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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Iso-Syötteelle 
rakennetaan yli 10 

miljoonan euron hotelli-, 
monitoimiareena- ja 

infrahankekokonaisuus 
 s. 8-9

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 12.10.2018
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”

NEULE- JA 
VILLAHOUSUMARKKINAT

Pudasjärven torilla
su 14.10. klo 11-16.

Aikuisten villahousut, myös ohuita merinovillaisia, 
lasten villahaalarit ja damaskit. Kaikki 100 % villaa.

Naisten neuletakit taskuin. Naisten syyshousut D-mitoitus.
Uutuus ohut naisten merinovillatakki, 

Jussi-paidat 80 cm - XXXL, villapaitoja, kaulureita, 
villasukkia, merinovillakerrastot ym, ym.
NUUTISEN KUTOMO OY

www.nuutisenkutomo.fi

SAVUSIIKAA JA -LOHTA,
TUORETTA MUIKKUA

(myös suolasiikaa ja -lohta, kylmäsavulohta, 
siian ja muikun mätiä)

PUDASJÄRVEN TORILLA
Maanantaina 15.10.

klo 10.00–16.00

Järj. MLL:n Pudasjärven yhdistys

Pudasjärven yhdistys

LAPSIMESSUT
la 3.11.2018 klo 10-14

TUOMAS SAMMELVUO –SALISSA

TERVETULOA!

VARAA MYYNTIPÖYTÄSI 
LAPSIMESSUILLE!

 Myynnissä olevat tuotteet 
ovat lapsiin liittyviä.

Voit varata myös kirpputoripöydän 
(hinta 8€/5€ jäsenille)

Varaukset 
klo 16 jälkeen 
040 839 8561

MA 15.10.

ELOKUVA-
ILTA

Pohjantähdessä

● Klo 17.00 
PIKKUJALKA

-K7/4- 8€ 
● Klo 19.00 

HÖLMÖ NUORI 
SYDÄN

-K12/9- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

  VEISTOKSIA
betonia                    puuta

 Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1, 93100 Pudasjärvi
Tel. 040 8266586

Tervetuloa!

Virpi Kanto                  Tapani Kokko

Pampula-Paula  2014  puu ja väri
kuva Marko Mäkinen

Maiseman sydän 2017, betoni 
kuva Ilkka Halso

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

249

HAUKKU POROHERKKU tai 
HIRVIHERKKU MAKKARA 

500g

125
pss

HIRVEN tai SAKSANHIRVEN 
RUSTOLUUT 500 g

norm. 2,50 pss 
5€/kg 

4,98€/kg  

-50%

kpl

2,50€/kg  

390
prk

 SAVUPOROKEITTO 
400 g

9,75€/kg  

ODOTETTU
TEHTAANMYYMÄLÄ

690
pss

SAKSANHIRVEN 
KÄRISTYS 500 g

13,80€/kg  

199
pkt

PORORYYNÄRI 400 g 
4,98€/kg  ERÄ norm. 2,49 pkt 
6,23€/kg 

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

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 31.10., ke 7.11. ja ke 14.11.

100

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

LANKAPALLOT CELLO 
10 LEDIÄ IP20 HOPEA

Täydennysrehu 
ulkolinnuille. 

Lajike Pioneer, 
vaalea raidallinen.

795
/ kpl

Hopeiset led-lankapallot sisäkäyttöön. 
Pallojen halkaisija 6 cm, kirkas kaapeli. 

Toimii kahdella AA-paristolla 
(eivät sisälly pakkaukseen).

1995
/ säkki

AURINGON-
KUKANSIEMEN 

OSKU 20 kg

Myös värit 
kulta ja

 valkoinen.

 

Liput:
p. 040 860 8800, ma-to klo 11-18, 

Verkkomyynnissä lippujen hintaan 

Väliaikatarjoilut: Ravintola Kuksa 

www.kuusamo.fi/tapahtumakalenteri

KUUSAMOTALO - TALO TÄYNNÄ TAPAHTUMIA

10.11.

Liput: Kuusamotalo
puh. 040 860 8800, ma-to klo 11-18, 
pe klo 11-16 sekä tuntia ennen
tilaisuutta.
Ticketmaster, www.ticketmaster.fi
Verkkomyynnissä lippujen hintaan
lisätään käsittelymaksu!
Väliaikatarjoilut: Ravintola Kuksa
Avoinna myös tuntia ennentilaisuutta, 
ennakkotilaukset puh. 040 821 7212

Ti 6.11. klo 19
Olli Mustonen, piano 
Ludwig van Beethoven 2. 
“Les Adieux”
Huippupianisti nyt 
Kuusamossa.
Liput: 20/15/8€.

La 10.11. klo 20
Timo Rautiainen & Trio
Niskalaukaus
Raskaan rockin suosik-
kibändi Kuusamotalossa
Liput 20€.

Ma 12.11. klo 19
Yksin sinun
Kajaanin ja Varkaudente-
atterin yhteistuotanto
Parisuhde tragikomedia
Liput 18/12€.

To 15.11. klo 19
Paleface
Suomi hiphopin uranuur-
taja ja suuri vaikuttaja
Liput: 15/8€.

La 24.11. klo 19  Show must 
go on, Queen -musikaali.
Pe 7.12. klo 19 Beetasal-
paajat Niko Kivelä & Ilari 
Johansson.
Pe 14.12. klo 19  Riku Niemi 
Orchestra: Kuudes joulu
sol. Amadeus Lundberg & 
Soul Sisters.
Su 16.12. klo 19 Danny 
- viimeinen ilta Dannyn 
seurassa.

PIKKUJOULUVINKIT

Lue lehti netistä
www.

pudasjarvilehti.fi



2 3nro 41PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti12.10.2018 12.10.2018nro 41

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 14.10. kello 10, Ari Kokko-
nen, Keijo Piirainen.  Messu on katsottavissa suorana vide-
olähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. 

Maakirkko Korpisen kylätalossa su 14.10. kello 14, Timo 
Liikanen, Keijo Piirainen. Mahdollisuus käyttää taksikyydi-
tystä Puhokselta, ei omavastuuta.

Iltakirkko  seurakuntakodissa ke 17.10. kello 19, Valtte-
ri Laitila, Keijo Piirainen, Vox Margarita. Iltakirkko on ly-
hyt  jumalanpalvelus, jossa hiljennytään Sanan, rukouksen, 
ehtoollisen sakramentin ja virsien ääreen. Lopuksi iltatee.

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.

Kuorot: Vox Margarita ke 17.10. kello 17.30, kirkkokuoro 
to 18.10. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 18.10. kello 
18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 17.10.  kello 13.

Miesten piiri rippikoulusalissa ma 15.10. kello 18.30, 
Timo Liikanen, Keijo Piirainen.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 15.10. 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).

Syyslomaviikon leiri 3.-6. luokkalaisille tytöille ja po-
jille 22.-23.10. Hilturannassa. Ilmoittautumiset ti 16.10. 
kello 14 mennessä kirkkoherranvirastoon p. 08 882 3100. 
Leirille mahtuu 25 leiriläistä. Leiri on ilmainen. 

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

Satumuskari aloittaa seurakuntakodissa 31.10. keskiviik-
koisin, 3-4 v kello 17.00-17.45 ja 5-6 v kello 18.00-18.45. 
Kumpaankin muskariin otetaan ilmoittautumisjärjestykses-
sä 10 lasta. Ilmoittautuminen lastenohjaajille ti 23.10. men-
nessä.

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.

Rauhanyhdistykset: Sarakylässä raamattuluokka Jaakko 
Jurmulla pe 12.10. kello 19 ja lauluseurat Marketta Sara-
järvellä su 14.10. kello 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 14.10. 
kello 16 (Jukka Jaakkola, Arvo Niskasaari).

Kastettu: Daniel Jaakko Iinattiniemi. 

Haudattu: Esko Ensio Immonen 67 v, Juhani Antero Pel-
toniemi 61 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

Langenneen rukous 
”Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden; 
pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. 
Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut 
synnistäni. Sillä minä tunnen rikokseni, ja minun syn-
tini on aina minun edessäni. Sinua ainoata vastaan 
minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa 
sinun silmissäsi. Mutta sinä olet oikea puheessasi ja 
puhdas tuomitessasi. Jumala, luo minuun puhdas sy-
dän ja anna minulle uusi, vahva henki. Älä heitä mi-
nua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois 
Pyhää Henkeäsi. Jumalalle kelpaava uhri on särjet-
ty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Ju-
mala, hylkää”. Ps 51:3-6,12-14,19.

Mielestäni tämä psalmi on koskettavimmis-
ta ja syvällisimmistä katumuspsalmeista. Monet 
ihmiset kautta aikojen ovat löytäneet tästä toi-
von ja lohdutuksen, kun ovat hädässään kään-
tyneet armollisen Jumalan puoleen. Daavid ru-
koilee; ”Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi 
tähden” Jumala on juuri sitä mitä Daavid rukoi-
lee. Hän on täynnä armoa ja laupeutta. Hänen 
tahtonsa on, että ihminen tällä tavalla lähestyi-
si Jumalaa. 

Nämä Daavidin sanat osoittavat vielä meille 
tämän ajan ihmisille mistä saamme avun. Hän oli 
langennut, epäonnistunut ja katui syvästi sitä Ju-
malan edessä. Aito synnintunto ihmisellä johtaa 

armon etsintään. 
Jumala odottaa ihmiseltä särkynyttä henkeä 

ja murtunutta sydäntä. Kukaan ei voi milloinkaan 
olla Jumalalle mieliksi ulkoisilla teoilla, olivatpa 
ne miten hyviä tahansa, jos sydämen asenne ei 
ole oikea. Nöyrä katumus ja aito halu tehdä pa-
rannus ovat Jumalalle otollisia. Vain sitä kautta 
saamme kokea pelastuksen iloa ja riemua. Ju-
mala on laupeudesta rikas. Kaikki tarvitsemme 
Jumalan armoa, anteeksiantamusta ja sovitusta 
synneistämme. Jokainen päivä ja hetki on suu-
ri lahja Jumalalta. Mitä syvemmin olemme koke-
neet ja ymmärtäneet Jumalan anteeksiantamuk-
sen, sitä enemmän haluamme välittää siitä myös 
muille, vaikka usko olisi heikko sekä omatunto 
haavoilla ja muistot menneisyydestä piinaavia. 
Raamatun lupaus on; Joka, syntinsä tunnustaa Ju-
mala antaa ne anteeksi. 

Jeesuksen Kristuksen täytetty työ ristinkuo-
leman kautta tuo täydellisen sovituksen, rauhan 
ja ilon Pyhässä Hengessä. Ota se uskossa vas-
taan! ”Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksian-
netut ja joiden synnit ovat peitetyt”! 
Room. 4:7

Kaija Vikström 

Rakkaamme

Saimi Vappu
TURPEINEN
s. 6.4.1936 Pudasjärvi
k. 15.9.2018 Pudasjärvi

Lämmöllä muistaen
Matti-veli
sisarusten lapset perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Ehti iltaan elon päivät
tuli rauha sydämeen.
Taivaanisä otti vastaan
matkalaisen väsyneen.

Siunaus toimitettu 29.9.2018 Saimin
toivomuksesta lähiomaisten ja ystävien läsnäollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.

Ystävällisenä kutsuna 
ilmoitamme, että Urho 
siunataan Pudasjärven 

siunauskappelissa 
lauantaina 20.10.2018

klo 10.00, minkä jälkeen 
muistotilaisuus 

seurakuntakodissa.

