät harrastustensa pa-
riin.

Syksyn vilkastuminen tie-
tää Korpisen kylätalon piha-
piiriin elämää ja tapahtumien 
vilkastumista. Kun kansa-
laisopiston käsityöpaja Hilk-
ka Anttilan ohjauksessa on 
jo pari viikkoa sitten polkais-
tu käyntiin, joukko kylän nai-
sia on rientänyt ahertamaan 
kalannahkatöiden ja kangas-
puiden pariin. Tutun poru-
kan parissa harmaakin arki-
päivä muuttuu osallistujien 
mukaan virkistykseksi. 

Kylätalon ulkorakennuk-
sessa ollut vanha liiteri on 
kokenut kesän aikana uu-

Korpisen kylän elämä vilkastuu syksyllä

Veikko Törmänen on tyytyväinen kerhotilaan, joka on val-
mistumassa kekriin mennessä. Lämmin tila mahdollistaa 
eri liikuntalajien kuten pallopelien harrastamisen.  

Takana vasemmalla istuvan Hilkka Anttilan johdolla kalannahkakorujen parissa ahertavat 
edessä vasemmalla Liisa Törmänen ja pöydän toisella puolella Aila Ritola. Takana oikeal-
la seisova Kyllikki Syrjäpalo on tullut kangaspuiden ääreltä ihastelemaan korujentekoa.

destisyntymisen. Kyläseuran 
työllistämät miehet ovat teh-
neet siitä Veikko Törmäsen 
ohjeiden mukaan kerho- ja 
liikuntatilan, jonka teossa on 
talkoolaisiakin ollut mukana. 
Nyt tila on lähes valmis, vain 
lattialankut ja -laudat puuttu-
vat. Kerhohuone on käytös-
sä viimeistään kekrinä, jolloin 
siihen pääsee peijaisväkikin 
tutustumaan. 

Sisäliikuntatilalle on ol-
lut Liisa Törmäsen mukaan 
jo jonkin aikaa tarvetta, sil-
lä viime talvenakin 4H:n ja 
vanhempien yhdessä pitä-
miin lasten kerhoihin osallis-
tui noin 15 lasta. Kylällä asuu 
nykyisin useita lapsiperhei-
tä ja kookas kerhotila antaa 
lapsukaisille mahdollisuuden 
harrastaa pallopelejä sisäti-
lassa. Siellä varttuneempikin 
väki voi jumpata joko ohjaaji-
en tai nettiliikuntatuokioiden 

mukana. 
Kylä vilkastuu huomat-

tavasti, kun hirvenmetsäs-
tys käynnistyy lokakuun 13. 
päivä. Kylän alueella toimii 
useampi metsästäjäporukka, 
joilla on kylätalolla mahdolli-
suus viettää peijaisiaan jahti-
kauden suurena kiitosjuhlana 
maanomistajille ja kyläläisil-
le. Ehkäpä kyläseura järjestää 
syksyn myötä muutakin oh-
jelmaa, kuten bingon ja pik-
kujoulun ennen jouluaikaa. 

Seurakunnan kanssa on 
kylällä tehty vuosikausi-
en ajan yhteistyötä. Ker-
ran kuussa oleville kyläseu-
ran virkistyspäiville on saatu 
seurakunnan diakoneja mu-
kaan ja papit ovat käyneet pi-
tämässä maakirkon lukkarei-
den kanssa. Seuraavan kerran 
maakirkko on sunnuntaina 
syyskuun 14. päivänä. RR

Koillismaan 
metsänhoitoyhdistykset yhdistyvät
Pohjois-Suomeen syntyy 
suuri metsänhoitoyhdistys, 
kun Kuusamon, Taivalkos-
ken ja Pudasjärven metsän-
hoitoyhdistykset yhdistyvät 
1.1.2019 Metsänhoitoyhdis-
tys Koillismaa ry:ksi.

Pikku-Syötteellä per-
jantaina 28.9. metsänhoi-
toyhdistyksien valtuustot 
päättivät Kuusamon, Taival-
kosken ja Pudasjärven met-
sänhoitoyhdistyksien yh-
distymisestä. Yhdistymisen 
tarkoituksena on parantaa 
metsänomistajien edunval-
vontaa sekä laajentaa ja ke-
hittää metsäpalveluiden tar-
jontaa. Yhdistymisprosessia 
vauhditti kasvavan puu-
käytön tuomat haasteet sekä 
metsänomistajakunnan ra-
kenteellisen muutoksen tuo-

Metsänhoitoyhdistysten puheenjohtajat Jari Käkilehto 
(Mhy Kuusamo), Matti Alatalo (Mhy Pudasjärvi) ja Juha 
Virkkunen (Mhy Taivalkoski). Kuva Seppo Miettunen

ma palvelutarve. 
Uuden metsänhoitoyh-

distyksen toimialue kattaa 
Kuusamon, Taivalkosken, 
Pudasjärven ja osin Iin kun-
nan alueen. Metsänomistajia 
on uuden yhdistyksen alu-
eella yli 10 000, jotka omis-
tavat noin 700 000 hehtaaria 
yksityismetsiä. Henkilöstöä 
uudella Metsänhoitoyhdis-
tys Koillismaalla on lähes 
30 toimihenkilöä sekä lisäk-
si kymmeniä urakoitsijoita ja 
metsureita. Palvelutoimistot 
säilyvät Kuusamossa, Tai-
valkoskella, Pudasjärvellä ja 
Kuivaniemellä. Metsänhoi-
toyhdistys Koillismaan arvi-
oitu liikevaihto on yli 6 mil-
joonaa euroa vuodessa.

Mhy tiedotus
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Niemitalon
Juustolassa 

la 6.10. 
klo 17-19
Tervetuloa!

MIKA 
HAAPAKOSKEN

Taekwondon 
World Cup 

KULTA-
MITALI- 
KAHVIT

Kollajanniemen kyläyhdistys ry

World Cup -kultaa 
värivöiden 
ottelusta 

(miehet 35-45v, 
yli 78 kg) 

Pohjois-Suomen 
Kattoasennus

Pyydä tarjous!
Tarvittaessa asennuksiin liittyvät  
kirvesmiestyöt ja lisäeristystyöt.

Puh. 044 975 0606 Matti Nyström
matti@pohjois-suomenkattoasennus.com

LAADUKKAAT PELTIKATOT JÄRKIHINTAAN!

* katto- ja seinäpeltiasennukset 
* piipunpellit ja -listat

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Eero Riihijärvi p. 040 822 4983

Kantojen jyrsintää 
Pudasjärvellä edullisesti

Erikoishammasteknikko

Kauppatie 4 Pudasjärvi 
p. (08) 822 300, 0400 677 101

Hammasproteesit, -pohjaukset ja -korjaukset
30 vuoden kokemuksella.

Vastaanotto ma, ti, ke.

Timo Kukkonen

Millaista on kirjallisuu-
den suomentajan työ? Jaak-
ko Kankaanpää kertoo työs-
tään Pudasjärven kirjastossa 
16.10. kello 18. 

Jaakko Kankaanpää on 
työskennellyt kirjojen suo-
mentajana jo 25 vuoden 
ajan. Hän on kääntänyt pää-
asiassa kaunokirjallisuut-
ta, pääasiassa romaaneja, 
dekkareita, science fictionia 
ja nuortenkirjoja, yhteen-
sä noin sata kirjaa. Kirjalli-
suuden lisäksi Kankaanpää 
innostuu esimerkiksi jalka-
pallon ja kansanmusiikin 

harrastamisesta ja yleisesti 
brittiläistä kulttuurista. 

Kankaanpään vierailun 
rahoittaa Koneen Säätiön 
Suomentajat lukijoiden luo 
-hanke, joka järjestää vuosi-
na 2018 ja 2019 sata vierailua 
yleisiin kirjastoihin eri puo-
lille maata. Vierailijoina on 
25 kirjallisuuden suomen-
tamisen ammattilaista, jot-
ka edustavat eri kieliyhdis-
telmiä ja kirjallisuudenlajeja. 
Hanketta johtaa suomenta-
ja, taiteilijaprofessori Kers-
ti Juva.

-Kirjastoilla on merkittä-

vä rooli kirjallisuuden ystä-
vien kohtaamispaikkoina. 
Ulkomaisia kirjailijoita pys-
tytään harvoin tuomaan suo-
malaisiin kirjastoihin, mutta 
tämän hankkeen kautta nii-
hin tuodaan heidän innok-
kaimmat, perehtyneimmät 
edustajansa eli suomenta-
jat, jotka esimerkiksi romaa-
nia kääntäessään syventyvät 
kirjailijan maailmaan ja mie-
lenliikkeisiin kuukausiksi, 
joskus jopa vuosiksi, Kersti 
Juva kuvailee. 

-Suomentaja on ainutlaa-
tuisessa asemassa kahden 

kulttuurin ja kahden kielen 
rajalla: hän välittää kirjaili-
jan ajatusmaailman, tunteet 
ja kokemukset suomalai-
sille lukijoille ja vaalii tässä 
roolissaan alkuperäisen si-
sällön ohella erityisesti suo-
men kielen ilmaisuvoimaa ja 
-keinoja. Ammattitaitoinen 
suomentaja on siltojen som-
mittelija, rauhan ja ymmär-
ryksen rakentaja, Juva jat-
kaa.

Outi Nivakoski 

Kirjastossa kirjallisuuden 
suomentajan vierailu

Euroopan parlamentti ää-
nesti keskiviikkona 3.10. 
uusista säännöistä, joiden 
myötä uusien autojen hiili-
dioksidipäästöjä pitää vä-
hentää. Keskustan mepit 
Mirja Vehkaperä ja Elsi Ka-
tainen pitävät tärkeänä, että 
asetuksen kohteena eivät ole 
yksityisautoilijat, vaan uusi-
en autojen valmistajat. Me-
pit ovat tyytyväisiä siihen, 
että EU ottaa konkreettisia 
askeleita kohti yhteisiä il-
mastotavoitteita. 

Euroopan parlamentti 
hyväksyi esitetyt päästönor-
mit uusille henkilö- ja paket-
tiautoille äänin 389-239.  

- Olemme tyytyväisiä 
EU:n valitsemaan käytän-

nönläheiseen tapaan vähen-
tää liikenteen päästöjä, jossa 
vastuu vähäpäästöisemmän 
teknologian kehittämises-
tä ja sen käyttöönotosta on 
uusien autojen valmistajilla. 
On tärkeää, että samalla kun 
päästöjä vähennetään kun-
nianhimoisesti, yksityisau-
toilun edellytykset harvaan 
asutussa Suomessa säilyvät, 
Vehkaperä ja Katainen lin-
jaavat Strasbourgin täysis-
tunnosta. 

Liikennesektorin kasvi-
huonepäästöt ovat edelleen 
kasvussa. Suomessa liiken-
ne muodostaa noin 20 pro-
senttia kaikista kasvihuone-
päästöistä. Pitkät etäisyydet 
ja pelkästään kasvukeskuk-

siin keskittyvä joukkoliiken-
ne tarkoittaa sitä, että oma 
auto on useimmille välttä-
mättömyys arjesta selviyty-
miseen. 

- Harvaan asutussa Suo-
messa auto on välttämättö-
myys, minkä vuoksi tarvit-
semme autoihin parhaan 
teknologian. Pariisin ilmas-
tokokouksen sitoumukset 
saavuttaaksemme on myös 
liikennealan hiilidioksidi-
päästöjä vähennettävä. Kun-
nianhimoiset päästötavoit-
teet vauhdittavat uuden 
autoteknologian kehitystä, 
jonka avulla vuoden 2050 
nollapäästötavoitteeseen 
päästään, Vehkaperä ja Ka-
tainen kommentoivat. 

Mepit pitävät positiivise-
na, että EU tulee nyt lähem-
mäs kunnianhimoisia yhtei-
siä sitoumuksia liikenteen 
päästöjen vähentämisessä.  
Suomi on mukana talkois-
sa ja on sitoutunut vähen-
tämään liikenteen päästöjä 
50 prosentilla vuoteen 2030 
mennessä verrattuna vuo-
den 2005 päästötasoon. Par-
lamentin hyväksymä esitys 
velvoittaa vähentämään kas-
vihuonepäästöjä 40 prosen-
tilla vuoteen 2030 mennessä. 
Pariisin ilmastosopimukses-
sa on asetettu nollapäästö-
tavoite vuoteen 2050 men-
nessä.

EU tiedotus

Mepit Vehkaperä ja Katainen: 
Uusien autojen valmistajat mukaan päästöjen 
vähentämiseen – yksityisautoilun edellytykset 
säilyvät Suomessa 

Tänä syksynä haukku rai-
kaa Pudasjärven ja Taival-
kosken vaaramaisemissa 
linnunhaukun mestaruus-
kilpailussa eli suomenpys-
tykorvien Haukku-otte-
lussa. Kilpailu järjestetään 
6.-7.10. Syötteellä ja ki-
sakeskuksena toimii Ho-
telli Iso-Syöte. Ottelu jär-
jestetään tänä vuonna 69. 
kerran. Järjestelyistä vastaa 
Pudasjärven metsästyspys-
tykorva- ja ajokoira-kerho, 
Taivalkosken kennelkerho 
sekä Oulun seudun pysty-
korvakerho. 

Suomenpystykorva 
edustaa arvokasta perisuo-
malaista kulttuuriperin-
töä. Näitä ainutlaatuisia 
pikinokkia voitiin pitää jo 

1930-luvulla vakiintuneena 
rotuna ja vuonna 1979 suo-
menpystykorva julistettiin 
Suomen kansalliskoirak-
si. Suomenpystykorva ja 
pystykorvametsästys kuu-
luvatkin oleellisena osa-
na suomalaiseen erämaise-
maan. Niiden vaaliminen 
on eräs suomalaisten ken-
neljärjestöjen kunnia-asioi-
ta. 

Haukkuottelu on 
Suomen Kennel-
liiton valta-
kunnallinen 
SM-kilpai-
lu ja suomen-
pystykorvien 
vuoden tär-
kein tapahtu-
ma. Kaksipäiväi-

sen kilpailuun osallistuu 
yhteensä 12 karsinnois-
ta eteenpäin päässyttä koi-
raa ympäri Suomen, sekä 
edellisen vuoden mesta-
ri. Kokeiden tarkoituksena 
on pitää linnunmetsästys 
korkeatasoisena koiraur-
heiluna, tarjota mahdolli-
suus kilpailla ja kehittää 
lajin harrastajien yhteistoi-
mintaa sekä vaalia ikivan-

haa peri-suomalaista 
eräkulttuuripe-

rinnettä. 
Kilpailun 

maastot si-
joittuvat pää-
asiassa Pu-
dasjärven 

ja Taivalkos-
ken pohjoisosiin 

sekä Kylmäluoman retkei-
lyalueelle. Järjestäjien toi-
veena on, että ylimääräistä 
häiriötä alueella vältettäi-
siin, jotta kilpailijat saavat 
tasapuoliset olosuhteet. 

Viikonlopun aika-
na yleisöllä on kuiten-
kin mahdollisuus tutus-
tua rotuun, metsästykseen 
ja linnunhaukkukokeisiin 
kisakeskuksessa Hotel-
li Iso-Syötteellä. Esillä on 
suomenpystykorva-aihei-
nen näyttely, ja iltapäivän 
puolella tuloksia voi jännit-
tää live-seurannan kautta. 

Teemu Moilanen 
Ottelutoimikunnan 
puheenjohtaja 

Kansalliskoiran vuoden tärkein 
tapahtuma Syötteellä
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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
5.-6.10.

MAANANTAI-TORSTAI
8.-11.10.

499

495

100 595

695 079
pkttanko

kg

995
kg

kg

199100 299
pkt

095
kg pss

159

275

199

100

300

199
ras

299

kpl

pkt

295

100
pss

1295
kg

199
pkt

raj. erä

1195
kg

Kariniemen kananpojan
SISÄFILEPIHVIT 
400-500 g
naturell tai 
maustetut

795
kg

Naudan
PALAPAISTI

Hyvä NAUTA
JAUHELIHA

Porsaan
KYLJYKSET

795
kg

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

595
kg399

kg

1195

599
pkt

Tuore porsaan
LIHAKUUTIO

Naudan luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

695
kg

pkt

099

2 pkt/talous

149
pkt

249
pss

199
kg

Kartanon
PERUNALASTUT

180 g

kg

2 kg/
talous

2 kalaa/talous

pss

Champion
OMENA

Puola

pkt

ras

1290

1790

495

139,-

Voimassa 11.10.2018 saakka.

-KAUPAN 
SUPERETUKUPONKI

2 ltk/kuponki

399
ltkMalviala

COCTAIL-
PIIRAKKA
44 kpl/2000 g

"

pkt

2590 9990

990

1295

3 kg/
talous

6990

MA-TI 8.-9.10.                   KE-TO 10.-11.10.

Vaasan
LOUNAS-
SÄMPYLÄT 
8 kpl/320 g
tumma tai vaalea

RAUTAOSASTOLTA

IRTO-
KARKIT

Tuore Norjan 
ruodoton
LOHIFILEE

HK Viljaporsaan
SISÄFILEE
n. 650 g/kpl

marinoitu

PE-T0 5.-11.10.

Atria
KEVYT

JAUHELIHA
9.5 % 400 g

Vaasan 
ohut herkku
RUISPALAT

12 kpl/390 g

Old El Paso
TORTILLA CHIPS 
tai NASCHIPS 
185 g

Atria perhetilan
KANAN FILEE-
SUIKALEET
250-300 g

Snackpoint
KOLMARIT
150 g

HK
UUNILENKKI 
400 g

Valio
JOGURTIT
1 kg

HK
JAHTI-
MAKKARA
1,5 kg

HK
SININEN
LENKKI

580 g

TEKSTIILIOSASTOLTA

Saarioinen
MAKSA-
LAATIKOT
400 g

Hyvä 
suomalainen
ATKIJUUSTO-
VIIPALE
500 g

  PE 5.10.                              LA 6.10.

prk

Tuore porsaan
KYLKI

Vaasan
REVITTYLEIPÄ

350 g

pkt
HK Poprilli
GRILLI-
MAKKARA
400 g

Atria
MUUSI

ATERIT 300 g
lihapulla, nakkikastike tai

jauhelihapihvi

Red Globe
IRTO 

RYPÄLE

2 pss

KANAN-
MUNAT
10 kpl
koko S

pkt

Sievin
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-
Mustang
KAMIINA

199,-

HK Ohuen ohuet
KEITTOKINKKU  
tai SAUNAPALVI-
KINKKU 300 g

Kananpojan
PANEROIDUT
NUGGETIT
200 g

Tuore
PERATTU
MUIKKU
pyyntivaraus

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,-

Valio Hyvä 
suomalainen
ARKIJUUSTO
1,2 kg

PIPOJA ja

KÄSINEITÄ 

KOKO 

PERHEELLE!
Naisten
SLOGGI 
BASIC MAXI
3 kpl/pkt

Skila naisten
TOPPA-
TAKKI
koot: 38-52

THERMO
SUKAT
5 paria/pkt

Miesten
ALUSHOUSUT
3 kpl/pkt

Alkaen1990

Black Horse
miesten

PITKÄT ALUSHOUSUT
Joustava puuvilla
Pehmeä bambu

pehmeä modaali

Naisten
shoftshell
NILKKURIT
koot: 36-42
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Siinä kesän suuri luonnonta-
pahtuma vailla vertaansa, jos 
mikään, kun kukka saa mm. 
mehiläisen houkuteltuaan 
tuoksullaan luokseen. Ei sii-
nä katse kerro mitään, vaan 
tuoksut. Kutsun saatuaan 
pörriäinen surraa kukkaan ja 
kömpii sisälle imemään mau-
kasta kukan mettä. Tuntenee-
ko kukka kävelijää pinnallaan, 
vaikkapa mielihyvästä. Kaikilla 
lienee omat tuntemukset toi-
sen kosketuksesta.

Verrataan vaikka ihmisen 
tuntemuksia, kuinka houkut-
televa toinen osapuoli on, 
esimerkiksi nuori poika mo-
polla ajaa tytön vierelle ja 
hurauttelee kaasua kunnolla 
antaakseen vaikutuksen mie-
leiseensä kukkaan. Se mer-
kitsee samaa kuin pääsiskö 
saatille. Sitten myöhemmäs-
sä vaiheessa saattaa yhdes-
sä olo jatkua ja joissakin ta-
pauksissa eron hetkeen. Siinä 
tehdään yhteistyötä, kun taas 
mehiläinen nauttii yksin anti-
mista. Niin, mutta tiedämme-
kö varmuudella kohtaamises-
ta. Ainakin kukka antaa mettä, 
mutta mehiläinen saa tehtä-
väkseen siirtää siitepölyä toi-
seen kukkaan ja siinä taitaa 
mennä aina oikeat aineet oi-
keaan paikkaan, ja aina mä-
rin jaloin. 

On niitä hyvin keveitä-
kin lentelijöitä. Sääsket ja 
vielä pienemmätkin lenteli-
jät inisevät kukasta kukkaan 
ja tekevät elämän jatkuvuut-
ta omalta osaltaan ja luonto 
rehottaa.  

Varsinkin keväisin jänni-
tämme ilmojen laatua, kuk-
kiiko kukat ja tuleeko hyvät 
kevätsäät, jotta marjojen ku-
kat saavat vieraakseen ihania 
vieraita. Kolmas laji on per-
hoset, ne ei surraa eikä ini-
se. Niillä on pitkät imulet-
kut, joilla voi imeä helposti 
syvältä. Ei tarvitse kurkotel-
la niin kuin muilla vierailijoil-
la. Kuten huomaamme, suurin 
viihdyttäjä on sittenkin ku-
kat. Ihmiset toisilleen tarjoaa 
kukkakimpun ja monet eläi-
met pistävät poskeen ravin-
nokseen. Olemmeko koskaan 
nähneet tekokukissa hyöntei-
siä, tuskin kukaan, mutta ih-
miselle ne kyllä kelpaavat ko-
risteeksi. 

Kaikkein ihmeellisin ku-

Kauko Kuukasjärvi piti 19.8. Sarakylän 
Vattumarkkinoilla perinteisen pakinan. Tällä 

kerralla aiheena oli Kukkia ja mehiläisiä. 

Kukkia ja mehiläisiä

Kauko Kuukasjärvi on va-
kituinen pakinoitsija Sa-
rakylän Vattumarkkinoil-
la. 

kan vierailija on kolipri. Ei asu 
kuitenkaan meidän leveys-as-
teilla. Pitkä nokka ja siivet rä-
pyttävät vinhaa vauhtia. Pitkä 
käyrä nokka työntyy kukan 
uumeniin, mutta ei huolta, 
siitepöly tarttuu nokkaan ja 
siirto tapahtuu tällä tavoin. 
Palataan meidän alueelle ja 
mehiläistarhoihin, monta-
kohan litraa yksi mehiläinen 
kesässä lennättää pesäänsä 
makoisaa hunajaa. Montako 
reissua ja onko lasti kuinka 
raskas. Tuskin kovin ylilastis-
sa. Pysähtyykö levähtämään 
ja osaako alkaa lastin keräyk-
sen kauimmaisesta keräyspai-
kasta? Siinä kysymyksiä, joihin 
kukaan tuskin antaa vastauk-
sen ja eikä mittaria pysty lait-
tamaan, taikka mistä tuon tie-
tää, viisaita on monenlaisia. 
Tekevätkö hyönteiset pitkiä 
päiviä. Tuskin niillä on kello-
aikoja kuin päiväs-aikaan min-
kälaiset säät. Tuulet ja sateet 
ovat kai haitaksi, mutta töitä 
tehdään ilman työ-ehto sopi-
muksia. 

Tuo työ on myös meidän 
eduksi, siitä saadaan makoisaa 
hunajaa moneen ruokaan ma-
keutusta. Kehutaan, että on 
siinä hunajainen maku. Mut-
ta jos mehiläinen tai ampiai-
nen pistää, niin siitä on kauka-
na hunajainen tuntu ja siinä ei 
muista hunajaista makua. Ku-
ten huomaamme, miten tär-
keä tehtävä kaikilla hyöntei-
sillä on. Saamme tarpoa soilla 
hillojen poiminnassa, kyökkiä 
kankailla metsämarjojen kim-
pussa ja pensaissa pyörii mar-
jojen poimijoita ja metsälin-
tupoikueet saa ruokaa. Heti 
keväällä seurataan itikoiden 
syntyä, syntyykö niitä ja kun 
niitä tulee, ne lentävät kukas-
ta kukkaan ja myös ihmisestä 
ihmiseen. Meistä itikat imee 
verta ja siinä lastin saatuaan 
tuskin enää muuta tartte-
kaan, melkoinen lasti punais-
ta kuultaa taka-osasta. Tämän 
hetken tutkimus osoittaa, 
että kimalaiset ovat vähenty-
neet aika reippaasti, niitähän 
pörrää meidän kotipihoilla. 
Toivotaan niiden lentoja vielä 
jatkossakin. Näin loppukesäs-
tä itikat ja muut hyönteiset 
on jo vähissä, mutta kuiten-
kin meidän vattumaisemat 
ovat saaneet pölyttäjiä, sato 
oli kohtalainen. Liekö kuivuus 
haitannut laatuun. 

Kuten huomaamme, ku-
kat vaikuttavat elämään mm. 
nuoren miehen kosintaan. 
Kun kukan tuoksu huumaa 
omalla tavallaan, niin kimppu 
kukkia saa naisen mielen hu-
najaiseksi. On siis kosinta me-
neillään. Sen jälkeen alkaa se 
yhteinen elon taival. Näin se 
menee. On joskus arvoitus-
kin, ei ainakaan sokkona len-
netä niin kuin hyönteinen.