Rakkaamme

Urho Pietari
TIMONEN
s. 23.12.1936 Pudasjärvi
k. 26.9.2018 Pudasjärvi

Rakkaudella muistaen
Urpo ja Ulla, 

Seija perheineen
Katja

Juha ja Johanna perheineen
sukulaiset ja ystävät

On hyvyys haave, 
mut ei haave vainen.

Sä elit, olit ihanteesi lainen.

Marko Koivula 50 v
Tapahtumien järjestäminen 

rikastuttaa elämää
Pudasjärven Urheilijoi-
den toiminnanjohtaja Mar-
ko Koivula vietti 50-merkki-
päiväjuhlaa lauantaina 15.9. 
Jyrkkäkoskella. Onnittelijoi-
na olivat muun muassa Pu-
dasjärven kaupunki, Pudas-
järven Urheilijat sekä suuri 
joukko eri yhdistyksiä ja jär-
jestöjä, joissa Marko on ollut 
mukana tai tehnyt yhteistyö-
tä.

Markon työnkuvaan on 

kuulunut seuran eri tapah-
tumien järjestäminen ku-
ten mm. umpihankihiihdot 
MM-kilpailut, Kesäpilikin 
MM-kisat ja yhdessä jaosto-
jen kanssa lukuisat urheilu-
kilpailut ja -tapahtumat sekä 
häntä on pyydetty myös 
muiden tapahtumien järjes-
täjäksi.

-Erilaiset tapahtumat ja 
kilpailut ovat tuoneet pal-
jon ystäviä ympäri Suomen. 

Tapahtumat kaikkinensa 
ovat rikastuttaneet elämää 
myös niiden ulkopuolella. 
Yhteydenpito ei jää vain ta-
pahtumiin, vaan ollaan pu-
helimella ja facebookissa yh-
teydessä ympäri vuoden, 
kertoi Koivula tapahtumien 
merkityksestä hänelle.

Kunnallisissa luottamus-
toimissa Marko on ollut 
vuodesta 1992 alkaen. Täl-

lä hetkellä hän toimii kau-
punginvaltuustossa, viran-
omaislautakunnassa sekä 
tarkastuslautakunnassa. Li-
säksi hän on Keskustan val-
tuustoryhmän sihteeri. Mui-
ta luottamustoimia ovat 
Osuuskunta Arinan edus-
tajistossa ja Pudasjärven 
Osuuspankin edustajistossa. 

Heimo Turunen

Onnitteluvuorossa Pudasjärven Urheilijoiden hallitus sekä eri jaostot.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kirkkovaltuusto sai 8.10. ko-
kouksessaan tiedoksi talous-
arviototeuman. Talouden ta-
sapainottamistyöryhmä oli 
linjannut, että talouden tu-
lee olla tasapainossa vuo-
den 2021 loppuun mennes-
sä. Työryhmän linjauksen 
mukaan vuoden 2019 ta-
lousarviota laadittaessa tu-
lee työalojen tarkastella vielä 
mahdolliset säästökohteet. 
Lisäksi kiinteistöstrategia 
on valmisteilla ja henkilös-
törakenne tulee tarkastelta-
vaksi toimintaympäristön 
muutosten, luontaisen pois-
tuman, mahdollisten osa-ai-
kaistamisten ja tehtävien uu-
delleen järjestämisen kautta. 
Tarvittaessa myös veropro-
sentin korottaminen talou-
den tasapainottamiseksi tu-
lee tarkasteltavaksi, mikäli 
edellä mainitut toimenpiteet 
eivät riitä talouden tasapai-
noon saattamiseksi.

Kirkkovaltuusto määrä-
si vuoden 2019 kirkollisve-
roprosentiksi 1,5 prosenttia. 
Päätettiin lakkauttaa kirk-
koherranviraston toimiston-
hoitajan, seurakuntames-
tarin ja lapsityönohjaajan 
virat. Kyseisten virkojen teh-
tävät on järjestetty sisäisin 
tehtävämuutoksin ja tällöin 
virat ovat jääneet lakkautta-
matta.

Päätettiin myydä Pertti 
Heikkiselle noin 2500 neliö-
metrin määräala Lievet tilas-
ta pappilarakennuksineen 
69 000 euron kauppahin-
taan ja lähettää päätös Ou-
lun hiippakunnan tuomio-
kapitulin lausuttavaksi ja 
edelleen alistettavaksi Kirk-
kohallitukseen.

Talouspäällikkö Maire 
Puhakka on jättänyt kirk-
kovaltuustolle eroanomuk-
sen talouspäällikön virasta. 
Valtuusto myönsi Puhakal-
le eron talouspäällikön vi-
rasta 1.9.2019 lukien. Ennen 
eläkkeelle siirtymistä Maire 
Puhakka jää 1.4.2019 lukien 
kertyneille säästövapaille ja 
vuosilomille kirkkoneuvos-
ton päätökseen perustuen. 
Vahvistettiin talouspäälli-
kön viran johtosääntö, jon-
ka mukaan talouspäällikkö 
on kirkkoneuvoston alainen 
viranhaltija ja valintapää-
töksen tekee asianomainen 
toimielin. Talouspäälliköllä 
tulee olla yliopistossa suori-
tettu virkaan soveltuva tut-
kinto tai vähintään traden-
omi (AMK) tai aiemman 
opistoasteen kaupallinen 
tutkinto. Lisäksi edellytetään 
riittävää perehtyneisyyttä 
seurakunnan tai muun jul-
kisyhteisön talouteen ja hal-
lintoon.

Monissa seurakunnissa 
on johtokuntien tilalle pe-
rustettu jo vuosia sitten vas-
tuuryhmiä, jotka toimivat 
työalansa tukiryhminä. Vas-
tuuryhmillä ei ole hallinnol-
lista ratkaisuvaltaa. Seura-
kunnan strategian linjausten 
mukaista on muuttaa johto-
kunnat työalojen vastuur-
yhmiksi, jotka saavat aikaan 
toimintaa. Vastuuryhmille 
laaditaan omat ohjesäännöt, 
johon kirjataan niiden teh-
tävät ja vastuut. Kirkkoval-
tuusto vahvisti päivitetyn 
hallinnon johtosäännön.

Tehostaakseen päihdeon-
gelmien ehkäisyä, käsitte-
lyä ja hallintaa työpaikoilla, 
työmarkkinakeskusjärjes-
töt ovat uudistaneet vuon-
na 2016 asiasta antaman-
sa suosituksen. Suurin ero 
uudessa suosituksessa on 
ennaltaehkäisevä toimin-
ta työpaikoilla sekä terve-
ydenhuollon roolin koros-
taminen. Kirkkovaltuusto 
hyväksyi Päihdehaitat hal-
lintaan! sisältyvän suosi-
tuksen Hoitoonohjauksesta 
työpaikoilla, todeten samal-
la, että se korvaa kirkkoval-
tuuston 21.7.2005 hyväk-
sytyn suositussopimuksen 
hoitoon ohjaamisesta seura-
kunnassa. RR

Talous- ja hallintoasioita 
kirkkovaltuustossa

ILTANUOTIOLLA
YK:N KÖYHYYDEN JA 

SYRJÄYTYMISEN PÄIVÄ

ke 17.10.2018 klo 18.00-20.00
Pudasjärven torilla 

- Live-musiikkia ja ohjelmaa

- Makkaranpaistoa ja kahvittelua
 (maksuton)

-  Vaatteiden kierrätystori.

 Voit lahjoittaa tai ottaa vaatteita ilmaiseksi 
 Aloitamme vaatteiden vastaanoton klo 17.30.

- Kauppojen ylijäämäruoan jakelu

ILTANUOTIOLLA
YK:N KÖYHYYDEN JA 

SYRJÄYTYMISEN PÄIVÄ

ke 17.10.2018 klo 18.00-20.00
Pudasjärven torilla 

Laitetaan yhdessä hyvä kiertämään!

- Live-musiikkia ja ohjelmaa

- Makkaranpaistoa ja kahvittelua
 (maksuton)

-  Vaatteiden kierrätystori.

 Voit lahjoittaa tai ottaa vaatteita ilmaiseksi 
 Aloitamme vaatteiden vastaanoton klo 17.30.

- Kauppojen ylijäämäruoan jakelu

Laitetaan yhdessä hyvä kiertämään!

KIRPPIS
to-pe 18.-19.10.  

klo 11-16.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

Nuoret ja Martat yhteistyössä
Pudasjärven kaupungin Ki-
vapuhe -hanke edistää erilai-
sin keinoin nuorten yhden-
vertaisuutta, jossa pyritään 
tuomaan erilaisia nuoria yh-
teen. Nuorisotyön viikkoa si-
vuten keskiviikkona 10.10.-
18 Nuokkarilla Kivapuhe 
-hanke ja nuorisotoimi tar-
josivat yhteistyössä Mart-
tojen kanssa nuorille mo-
nipuolisen ruuanlaittoillan 
joka oli nimetty Ruoanlait-
toa opiskelijabudjetilla -kok-
kausillaksi. Nuoret tekivät 
innolla yhdessä Pohjois-Poh-
janmaan Marttojen erikois-
neuvoja Marja-Leena Pirko-
lan ja Pudasjärven Marttojen 
Leena Puhakan opastuksella 
uunilohta, pottuvoita, höls-
kytyskurkkuja, ratatouillea, 
sämpylöitä ja kesäkurpitsa-
kakkua. 

Nuokkarin pieni keittiö 
ja ruokailutila kuhisi täynnä 
väkeä, kun porukkaa oli pari-
senkymmentä. Kaikille löytyi 
oma mieluisa tehtävä ja val-
mista ruokaa päästiin naut-
timaan reilun tunnin päästä.

Paikan päältä sai myös 
Marttojen selviytymisop-
paan, jossa annetaan ar-
jen vinkkejä alkaen siivouk-
sesta ihan taloushallintaan 

saakka kuinka niukalla opis-
kelijabudjetilla saadaan val-
mistettua maukasta ja ravit-
sevaa ruokaa.

Pohjois-Pohjanmaan Mar-
tat juhlivat loppukuusta Ou-
lussa 100-vuotista toimin-
taansa ja erikoisneuvoja 
Pirkola kiertää ympäri maa-
kuntaa pitämässä vastaavan-
laisilla opastuskursseja kuin 

Ruuanlaiton ohjaajina toimivat Leena Puhakka, Tiina Tauriainen ja Marja-Leena Pirkola.

mikä oli keskiviikkona Pu-
dasjärven nuorille suunnattu.

Loppu vuodesta päätty-
vä Kivapuhe -hanke on jär-
jestänyt kohderyhmillensä 
tällaisia ruokakursseja yh-
teistyössä nuorisotoimen 
kanssa noin kerran kuukau-
dessa, erilaisilla opastuksil-
la ja eri kokoonpanoilla. Ta-
pahtumissa on vaihtelevasti 

väkeä alle kymmenestä jopa 
kolmeenkymmeneen, mut-
ta aina sopii lisää nuoria mu-
kaan viettämään yhteistä il-
taa ruuanlaiton, erilaisten 
pelien ja muun puuhastelun 
pariin, vakuuttavat hankeen 
puuhanaiset ja Nuokkarin 
henkilökunta.

Terttu Salmi

Rakennat uutta tai 
peruskorjaat vanhaa...
...talosi eristysratkaisu 
on Termex-Selluvilla! 
Hengittävässä kodissa on miel-
lyttävä asua. Termex-Selluvilla 
on ekologisesti keräyspaperista 
valmistettu palo- ja kosteustur-
vallinen lämmöneriste moderniin 
rakentamiseen.  