Kauko Kuukasjärvi

Siuruan Työväentalo 
”Moskova” 60 vuotta

Siuruan Työväentalon 60 
vuotisjuhlaa vietettiin lau-
antaina 29.9. Tosin vuosi-
kymmen täyttyi jo viime jou-
lukuussa, mutta erinäisten 
kiireiden sanelemana juhla-
vuotta on juhlittu tänä vuon-
na. Joulutanssien yhteydessä 
25.12.2017 tarjottiin kaikille 
kävijöille torttu kahvit sekä 
juhannustanssien yhteydes-
sä täytekakkukahvit ja nyt 
järjestettiin pienimuotoinen 
juhla Moskovan aktiivisille 
toimijoille ja talkoolaisille.

Siuruan työväentalon 
puheenjohtajana seitsemän 
vuotta toimineen Jari Uiton 
sanojen mukaan hän oli jou-
tunut hyppäämään suuriin 
saappaisiin jo hyvin nuore-
na, mutta siinä oli helpotta-
nut, kun oli saanut osallistua 
edesmenneen isänsä Juho 
Uiton mukana kaikkeen toi-
mintaan ja muutamat vuodet 
edesmenneen Pekka Määtän 
hyvissä opeissa. Jaria muis-
tettiinkin illan tilaisuudessa 
40 vuotis synttäreiden joh-
dosta sekä tunnollisesta teh-
tävän hoidosta.

Alun perin Siuruan Työ-
väentalo on sijainnut eri pai-
kassa, kuin nykyinen talo. 
Keväällä 1956 helluntai-
na oli tullut viesti, että Työ-
väentalo oli palanut edel-
lisenä yönä tanssien jälkeen 
tuntemattomasta syystä 
maan tasalle. Talon uudel-
leen rakentamista oli päästy 
suunnittelemaan, kun työ-
väenyhdistys sai palova-
kuutuskorvauksena silloi-
sen raha-arvon mukaan 8000 
markkaa. Siuruankyläläi-
set Kalle Mykkänen ja Elsa 
Körkkö olivat ehdottaneet, 
että työväenyhdistys saa ra-
kentaa uuden talon heidän 
omistamilleen maille muo-
dollisella kauppahinnalla. 

Uusi työväentalo 
palaneen tilalle
Syksyllä 1956 tehdyllä pää-

töksellä alettiin rakenta-
maan talkoilla uutta taloa. 
Talkoihin osallistui väkeä 
yli pitäjän rajojen ja kyläläi-
set olivat ahkerasti mukana 
rakentamassa ja he antoivat 
lisäksi erilaisia lahjoituksia 
mm. rahaa ja rakennusma-
teriaalia. 

Uusi työväentalo valmis-
tui sinnikkäällä talkootyöllä 
joulukuussa 1957 ja avajais-
tanssit järjestettiin joulupäi-
vänä. Jari Uitto kertoi talon 
60-vuotisen historian ai-
kana olleen ylä- jos alamä-
keä tapahtumien ja tanssien 
järjestämisen osalta. Työ-
väentalon ennätys tanssi-
en kävijämäärissä syntyi 
1970-luvulla, jolloin myy-
tiin yli 700 lippua. Tuon jäl-
keen tansseissa kävijämäärät 
ovat laskeneet huomatta-
vasti. Onpa talo ollut huo-
mattavissa taloudellisis-
sa vaikeuksissakin jossain 
vaiheessa. Rahaa ei ole ol-
lut edes sähkölaskujen mak-
sua varten. Silloiset toimijat 
olivat saaneet asiat hoidet-
tua mallikkaasti kuntoon, 
jotta toiminta pääsi taas jat-
kumaan. Uitto kertoi suuria 
haasteita olleen matkan var-
rella ja arveli niitä tulevan 
jatkossakin.

Työväentalon merkittä-
viä rakennus- ja kunnostus-
hankkeita on tehty 1980-lu-
vulla. Silloin talossa uusittiin 
sähköistys ja rakennettiin si-
sävessat. Työväentalolla on 
toiminut Ellin baari 1990-lu-
vulla, jonka yrittäjinä olivat 
Sirkka ja Tauno Niemelä. 
Useamman vuoden kestänyt 
baarin toiminta oli merkityk-
sellinen talolle ja kyläläisille. 
2000 luvun alkupuolella uu-
sittiin talon vesikatto ja ra-
kennettiin uusi kuisti ravin-
tolan puoleiseen päätyyn, 
sekä koko kiinteistö maa-
lattiin ulkopuolelta. Sisä- ja 
ulkotilojen kunnostusta on 
tehty aina tähän päivään 
saakka.

Yli 80 vuotiaiden muistaminen Elina Mertala, Kerttu Määttä, 
Martti Niemelä, Esko Törrö sekä muistamiset jakanut Jari 
Uitto.

Puheenjohtaja Jari Uitto ja presidenttien kuvat lahjoittanut 
Reijo Kolehmainen. 

Siuruan Työväentalon 60 vuotisjuhlaa vietettiin lauantaina 
29.9.

Unelmatehtaalla raken-
netut uudet pöydät ja pen-
kit, joiden pintakäsittelyt 
tehtiin talkootyönä työväen-
talolla, mahdollistavat talon 
monipuolisemman käytön. 
Nykyisin Moskovan tilo-
ja käyttävät kansalaisopisto, 
metsästysseura, Ala-Siuru-
an kyläyhdistys ry, Siuru-
an osakaskunta ja yksityiset 
henkilöt perhetapahtumiin. 

Tänä kesänä on rakennet-
tu uusi liiteri ja varasto, sekä 
terassi ulos. Uitto arveli tal-
koo tunteja kertyneen usei-
ta tuhansia ja toivoi, että 
talkootyötä tehdään jatkos-
sakin.

Talkootyö tehty ja 
tehdään edelleen
Tapahtuman yhteydessä 
Uitto halusi kiittää kaikkia 
niitä, jotka ovat olleet raken-
tamassa työväentaloa, sekä 
entisiä ja nykyisiä toimin-
nassa mukana olevia ydin-
henkilöitä ja talkoolaisia. 
Hän korosti erityisesti sitä, 
miten pyyteetöntä työtä ih-
miset ovat uhrautuneet te-
kemään ja miten korvaamat-
toman arvokasta talkootyötä 
ihmiset ovat edelleen valmii-
ta tekemään Siuruan Työvä-
entalon toiminnan jatkumi-
sen ja kaikkien kyläläisten 
hyväksi.

Kiitosta saivat myös Pu-
dasjärven kaupunki ja muut 
tahot, joiden avustamana 

kiinteistöä on kunnostettu 
ja toimintaa ylläpidetty. Ta-
pahtumassa muistettiin eri-
tyisesti henkilöitä, jotka ovat 
yli 80 vuotiaita ja osa heistä 
olleet 60 vuotta työväentalon 
toiminnassa mukana eli Eli-
na Mertalaa, Kerttu Määttää, 
Martti Niemelää, Esko Tör-
röä, ja 60 vuotta täyttänyttä 
Veikko Niemelää.

Lisäksi erityiskiitoksen 
saivat illan järjestelyistä vas-
taavat; Tuovi Määttä, Mirja 
Taivaloja, Airi Mertala, Kyl-
mänen Oy/ Isabella Silander 
ja pitopalvelu Tuutijärvi.

Tapahtuman yhteydes-
sä Reijo Kolehmainen lah-
joitti Siuruan työväentalolle 
Suomen kaikkien president-
tien kuvat tauluina. Hän 
koki olevansa kiitollinen eri-
tyisesti 33 vuotta jatkunees-
ta yhteistyöstä sekä avuliai-
suudesta mitä on ollut tämän 
matkan varrella. Hän kiitteli 
Esko Törröä siitä kuinka hän 
oli pyyteettömästi auttanut, 
Reijon mökin teossa kuin 
talousveden järjestämises-
tä työväentalolta hänen mö-
killeen rakennusvaiheessa ja 
myöhemminkin. 

-Tästä on hyvä jatkaa 
meillä kaikilla. Hartiatyöllä 
ja yhteisöllisyydellä on suu-
ri merkitys ja se kantaa pit-
källe.

Siuruan työväentalon väki
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Syksyinen päivä 
maatilalla

Aamu valkenee pilvisenä ja 
sumuisena. Pihlajat ovat rus-
kan väriloistossa.

Maatilan pihalla ovat ajo-
koirat isossa häkissä ja poh-
janpystykorvan pentu kur-
kistaa pienestä kopista, joka 
on uudessa häkissä.

Navettakissa Musti roi-
kuttaa hiirtä suusta. Juosta 
viipottaen aitan eteen leikki-
mään hiirellä. Seuraan tilan-
netta huvittuneena samalla, 
kun keitän hällällä kahvit en-
nen navettahommia.

Isäntä on lähtenyt met-
sätöihin. Piika kävelee aitas-
ta pirttiin.

- Taisi tuoksua kahvi ait-
taan asti, tuumaan piialle.

- Tuoksui ja heräsin en-
nen, kuin kukko kerkesi kie-
kua, kertoo piika.

Naapurin Marttakin kä-
velee pirtin ovelle. Koputtaa 
oveen.

- Saapi tulla sisään. Siitä 
ne muutkin ovat kulkeneet, 
huudan Martalle.

Martta kävelee pirttiin. 
- Huomenta pirttiin, sat-

tuuko talon emäntä tietäm-
mään, että metsän elläimet 
ovat käyneet ihan lähellä 
maatilloo?, kyselee Martta 
huivia kohentaen.

- En ole tietonen asiasta, 
mutta sehän selittäisi piian-
kin heräämisen ihmeellisiin 
ääniin, vastaan Martalle.

Emäntä, piika ja Martta is-
tuvat pirtin pöydän ääreen 
kahville.

Renki kävelee ladosta 
pirttiin. Pihaan kaartaa trak-
tori. Isäntä kävelee pirttiin. 
Hän ihmettelee ääneen ison 
eläimen jälkiä maastossa. 

- Nyt on tarkistettava ai-
taukset. Renki korjaa rikki 
menneet aidan kohdat. Meil-
lä ei ole yhtään eläintä an-
nettavissa karhun ruuaksi. 
Karhulle metsät ovat täynnä 
marjoja ja metsästä saa pie-
niä eläimiäkin ravinnokseen, 
isäntä tuumaa huolestuneen 
näköisenä.

Piika ja emäntä menevät 
navettaan. Karhun jäljet ovat 
pihalla hietikolla.

Renki korjaa aidan, joka 
on rikki kahdesta kohdasta.

Pohjanpystykorvanpentu 
hyppii iloisesti häkissä. Suo-

menajokoirat seuraavat tar-
kasti tilannetta.

Isäntä käy koiria vuoro-
tellen rapsuttamassa. Vie jo-
kaiselle luun purtavaksi. Na-
vettakissa Musti on hiiren 
syönyt ja kävelee isännän pe-
rässä välillä pukkien isännän 
jalkoja.

Maatilalla aika kuluu no-
peasti, kun on paljon aska-
reita.

Navetassa piika puhdistaa 
lattiat ja huolehtii uudet hei-
nät ja vedet lehmille. Emäntä 
pesee lehmiä. Siirtää puhtaat 
lehmät puhtaisiin karsinoihin. 
Navetta-askareet ovat ras-
kaita. Emäntä ja piika arvos-
tavat kaikkia maatilalla työs-
kenteleviä ihmisiä.

Päivä kääntyy illaksi ja al-
kaa hämärtää. Päivän aska-
reet on tehty. Piika kävelee 
aittaan.

Renki lähtee kotia kohti 
vanhalla pyörällä. Kaikki ovat 
kiitollisia siitä, ettei karhu 
saanut maatilan eläimille va-
hinkoa aikaan.

- Olipa se päivä, isäntä 
huokaisee kopistaen kenki-
ään porstuan lattiaan.

- Siitä selvittiin, vastaa 
emäntä huivin ottaen pääs-
tään.

- Kiitos rengille ja piialle. 
Yhteistyö toimii, sanoo isän-
tä.

Emäntä sytyttää myrsky-
lyhtyjä tuomaan valoa pirtin 
ovelle.

Öljylamput tuovat läm-
pöä ja valoa sisälle pirttiin.

Maatila hiljenee. Eläimet 
nukkuvat. Musti on löytänyt 
lämpimän paikan uuninpan-
kolta.

Ajokoirat ja pohjanpysty-
korva nukkuvat lämmitetyis-
sä kopeissa.

Myrsylyhdyt ja öljylamput 
emäntä sammuttaa.

Yön kosteus laskeutuu 
sumuna maatilan ylle. Tähdet 
tuikkivat taivaalla. Täysikuu 
loistaa maatilan pihalle. Piir-
täen varjot pihlajien. Hiljai-
suus laskeutuu tienoon ylle.

Anna-Riikka Huhta 

Invalidiliitto aikuisen kengissä
Tämän vuoden tammikuus-
sa Invalidiliitto täytti  80 
vuotta ja tiistaina 25.9. liitto 
aloitti juhlakiertueensa Ou-
lusta. Kiertue jatkaa juhli-
mista vielä viidellä eri paik-
kakunnalla ympäri Suomea.

Invalidiliitto tarjosi jä-
senilleen juhlakahvituksen 
runsaine tarjoiluineen. Kah-
vitilaisuuden avasi liiton 
pääjohtaja Petri Pohjonen ja 
oman, iloisen tervehdyksen-
sä toi Invalidiliiton tsemppi-
lähettiläs, ratakelaaja Henry 
Manni.

Kahvitilaisuuden yhtey-
dessä oli mahdollisuus tu-
tustua taiteilija Katariina 
Haikalan normikriittiseen 
“Unboxing humans” valo-
kuva- ja videotaideteokseen 
sekä tarinoida muitten yh-
distysten henkilöitten kans-
sa. Näissä tilaisuuksissa use-
assa tapauksessa puhelin- tai 
sähköpostikontakteille saa-
daan myös kasvot.

Kahvitilaisuuden jälkeen 
vuorossa oli kaikille tarkoi-
tettu mielenkiintoinen pa-
neelikeskustelu, jonka keski-
össä olivat vajaakuntoisten 
henkilöiden palvelut tule-
vaisuudessa. 

Panelisteina oli Oulun 
kaupungin päättäjiä ja pu-
heenvuoroja jakoi Ylen toi-
mittaja Tiina Merikanto.

Sali oli ääriään myöten 
täynnä kuuntelemassa päät-
täjien ja eri tavalla vajaakun-

Pudasjärven Invalidien edustajat ratakelaaja Henry Mannin ympärillä. Henryn vieressä 
Eeva Hassi, seisomassa Eija Ahonen, Pirjo Stenius, Annikki Ylitalo ja Terttu Salmi.

toisten henkilöiden välistä 
keskustelua. Yhteenvetona 
oli päättäjien taholta, että tu-
levaisuutta pyritään raken-
tamaan kaikille tasavertai-
seksi.  

Invalidiliiton juhlavuo-
den teemana on yhdenver-
taisuus ja esteettömyys. 
Juhlavuoden aikana Invali-
diliitto on monessa mukana, 

jossa liittoa ja sen toimintaa 
tuodaan esille muun muassa 
erilaisilla kampanjoilla sekä 
alueellisilla tapahtumilla. 
Juhlavuosi huipentuu mar-
raskuussa pidettävään juh-
laseminaariin.

Seminaarin avaussanois-
sa Invalidiliiton pääjohta-
ja Petri Pohjonen sanoi, että 
80-vuotias Invalidiliitto on 

historiansa aikana ollut mo-
nessa mukana, mutta yh-
denvertaisuuden ja tasa-ar-
von periaate on ollut kaiken 
aikaa toiminnassa voimak-
kaasti esillä.

Pudasjärven Invalidit 
osallistui Oulun seminaariin 
viiden henkilön joukkueella.

Sihteeri

Yleisön vaikeisiin ja koskettaviin kommentteihin panelisteina oli vastaamassa Tuija Pohjo-
la, Risto Kalliorinne, Sami Pikkuaho, Jukka Kolmonen sekä Satu Haapanen.

Paneelikeskustelua oli vetä-
mässä  Ylen toimittaja Tiina 
Merikanto.

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

Poroja liikkeellä maantiellä. 
Kuva Rauni Räisänen. 

Porovaara maanteillä
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Pudasjärvellä järjestettiin 3.-
5.10. eurooppalainen metsä-
pedagogien kongressi. Osa 
vieraista saapui jo maanan-
taina 2.10. Ouluun osallistu-
en illalla Stora Enson tehdas-
vierailuun. Toiminnalliseen 
tapahtumaan saapui noin 
sata osallistujaa 17 maas-
ta eri puolilta Eurooppaa ja 
jopa Japanista saakka. Suo-
malaisia oli 25. 

Metsäpedagogien verkos-
to on kokoontunut 13. kertaa 

Hirsikampus ihastutti eri 
Euroopan maista saapuneita metsäalan asiantuntijoita

ja ensimmäistä kertaa se so-
lahti osaksi koulun työpäi-
vää, sillä keskiviikkona 3.10. 
kongressin päivän ohjelma 
toteutettiin Pudasjärven Hir-
sikampuksella. 

Rehtori Mikko Lumpeen 
mukaan Suomi valikoitui 
pitopaikaksi pitkälti Pudas-
järven ja Hirsikampuksen 
ansiosta, koska ensimmäis-
tä kertaa kongressi pide-
tiin koululla. Tavoitteena oli 
mallintaa metsän ja puun 

käyttömahdollisuuksia osa-
na oppimista. Koululla pi-
dettiin osallistujamaiden ja 
Hirsikampuksen henkilö-
kunnan sekä opiskelijoiden 
toimesta opetustuokioita ja 
rasteja vieraille sekä omille 
oppilaille. 7-9 luokat olivat 
Jyrkkäkoskella luontoakti-
viteettien parissa ja 0-6 luo-
kat osallistuivat ohjelmaan 
koululla. Toinen kokonainen 
päivä torstai vietettiin Pik-
ku-Syötteellä. Kongressin 
järjestäjänä toimivat Suomen 
Metsäyhdistys ja 4H-liitto. 

Yhdessä -teema
Kongressin teemana oli 
Yhdessä – miten lasten ja 
nuorten osallistumista ope-
tukseen ja yhteiskunnassa 
tapahtuvaan suunnitteluun 
ja päätöksentekoon voi li-
sätä? Kongressin osallistu-
jat tekivät metsään liittyvää 
työtä lasten, nuorten, Hirsi-
kampuksen ja paikallisyh-
teisöjen kanssa. Kongres-
siin tultiin hakemaan uusia 
ideoita ja tietoa. Tärkeänä 
osana olivat työpajat ja kes-
kustelut ajankohtaisista 
metsään, opetukseen ja vies-
tintään liittyvistä aiheista. 

Nuorten ympäristöhuo-
len kääntäminen positiivi-
seksi muutosvoimaksi on 
yksi metsäpedagogien yh-
teisistä haasteista kaikkial-
la maailmassa. Örebron 
yliopiston psykologian do-
sentti Marja Ojala tutkii, mi-
ten nuoret kokevat ja kä-
sittelevät tunteita, joita 
ympäristöongelmat ja eten-
kin ilmastonmuutos aiheut-
tavat.

Itä-Suomen yliopisto on 
mukana monitieteisessä All 
-Youth – Kaikki nuoret ha-
luavat määrätä elämästään 
–tutkimushankkeessa, jossa 
kiinnitetään huomiota nuor-
ten luottamuksen rapautu-
misesta yhteiskuntaan ja et-
sitään ratkaisuja nuorten 
aktivoimiseksi. Moni nuo-
ri kokee, ettei politiikka ole 

heitä varten. Osa ei koe saa-
vansa arvostusta yhteiskun-
nan jäseninä. 

Suomalainen opetus ja 
sen käyttämät oppimis-
ympäristöt kiinnostivat ul-
komaalaisia osallistujia.  
Seminaariosuudessa ope-
tusneuvos Marjaana Man-
ninen kertoi, miten suoma-
lainen opetussuunnitelma 
kannustaa hyödyntämään 
luokan ulkopuolisia oppi-
misympäristöjä ja asiantun-
tijoita. Toinen osallistujia 
kiinnostava teema oli, miten 
oppiaineiden välisiä raja-ai-
toja rikotaan suomalaisessa 
opetuksessa. Hirsikampuk-
sen rehtori Mikko Lumme 
esitteli, miten nämä asiat to-
teutuvat Pudasjärven oppi-
laiden koulutyössä. 

Seminaarissa tuli esil-
le, että Suomessa luotetaan 
opettajiin, heitä pidetään 
loistavina ja opetus on kor-
keatasoista. Opettajan am-
matti on myös haluttu. Sii-
hen kuuluu paljon vastuuta 
ja he soveltavat mitä opetta-
vat. 

-Ennen kysyttiin mitä 
sinä opit. Nykyisin kysy-
tään miten ja millä tavalla 
opit, kertoi Marjaana Man-
ninen. 

Eurooppalaisten metsäpedagogien kongressin ensimmäi-
sen päivän kruunasi joulupukin vierailu. Joulupukki teki 
omien sanojensa mukaan kauden ensimmäisen keikkansa 
hotelli Pikku-Syötteelle. Tuliaisina hän toi kaikille kongres-
sin osallistujille villasukat Pudasjärven puukampuksella 
vietettävää päivää ajatellen. 

Päivä Pudasjäven hirsikampuksella hipsittiin joulupukin 
tuomissa villasukissa.

Kampuspäivän avauspuheenvuoron piti Marjaana Manni-
nen opetushallituksesta. Manninen korosti puheenvuoros-
saan tekemällä oppimisen tärkeyttä: ”Vähemmän istumis-
ta, enemmän tekemistä. Vähemmän kuuntelua, enemmän 
keskustelua.”

Let’s feed the birds työpajassa Igor Viszlai (State Forest 
Enterprise of Slovak Republic) Slovakiasta rakennutti kou-
lulaisilla kartongista lintulautoja. Työpajassa opittiin, että 
linnuille ei saisi syöttää leipää sen sisältämän suolan takia. 
Vipinää luokkahuoneeseen tuli, kun valittiin värejä oman 
savisen lintufiguurin maalaamiseen. 

Suvi Pessala Suomen Metsäyhdistyksestä arvuutteli kakkosluokkalaisten kanssa missä 
kaikissa arkisissa asioissa on käytetty puuta. Puuta löytyy niin rakennuksista, hammas-
tahnasta kuin vaatteistakin.

Metsä puhuu -hankkeen työpajassa lukiolaiset pohtivat 
omaa suhdettaan metsään ja sitä kuinka heidän ikätoverinsa 
saataisiin innostumaan metsäalasta ja metsistä ylipäänsä.

Oppilaat mukana 
aktiivisella otteella
Kongressin järjestelyis-
sä vahvasti mukana ollut 
Suomen Metsäyhdistyksen 
johtava asiantuntija Sirpa 
Kärkkäinen kertoi Hirsikam-
puksella toteutuneesta kes-
kiviikon seminaaripäivästä. 

-Osallistujiin teki heti 
avajaisissa vahvan vaiku-
tuksen, kun kampuksen 1-2 
luokkalaisten musiikkiesi-
tykset ja laulut eläimistä, jot-
ka asuvat metsässä, tukivat 
opetusneuvos Mannisen pu-
hetta. Yleensä sanotaan, että 
tekemällä opitaan. Esitysten 
aikana koettiin, että ”laula-
malla opitaan”. Kampuksen 
aulassa lukiolaisten esittämä 
musiikki puolestaan loi tun-
netta, että osallistujat ovat 
todella tervetulleita Pudas-
järvelle. 

Kärkkäisen mukaan Hir-
sikampuksella herätti kes-
kustelua suomalainen kou-
lujärjestelmä, etenkin 
sellaisten maiden osallistu-
jissa, joiden kouluissa ope-
tus on enemmän opettaja-
lähtöistä - ylhäältä alas.

Vieraat osallistuivat in-
nokkaasti oppilaiden jär-
jestämiin lyhyisiin aktivi-
teetteihin koulun pihalla ja 
metsässä jyrkkäkoskella, jos-
sa perehdyttiin muun mu-

assa tunnistettaviin eläinten 
jälkiin. 

Osallistuvaan suunnitte-
luun liittyvissä työpajoissa 
olivat lukiolaiset mukana. 
Niissä haluttiin kuulla nuor-
ten mielipiteitä. Vieraisiin 
teki vaikutuksen, kun oppi-
laat käyttivät englannin kiel-
tä sujuvasti. Toki kääntämis-
palveluakin oli koko ajan. 
Erityisesti myönteistä palau-
tetta sai taitava lukiolainen 
opas, joka esitteli Hirsikam-
puksen englannin kielellä. 

-Voitte olla ylpeitä Pudas-
järven lukiolaisista. He veti-
vät esittelyt ammattitaidol-
la. He olivat myös osanneet 
vastata kysymyksiin asian-
tuntevasti. Vieraat olivat 
hämmästelleet hirsiraken-
nusta, koulun yhdessä teke-
misen toimintamalleista ja 
koulun perusteellisesta val-
mistautumisesta kongres-
siin, Kärkkäinen kertoi osal-
listujien palautteista.

Akustiikkaa myös kiitel-
tiin. Ei kuulunut mitään yli-
määräistä taustamelua ja 
koulun sisällä äänet kuulos-
tivat miellyttäviltä. Hirsi-
kampus oli saanut muuta-
man osallistujan jopa siinä 
määrin ihastuksen valtaan, 
että heillä olisi tehnyt mie-
li jäädä kouluun pitemmäk-
si aikaa, eikä lähteä minne-
kään. 
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Uusi, tiistaina 2.10. edus-
kunnalle annettu vam-
maispalvelulaki korostaa 
vammaisen henkilön itse-
määräämisoikeutta, kun 
hän tarvitsee erityispalvelu-
ja. Tällaisia ovat esimerkiksi 
asumis- tai kuljetuspalvelut 
tai henkilökohtaisen avus-
tajan antama apu ja tuki. 
Vammainen on itse muka-
na jo palvelujen suunnitte-
lussa ja hänen mielipiteensä 
tulee selvittää mahdollisista 
kommunikaatiovaikeuksista 
huolimatta.