Vedoton, tasainen huonelämpö 
sekä erinomainen sisäilma takaavat 
ainutlaatuisen asumismukavuuden. 
Termex-Selluvillalla eristetty talo 
on lämmin talvella ja viileä kesällä.

Puhaltamalla suoritettava asennus on nopea ja helppo tapa 
eristää talosi yläpohja, seinät ja alapohja ekotehokkaasti. 

P. Granlund Oy
Pyydä tarjous! Puh. 044 971 8708

tilaukset@pgranlund.�  
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Sointu ja Irmeli
nuorten puolella 

Tällä viikolla on vietetty val-
takunnallista nuorisotyön 
viikkoa, jossa päästiin seu-
raamaan sosiaalisen me-
dian kautta #nuorenpuo-
lella-kampanjassa mukana 
olevien työpaja-ammattilais-
ten työskentelyä nuorten pa-
rissa omilla työpajoillansa.

Karhupajalla työskentele-
vä yksilövalmentaja Sointu 
Veivo on yksi tässä kampan-
jassa mukana olleista työpa-
ja-ammattilaisista.

Kuten tiedämme, Pudas-
järvi sijaitsee pitkien väli-
matkojen päässä useista pal-
veluista ja oppilaitoksista. 
Näin ollen Karhupaja mah-
dollistaa esimerkiksi opin-
tojen suorittamisen monel-
le sellaiselle nuorelle, joka ei 
syystä tai toisesta voi lähteä 
kauemmas opiskelemaan. 
Karhupajalta on vuosien 
varrella valmistunut yksi-
lö- ja työvalmennuksen tu-
kemana useita ylioppilaita, 
ammattitutkintojen suoritta-
neita ja opintonsa loppuun-
saattaneita. 

Nuoren kokonaisvaltai-
nen tukeminen lähtee hänen 
omasta halustaan ja tahdos-
taan ottaa vastaan yksilöval-
mentajan tuki, tiedot ja ko-
kemus. 

- Yksilövalmentajan tär-
keimpiä tehtäviä on herät-
tää ja vahvistaa nuoren us-
koa omaan itseensä kaikilla 
elämän osa-alueilla. Yksi-
lövalmentajan työ nuoren 
puolella ja nuoren kanssa on 
laaja-alaista, monipuolista, 
yllättävää, vaihtelevaa, yk-
silöllistä ja palkitsevaa. Yk-
silövalmentajalla on väke-
vä usko ja luottamus nuoren 
mahdollisuuteen löytää it-
selleen hyvät syyt rakentaa 

myönteinen ja tuloksekas 
elämän polku kompuroin-
neista huolimatta, kiteyttää 
Sointu Veivo omaa työtänsä 
ja jatkaa että yksilövalmen-
nus on kuuntelua, kuule-
mista, keskustelua, toimeen 
tarttumista nuoren omas-
sa tahdissa kulkien. Yksilö-
valmentaja on luotettava, ei 
virkahenkilömäinen aikui-
sen malli.

Irmeli Hämäläinen on 
mukana #nuorenpuolella-
kampanjassa, koska hänel-
lä on halua tuoda esille pa-
jan työvalmennuksen sekä 
sen merkityksen nuoren elä-
mään, uuden oppimiseen ja 
voimaantumiseen.

- Työpajatoiminta mah-
dollistaa polkuja, ohjaus-
ta, tukea, kannustusta sekä 
oman elämän vahvistamis-
ta. Rohkeutta astua aikuis-
ten saappaisiin ja ottaa vas-
tuuta omasta elämästään. 
Työpajoilla työskentelevät 
valmentajat toimivat aikui-
sen mallina nuorille, joilta 
sellainen puuttuu ja he aut-
tavat avaamaan solmuja sel-
laisten nuorten elämässä joi-

ta vanhemmat eivät osaa 
auttaa. Työpaja tarjoaa tur-
vallisuutta, tukea ja voima-
varoja. Pajoilla tehdään yh-
dessä nuoren kanssa, ei 
hänen puolesta, valistaa Ir-
meli Hämäläinen.

Karhupajalla toimii keit-
tiö-, verkkis-, puu-, auto- ja 
metallipaja, joissa nuori voi 
kokeilla omia valmiuksiaan. 
Tavoitteet rakentuvat arjen-
hallinnan taitojen vahvistu-
misesta, opiskelu- ja koulu-
tuspaikan kartoittamisesta, 
uuden uran täsmentämises-
tä, työkokeilu ja työpaikan 
etsimisestä tai muusta nuo-
ren itsensä tavoitteeksi aset-
tamasta asiasta. 

Nuorten paja on tarkoi-
tettu 16-29 -vuotiaille nuo-
rille. Jokaisella on mahdolli-
suus vaikuttaa tekemiseen, 
tuoda esille omia ajatuksi-
aan ja tavoitteitaan. 

Rohkeasti vaan ottamaan 
yhteyttä Sointuun ja Irmeliin 
mikäli haluatte kuulla lisää 
näistä ja monista muista ta-
rinoista. TS

Yksilövalmentaja Sointu 
Veivo.

Työpajavalmentaja Irmeli 
Hämäläinen.

Hyvinvointivaliokunta ko-
koontui torstaina 27.9. 

VALPAS-hankkeen koor-
dinaattori Sanna Laine ja 
työkykyvalmentaja Maarit 
Kokko kertoivat hankkeen 
kohteen suuntautuvan työn ja 
koulutuksen ulkopuolella ole-
viin nuoriin ja nuoriin aikui-
siin. Hankkeeseen kuuluvis-
sa kunnissa painitaan monien 
haasteiden kanssa: huumeet, 
päihteet, kodittomuus, työt-
tömyys, yksinäisyys ja monet 
muut ongelmat.

Hankkeessa aloittaneita 
asiakkaita oli elokuun 2018 
loppuun mennessä 77 henki-
löä, joista 32 oli naisia. Aloit-
taneista alle 25- vuotiaita oli 
38 prosenttia. 

Nuorten palveluiden 
koordinaattori Auri Haataja 
esitteli Pudasjärven kaupun-
gin nuorisotoimen, etsivän 
nuorisotyön ja työpajatoimi-
nan tehtäviä. Keskusteltiin 
mahdollisen koulunuoriso-
työntekijän palkkaamisesta, 
jonka työpanos olisi hyödyn-
nettävissä myös opilashuol-
lollisessa työssä. Kaupun-

gin hankkeista sekä niiden 
toiminnasta haluttiin saada 
enemmän tietoa. Hankkeiden 
tulee tuottaa toimintaa, joka 
jää elämään kaupungin nor-
maaliin toimintaan. 

Pudasjärvi-Markkinoilla 
järjestettiin kysely, jossa tie-
dusteltiin kaupunkilaisten 
hyvinvointiin sekä koulukiu-
saamisen ennaltaehkäisyyn 
liittyviä mielipiteitä. Esityksiä 
ja toiveita kertyi kymmeniä. 
Eniten toivottiin kehittämis-
tä lapsiperheiden, liiklunnan- 
ja nuorisotoimien, liiken-
nejärjestelyiden, sivukylien 
palveluiden ja työpaikkojen 
järjestämiseen.

Sote- projektipäällik-
kö Anu Vuorinen kertoi va-
liokunnalle  ajankohtaisti-
lanteen maakunta- ja sote 
valmisteluista POPmaakun-
nassa. Maakunta- ja sote-uu-
distuksen lainvalmistelu jat-
kuu edelleen.Uudistuksen 
tarkoituksena on tarjota ih-
misille nykyistä yhdenvertai-
sempia palveluja, vähentää 
hyvinvointi- ja terveyseroja 
sekä hillitä kustannusten kas-

vua. Peruspalveluja vahvis-
tetaan ja digitaalisia palvelu-
ja hyödynnetään paremmin. 
Valtio vastaa enisijaisesti tule-
vien maakuntien rahoitukses-
ta. Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon monikanavainen rahoitus 
yksinkertaistetaan ja ihmisten 
valinnan valinnanvapautta 
palveluissa listätään. 

Kiusaamisen vastainen 
– työryhmän puheenjohta-
ja Taina Vaino kertoi koko-
uksien sisällöistä ja ajatuk-
sista, joita työryhmällä oli 
noussut esille. Työryhmä oli 
koonnut esityksen siitä, mil-
laisia toimenpiteitä tai ta-
pahtumia tulee kehittää, jot-
ta nuoret tulisivat kuulluksi ja 
että kiusaamisen ennaltaeh-
käisyä oikeasti toteutettaisiin 
niin kouluissa kuin vapaa-
ajalla. Myös nuorten tukemi-
seen ja kuulemiseen työryh-
mällä oli oivallisia esityksiä. 
Työryhmä valmistelee lopul-
lisen esityksensä hyvinvointi-
valiokunnalle.

Sointu Veivo

Hanke- ja soteasioita  
hyvinvointivaliokunnassa 

Syyskauden ensimmäinen uintikisa
Syyskauden ensimmäiset 
uintikisat pidettin sunnun-
taina 30.9. ja 16 innokasta 
uimaria osallistui kisoihin. 
Seuraavat uintikisat pide-
tään syysloman päätteeksi 
sunnuntaina 28.10. kello 17 
alkaen. 

Mukaan mahtuu vielä uusia 
uimareita!

Tulokset 
Tytöt 4v. Vapaa 10m Marian-
ne Kaukko 23.0. Pojat 4v. Vapaa 
10m 1. Aappo Piri 22.5, 2. Iiro Piri 
24.4, 3. Eemeli Ylilehto 22.5, 4. Luu-
kas Kumpula 29.7. Tytöt 8v. Va-
paa 25m1. Neela Puominen 35.0, 
2. Ellen Kumpula 35.2, 3. Iiris Piri 
35.9. Pojat 9v. Vapaa 25m 1. 
Jere Kaukko 21.3, 2. Anton Kumpu-
la 27.0. Tytöt 10v. Vapaa 25m 
1. Sara Leino 23.8, 2. Mila Puominen 

27.7. Pojat 10v. Vapaa 25m 1. 
Elias Ylilehto 24.0.  Tytöt 10v. 
Selkä 25m 1. Sara Leino 26.8. 
Tytöt 11v. Vapaa 25m 1. Ronja 
Ylilehto 22.3.  Tytöt 12v. Vapaa 
50m 1. Venla Leino 44.1. Tytöt 
12v. Selkä 50m 1. Venla Leino 
52.1. Tytöt 12v. Rinta 50m1. 
Venla Leino 58.6. Tytöt 14v. Va-
paa 100m 1. Sofia Harju 1.40. Ty-
töt 14v. Selkä 50m 1. Sofia Har-
ju 58.9. Tytöt 14v. Rinta 50m 1. 
Sofia Harju 58.2.

Joutenkaiston rimminsuolla 
on viime kesänä pesinyt jout-
sen pari, joilla on viisi poi-
kasta. Joutsenperhe vierailee 
säännöllisesti Marikaisjärvel-
lä Pekka Marikaisen kotiran-
nassa, josta joutsenille myös 
löytyy sorsien ruokintapai-
kalla riistakauraa. 