Laki tuo velvoittavaksi 
myös vammaisen valmen-
nuksen. Se tarkoittaa esi-
merkiksi itsenäistyvän nuo-
ren vammaisen ohjaamista, 
tukea ja valmentamista itse-
näiseen asumiseen, omatoi-
misuuteen ja vammaispalve-
lujen käyttöön. Pitemmällä 
tähtäyksellä hyvä valmen-
nus parantaa itsenäistä sel-
viytymistä ja palvelujen tar-
ve saattaa jopa vähentyä.

Vammaisia ei enää jae-
ta kehitys- tai muihin vam-
maisiin, eikä uusi laki tunne 
myöskään vaikeavammai-
nen-käsitettä. Oikeus eri-
tyispalveluihin ei siten rii-
pu diagnoosista tai vamman 
laadusta. Palvelut on järjes-
tettävä jokaisen yksilön yk-
silökohtaisten tarpeiden ja 

toimintapuutteiden perus-
teella. Tämä on erinomai-
nen parannus aikeisempiin 
lakeihin, jotka ikään kuin 
sulkivat vammaiset henki-
löt eri lokeroihin vamman 
tai toimintakyvyn puutteen 
vuoksi. Erityispalvelut eivät 
myöskään riipu vammaisen 
iästä, vaan laki koskee kai-
kenikäisiä.

Uuden lain perusteluissa 
avataan mainiosti sitä, mik-
si vammaiset tarvitsevat eri-
tyispalveluita. Kun me ei-
vammaiset elämme arkea ja 
juhlaa, työ- ja vapaa-aikaa 
itsenäisesti, vammaispalve-
lujen tarkoitus on järjestää 
vammaiselle mahdollisim-
man samankaltainen, itse-
näinen ja ihmisarvoinen elä-
mä lakisääteisellä tuella ja 
avulla. Erinomaisia uudis-
tuksia ovat myös hallituksen 
esitykseen sisältyvä lyhytai-
kaisen hoiva-avun tarjoami-
nen vammaisen lapsen per-
heelle tarpeen mukaan sekä 
maksuton varhaiskasvatus 
vammaisen lapsen sosiaalis-
ten tarpeiden vuoksi.  

Niilo Keränen
kansanedustaja 

Vammaisen 
itsemääräämisoikeus 

paranee

YK:n kansainvälistä köy-
hyyden ja syrjäytymisen 
vastaista päivää vietetään 
vuosittain 17. lokakuuta. 
Päivää on alettu viettää jo 
1990-luvun alkupuolelta. 
Vuoden 2018 teemana on 
äärimmäisen köyhyyden 
poistaminen yhdessä toi-
mien. Suomessa YK:n köy-
hyyden vastaista päivää on 
perinteisesti vietetty Asun-
nottomien yön merkeissä. 

Myös Pudasjärvellä jär-
jestettiin viime vuonna 
Asunnottomien yön tapah-
tuma torilla, joka houkut-
teli mukavasti porukkaa 
paikalle. Tapahtuma on 
saamassa jatkoa tänäkin 
vuonna iltanuotiotapahtu-
man merkeissä torilla kes-
kiviikkona 17.10. kello 18, 
muistuttaakseen meitä sii-
tä, ettei Suomessakaan 
ole kaikilla kattoa päänsä 
päällä. Tapahtuman myö-
tä haluamme tuoda esiin 

köyhyyden olemassaolon 
ja herättää ihmisiä toimi-
maan sen nujertamiseksi. 

Iltanuotiolla on pientä 
ohjelmaa, musiikkia, mak-
karanpaistoa, kahvittelua, 
kauppojen ylijäämäruoki-
en jakoa sekä vaatteiden 
kierrätystori. Torille voi 
tuoda lahjoituksena vaat-
teita ja kenkiä kello 17.30 
alkaen. Nämä lahjoituk-
set ovat tapahtuman ajan 
vapaasti kävijöiden otet-
tavana veloituksetta. Tar-
koituksena on tehdä yh-
teisöllinen tapahtuma ja 
laittaa hyvä kiertämään. 
Paikalla köyhyydestä, 
asunnottomuudesta ja syr-
jäytymisestä on keskuste-
lemassa eri alojen työnte-
kijöitä.

Maarit Kokko
työkykyvalmentaja 
Valpas-hanke

Iltanuotiolla 
köyhyyttä ja 

syrjäytymistä 
vastaan

Hirsikampus ihastutti eri 
Euroopan maista saapuneita metsäalan asiantuntijoita

Pudasjärven koulun oppilaat esikoululaisista kakkosluokkalaisiin avasivat Eurooppalaisten metsäpedagogien kongres-
sin toisen päivän hirsikampuksella. Kansainväliselle vierasjoukolle tarjoutui heti aamusta hyvä paikka oppia suomen 
kieltä, kun laulujen sanoissa käytiin läpi värejä ja suomalaisten metsäneläinten nimiä.

Yksi kongressin kaukai-
simmista vieraista saapui 
Pudasjärvelle Japanista. 
Yusaku ”Nava” Hagivaran 
(Gifu Academy of Forest 
Science and Culture) työ-
pajassa otettiin mittaa kave-
reista lehtien taistossa. Sa-
muraiden taistelurutiineista 
inspiraatiota ottavassa met-
säleikissä voi kisailun ohel-
la oppia niin numeroita, 
värejä kuin muotojakin. Met-
säpedagogien kongressin 
tärkeintä antia ovat työpajat 
joissa vaihdetaan kokemuk-
sia ja opetusmetodeja.

Hirsikampuksen oppilaat esittelivät koulun lähimaastossa 
kuinka männystä valmistetaan tervaa. Menetelmä oli mo-
nelle osallistujalle uusi ja herätti paljon kysymyksiä tervan-
polton historiasta ja tervan käytöstä.

Joulupukilta käsin  
kudotus villasukat
Osallistujat olivat toivoneet 
etukäteen näkevänsä Suo-
messa revontulia ja joulu-
pukin sekä Suomen metsät 
myös kiinnostivat. Revon-
tulia bongailtiin ahkeras-
ti illan ja yön kuluessa. Eikä 
suomalainen Koilllismaan 
luonto pettänyt. Yöllä loi-
musivat hienot revontulet. 
Suomalainen joulupukki yl-
lätti osallistujat myönteisesti 
tiistai-iltana Pikku-Syötteel-
lä. Hänen lahjasäkistään sai-
vat kaikki osallistujat valita 
itselleen sopivat käsin ku-
dotut villasukat, jotka sitten 
olivat kaikilla käytössä kes-
kiviikon tapahtumapäivänä 
Hirsikampuksella. Sukkien 

kudonnasta olivat vastan-
neet viime keväästä lähtien 
Taivalkosken ja Kiimingin 
4H-nuoret. Sukissa oli myös 
muistoksi kutojan nimi. Lah-
ja koettiin todella lämpimäk-
si, miellyttäväksi ja henkilö-
kohtaseksi. 

-Ja voi sitä kuvien pal-
joutta, joita otettiin pukin 
kanssa ja kuvat levisivät sitä 
mukaa ympäri Eurooppaa ja 
jopa ympäri maailmaa. 

Heimo Turunen
kuvat Vilma Issakainen
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Lumipallo 
– viimeinen matka
Kulttuurikeskus Pohjantäh-
dessä päättyi keskiviikkona 
3.10.2018 Marko Kaiposen 
”Huojuvat raukat kaatuu” 
-näyttely taiteilijan ”Lumi-
pallo” performance-esityk-
seen.

Alussa taiteilija kertoi 
yleisölle näyttelystään sekä 
uransa alkutaipaleista.

Marginaalitaiteilijaksi it-
seänsä luonnehtiva Kaipo-
nen kertoi, kuinka hänen tai-
teensa syntyy tehden, ilman 
ennakkosuunnittelua. Taide 

on sattumanvaraista, jossa 
näkyy löytämisen ilo.

Kaikella Kaiposen taiteel-
la on taustalla tarina. Niin 
myös näyttelystä aiemmin 
poistettu lipputaide, joka oli 
alun perin 20 vuotta vanha 
teos, mutta on matkan var-
rella muuttanut muotoaan. 
Se teos, kuten muukin Kai-
posen taide esittää ääripäitä 
– ne vaan pitää löytää ja huo-
mata.

Performance -esityksil-
lään taiteilija haluaa antaa 
ihmisille siedätyshoitoa, sillä 
nykyisessä uhkamaailmassa 
yhteiskunta ei siedä poikke-
avuutta, selvensi Kaiponen 
esitystensä sisältöä.

Pudasjärven kaupungin-
valtuuston puolesta varapu-
heenjohtaja Kari Tykkyläi-
nen esitti kiitoksensa Marko 
Kaiposen taidenäyttelystä, 
jonka ansiosta Pudasjärvi ja 
Kulttuurikeskus Pohjantäh-
ti ovat saaneet laajalti lisää 
tunnettavuutta.

Uutta ideaa pukkaa Kai-
posella koko ajan tulemaan. 
On vain ajan kysymys, mil-
loin työstäminen alkaa. 

Terttu Salmi

”Pystyyn kaatunut” 
toivotti vieraat tervetulleiksi 
Pohjantähteen.

”Lumipallo” -performance kertoo ihmisen viimeisestä mat-
kasta.

Pudasjärveläiset menestyivät 
hyvin Huippukympillä

Aurinkoisissa, mutta koleis-
sa olosuhteissa juostiin lau-
antaina 29.9. Iso-Syötteel-
lä sekä Huippukymppi että 
Iso-Syöte Classic Trailrun 
(= polkujuoksu). Huippu-
kymppi oli järjestyksessään 
9. Juoksussa on joka kerta 
mitattu juoksijoiden kuntoa 
toden teolla. Matkat olivat 
kahdesta kilometristä kym-
meneen kilometriin, sarjas-
ta riippuen. Jokainen matka 
päättyi Hotelli Iso-Syötteen 
pihalle 405 metrin korke-
uteen. Kaikissa sarjoissa 
juoksijat saivat kivuta mut-
kaista ja suhteellisen jyrkkä-
piirteistä tietä kohti maalia. 
4,4 kilometrin ja 10 kilomet-
rin juoksijat nousivat viimei-
set kolme kilometriä koko 
ajan ylämäkeä. Kilpasarjo-
ja oli 11-vuotiaista 65- vuo-
tiaisiin asti. Lisäksi löytyi N 
/ M – kuntosarjat sekä lady-
jen lenkki ja jopa sauvakä-
velymahdollisuus. Vuosit-
tain järjestäjät ovat saaneet 
yhden tai useamman ko-

Pudasjärveläiset Timo Vähäkuopus 
ja Kari Jylhänlehto selvittivät matkan 
alle tunnissa.

Polkujuoksussa oli noin 50 osallistujaa. Lähdössä porukka vielä yhdessä, eroja 
syntyi 19 kilometrin matkalla, mutta kaikki selvittivät matkan oman kuntonsa mu-
kaan. Huippukympin kuvat Jouni Ketola.

Tilitoimistoyrittäjä Lasse 
Pelttarilla on hyvä kunto, 
sillä hän selvitti 19 kilomet-
rin mäkisen ja mutkaisen 
matkan reilussa kahdessa 
tunnissa. 

Pudasjärveläinen Mikko 
Rahkola pärjäsi hienosti ol-
len kisan toinen ajalla 36.54. 

Huippukymppi
Miehet yleinen: 1.Ibra-
him Mugunga Wachira Kenia 
33,18, 2. Mikko Rahkola PuU 
36,54, 3. Matias Tiiro LNM 
37,18, 4. Markus Isola Muuro-
la 41,43, 5. Veikko Huuskonen 
Posio 44,29, 
M 40v 1. Jorma Puurunen 
PuU 49,15.
M 45 v 1. Kari Kokko Uta-
järvi 45,21, 2. Sami Klemola 
Oulu 46,54
M 50v 1. Taisto Latvalehto 
Liminka 45,55, 2. Pekka Lau-
rila-Harju Kiiminki 48,44, 3. 
Jorma Paaso Jopera 54,43.
M 55 1. Taisto Puurunen Ou-
lunsuun Heitto 48,10, 2. Ant-
ti Pietilä Paksumahat 49,41, 3. 
Timo Vähäkuopus PuU 57,18.
M 60v 1. Jukka Kauppila Ka-
lajoki 41,08, 2. Kari Jylhänleh-
to PuU 55,35. 
M 65 v 1. Valeri Zhurba Ve-
näjä 46,42, 2. Paavo Juurikka 

PuU 51,19, 3. Juhani Ukon-
maanaho YNM 54,46. 
M kunto 1. Jouni Lamme-
la Oulu 51,43, 2. Tommi Sil-
lanpää Oulu 58,56, 3. Leevi 
Moilanen Kuolion Visa 58,59, 
4. Timo Honkanen Oulu 
1.00,02.
Naiset yleinen 1. Iida Haa-
taja PuU 43,11, 2. Heidi Kok-
ko KuivAura 55,57, 3. Anne 
Vuoti Yppärin urh 1.01,46, 4. 
Veera Kreus 1.12,03. 
N 40v 1. Minna Laurila-Har-
ju Kiiminki 51,46, 2. Paula 
Erkkilä 1.10,59. 
N 45 v 1. Minna Salmela Pu-
dasjärvi 1.13,03, 2. Johanna 
Utriainen 1.16,36.
N 50 v 1. Veronika Börlin 
Kuusamo 51,55, 2. Satu Siika-
aho 5,57, 3. Lilja Buller 58,58, 
4. Eila-Liisa Harmaala 1.05,39. 
N Kunto Ladyjen lenkki 
1. Tiina Särkelä Syöte 1.01,53, 
2. Ulla Passoja Oulu 1.03,37, 

3. Helmi Riihimäki 1.06,20. 
M 17v 10 km 1. Veeti Soik-
keli Oulu 46,58. 
N 17 v 4,4 km 1. Marianne 
Myllylä 21,10.
Pojat 13 v 2 km 1. Niilo 
Raudaskoski Oulu 14,51, 2. 
Vili Vanhanen PuU 11,38, 3. 
Jussi Raudaskoski Oulu 11,43. 
Pojat 11v 2 km 1. Niilo 
Raudaskoski Oulu 14,51.
Tytöt 11 v 2 km 1. Silja Ala-
häivälä PuU 13,02, Viia Vanha-
nen PuU 14,30. 

Polkujuoksu 
Miehet 19 km 
1. Ilpo Seppänen Rak.palvelu 
T&T 1.29,35, 2. Niko Haku-
linen 1.31,30, 3. Mikko Wala-
mies 1.37,37, 4. Sauli Kuopus 
PuU 1.40,44, 5. Esko Karinie-
mi 1.41,54, 6. Markus Nis-
si 1.51,58, 7. Markus Simelius 
1.55,06, 8. Rainer Nordström 
1.58,40, 9. Juuso-Jalmari Leino 

2.07,19, 10. Lasse Pelttari Pu-
dasjärvi 2.11.47, 11. Juha Ron-
kainen PuU 2.12,45, 12. Mik-
ko Suomela 2.14,04, 13. Petri 
Kortesalmi 2.28,36, 14. Pasi 
Klinga 2.32,38, 15. Ville-Veik-
ko Tuomisto 2.53,11. 
Naiset 19 km
1.Henna Vanhanen PuU 
1.37,20, 2. Marika Krohns 
Oulu 1.41,58, 2. Veera Mante-
re PuU 1.41.58, 4. Riikka Tulp-
po PuU 1.42,18, 5. Suvi Leino-
nen PuU 1.42,54, 6. Susanna 
Voipio 1.52,08, 7. Mia Mäen-
pää 1.55,06, 8. Merja Santa-
niemi 1.55,46, 9. Minna Ahola 
1.56,16, 10. Bettina Koske-
la 1.58,36, 11. Outi Niemelä 
1.59,17, 12. Satu Ojala 2.00,40, 
13. Sanna Illikainen 2.01,31, 
14. Tamara Louis 2.07,19, 15. 
Tiia Väisänen 2.10,22. Osallis-
tujia oli 32. 

Tulokset

vatasoisen ulkomaalaisen 
juoksijan mukaan Huippu-
kympille. Tämän vuoden 
kovin nimi oli kenialainen 
Ibrahim Mugunga Wachira. 
Hänen ½-maratonin ennä-
tyksensä on 1.03,44 ja ra-
takymppi 28.40. Wachira 
olikin ylivoimainen voit-
toajallansa 33.18, joka alit-
ti järjestäjien tavoiteajan ja 
hän pokkasi siitä 1000 euron 
palkinnon. Toiseksi juok-
si Pudasjärven Urheilijoi-
den Mikko Rahkola hyvällä 
ajalla 36,54 ennen Limingan 
Niittomiesten Matias Tiiroa 
37,18. Naisten sarjan voit-
toon juoksi Pudasjärven Iida 
Haataja 43.11. 

Polkujuoksussa naisten 
kolme nopeita olivat: Hen-
na Vanhanen Pudasjär-
ven Urheilijat 1.37,20, Ma-
rika Krohns Oulun NMKY 
1.41,58 sekä Veera Man-
tere Pudasjärven Urheili-
jat 1.41,58. Miesten nopeim-
mat olivat: Ilpo Seppänen 
1.29,35, Niko Hakulinen 

1.31,30 ja Mikko Walamies 
1.37.37 Polkujuoksussa oli 
noin 50 juoksijaa. 

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. 
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Pistotie 4, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Pistotie 4, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

 Yhteistyössä

Iida Haataja Pudasjärvel-
tä voitti naisten sarjan ajal-
la 43.11. 

Ibrahim Mugunga Wachira 
Keniasta juoksi matkan 
33,18 aikaan voittaen tämän 
vuoden kisan. 

Luppovesi palaa yhteistyössä 

Luppovesi palaa jo perinteek-
si tulleessa koko perheen ta-
pahtumassa lauantai-iltana 
29.9. oli ennätysmäärä osal-
listujia, arvion mukaan noin 
500 henkeä. Ohjelma eteni 
napakasti eli kesti reilut kak-
si tuntia kello 18 alkaen päät-
tyen kello 20 näyttävään ilo-
tulitukseen. 

Syötteen Matkailuyhdis-
tyksen uusi toiminnanjohta-
ja Janne Soini näki tiiviste-
tyn aikataulun onnistuneena 
järjestelynä. Paikalla oli pal-
jon lapsiperheitä, joten kaik-
ki viihtyivät tuon ajan paikal-
la. Monitoimimies Syötteeltä 
Ilkka Marttila toimi tapahtu-
man juontajana onnistunees-

Luppovesi palaa tapahtumassa oli ennätysmäärä yleisöä 
noin 500 henkeä. Kuva Tuija Wallgren. Tapahtuman juontajana toi-

mi Syötteen monitoimimies 
Ilkka Marttila. Kuva Tuija 
Wallgren.

ti. 
Soini oli ensimmäistä ker-

taa tapahtumassa ja koki 
Luppoveden rannan muka-
vaksi ja sopivaksi paikaksi 
järjestää kylän yhteinen ta-
pahtuma. 

-Kun ilta pimeni, olihan se 
komian näköinen, kun ulko-
tulet ja kokko paloivat sekä 
illan kruunasi hieno ilotuli-
tus. Kelienkin puolesta on-
nistuttiin, ilma säilyi hyvänä, 
joskin oli hieman koleaa. Ky-
läyhdistyksen teltalla kahvi 
ja letut meni hyvin kaupaksi. 
Ohjelmassa onkikilpailu, ti-
kanheitto ja huskyt olivat eri-
tyisesti lapsiperheille suun-
nattua aktiviteettia, tuumaili 
Soini.

Tulevina vuosina on mie-
titty kylän toimijoiden kes-

ken, että tapahtumalla olisi 
aina sama ajankohta eli syys-
kuun ensimmäinen viikon-
vaihde. Se sopisi mm. cara-
vaani kauden avaukseenkin 
ja eiköhän Huippukymppi-
kin järjesty samaan viikon-
vaihteeseen. Tämän kertaista 
aikaisempi ajankohta saattai-
si olla myös varmempi ajan-
kohta ilmojenkin puolelta. 

Soini koki erityisen hieno-
na sen, miten Syötteen alueel-
la osataan tehdä yhteistyötä. 

-Kaikki puhalsivat yhteen 
hiileen. Oli ilo nähdä Syöt-
teellä tekemisen meininkiä!

Syötteellä toimii tapah-
tumatiimi, jossa jo suun-
nitellaan tulevia yhteisiä 
tapahtumia. Itsenäisyysvii-
konloppuna 6.-9.12. on joulu-
kauden ja talvikauden avaus. 

Luppovesi palaa -tapah-
tuma näkyi selvästi ta-
vallista vilkkaampana 
päivänä myös luontokes-
kuksella. Kävijöitä riit-
ti useita satoja ja illan ta-
pahtumaa odoteltiin 
iloisin mielin niin asiak-
kaiden kuin henkilökun-
nankin puolesta. Audi-
toriossa pyöri elokuva 
Heinähattu, Vilttitos-
su ja Rubensin veljekset, 
joka houkutteli auditori-
on täyteen lapsiperheitä. 
Monet perheet myös kier-
sivät Kaija-karhun kätkö-
radan ja luontotietämys 
on kätköradan vastaus-
papereiden perusteel-
la hyvin hanskassa. Illan 
tultua lähdettiin luonto-
keskukselta edustamaan 
Syötteen kansallispuistoa 
omalle teltallemme Lup-
poveden rannalle. Tun-
nelma oli mukava ja pai-
kalle tuli illan mittaan 
paljon ihmisiä. Myös 
luontokeskuksen teltal-
la käytiin rupattelemassa 
ja tiedustelemassa luon-
tokeskukseen ja kansal-

Myös 
Luontokeskuksella 

vilkas päivä

Illan kruunasi Emilia Aar-
nio duo -yhtyeen kaunis 
musiikki ja komea ilotuli-
tus. Kuva Petra Junes

lispuistoon liittyviä asi-
oita. Muutakin ohjelmaa 
riitti ja pimenevässä illas-
sa Luppovettä ympäröi-
vät ulkotulet toivat oman 
ihanan mausteensa tun-
nelmaan.  Illan kruunasi 
Emilia Aarnio duo -yhty-
een kaunis musiikki ja ko-
mea ilotulitus.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

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/

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

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

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

METALLIROMUN KERÄYS

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30
Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasumittaukset 
 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

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.

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

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

-välitykset kaikkiin maihin

Vaativaa kuntoutusta ja valmennusta

PALVELU-
HAKEMIS-

TOSTA
EDULLISTA  
ILMOITUS-

TILAA! 

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Luotettavasti 
isännöintiä ja 

kiinteistövälitystä.

TYÖSUORITUKSIA

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

LAKIPALVELUJA

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

VARAOSAT

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

Maksamme reilun korvauksen 
yli 1000 kilon eristä. 
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

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

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

NUOHOUSPALVELUT

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

VUOKRATAAN HALLITILAA 
n. 60 neliöä kylmänä tai lämpimänä, 

hyvä autonrassauspaikka, iso piha.                                         

VUOKRATAAN TOIMISTOTILAA 
n. 30 neliöä voi vaikka yöpyä. Kalustettuna. mm kahdet 

sängyt, tilava parkkipaikka, mahtuu vaikka rekka-auto.     
Heti vapaat. Puh. 040 809 2120.

Myydään tai vuokrataan 
4H+keittiö 99 m2 ydinkeskus-
tassa 100 m S-markettiin 50 
m apteekkiin. 2 Kerros. Vapaa 
1.11.2018 Vuokra 890 € myyn-
tihinta 45 000€. P. 040 809 
2120.

12 kpl venelautoja, pituus 6 m. 
OK-talo Railontiellä tarjousten 
perusteella, p. 040 528 3263.

VUOKRATTAVANA
Vuokralle tarjotaan hyväkun-
toinen 106 neliön huoneisto 
Puistotieltä. Vuokra 880 euroa. 
Heti vapaa. P. 040 820 3241.

Sinivalkoinen viihdekonsertti Hirsikampuksella

Oulun NMKY:n Mieslaula-
jat ja LC Pudasjärvi toteut-
tivat yhdessä sunnuntaina 
30.9. Hirsikampuksella viih-
dekonsertin ”Sinivalkoisin 
sanoin ja sävelin”. Mieslau-
lajissa lauloi 43 kuorolais-
ta. Ohjelmisto koostuu sekä 
hengellisestä, perinteisestä 
sekä viihteellisestä mieskuo-
romusiikista. Kuoroa johta-
nut Ahti Sepp kertoi kuoron 
pitävän kaksi kertaa vuo-
dessa harjoitusviikonlopun 
Pikku-Syötteellä kehuen sa-
malla Nuorisokeskuksen 
palvelua ja Syötteen maise-
mia. Tämäkin konsertti jär-
jestyi Syötteeltä tulomatkan 
varrella. 

Konserttiyleisön lausui-
vat tervetulleeksi LC Pudas-
järven presidentti Pentti Kin-
nunen ja kuoron puolesta 
sihteeri Pasi Koskela. Kuoro 
esiintyi Ahti Sepin johdolla, 
välillä lauloi kvartetti sekä 
yleisö sai myös yhtyä Täh-
ti ja meripoika, Tämä taivas, 
tämä maa ja Sininen ja val-
koinen -lauluihin. Kuoron 
treenauksissa mukana ole-
va laulun opettaja, sopraano 
Maija Lauri esitti yksinlau-
lua Ahti Sepin säestyksellä 
ja he esittivät yhdessä myös 
dueton. 

Kuorossa on ollut muka-
na vuodesta 2005 lähtien Pu-
dasjärven Sarakylästä läh-

Kuorossa lauloi myös pu-
dasjärveläislähtöinen Timo 
Puhakka.