Pekka pitää harvinaise-

na, että joutsenilla on perä-
ti viisi poikasta. Ne näyttä-
vät olevan lentokunnossa, 
mutta ovat viihtyneet vielä 
kotijärvellään. Hän arvelee, 
että sama joutsen pari on ol-
lut järvellä aikaisempinakin 
kesinä, mutta koskaan aikai-
semmin poikue ei ole ollut 
näin suuri. HT

Joutsenperheessä 
viisi poikasta
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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
12.-13.10.

MAANANTAI-TORSTAI
15.-18.10.

129

099

199 100

495 169
psskg

kg

199
pkt

pkt

069499 299
pkt

299
kg prk

399

199

159

179

100
pss

1195

pkt

kg

199

169
kg

795
kg

100
kpl

raj. erä

695
kg

Irto
KARJALAN-
PAISTI

150
kpl

Porsaan
KASSLER

Paneroitu
PORSAAN-
LEIKE
140 g

Naudan
PAISTIJAUHE-
LIHA

995
kg

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

595
kg399

kg

595

895
kg

Nauta
JAUHELIHA
max 10% rasvaa

Porsaan
TALOUS-
KYLJYKSET

795
kg

pkt

499

199
ras

550
ras

129
ras

Atria Perhetilan
KANAN 

SISÄFILEE
600 g maustettu

kg

2 kg/
talous

2 kalaa/talous

kg

Suomalainen
TOMAATTI

pkt

1290

1790

495

139,-

pkt

8990
pkt

195
pkt

299
prk

2 pkt/talous

3550

6990

2350

6290

1000

MA-TI 15.-16.10.             KE-TO 17.-18.10.

SATSUMAS
Espanja

RAUTAOSASTOLTA

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/328 g

Kotimainen
tuore
KIRJOLOHI

Kabanossi
GRILLIBALKAN

4 kpl/400 g

PE-T0 12.-18.10.

Kivikylän
VANHANAJAN

NAKKI
380 g

Valio
PLAY VIILIKSET

200 g

HK Popsi
PERHENAKKI 
600 g

KULTA
MOKKA
KAHVI
500 g

Atria Kyrtösavu
MEETVURSTI
175-200 g

Valio
JOGURTIT 
1 kg

Valio 
Hyvä Suomalainen
ARKIJUUSTO 750 g 
tai ARKIGOUDA 
625 g

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

Saarioinen
PIZZAT

200 g
jauheliha, kinkku tai

meetvursti

KENKÄOSASTOLTA

Vaasan
RANSKAN-
LEIPÄ 350 g

HK
PERHEPALVI
350 g

  PE 12.10.                           LA 13.10.

pkt

Tuore porsaan
ETUSELKÄ tai  
LAPA

Kivikylän
PIKNIK PAISTI

n. 1.5. kg/kpl

3 pkt

kgIRTO-
KARKIT

Becel
MARGARIINIT 

400 g

Angeleno
LUUMU

500 g

Vaasan
RUISPALAT
12 kpl/660 g

pkt

Sievin
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-

YLIKYPSÄ-
KINKKU 
palana ja siivuina

HK
SININEN
LENKKI
580 g

BANAANIT

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
VANILJAKERMA-
JÄÄTELÖ
1 l

KAASU-
LÄMMITIN
4,2 kW

Pfanner
MEHUJUOMAT
2 l

Vanajan
VOHVELIT
325 g

Novita

LANKOJA

uusissa

syysväreissä!

Miesten
TALVINILKKURI
koot: 40-46

Poleca poikien
TALVINILKKURI
koot: 37-40, waterproof

Naisten
TALVIKENKÄ
nahkaa
koot: 36-41

METSÄSTYKSEEN
Miesten
MAASTOLIPPALAKKI
käännettävä oranssipuoli esiin. 
Korvaläpät.

KEMIKALIO-OSASTOLTA

115
kpl 799

plo

Pepsodent
PROFESSIONAL
HAMMASHARJA
extra soft, soft, medium

Johnson&Johnson
LISTERINE
SUUVEDET 500 ml 
total care, zero, adv white

Bliw
NESTESAIPPUA
300 ml

199
plo
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Juha Mertala 
finaaliin Metal 
Angel 2019 kisassa
Metallisen tyylin omaa pr-
henkilöä etsivä tapahtuma 
Metal Angel 2019 pyöräh-
ti käyntiin kesällä 2018 avoi-
men haun ja ennakkoilmoit-
tautumisen puitteissa. Raati 
teki valintansa runsaan ha-
kemusmäärän joukosta ja 
uudet semifinalistit julkis-
tettiin. Mukana semifinaalis-
sa tällä kertaa oli myös pu-
dasjärveläinen Juha Mertala, 
taiteilijanimellä JuMe. Tä-
män vuoden semifinaali jär-
jestettiin ensi kertaa livenä 
Oulussa 45 specialissa. 

Ilta alkoi Metal Angel 
malli kilpailijoiden ja hei-
dän sponsoriensa esittelyl-
lä. Esittelykierroksen jälkeen 
lavalla nähtiin vaarallinen 
freakshow- Jyri Ventrillo-
guen esittämänä, häikäise-
vää burleskia- Olivia Occul-
ton tyyliin ja freestyle räppiä 

Lappilaiset pojat- kokoonpa-
nolta.

Esiintyjien jälkeen oli 
aika julkaista tiensä finaa-
liin selvittäneet. Finaalipai-
kat lunastivat itselleen edel-
lisvuoden kilpailija ja yleisö 
jatkoon äänestänyt Alice 
Von Absinthe, yleisöäänil-
lä Nea Maria ja tuomarien 
äänillä Miss Tiodor, Roxie 
Venom, Nana, Miss Sassy 
Fierce sekä JuMe. Finalis-
tien julkaisun jälkeen lavan 
valtasi metallibändi Beneat-
hunder.

Hallitseva Metal Angel 
2018 Roosa Suutari kruunaa 
seuraajansa Rovaniemel-
lä 2.2.2019 Rock Ravintola 
Grandessa. Minne matkaa 
metallisemman tyylin kruu-
nu tänä vuonna, se selviää 
finaalitapahtuman päätteek-
si. JM

Metal Angel 2019 finalistit JuMe, Alice Von Absinthe, Nana, 
Nea Maria, Roxie Venom, Miss Sassy Fierce ja Miss Tiodor. 
Kuva Perttu Luomala.

Pudasjärven seurakunnassa 
toimitetaan seurakuntavaa-
lit sunnuntaina 18.11. En-
nakkoäänestys tapahtuu 6.-
10.11. ympäri seurakuntaa 
olevissa äänestyspisteissä. 
Vaalilautakunta laati 1.10. 
kokouksessaan seurakunta-
vaalien ehdokaslistojen yh-
distelmän, jossa ehdokas-
listojen järjestys muotoutui 
arpomalla. 

I Toimiva seurakun-
ta - lähellä ihmistä -valit-
sijayhdistyksen ehdok-
kaat: Asikkala Aino-Kaisa 2, 
Blomqvist Håkan 3, Ekdahl 
Aune 4, Fali Sirkku 5, Hon-
kanen Erkki 6, Ikonen Eija 7, 
Inget Irma 8, Kinnunen Pek-
ka 9, Kipinä Suvi 10, Pohjan-
vesi Päivi 11, Pohjanvesi Ta-
pio 12, Puurunen Terttu 13, 
Ruokangas Mauno 14, Soro-
nen Paula 15, Stenius Kari 
16, Ollila Alpo 17.

II Kristillisten perus-

arvojen puolesta -valitsi-
jayhdistyksen ehdokkaat: 
Jaakkola Anna-Maaria 18, 
Kesti Mervi 19, Koivukan-
gas Jouni 20, Kärki Kari 21, 
Lauhikari Riina 22, Luok-
kanen Eevaleena 23, Lyyti-
käinen Timo 24, Nikula Veli 
25, Nurmela Sirpa 26, Pert-
tu Seija 27, Puhakka Hanne-
le 28, Puhakka Suvi 29, Puu-
runen Oili 30, Seppälä Jouni 
31, Vengasaho Jouni 32, Vil-
jamaa Mirja 33, Ylikoski Eija 
34, Niskasaari Juho 35.

III Kirkko keskellä ar-
kea -valitsijayhdistyksen 
ehdokkaat: Ahonen Eija 
36, Ahonen Esko 37, Alata-
lo Jorma 38, Alahäivälä Kirsi 
39, Koivula Marko 40, Kou-
va Elmi 41, Lantto Marja 42, 
Loukusa Vuokko 43, Niemi-
talo Antti 44, Pääkkö Mirka 
45, Piri Jouni 46, Särkelä Kat-
ja 47, Vainio Taina 48, Veivo 
Sointu 49.

Seurakuntavaalien  
ehdokkaille numerot

Suoraselkäinen 
kuuskymppinen

Keskiviikkona 10.10.2018 
ei liputettu suotta, olihan 
Aleksis Kiven ja suoma-

laisen kirjallisuuden päi-
vä, sekä monitoimimiehen 
Jorma Lehtolan 60-vuo-
tispäivä. Jorma on lähtöi-
sin Korpiselta, mistä mies-
tä vietiin Metsäkeskuksen 
ja Metsähallituksen Luon-
topalvelujen leipiin. Myös 
nuoremman konstaapelin 
vakanssia Jorma hoiteli use-
an vuoden ajan. Viimeiset 
kolme vuotta hän on ollut 
Työpetarin metsäryhmän 
vetäjänä.

Mieli vetää miestä met-
sään ja vesille myös vapaa-
aikana. Jorma on viimeisen 
päälle metsä-, riista- ja ka-
lamies. Pakasteesta löytyy 
talven varalle itse metsästä 
hankitut lihat ja vitamiinit 
sekä vedestä vedetyt kalat. 

Kuuskymppisen katse kan-
taa vielä kauas….

Kaupungin muistamisen ojensi urakoordinaattori Irina Hallikainen.

Työpetarin toiminnanjohtaja Tuomo Jokikokko, toimistosihteeri Pirkko Päätalo ja hallituksen puheenjohtaja Veli Liehu 
onnittelemassa päivänsankaria.

Erilaiset puunikkaroinnit 
kuuluvat myös vahvasti 
Jorman harrastuksiin. Puu 
taipuu miehen käsissä mel-
keimpä miksi hän itse halu-
aa sen muotoutuvan ja hir-
sirakennuskurssit käyneenä 
syntyy sekä isompia että 
pienempiä pytinkejä.

Työpetarin toiminnan-
johtaja Tuomo Jokikokko 
toivotti vieraat tervetulleik-
si ja kertoi kuinka Jormaa 
juhlitaan "perhepiirissä", 
jolla hän tarkoitti työyhtei-
söä. Samalla hän muisteli, 
kuinka tätä kuuskymppis-
juhlaa on viirattu kokonai-
nen vuosi, sillä jo viime syk-
synä jokin taho meinasi 
lähteä ostelemaan kanan-
munia kakun tekoa varten. 

Tämän juhlapöydän anti-
met oli valmistanut Työpe-
tarin oma kokki Paula Haa-
pakoski.

Jormaa voi hyvällä syyl-
lä sanoa suoraselkäiseksi ja 
sanavalmiiksi suomalaisek-
si perus äijäksi, joka ei pie-
nestä ärjynnästä hätkähdä. 
Asennetta ja tietotaitoa riit-
tää jakaa nuoremmille su-
kupolville.

Ansaitun vuosipäivä-
vapaan Jorma aikoi viettää 
sitten kun on sopivan rap-
sakka aamupakkanen, että 
pääsee lintumetille hake-
maan paistia joulupöytään.