Kuoron johtaja Ahti Sepp ja kuoron jäsen Harri Lamberg 
keskustelemassa LC Pudasjärven presidentin Pentti Kin-
nusen ja sihteeri Katri Virtasen kanssa.

Yleisökin sai välillä laulaa kuoron kanssa.

Oulun NMKY:n Mieskuoro esiintyi Hirsikampuksella, johtamassa Ahti Sepp.

töisin oleva Timo Puhakka. 
Hän kertoi olevan miellyttä-
vää esiintyä syntymäpaikka-
kunnalla. Ouluun hän kertoi 
muuttaneensa vuonna 1980, 
mutta pitävänsä edelleen Sa-
rakylän yhteyttä, jossa edel-
leen veli ja sisar asuvat. Ti-
molla on myös kesämökki 
Livojoen varressa, jota käyt-
tävät tosin enimmäkseen 
perheen lapset. Timo kertoi 
myös maksavansa edelleen 
Pudasjärven Riistanhoitoyh-
distyksen jäsenmaksun. HT Mieli-hankkeessa uusi 

projektipäällikkö
Mieli -hankkeessa toiminut 
projektipäällikkö Marja-Lii-
sa Hiironen siirtyi syyskuun 
alussa Kokkolaan Cent-
ria- ammattikorkeakoululle. 
Hänen tilalleen tuli projek-
tipäälliköksi Johanna Hem-
milä. Johanna on terveystie-
teiden maisteri (TtM) ja hän 
on työskennellyt aikaisem-
min sairaanhoitajana sekä 
opettajana. Johanna Hemmilä. 

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus 
ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/raken-
nuksen/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 laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. 

HENKILÖKOHTAISTA

”Metsienmies”, jäit elokuussa 
kummitelemaan mieleen. Ve-
silasi kului, mutta en saanut 
sanoja ulos suusta. Työpaikka 
ei ollut ainoa syy  suinkaan. 
Tiedät työpaikkani.
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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
”Pohjois-pohjanmaan ja koillismaan luontoa” ja ”luonnosta voimaa” -näytte-
lyt syötteen luontokeskuksessa 11.9.-30.11.  ti-pe klo 10-16. Syötteen luontokeskus, 
Erätie 1.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken Campingin pihalta, järj. Kuntour-
heilujaosto.
Ylijäämäruoan jako ma 8.10. klo 9-9.30,  Karhupaja, Teollisuustie 12.
Kun Pudasjärvi Ruotsiin lähti keskiviikkona 10.10. klo 15 kirjan työryhmä kertoo 
projektin vaiheista, Pudasjärven Kirjakauppa, Kauppatie 3.
Pudasjärven eläkeläiset ja Kajastus järjestävät yhteislaulutilaisuuden su 14.10. 
klo 17 Osviitassa.
Ylijäämäruoan jako ma 15.10. klo 9-9.30,  Karhupaja, Teollisuustie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 15.10.  klo 17 Pikkujalka. Klo 19 Hölmö nuori sydän. 
Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1
Suomentaja Jaakko Kankaanpää kertoo työstään ti 16.10. klo 17.30-18.30,  Pu-
dasjärven kirjasto.
Mikä yhdistelmä! - Liikuntaa ja terveysneuvontaa kirjastoautossa ti 16.10. Syöt-
teen ja Livon reitillä., klo 9-15. Ylimääräinen pysäkki Livon koululla klo 15-16. Ohjelmassa 
mittauksia, neuvontaa ja pihapelejä.
Syötteen rekrymessut to 18. 10. klo 13-17 Virkistysuimala Puikkari, Tuulimyllyntie 4.
Ylijäämäruoan jako ma 22.10. klo 9-9.30,  Karhupaja, Teollisuustie 12.

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!

Pe 5.10.

JARKKO HONKANEN 
La 6.10.

PETRI NYGÅRD

Lippu 12 € sis. ep.

Ennakkolippu 15 €, ovelta 20€ sis. ep.

Koskenhovilla su 7.10.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  

PuU:n UINTIJAOSTO 
Järjestämme Puikkarissa 
lasten tekniikkauimakoulun 
10-14 -vuotiaille
ma 15.10.-12.11. (5x) klo 16-18. Opetusaika 
n 45 min. Sisältää uintitekniikoiden harjoittelua, hyp-
pyjä ja käännöksiä. Joka kerta uidaan myös matka-
uintia, uimataitovaatimus väh. 25 m. Hinta 30 euroa/ 
lapsi. Ilmoittautumiset p. 040 826 6440.

Tervetuloa! 

VILLIRUUAN SAATAVUUDEN  
KEHITTÄMINEN KOILLISMAALLA
Tervetuloa kuulemaan Villiruuan saatavuuden 
kehittäminen Koillismaalla -hankkeen aikana 
toteutetuista ja suunnitteilla olevista toimenpi-
teistä sekä toiminnan jatkumisesta hankeajan 
jälkeen
maanantaina 15.10.2018 klo 14-16  
Pudasjärven kaupungintalolle (Varsitie 7)

• Poimijakoulutukset sekä keruu- ja myyntipäivät
•  Puhtaasti Pudasjärveltä! WhatsApp -ryhmä
•  Kaupallisen keruun mahdollisuudet Pudasjär-

ven kaupungin ja yhteismetsän mailla
•  Sähköinen keruutuotejärjestelmä ja mobiiliso-

vellus / Kouta Media Oy
• Luomukeruu- ja kuivuriyhteistyö / Oulun Seu-

dun BiotalousLeader
Toivomme tilaisuuteen mukaan erityisesti 
yrityksiä, yhdistyksiä ja muita tahoja, jotka ovat 
kiinnostuneita ostamaan ja käyttämään paikal-
lista villiruokaa, kuten villiyrttejä, marjoja, sieniä, 
poroa, riistaa tai kalaa. Toivomme paikalle myös 
poimijoita, kalastajia ja metsästäjiä, jotka ovat 
kiinnostuneita myymään villiruokaa paikallisille 
ostajille.
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille aiheesta 
kiinnostuneille. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Ilmoittautumiset pe 12.10 mennessä projektipääl-
likkö Sonja Härköselle tekstiviestillä 040 1866 965 
tai sähköpostilla sonja.harkonen@pudasjarvi.fi

pudasjarvi.fi

KEHITTÄMISTOIMINTA

Tervetuloa!

Linja-auto Keskustan 
Pohjois-Pohjanmaan

PIIRIKOKOUKSEEN 
TYRNÄVÄLLE

Lähtö ABC:ltä la 13.10.2018 klo 8.00
Ilmoittautuminen Urpolle

ma 8.10. mennessä p. 0400 151 687.

PuU:n HIIHTOJAOSTO
Hiihtokoulu 0-2-luokkalaisille 
tiistaisin klo 18-19 Jyrkkäkoski.
Hiihtokoulu 3-7-luokkalaisille 
tiistaisin klo 18-19 Jyrkkäkoski.
Salitreenit keskiviikkoisin klo 18.45-20 Hirsikampus.
Ilmoittautuminen paikan päällä. Kauden hiihtokou-
lumaksu on lapsilta 20 €, sisältäen vakuutuksen ja 
kilpailulisenssin. 

Tervetuloa! 

Hiihtokuulumisia
Pakkasaamut ovat jo saa-
puneet Pudasjärvelle ja nyt 
odotellaankin talven tuloa. 
Hiihtokausi on pian täällä! 
Tänä syksynä Pudasjärven 
urheilijoiden hiihtojaostossa 
on tapahtunut henkilövaih-
doksia. Uutena puheenjoh-
taja on aloittanut Janne Ma-
java ja sihteerinä Pauliina 
Majava. Majavien innostus 
hiihtotoimintaan on lähtenyt 
omien lasten harrastukses-
ta. Kouluikäiset lapset ovat 
harrastaneet hiihtoa pie-
nestä pitäen ja viime talve-
na vanhimmat kokeilivatkin 
jo kilpailua mm. Rantalake-
us cupissa. Talkootoimintaa 
hiihdon hyväksi tehdäänkin 
koko perheen voimin. Yh-
dessä tekeminen ja liikkumi-
nen on perheelle tärkeää. 

Majavien ja hiihtojaos-
ton tavoitteena onkin saada 
lapset ja nuoret perinteisen, 
mutta todella kivan harras-
tuksen pariin. Jospa hiih-
don nousua saisimme kokea 
myös täällä Pudasjärvellä, 
siihen tarvitaankin uusia ja 
innokkaita hiihtäjiä, koke-
neimpien rinnalle. Mukaan 
voi tulla, vaikka hiihtäminen 
olisikin aivan uusi juttu, tär-

keintä on innokkuus liikku-
miseen ja halu oppia uutta! 

Hiihtokoulut starttaavat-
kin jo ensi viikolla, vaikka 
lunta saammekin vielä odo-
tella. Tiistaina 9.10 kello 18 
kokoonnutaan Jyrkkäkos-
kelle, sauvakävelyn ja muun 
kivan liikkumisen merkeis-
sä. Hiihtokouluja on kak-
si; pienempiä 0-2-luokkalai-
sia vetää Merja Kaivorinne 
ja Suvi Lehtonen, ja isompia 
3-7-luokkalaisia Antti Kok-
ko. Asiantuntevat ja koulu-
tetut vetäjät ohjaavat joka 
tiistai monipuolisia harjoi-
tuksia, osallistujien taitojen 
ja edistyksen mukaan. Kun-
han lumi sataa maahan ja la-
dut ovat kunnossa, suksille-
kin päästään. 

Tämän kauden alussa 
teemme yhteisen vaellusret-
ken Pintamon maastoihin. 
Siitä lisätietoa ensimmäi-
sen kokoontumisen yhtey-
dessä ensi viikolla. Hiihto-
leirit kuuluvat myös kauden 
ohjelmaan. Kunhan Taival-
koskelle saadaan ladut hiih-
tokuntoon, aloitamme en-
simmäisen leirin siellä ja 
myöhemmin toinen päivä-
leiri järjestetään Syötteen 

Hiihto on kivaa kavereiden kanssa! Kuvassa Mette Moila-
nen, Silja Ala-Häivälä, Amalia Majava ja Emmi Majava.

maastoissa.   
Hiihtokoululaisilla on 

mahdollisuus osallistua 
myös salitreeneihin Hirsi-
kampuksella joka keskiviik-
ko kello 18.45 alkaen. Silloin 
hiihtokoululaiset pääsevät 
pelailemaan yhdessä, ja vä-
lillä pidetään mm. kuntopii-
riä ja lihasharjoituksia. Sa-
litreeneihin pääsee mukaan 
myös hiihtokoululaisten 
vanhemmat, joten mukavaa 
yhdessäoloa ja liikkumista 

on tarjolla koko perheelle. 
Hiihtokoulu sisältääkin mo-
nipuolista tekemistä, niin ul-
kona kuin sisälläkin.

Hiihtojaosto toivottaakin 
kaikki lämpimästi tervetul-
leeksi hiihtokouluihin ja tu-
tustumaan hienoon lajiin! 
Lisätietoa saa www.pudu.
fi/hiihto.

Pauliina Majava

Mika Haapakoskelle 
TaeKwon-Don kultamitali 

Australiasta

Mika Haapakoski kultamita-
li kaulassa.

PERATTUA MUIKKUA JA 
SIIKAA TIISTAINA 9.10.

Klo 11-11.20 ASMUNTI P-PAIKKA  
PUDASJÄRVEN-RANUAN RAJA.
Klo 12-13 PUDASJÄRVEN TORI.

Klo 13-13.40 HETEKYLÄN ENTISEN KAUPAN PIHA. 
P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN. 

SÄÄVARAUS.

TaeKwon-Doa harrastava 
Mika Haapakoski Kipinäs-
tä voitti kultaa ITF TaeK-
won-do World Cup kisas-
sa Olympic par Sydneyssä 
Australiassa. Ottelut käy-
tiin torstaina 27.9. Vastusta-
jina hänellä oli Kanadasta, 
Australiasta, Argentiinasta 
sekä finaalissa australialai-
nen kisaaja, mutta eri seu-
rasta, mitä alkukierroksella. 
Kultaa tuli Mikalle miesten 
36-45 vuotiaiden ja 4.-1 Gup 
+78 kilon sarjassa.

Kollajanniemen kyläyh-
distys haluaa muistaa oman 
kylän kansainvälisessä ki-
sassa menestynyttä miestä 
kultamitalikahveilla lauan-
taina 6.10. kello 17-19 Juus-
tolassa. HT
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Keväinen mäntymetsä tuok-
suu raikkaalle aivan kuin 
kotona Suomessa. Tunnel-
ma on kuitenkin vaisu, vas-
taan tulee turisteja totisin 
kasvoin. Olemme Venäjän 
Karjalassa Poventsan ja Kar-
humäen välisen maantien 
varrella Sandarmohissa. Yli 
seitsemän hehtaarin alueelle 
haudattu joukoittain Stalinin 
terrorin uhreja, jotka myös 
kuolivat siellä. 