Terttu Salmi
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”Pelastava” NUTTU täytti 10 vuotta 
Nuttu-projekti on toiminut 
Suomessa vuodesta 2008 al-
kaen. Sen käynnisti Kansan-
lähetyksen lähettinä noin 20 
vuotta toiminut Pirkko Tup-
purainen. Nykyisin Pirkon 
työtä on jatkamassa lasten-
lääkäri Maria Karjalainen.  

Ensimmäiset nutut olivat 
tarkoitettu Etiopian Aran 
sairaalan vauvoille. Kohta 
nuttuja halusi myös Etiopi-
an suurin sairaala, yliopis-
tollinen keskussairaala Black 
Lion. Tavoitteena oli toisaal-
ta saada köyhät äidit syn-
nyttämään sairaaloihin ja 
toisaalta saada vauvoille jo-
takin lämmintä Etiopian sa-
dekausien ajaksi. Etiopiassa 
vain noin kahdeksan pro-
senttia naisista synnyttää 
sairaaloissa ja lapsi- sekä äi-
tikuolleisuus on todella suu-
ri. Etiopiassa on vuoden ai-
kana kaksi pitkää sadekautta 
ja varsinkin silloin vauvat 
tarvitsevat lämpimiä vaat-
teita. 

Tieto nuttuprojektista al-
koi levitä syksyllä 2008, kun 
ensimmäiset lehtijutut ja 
nuttuohje julkaistiin.   Pro-
jekti innosti suomalaisia vä-
littömästi. Tähän mennessä 
projektiin on osallistunut yli 
900 seurakuntaa, seurakun-
tien piiriä, koululuokkaa, 
työpaikkaa ja erilaista yhdis-
tystä. Viimeisimpien tilas-
tojen mukaan Suomessa on 
neulottu noin 160 000 nut-
tua. Kesällä Suomesta vietiin 
13 000 nuttua Afganistaniin. 
Tällä hetkellä nuttuja neulo-
taan 20 eri maassa ja nuttuja 
viedään useisiin kehitysmai-
hin. Maailmalla nuttuprojek-
ti tunnetaan nimellä Hope 
for the babies. Nuttuprojek-
tia voi seurata netistä joko 
Nutun kotisivuilta tai Nutun 
Facebook- ryhmästä. 

Pudasjärvellä noin 
900 nuttua
Pudasjärvellä nuttuprojek-
ti on toiminut vuodesta 2010 
lähtien Nuttupiirin nimellä 
seurakunnan tiloissa. Alulle-
panijoina toimivat silloinen 
diakoni Leena Loukko ja Si-
nikka Pietilä. Nykyään Nut-
tupiiristä vastaavat diakoni 
Helena Koivukangas ja va-
paaehtoiset Sinikka Pietilä 
ja Eeva Mäntykenttä. Pudas-

Nuttupiiriläiset: Eija, Sinikka, Silja, Helena, Eeva, Ulla, Pauliina, Pirjo ja Anni.

järven nuttupiiriläiset ovat 
neuloneet noin 900 pelas-
tavaa nuttua. Tarpeen mu-
kaan nuttupiirissä neulotaan 
muitakin neuletöitä. Vuosi-
en varrella on neulottu mm. 
sytomyssyjä syöpäsairaille, 
hypistelymuhveja muistisai-
raille ja junasukkia pudasjär-
veläisille vauvoille.  Yhteis-
työnä on tehty myös kaksi 
isoa ja upeaa torkkupeittoa 
yhteisvastuun hyväksi jär-
jestettyihin arpajaisiin. Vil-
lasukat veteraaneille, Suo-
mi 100 -vuotta kampanjaan 
nuttupiiriläiset neuloivat 75 
paria sukkia, myös merimi-
essukkia on neulottu Meri-
mieskirkolle. 

Viime viikolla nuttupii-
rissä vietettiin pienimuo-
toista juhlaa täytekakun ja 
kahvittelun merkeissä. Juh-
laan olikin paljon ilon aihei-
ta: Nuttu-projekti täytti 10 
vuotta. Lisäksi nuttupiiriläi-
set olivat saaneet aikamoi-
sen kasan lankoja lahjoituk-
sena. Kiitollisina piiriläiset 
ottivat langat vastaan ja lan-

kakasan ympärillä kävi-
kin melkoinen kuhina, kun 
suunniteltiin mitä kaikkea 
langoista voisi neuloa – no, 
tietenkin pääasiassa nuttuja, 
lapasia, sukkia ja pipoja. Ti-
laisuudessa kukitettiin Silja 
ja Eija, jotka kumpikin ovat 
neuloneet 200 pelastavaa 
nuttua. Ilta huipentui yllä-
tysvieraisiin. Vapaaehtoiset 
nuoret olivat järjestäneet vir-
kistävää ohjelmaa vanhuk-
sille Kanttorilan pihapiiris-
sä. He tulivat isolla joukolla 
Kanttorilaan, jossa vietettiin 
yhteinen iltahartaus diakoni 
Markon johdolla. 

Yksi nuttu voi  
pelastaa vauvan 
hengen
Nuttupiiriläiset toivovat li-
sää ”nututtajia” nuttupiiriin. 
Nuttu on helppo aloittelijal-
lekin ja neuvoja ja apua saa 
muilta ”nututtajilta”. Nuttu-
jen tarve kasvaa koko ajan. 
Viimeisin pyyntö on tullut 
Moldovasta, jonne tarvitaan 

Lahjoituslangat ja illan nuttusaalis. 

myös pipoja, lapasia ja suk-
kia.  

Nuttu on nerokas vaa-
te. Se joustaa sekä pituus- 
että leveyssuunnassa ja toi-
mii vielä jopa 3 -vuotiaalle 
lapselle puserona. Nuttu-
ja voi neuloa kuka tahansa 
- nuttupiirissä tai itsekseen. 
Nuttupiiri kokoontuu joka 
kuukauden ensimmäisenä 
torstaina kello 17 Kanttori-
lassa. Jokainen nuttu on tär-
keä, sillä se voi pelastaa vas-
tasyntyneen vauvan hengen. 

Eija Kuosmanen

NUTTUOHJE 
Nalle tai Nallea vastaava lanka. Älä käytä liian paksua lankaa! 
Nro 3 pyöröpuikot ja nro 3 sukkapuikot 
Nuttu pyöröneuleena: 40 cm tai 60 cm pyöröpuikoilla 
Luo 136 silmukkaa. Neulo pyöröneuleena 2o, 2n joustinneu-
letta 22 cm. 
Jaa työ kahtia, eli 68 silmukkaa etukappaleeseen ja 68 silmuk-
kaa takakappaleeseen. On luontevaa jakaa kappaleet niin, että 
reunassa on 1 o, sitten 2 n, 2 o, 2 n ... ja päättyy toisessa reu-
nassa 1o. Neulo ensin etukappale ja jätä takakappaleen silmukat 
odottamaan poimimalla ne esimerkiksi langalle. 
Etukappale: Jatka joustinneuletta 2o, 2 n vielä 1cm. Lisää 
molemmissa reunoissa 1 silmukka = 70 silmukkaa. Neulo pui-
kon alusta ja lopusta 24 silmukkaa aina oikein ja keskimmäisil-
lä 22 silmukalla 2 o, 2n –joustinneuletta. Neulo näin 3 cm. Päät-
tele keskimmäiset 22 silmukkaa löysästi kaula-aukkoa varten ja 
neulo olkapään 24 silmukalla aina oikein vielä 3 cm. (Olan voit 
neuloa sukkapuikoilla) 
VAIHTOEHTO 1: Päättele olan silmukat. Neulo toinen olka 
samoin. 
Takakappale: 
Tee takakappale samoin kuin etukappale. Ompele olan etu- ja 
takakappaleet yhteen. Päättele langanpäät huolellisesti nurjal-
le puolelle 
TAI  VAIHTOEHTO 2: Jätä olan silmukat odottamaan 
sukkapuikoille. Katkaise lanka ja jätä päättelyä varten lankaa 
noin 60-70 cm. Neulo toinen olka samoin. 
Liitä olkasaumat yhteen 3-puikon päättelyllä: 
• Tarkista, että yhteen pääteltävissä olkasaumoissa on sama 

määrä silmukoita 
• Aseta kappaleet niin, että oikeat puolet tulevat vastakkain ja 

nurjat puolet ulospäin 
• Vie apupuikko molempien kappaleiden ensimmäisen silmu-

koiden läpi ja neulo silmukat melko löyhästi oikein yhteen 
• Toista niin, että apupuikolla on kaksi silmukkaa. Vedä ensim-

mäinen silmukka viimeksi neulotun yli, aivan kuin normaalis-
ti silmukoita päätellessä. Päätä silmukat löysästi, ettei sauma 
kiristä. 

• Päättele kaikki langanpäät huolellisesti nurjalle puolelle 

Nutut vuodelta 2016. 
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Iso-Syötteellä käynnistyy 
kuluvan syksyn ja tulevan 
kevään aikana joukko hank-
keita vauhdittamaan kau-
pungin matkailua. Suurim-
mat investoinnit tehdään 
uusiin rakennuksiin, sillä 
alueelle nousee 120-paikkai-
nen huoneistohotelli ja hirsi-
rakenteinen monitoimiaree-
na, jota myös Lumiareenaksi 
kutsutaan. Keväällä alueella 
toteutetaan myös iso infra-
hanke, jonka myötä parkki-
alueen kapasiteetti kaksin-
kertaistuu kuuteensataan 
paikkaan ja muuttaa alueen 
ilmeen täydellisesti. 

Hankkeiden takana on 
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
toimitusjohtaja Jorma Te-
rentjeff ja Pudasjärven kau-
punki. 

Iso-Syötteelle rakennetaan yli 10 miljoonan euron 
hotelli-, monitoimiareena- ja infrahankekokonaisuus

Nyt rakennettava hotelli on ensimmäinen rakennusvaihe. Terentjeff näyttää havainnekuvaa tulevien vuosien laajennuksista, jotka merkitty valkoisella. 

Perhe on paras tiimi, jonka kanssa olen saanut tehdä töitä, sanoi teollisuusneuvos Jor-
ma Terentjeff. Hänen lisäksi lehdistötilaisuudessa yrityksestä ja perheestä oli paikalla avio-
vaimo, varatoimitusjohtaja Tarja Terentjeff, poika, lumilautavalmentaja Mikko Terentjeff, 
Hiihtokeskus Iso-Syötteen aluejohtaja Jussi Kiiskilä, yrityksen hallituksen jäsen Heidi Te-
rentjeff-Jaurakkajärven aviopuoliso, pankkialalla työskentelevä Jukka Jaurakkajärvi ja Mi-
kon avopuoliso, yrityksen markkinointikoordinaattori Veinalotta Vesterinen. 

Lehdistötilaisuudessa oli maakunnallisten ja valtakunnallisten lehtien toimittajia. Myös Yle Oulu-radiossa oli asialla runsaasti ohjelma-aikaa. Kaupungin 
edustajina olivat kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja Pudasjärven Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Sari Turtiainen. 

Rakennustyöt  
käynnistyvät heti
Iso-Syötteen parhaalle pai-
kalle rinteiden välittömään 
läheisyyteen valmistuvan 
huoneistohotellin perustus-
ten rakentaminen aloitetaan 
tänä syksynä ja ensimmäi-
set vieraat toivotetaan ter-
vetulleiksi jo reilun vuoden 
päästä. Hotellin rakennutta-
jana toimivan Huoneistoho-
telli Kide Oy:n omistaja Jor-
ma Terentjeff kertoo kuokan 
iskevän maahan vielä tämän 
kuun aikana. 

–Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen tuloskehitys on ollut 
positiivinen jo usean vuoden 
ajan. Uusi hotelli lisää alu-
een majoituskapasiteettia ja 
sen myötä voimme palvella 

matkailijoita entistä parem-
min ympäri vuoden. Lisäksi 
uskomme hotellin lisäävän 
hiihtokeskuksen asiakas-
määrää merkittävästi, Te-
rentjeff iloitsi.

Hotellihanke on Suomes-
sa ainutlaatuinen. Rakentaja 
Lehto Group Oy tekee huo-
neet yksikköinä tehtaallaan 
Oulaisissa. Ne kuljetetaan 
Syötteelle valmiina ja asen-
nus paikan päällä käy nope-
asti. Näin rakennustyö voi-
daan tehdä rakentamiseen 
optimaalisissa olosuhteissa 
ja lisäksi pystytään poista-
maan rakentamisvaiheeseen 
liittyvien kosteusvaurioiden 
riski. Tällä rakennustaval-
la myös suojellaan ympäröi-
vää herkkää tunturiluontoa. 
Rakennusmateriaalina käy-
tetään puuta Pudasjärven 
hirsipääkaupungin teeman 
mukaisesti. 

– Iso-Syöte on erityi-
nen paikka koko perheel-
lemme ja työntekijöillem-
me. Hotellin suunnittelua 
on ohjannut suuri kunnioi-
tus ympäröivää luontoa ja 
kansallismaisemaa koh-
taan. Rakennuksesta tulee 
Suomen ensimmäisten jou-
kossa maalämmöllä toimi-
va hotelli. Sekä hotellin että 
monitoimiareenan suunnit-
telussa on otettu huomioon 
Iso-Syötteen upeat maisemat 
ja rakennukset ovat alusta 
asti suunniteltu sopimaan 
ympäristöönsä, Terentjeff 
kertoi. 

Myös hotellin konsepti 
on uudenlainen. Asiakkaat 
pääsevät varaamaan, mak-
samaan, tilaamaan lisäpal-
velut sekä kirjautumaan si-
sään ja ulos hotellista itse. 
Mobiililaitteissa toimiva jär-
jestelmä antaa jokaiselle vie-
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Iso-Syötteelle rakennetaan yli 10 miljoonan euron 
hotelli-, monitoimiareena- ja infrahankekokonaisuus

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen esitteli Pudasjärven matkailun puitesopimusta, joka pitää sisällään viiden seuraavan vuoden aikana lähes 50 miljoonan investoinnit. Nyt julkistettiin 
siitä noin 10 miljoonan osuus. Mahdollisesti jo ensi vuonna yrittäjät pystyvät julkistamaan seuraavia investointejaan, arveli Timonen. 

Hotelli-, monitoimiareena- ja infrahankekokonaisuus -rakennushankkeen lehdistötilai-
suus oli keskiviikkona 10.10. Oulussa, jossa Hiihtokeskus Iso-Syötteen toimitusjohtaja 
Jorma Terentjeff esitteli hotellihanketta tiedotusvälineille. Safaritalon yhteyteen rakennettava Lumiareena rinteiden puolelta.

Rakennusten sijoittuvat siten, että nyt jo olemassa olevan Safaritalon (keskellä) vasem-
malle puolen rakennetaan Kide hotelli ja sen yhteyteen oikealle puolelle Lumiareena. Ho-
telli on jo nyt sitoutunut vuokraamaan mm. Lumiareenan suurta kuntosalia. 

raalle mahdollisuuden lo-
mailla omien aikataulujensa 
ja mieltymystensä mukaan.  
Jokainen kuudestakymme-
nestä huoneesta on oma yk-
sikkönsä, josta löytyy kyl-
pyhuoneen lisäksi keittiö. 
Vaikka hotellin yhteydes-
sä toimii ravintola, voivat 
vieraat valmistaa ruokansa 
myös omissa keittiöissään.

– Hiihtokeskus on vii-
meisen kahdeksan vuo-
den aikana investoinut rin-
nealueisiin. Hotellin avulla 
pääsemme alueena voimak-
kaampaan kasvuun, joka 
mahdollistaa entistä isom-
mat investoinnit myös hiih-
tokeskuksen puolelle. Viime 
vuonna World Ski Award-
sissa saamamme Suomen 
parhaan hiihtokeskuksen 
palkinto rohkaisi meitä te-
kemään hotelli-investoinnin, 
Terentjeff kertoi.

Kaupunki satsaa  
matkailun  
kehittämiseen 
Pudasjärven kaupunki sat-
saa areenainvestoinnillaan 

Syötteen ja samalla koko Pu-
dasjärven matkailun kas-
vuun. Areenan ansiosta 
alueelle houkutellaan suu-
rempia ja monipuolisempia 
asiakasvirtoja ympärivuoti-
sesti. 

– Matkailu on Pudasjär-
velle tärkeä elinkeino; sen 
vaikutukset kunnan työlli-
syyteen ja talouteen ovat jo 
nyt huomattavat. Kunta ha-
luaa tukea yrittäjiä ja varmis-
taa uusille matkailuyrityk-
sille hedelmällisen pohjan 
aloittaa yritystoiminta. Täl-
lä hetkellä Syötteen alue kär-
sii hotellitasoisen majoi-
tuksen vähäisyyden lisäksi 
tapahtuma- ja sisäliikunta-
paikan puutteesta. Areena 
mahdollistaa ympärivuoti-
sen toiminnan ja eri kokoiset 
yritys- ja yleisötilaisuudet, 
kertoo Pudasjärven kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen.

 
Ilman uutta hotellia aree-

naa ei olisi tullut; myös inf-
rahanke edellytti muita 
investointeja. Lisämajoitus-
kapasiteetti tulee tarpeeseen, 
jotta areena saadaan mo-

nipuolisesti hyödynnettyä. 
Areenaan kuuluu yhteensä 
noin 1400 neliömetriä muun-
tautuvaa salitilaa, sekä kun-
to- ja vapaapainosali ryh-
mäliikuntatiloineen. Areena 
yhdistyy kaupungin omis-
tuksessa olevaan Safari-ta-
loon, jonka ravintolatilat 
laajenevat osittain areenan 
puolelle. 

Syötteen matkailu 
kasvussa
Pudasjärvellä tilastoituja yö-
pymisiä oli yhteensä 112 
435 vuonna 2017. Yöpyvistä 
matkailijoista 79 prosenttia 
oli kotimaisia. Kasvua vuo-
teen 2016 tuli +8,5 prosent-
tia. Ulkomaisista yöpyjistä 
lähes 90 prosenttia oli Eu-
roopasta, toiseksi suurin oli 
venäläisten osuus, ja seuraa-
vaksi suurin nopeasti kasva-
va Aasia.  

Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teellä kävi kaudella 2017-
2018 yli 50 000 laskettele-
vaa asiakasta. Hissinousuja 
tehtiin reilusti yli miljoona. 
Hiihtokeskuksen liikevaih-

to kasvoi edelliskauteen ver-
rattuna yli 10 prosenttia. 

Viime vuonna Syötteen 
kansallispuistossa tehtiin 
huima käyntimääräennätys, 
mutta tästä huolimatta alku-

vuoden 2018 luvut kertovat 
jälleen lähes neljänneksen 
kasvusta. Kansallispuiston 
käyntimäärä oli reilut 48 
000, jossa kasvua edellisvuo-
teen on 23 prosenttia. Vuo-

sien 2016-2017 vastaavalla 
vertailu ajanjaksolla käynti-
määrät nousivat 31 prosent-
tia.

Heimo Turunen
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Terveisiä Ounasjoelta
Kauan sitten edesmennyt 
opettajani opetti maantietoa 
aiheenaan Suomen joet, hän 
sanoi Ounasjoen kuuluvan 
Suomen isoihin jokiin ja se 
on hieno joki. Tuo toteamus 
jäi minun mieleen pysyvästi. 
Olen muistanut tuon aina ja 
miettinyt, että milloin minä 
kävisin sen laskemassa ve-
neellä. Monet vuodet olen 
kolunnut pohjoisen jokia nyt 
vihdoin menneenä kesänä 
Ounasjoen soutaminen tuli 
ajankohtaiseksi.

Aluksi soudin Hetasta 
halki Ounasjärven kovassa 
vastatuulessa aamulla kirk-
kaassa auringon paisteessa. 
Tuli ensimmäinen koski, jos-
ta Ounasjoki alkaa. Koski oli 
kapea ränni, jossa vesi oli ah-
tautunut hyvin kapeaan uo-
maan. Siitä laskin läpi. Muu-
taman kerran veneen pohja 
kolahti kiviin, mutta helpo-
tuksen huokaus, että vene 
kesti. Seuraavassa koskes-
sa oli kaksi vaihtoehtoa; toi-
nen virta päättyi louhikkoon 
toinen mahdottomaan pa-
jukkoon. Olin valinnut lou-
hikon tietämättä siitä alus-
sa. Kuivan kesän johdosta 
vettä oli vähän ja siitä alkoi 
veneen uittaminen ja vetä-
minen. Ounasjoen koskis-
sa olen kahlannut monta ki-
lometriä. Alkumatkalla oli 
hyvä kahlata, koska minulla 
on hyvät pitävät kumitossut. 
Tuli sivujoki ja joki muuttui 
hirveän liukkaaksi, keltais-
ta pitkää limaa ja iljettävää 
töhnävaahtoa. Hämmästyin 
kovasti muutoksesta. Sit-
ten muistin, että olin nähnyt 
tulomatkalla ison karjati-

lan ja arvelin sieltä muutok-
sen johtuneen. Voi surku, ei 
auttanut, oli vain kahlatta-
va. Pari kertaa horjahdin pa-
hasti, mutta kerran tuli niin 
nopea lähtö, että putosin is-
tualleni jokeen. Siinä liuk-
kaudessa ei pitänyt edes hy-
vät tossut. Välillä oli pitkiä 
suvantoja, rannat pelkkää 
pusikkoa. 

Välillä oli hienoa soutaa 
upeassa auringonpaistees-
sa. Tosin vastuksena oli hir-
veä määrä paarmoja, joiden 
jälkiä näkyi kaikkialla vie-
lä viikkojen kuluttua. Erää-
nä yönä olin teltassa ja juuri 
vaipumassa uneen, kun vie-
reen ajoi auto. Voi harmi, sii-
nä meni rauha. Autosta nou-
si kaksi naista, joille huusin: 
-Tulen siirtämään veneen, 
kun se on laskupaikan koh-
dalla. He vastasivat, että ei 
tarvitse siirtää, he menevät 
vain rannasta onkimaan. 
Kiinnitin huomion heidän 
varusteisiinsa. Oli virve-
li ja koho mato-onki. Näin-
kö täällä kalastetaan! Aloin 
jälleen nukkumaan. Kuulin 
kun he tulivat takaisin aa-
muyöllä. Olin noussut jo ku-
vaamaan upeaa varhaisaa-
mua. Kaveri vähän säpsähti, 
kun näki minut. Pahoitteli, 
että ei kait herättänyt. 

Ei, olin jo hereillä, koska 
on näin upea aamu, sanoin. 

Puhuttiin joesta. 
Mitä teette täällä joella? 