Sandarmoh on todellinen 
tuonen lehto. Siellä surmat-
tiin 1937–1938 runsaan vuo-
den aikana yli 7000 viaton-
ta ihmistä, jotka kuuluivat 
kymmeniin eri kansallisuuk-
siin. Suomalaisia teloitettiin 
ainakin 800. Neuvostoliiton 
vainoharhainen systeemi 
pyrki tuhoamaan epäluotet-
tavina pitämiensä kansalli-
suuksien edustajat.   

Kauhujen kalmistossa 
on muistomerkkeinä kiviä, 
puusta veistettyjä ristejä ja 
mäntyjen kylkiin kiinnitet-
tyjä pahveja ja papereita, va-
lokuvia ja lippuja. Joukko-
hautojen paikat erottuvat 
matalina syvennyksinä, joita 
on venäläiseen tapaan rajat-
tu tekokukilla. 

Suuri osa muistomerkeis-
tä on epävirallisia, omaisten 
ja muiden yksittäisten hen-
kilöiden sekä yhteisöjen pys-
tyttämiä. Kävijää tervehtii 
kookas kivipaasi, jonka teks-
tissä ihmisiä kielletään tap-
pamasta toisiaan. 

Venäläisen Memorial-
kansalaisjärjestön aktivistit 
löysivät Sandarmohin vuon-
na 1997. Hannu Himanen, 
joka on toiminut Moskovas-
sa Suomen suurlähettilää-
nä, on esseekirjassaan Länttä 
vai itää (Docendo 2017) ku-
vannut Sandarmohia kalma-
kankaaksi, pysäyttäväksi ja 
hiljaiseksi Stalinin terrorin 
monumentiksi.  

Tunnoton tappokone ja-
koi teloitusmääräyksiä juu-
rikaan tutkimatta. Irvokasta 
oli, että neuvostotasavalloil-
le määrättiin teloituskiintiöt. 
Karjalan kiintiö oli 1000 hen-
keä, joka – niin kuin Hima-

Jotta emme unohtaisi -juttusarja:
Sandarmoh – tuonen lehto

nen kirjoittaa – aidon sosia-
listisen kilvoittelun hengessä 
ylitettiin.  

Määrällisiin tavoittei-
siin pyrittäessä uhreja ha-
ravoitiin ympäri Karjalaa ja 
kauempaakin. Solovetskin 
pahamaineiselta vankilas-
aarelta tuotiin 1111 henkeä; 
heille on pystytetty muisto-
kivi Sandarmohiin. Oman 
muistomerkkinsä on saanut 
Solovetskissa vankina ollut 
Kurskin arkkipiispa Dami-
an, jonka Venäjän ortodok-
sinen kirkko on julistanut 
marttyyripyhäksi. 

Vienanmeren eli Stalinin 
kanavan rakennustyömaal-
ta haettiin väkeä, tehtaat ja 
kolhoosit kammattiin myös. 
Ilmiantajien verkostot ku-
koistivat, tarvittiin vain ka-
teellinen naapuri. Korkea 
asemakaan ei suojannut uh-
riksi joutumiselta, päinvas-
toin. 

Stalin karsi sumeilemat-
ta kilpailijoiksi kokemiaan 
henkilöitä ja upseerikun-
taa. Vainojen katsotaan al-
kaneen Sergei Kirovin sa-
lamurhasta vuonna 1934. 
Kirovista pidettiin Karjalas-
sa; hänen muistopatsaitaan 
on muun muassa Petros-
koissa, Karhumäessä ja Sy-
värillä. Sandarmohissa py-
säyttää komentajakapteeni 
Ilja Kovtunovitshille omis-
tettu muistokivi.    

Neuvostoliitto kohteli 
suomalaisia pettureina ja va-
koilijoina, kaikkiaan heitä te-
loitettiin vainoissa yli 10 000, 

Sandarmohin kalmistossa joukkohaudat erottuvat matalina painanteina. Etualalla vasemmalla komentajakapteeni Kov-
tunovitshin muistokivi. 

“Ihmiset, älkää tappako toi-
sianne.”

Sandarmohiin pystytettiin tsasouna vuonna 1998.

Amerikkalaisen merisotilaan muisto.

Kuvat puhuvat! 

ehkä enemmänkin. Heissä 
oli inkeriläisiä, vuoden 1918 
jälkeen Suomesta paenneita 
punaisia sekä Suomen lisäk-
si Kanadasta ja Amerikasta 
saapuneita idealisteja, jotka 
olivat tulleet rakentamaan 
sosialistista paratiisia. 

Kahden veljeksen muis-
toksi on Sandarmohissa 
männyn kylkeen kiinnitet-
ty paperi. Kenties he olivat 
idealisteja, vanhempi oli-
si voinut paeta vuoden 1918 
jälkiseuraamuksia. Erään 
muistolaatan kuvasta katsoo 
amerikkalainen merikadetti, 
jolla on punainen kaulahuivi 
– idealismiin viittaava lisä? 

Vainojen julmuus ja mit-
takaava tuntuvat käsittämät-
tömiltä. Juuri Sandarmohin 
muistolehdossa sain idean 
tähän juttusarjaan. Jotta me 
emme unohtaisi. 

Sisko Ylimartimo
Kirjoittaja on pudasjärveläis-
lähtöinen tietokirjailija. Hän 
asuu nykyisin Rovaniemellä ja 
harrastaa matkailua.

MIELI-HANKE KOULUTTAA

PUDASJARVI.FI

Osallistu Mielenterveys 
elämäntaitona 

- Mielenterveyden ensiapu®1 
-kurssille

maanantaisin 18.9., 25.9., 2.10. ja 9.10.2017 
klo 17-20 Työkeskuksessa, 
Kauralantie 3, Pudasjärvi. 

Koulutus on maksuton ja tarkoitettu kaikille 
maahanmuuttajien kanssa Pudasjärvellä toimiville ja 

maahanmuuttajien kanssa toimimisesta kiinnostuneille. 
Kurssille otetaan 15 osallistujaa. 

Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä 
marja-liisa.hiironen@pudasjarvi.fi puh. 040 356 4612.

www.mielenterveysseura.fi

Maahanmuuttajien kanssa toimiville

Ke 10.10.18 Tulkkipalvelut: tulkin tilaaminen ja  
 käyttäminen asiakastyössä, 
Klo 13-15 Salamatulkki-sovellus / 
 Pudasjärven kaupungintalo, Otava 
 Monetra, Titta Heikkinen 
 Ilmoittautuminen 
 Tarja Hemmilä / Mieli-hanke  
 8.10.2018 mennessä 
	 tarja.hemmila@pudasjarvi.fi	/	 
 puh. 040 357 2105
To 18.10.18  Traumatisoituneiden pakolaislasten, 
 -nuorten ja heidän perheidensä  
Klo 8.30-16 kohtaaminen ja hoito / 
 Helsingin Diakonissalaitoksen   
 lasten ja nuorten palvelut,  
 Mari Mäkinen-Halttunen,  
 perheterapeutti ET, psykoterapeutti 
 Pudasjärven kaupungintalo, Otava
 Ilmoittautuminen Tarja Hemmilä /  
 Mieli-hanke 12.10.2018 mennessä 
	 tarja.hemmila@pudasjarvi.fi	/	 
 puh. 040 357 2105

PUDASJARVI.FI

PUUTARHAJÄTTEIDEN VASTAANOTTO
Pudasjärven kaupunki ottaa vastaan pihojen sii-
vouksesta tulevaa kompostoituvaa, puhdasta puu-
tarhajätettä (puiden/pensaiden lehtiä sekä heinää, 
ei kokonaisia oksia) puutarhajätteiden loppusijoi-
tuspaikalla osoitteessa Kuusamontie 826 (ent. kaa-
topaikka) perjantaina 12.10.2018 klo 12-18. Vastaan-
ottopaikalla on opastus.

Tekniset palvelut

Iloa toimeliaisuudesta – tapahtuma 
seurakuntakodilla ma 8.10.2018 klo 12 – 15

OHJELMA
klo 12 Tervetuloa
           Hartaus - Timo Liikanen, kirkkoherra
            Kaupungin tervehdys- valtuuston pj Mari Kälkäjä
klo 12.15  lapset esiintyvät
klo 12.30  Liikunta ikäihmisten toimeliaisuuden tukena 
 – Mervi Nieminen, lääkäri, geriatri
klo 13.15  Taukojumppa – Liikuntatoimi, Sampo Laakkonen
klo 13.30  Toiminnallinen kotihoito - Aila Tauriainen-Lohvansuu,  
 palveluesimies
                  Kirjaston palveluista kertoo Pertti Polojärvi 
klo 13.45  Yhteislaulua Marko Väyrynen
                 Yllätysohjelmaa
klo 14.30  Kahvit ja kotiin 

Eri toimijoiden ”info” pisteitä seurakuntatalon aulassa, jossa ihmiset 
voivat tutustua eri toimijoiden toimintaan. 
Esittelijöinä ovat mm. Alina kotipalvelut, MediPudas-lääkäripalvelut, 
Iijokiseutu, kirjasto, liikuntatoimi, Vanhus- ja vammaispalvelu, seurakunta, 
tutustuminen mahdollista alkaen  klo 11.30 alkaen. 

Tapahtumaa ovat järjestämässä yhteistyössä: Oulunkaari, kaupunki, 
Vanhus – ja vammaispalvelu, seurakunta, Iijokiseutu

Pudasjärven 
kaupunki

Pudasjärven 
seurakunta

Oulunkaari

Vanhus- ja 
vammais palvelu
Vanhus ja 
vammaisneuvosto

Tapahtumaa ovat järjestämässä yhteistyössä: Oulunkaari, kaupunki,
Vanhus ja vammaisneuvosto, seurakunta, Iijokiseutu

Esittelijöinä ovat mm. Alina kotipalvelut, MediPudas-lääkäripalvelut,
Iijokiseutu, kirjasto, liikuntatoimi, Vanhus ja vammaisneuvosto, seurakunta,
tutustuminen mahdollista alkaen klo 11.30 alkaen.

Lue lehti netistä
www.pudasjarvilehti.fi
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa niin kauan kuin tarjouserää riittää enintään 31.10.2018 saakka.

60 kaps.

45€
(norm. 47,59 €/60 kaps.)

Tehtävänkuvaus
Tili-Tekno on palveleva tilitoimisto Pudasjärvellä ja Oulussa. Palvelutar-
jontamme kattaa yrityksen taloushallinnon koko elinkaaren ajan, aina 
yrityksen perustamisesta yrityksen myyntiin tai sukupolvenvaihdokseen 
saakka. Meiltä saat sekä perinteisiä kirjanpidon ja palkkahallinnon pal-
veluja, että nykyaikaisia sähköisen taloushallinnon palveluja, yrityksesi 
tarpeen mukaan. 

Haemme reskontranhoitajaa Pudasjärven toimistollemme 
Toivomme sinulta aiempaa kokemusta taloushallinnon avustavista tehtävistä 
tai osto- ja myyntireskontran hoidosta. Aktiivinen ja oma-aloitteinen ote työhön 
on hakemallemme henkilölle itsestäänselvyys. Työskentelyotteesi on tarkka ja 
huolellinen. Arvostamme ammattitaidon lisäksi erityisesti positiivista asennetta ja 
asiakaspalvelutaitoja. Tarjolla on vakituinen kokopäivätyö.

Odotamme hakijalta: 
 • Tehtävään soveltuvaa koulutusta 
  •  Työkokemusta alalta 
  •  Erinomaisia asiakaspalvelutaitoja 
  •  Innostunutta ja positiivista asennetta työhön 
  •  Hyvää paineensietokykyä
 
Tarjolla on hieno mahdollisuus työskennellä pitkät perinteet omaavassa ja alati 
kehittyvässä yrityksessä. Tili-Teknon organisaatiokulttuuria leimaa välittömyys ja 
töitä tehdään ahkerasti, mutta pilke silmäkulmassa katse tulevaisuuteen suunna-
ten. Tutustu meihin lähemmin osoitteessa www.tili-tekno.fi.

Toivottavasti kiinnostuksesi heräsi!

Seuraavaksi haluamme kuulla sinusta. Voit kysyä tehtävästä lisätietoja toimitus-
johtaja Lasse Pelttarilta p. 040 750 4577 tai lasse.pelttari@tili-tekno.fi. 
Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi kyseiseen osoitteeseen. 

Reskontranhoitaja, Tili-Tekno

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851

TERVETULOA!
Palvelemme: 
ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

PUDASJÄRVI

VARASTON TOTAALINEN
TYHJENNYSMYYNTI!
PE 5.10. ja la 6.10.

-50%
ovh.

KAIKKI
(ei patruunat)

HUOM! ei varauksia!

KULKU MYYMÄLÄÄN 
TILAPÄISESTI MA-KE 8.-10.10.

NESTEEN PUOLEISESTA PÄÄDYSTÄ

KAIKKI

TALOUSTAVARAN 

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

POISTO-
MYYNTI

-50%
AVOINNA MA-PE 9-17, LA 9-13, SU suljettu