Tämähän on viemäri. 
Hän meni vähän hämil-

leen sanomisestani, mutta 
myönsi heti, että kyllä tuol-
la on yksi karjatila ja tulos on 
tämä. Kysyin, ettehän var-

maan tekään juo tuota vettä. 
Minä en ole uskaltanut, että 
en sairastuisi kesken mat-
kan. Hän sanoi samaa, että ei 
sitä juoda. 

Hänellä oli samat kala-
vehkeet kuin mennessä; vir-
veli ja koho mato-onki. Sa-
noin, että asiahan ei minulle 
kuulu, mutta miten te uskal-
latte noilla vehkeillä kalas-
taa? Eikö naapurit käräytä 
teitä. Hän kertoi, että täällä 
suurelta osin kotitarvekalas-
tuksesta tapahtuu näin. 

-Eikö vahdit käräytä, ky-
syin! 

-Eipä noita ole näkynyt, 
tuli vastaus hitaasti painot-
taen. 

-Eikö koskaan?
-Ei koskaan, jos ei mato-

ongella ota paistinkalaa, niin 
millä sitten. Se on varmin su-
vannoilla. Hauki on valloit-
tanut suvannot, siellä ei ole 
enää harjusta eikä taimenta. 

Minä jatkoin laskua alas. 
Hän ajoi moottorilla ylös, 

kun tuntee joen joka syvän-
teet.

Olin tulilla eräällä laavul-
la, johon tuli vanhus joelta 
uistelemasta. Huusi rannas-
ta tullessa, otanko haukia. 

-Kiitos en, en syö millään 
sitä kalaa. Kerroin mistä olen 
kotoisin. 

Siinä kalastuksesta pu-
huessa hänkin kertoi, että 
hauki on valloittanut joen 
suvannot eikä siellä voi ka-
lastaa kuin veneellä, koska 
pajukkoa on niin valtavasti. 
Samat sanat hän sanoi har-
juksesta ja taimenesta, että 
niitä on vain koskipaikoilla. 
Kysyin mitä meinaat tehdä 
hauille. 

-Kissalle ja loput puitten 
oksille, jospa linnut syövät. 

Kerroin, että mielestäni 
tämä Ounasjoki on turhake. 
Hänkin myönsi niin olevan. 
Vettä ei voi juoda, hauki on 
valloittanut joen ja vain joku 
harva ulkopuolinen, niin 
kuin minä, kulkee jokea. Yh-

Ounasjokea veneellä soutanut Eino Visaheimo osallistui 
syyskuun alussa Hirvaskoskella Sotkajärven Vedon 24h 
kävelyyn ja käveli vuorokauden aikana 90 kilometriä.

Kapeitten Ounas-ja Perilänjärvien jälkeen tullaan Ounas-
joen alkuun. Joen leveys lähtöpisteessä on tällainen. Ku-
vassa vasemmalta laskee Ounasjoen lähtöpisteeseen ve-
tensä myös pohjoisen suunnasta tuleva Vaikkojoki. Rannat 
ovat rehevät; pajujen ja koivujen runsasta ryöppyä. Kuva: 
GREBLEKKI, https://greblekki.wordpress.com/

teenvetona tuli mieleen, jos 
meillä Iijoella noin kalastet-
taisiin, niin naapurit soit-
taisivat heti viranomaisille. 
Vahdit pääsisivät otsikoihin, 
paikallislehdet kirjoittaisi-
vat: niin ja niin monta luva-
tonta kalastajaa on sakotettu. 
Nämä kateelliset eivät itse 
kalasta tai eivät pysty kalas-
tamaan. Silti puuttuvat tois-
ten kalastukseen ja kysymys 
kuuluu samoin Ounasjoel-
la. Keneltä se on pois. Se on 
pois hauelta, joka on valloit-
tanut joen. Mitä kansantalo-
udellista tuhlausta on koski-
en suojelulailla, kun joesta ei 
ole mitään hyötyä. Voi tätä 

suojelun tyhmyyttä, kun joki 
on alhaalta monella voima-
laitoksella tukittu, kuten Iijo-
ki. En ole maatalouden vas-
tustaja, mutta yksi karjatila 
esimerkiksi saa joen pilaan-
tumaan. Kaikenlainen karja-
talous pitäisi lopettaa siellä, 
missä vesistöt valuvat jo-
keen, mikäli eivät saa pääs-
töjään järjestykseen. 

Tällaiset terveiset Ounas-
joelta veneellä seikkaillessa.

Eino Visaheimo

Talouden kiivain kasvu on ohitettu
 – politiikka testaa sijoittajan sietokykyä  
Suomen talous on kasva-
nut kiivaasti pari viime 
vuotta. LähiTapiola Poh-
joisen sijoitustilaisuudes-
sa Oulussa tiistaina 9.10. 
vieraillut LähiTapiolan 
pääekonomisti Jari Järvi-
nen sanoo maailmantalo-
uden hidastuvan kasvun 
ja ennalta-arvaamattomi-
en poliittisten päätösten 
heijastuvan myös Suo-
men talouteen. 

Suomen talouskasvu 
on ollut jopa yllättävän 
vahvaa pari viime vuot-
ta. Finanssikriisin kym-
menen vuotta kestänyt 
pitkä varjo on ohitettu 
vasta tänä vuonna, kun 
talouskasvu on jatku-
nut kiivaana myös alku-
vuonna.  

Suomalaiselle sijoit-
tajalle sijoitusympäristö 
on ollut suotuisa. Ennä-
tysmatala korkotaso on 
tukenut riskisimpiä si-
joituskohteita. Etenkin 

Pala suomalaisten historiaa, 
lypsäjä työssään.
Oli, niitä aikoja!
Lämmin maito ja sokeripala,
muistoja nuoruudesta.
Silloin paistoi aina aurinko.
Aionakin muistoissa.

Kari ja Hilkka

Lypsäjä

osakesijoittajat ovat voi-
neet olla tyytyväisiä, Hel-
singin pörssin kehitys on 
ollut yksi maailman par-
haista.  

LähiTapiolan pääekono-
misti Jari Järvinen neuvoo 
sijoittajaa ottamaan rau-
hallisesti. Maailmalla ta-
louskasvun hidastuminen, 
kiristyvä korkopolitiik-
ka, Yhdysvaltain ja Kiinan 
kauppasota, Britannian 
EU-ero ovat tekijöitä, jot-
ka väistämättä heijastuvat 
myös Suomen talouteen ja 
vaikuttavat yritysten liike-
toimintaan.   

-Talouden ja sijoitus-
markkinoiden toimintaym-
päristö on muuttumassa 
astetta haastavammaksi. 
Brexitin ja Trumpin valin-
nan myötä radikaali po-
pulismi on nousussa, mikä 
kasvattaa kauppapoliitti-
sia jännitteitä. Tuontitullit 
ja muut kaupan esteet voi-
vat hidastaa maailmanta-

louden kasvua ja kiihdyt-
tää inflaatiota tilanteessa, 
jossa suhdannehuippu on 
ohitettu. Yhdysvaltain kes-
kuspankki jatkaa koron-
nostoja, mutta ehtiikö EKP 
nostamaan ohjauskorkoa 
ennen seuraavaa matala-
suhdannetta. Mitkä ovat 
sijoittajan vaihtoehdot täs-
sä tilanteessa, LähiTapio-
lan pääekonomisti Jari Jär-
vinen sanoo. 

Sijoittajalle keskeistä 
on pysyä sijoitussuunni-
telmassa ja hajauttaa sijoi-
tuksensa mahdollisimman 
laaja-alaisesti. Se merkit-
see, että sijoituksia on syy-
tä tehdä tasaisin väliajoin 
ja eri sijoituslajeja on syytä 
olla useita. Näin riskiä voi 

pienentää tinkimättä tuo-
toista. Sijoittajan on syytä 
olla myös pitkäjänteinen.  

- LähiTapiolassa kaik-
kien asiakkaiden varat si-
joitetaan kohteisiin, joi-
hin LähiTapiola sijoittaa 
myös itse, ja myös pien-
sijoittajat saavat suu-
ren sijoittajan edut. Kun 
niin pienet kuin suuret-
kin asiakkaat hyötyvät 
LähiTapiolan pitkästä si-
joituskokemuksesta ja 
syvällisestä osaamises-
ta, voivat kaikki nukkua 
yönsä rauhassa, korostaa 
LähiTapiola Pohjoisen 
toimitusjohtaja Veli Raja-
kangas.

LähiTapiola tiedotus 
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Onnistunut retki Hossan kansallispuistoon
Pudasjärven eläkeliiton yh-
distys, suoritti tiistaina 2.10. 
syksyisen ruskaretken Hos-
san kansallispuistoon. Mat-
kaan lähdettiin linja-au-
to asemalta, josta Honkasen 
liikenteen linja auton keu-
la suunnattiin kohti Taival-
kosken Jokijärveä Kalle Pää-
talon synnyinseutuja. Sen 
kautta on lyhyin ja nopein 
reitti Hossan vaihteleviin 
upeisiin ja erilaisiin maise-
miin!

Suoritettiin ensimmäi-

senä nimenhuuto ja tarkis-
tettiin, että kaikki 48 henki-
löä olivat ehtineet mukaan! 
Muutama henkilö poimittiin 
vielä mukaan matkan varrel-
ta. Matkallelähtijöitä olisi ol-
lut vielä enemmänkin. 

Hieman huolestutti kovin 
sateiselta ja pilviseltä vaikut-
tava sää, minkälainenhan 
ilma olisi perillä. Monet oli-
vat käyneet tutkimassa alu-
een sääennusteitakin ja ker-
toivat iltapäivän olevan 
sateetonta luontoretken ai-

kana. 
Taivalkoskelta käännyt-

tiin kohti Kallioniemeä, hie-
noisen sateen saattelema-
na. Jokijärven ja Tyrämäen 
alueen todettiin olevan hy-
vin vesistörikasta ja maas-
toltaan vaihtelevaa seutua. 
Siellä näytti olevan myös 
uusia omakotitaloja, kaup-
pa ja koulukin toiminnassa, 
joten kylillä lienee asumassa 
myös nuoria pareja. Onhan 
Kalle Päätalo tehnyt kirjoil-
laan seutua tunnetuksi. Alu-

eella on kehitetty myös voi-
makkaasti vesistöretkeilyä ja 
matkailuun liittyviä toimin-
toja, myös vireä kyläyhdis-
tys toimii!

Matkamme jatkui viitos-
tiellä kohti kansallispuis-
toa ja sen luontokeskusta. 
Perillä saimme ystävälli-
sen vastanoton ja totesimme 
olevamme tervetulleita. Tu-
loamme oli jo odotettu ja sii-
hen valmistauduttu.

Jakaannuimme kahteen 
ryhmään. Toinen jäi lounaal-
le ja toinen ryhmä meni kat-
somaan sekä kuuntelemaan 
alueelta valmistettua esitel-
mää ja videota. Niissä ker-
rottiin Hossan pitkästä his-
toriasta ja asumisvaiheesta. 
Alueelta on löydetty tuhan-

sien vuosien takaisia kallio-
maalauksia, jotka kertovat 
perinteikkäästä metsästys- 
ja kalastushistoriasta. Myös 
shamanistista toimintaa on 
esiintynyt. Asumistoimin-
ta lienee alun perin keskitty-
nyt metsästys- ja kalastustoi-
mintaan. Myös savotointia 
on ollut myöhemmällä ajal-
la! Nykypäivän trendinä, 
alueen erikoisuudesta joh-
tuen, on matkailutoiminnan 
edelleen kehittäminen.

Näiden toimenpiteiden 
jälkeen osa porukasta läh-
ti kiertämään upeaa vesistö-
jen ja hiekkaharjujen reitittä-
mää luontopolkua. Reitistö 
on monipuolinen ja hyvin 
hoidettu. Sitä myös kehitet-
tään ja ylläpidetään. Myös 

liikuntaesteisille löytyy so-
pivia reittejä!

Luontoretkeltä paluun 
jälkeen oli tarjolla vielä pul-
lakahvit, jotka nautittiin hy-
vän ja myönteisen mielialan 
vallitessa. Päivän antiin tun-
nuttiin olevan tyytyväisiä 
myös heidän osalta, jotka 
olivat jääneet luontokeskuk-
selle hankkimaan vaikka-
pa matkamuistoja. Todettiin 
retken päiväohjelman osal-
ta onnistuneen hyvin. Myös 
sade hellitti hetkeksi, vaikka 
oli pilvistä. Hiljaisen sateen 
alkaessa auton keula kään-
nettiin kotimatkalle kohti 
Pudasjärveä.

Eläkeliiton retkeläiset

Osa porukasta kiersi upeaa vesistöjen ja hiekkaharjujen reitittämää luontopolkua.Luontopolku on monipuolinen ja hyvin hoidettu.

Lukion ilmailuun liittyvää 
kurssitarjontaa vahvistetaan
Kaupunginhallitus kokous-
ti tiistaina 9.10. 

Hallitus on aikaisemmil-
la päätöksillään täydentä-
nyt Pudasjärven lukiossa 
elokuussa 2016 käyttöön 
otettua opetussuunnitel-
maa ilmailupainotteisilla 
kursseilla. Opetussuunni-
telman täydennyksen myö-
tä lukiossa käynnistettiin il-
mailulinja, joka edellisessä 
yhteishaussa on osoittautu-
nut huomattavan suosituk-
si. Ilmailulinjan opintoja tu-
kevien kurssien määrää on 
syytä lisätä lukion opetus-
suunnitelmaan edesautta-
maan ilmailupainotteisten 
opintojen suorittamista ja 
lukion ilmailuun liittyvän 
kurssitarjonnan vahvista-
mista. Kurssit ovat Pudas-
järven lukion soveltavia 
kursseja, jotka on kehitetty 
niin ilmailulinjan kuin koko 
lukion opiskelijoiden opin-
tomahdollisuuksien kehit-
tymiseksi. Kaikkia kursseja 
ei ole tarkoitus järjestää jo-
kaisena vuotena erikseen, 
vaan niiden käynnistymi-
seen edellytetään vähin-
tään 10 opiskelijan ryhmää. 
Hyväksyttiin lukio-opetuk-
sen opetussuunnitelma täy-
dennettäväksi ilmailupai-
notteisilla kursseilla rehtori 

Kuntalaisten toiveita ky-
syttiin markkinoilla 

Hyvinvointivaliokunta 
jalkautui kansalaisten pa-
riin Pudasjärven markki-
noilla heinäkuussa. Kau-
pungin esittelypisteessä 
kahden päivän ajan päi-
vystäneet valiokunnan jä-
senet ja opetus- ja sivis-
tysjohtaja halusivat saada 
suoraa palautetta ja ottaa 
vastaan kuntalaisten toi-
veita palveluiden kehittä-
miseksi. 

Kyselyllä haluttiin ke-
rätä tietoa asioista, joiden 
avulla kaupungin asukkai-
den hyvinvointia voitaisiin 
edistää. Eniten kohennus-
ta toivottiin palveluihin 
sivukylille, jonne vastaa-
jat halusivat myös teitten 
kunnostusta ja joukkolii-
kennettä. Monet vastaa-
jat toivoivat lisää liikun-
tapaikkoja ja –palveluita, 
enemmän työpaikkoja ja 
parempia vanhuspalve-
luita. Kaikkiaan kyselyssä 
saatiin kymmeniä eri kehi-
tysehdotuksia kaupungin 
palveluiden kehittämisek-
si. Toisaalta kymmenkunta 
vastaajaa ilmoitti olevansa 

tyytyväinen nykyisiin pal-
veluihin.

Kyselyssä kerättiin 
myös tietoa koulukiusaa-
misesta, jonka ehkäisemi-
seen valiokunta on kiinnit-
tänyt huomiota kuluvan 
vuoden aikana. Vastaajilta 
saatiin lukuisia ehdotuk-
sia sopivista luennoitsijoi-
ta koulukiusaamisen eh-
käisemisestä. Moni ilmaisi 
myös kiinnostuksensa ker-
tomaan omista kokemuk-
sistaan koulukiusaamises-
ta.

Hyvinvointivaliokunta 
on ottanut kiitollisena vas-
taan kuntalaisilta saaman-
sa palautteen ja ottaa kyse-
lyn vastaukset huomioon 
omassa työssään kaupun-
gin toimintaa ja palvelui-
ta kehitettäessä. Valiokun-
nan erityinen työryhmä, 
jonka tehtävänä on suun-
nitella jatkotoimia koulu-
kiusaamisen ehkäisyyn 
yhdessä Kivapuhe-hank-
keen kanssa, sai myös ky-
selystä hyviä vinkkejä ja 
työkaluja toimintaansa. 

Pasi Kemppainen 

Kuntalaisten 
toiveita kysyttiin 

markkinoillaMikko Lumpeen esityksen 
mukaisesti.

Iijoki-sopimus
Päätettiin hyväksyä IIJOKI-
sopimus 2019-2023 ja sitou-
tua rahoittamaan sopimuk-
sen mukaisia toimenpiteitä 
varaamalla 9 500 euron/v 
rahoitusosuus vuosille 
2019-2023, yhteensä 47 500 
euroa. Sopimuksen osa-
puolia ovat: PVO-Vesi-
voima Oy, Metsähallitus, 
Turvetuottajat (Vapo Oy 
ja Turveruukki Oy), MTK 
Pohjois-Suomi, Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus 
sekä IIjoen vesistöalueen 
kunnat: Ii, Kuusamo, Oulu, 
Pudasjärvi ja Taivalkoski. 
Osapuolet sitoutuvat sovi-
tun toiminnan kehittämi-
seen ja rahoittamaan Iijoki-
sopimuksessa mainittuja 
toimenpiteitä vuotuisen ra-
hoituksen mukaisesti. Neu-
vottelukunnan yhteiseksi 
missioksi on noussut Iijo-
en vesistön arvon nosta-
minen. Neuvottelukunta 
on yksimielinen siitä, että 
vaelluskalojen palauttami-
nen ja veden laadun paran-
tamiseen tähtäävät toimen-
piteet luovat pohjan Iijoen 
arvon ja vetovoiman nos-
tamiselle, elinkeinoelämän 

piristymiselle sekä virkis-
tyskäytölle ja asumisviih-
tyvyydelle.

Kunniamerkki- 
työryhmä
Tasavallan President-
ti antaa vuosittain itse-
näisyyspäivänä 6.12. kun-
niamerkkejä kotimaisille 
siviilihenkilöille. Aluehal-
lintovirasto tekee ehdo-
tuksia myönnettävistä 
kunniamerkeistä valtiova-
rainministeriölle, sisämi-
nisteriölle, sosiaali- ja ter-
veysministeriölle, maa- ja 
metsätalousministeriöl-
le sekä opetus- ja kulttuu-
riministeriölle. Kunnan-
hallituksia on pyydetty 
kokoamaan virka- ja luot-
tamushenkilöitä koske-
vat kunniamerkkiehdo-
tukset hallinnonaloittain 
ryhmiteltyinä. Nyt ni-
metyn kunniamerkki-
työryhmän tehtävänä on 
valmistella kunnan esi-
tyksiä itsenäisyyspäivä-
nä myönnettävien kun-
niamerkkien hakemiseen. 
Työryhmän työskentelyä 
koordinoi hallintojohtaja 
Seija Turpeinen ja sihteeri-
nä toimii Mirja Moilanen. 
Kaupungin luottamushen-

kilöedustajiksi nimettiin 
Mari Kälkäjä ja Eija Ikonen. 
Kaupunginhallitus pyy-
tää Oulunkaaren kuntayh-
tymää, Pudasjärven seu-
rakuntaa ja Pudasjärven 
yrittäjiä nimeämään oman 
edustajansa työryhmään. 
Muilta Pudasjärven yhdis-
tystoimijoilta työryhmä tu-
lee pyytämään esityksiä 
kunniamerkkien saajiksi.

Tulovero- ja  
kiinteistö- 
veroprosentti
Käytiin alustava linjaus-
keskustelu vuoden 2019 
tuloveroprosentista ja 
kiinteistöveroprosentista 
valmistelun pohjaksi. Kau-
punginhallitus linjasi, että 
veroprosenttien valmis-
telua jatketaan nykyisten 
prosenttien mukaisena ja 
aloitetaan toiminnan kehit-
tämisohjelman päivityksen 
valmistelu. Merkittiin tie-
toon saatetuksi talousarvi-
on 2019 ja taloussuunnitel-
man 2010-2021 valmistelun 
tilanne. Hallitus on koko-
uksessaan 26.6.2018 päät-
tänyt raamin jakamisesta 
toiminta-alueille sekä ta-
lousarvion ja taloussuunni-
telman laadintaohjeista. RR
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Sotkajärven Vedolla 50-vuotisjuhlakävely 

Sotkajärven Vedon 50-vuo-
tisjuhlavuoden Ruska-
tonni-kävely toteutettiin 
viikonloppuna 6.-7.10. Hir-
vaskosken maastossa. Mat-
kan pituuden ja kävelyajan-
kohdan saattoi itse valita. 

Kävelyn päätteeksi sunnun-
taina oli Hirvaskosken kou-
lun pihalla erilaisia toimin-
tapisteitä kaiken ikäisille. 
Soppatykistä oli tarjolla lo-
hikeittoa sekä juhlakahvit. 

Kävelijöitä oli yhteen-

sä 50, iältään 3-81 -vuotiai-
ta. Kilometrejä kertyi 964,4 
eli päästiin lähelle tonnin ta-
voitetta. 50 kilometrin mat-
kan käveli yhdeksän henki-
löä.  HT

Yleisöäkin oli mukavasti mukana sunnuntaina iltapäivällä. Kuvat Mirja Laakkonen.

Munkinpaistoa aamutuimaan. Leipureina Marjatta Nikula, Eeva Törrö, Maire Holmström, 
Elsa Mäntykenttä ja Pirjo Leino. 

Keijo Jokikokko, yksi 50 kilometriä kävelleistä, vastaanot-
tamassa kynttiläänsä SoVe:n puheenjohtaja Mari Laakko-
selta. 

Juhlakävely aloitettiin lauantaina iltapäivällä. Illalla satoi, joten kävelyä jatkettiin sunnun-
taina aamulla ja yhdeksän henkilöä suoritti 50 kilometrin matkan. 

Pudasjärven kaupunginta-
lolla maanantaina 15.10. jär-
jestettävässä Villiruuan saa-
tavuuden kehittäminen 
Koillismaalla -hanketilai-
suudessa on mukana myös 
ProAgria Oulun ja maa- ja 
kotitalousnaisten Biotalous-
Leader -hanke.

Tilaisuudessa kuullaan 
esimerkiksi poimijakoulu-
tuksista sekä kaupallisen 
keruun mahdollisuuksis-
ta Pudasjärven kaupungin 
ja Yhteismetsän mailla. Ou-
lun Seudun BiotalousLeader 
-kiertue esittelee tilaisuudes-
sa luomukeruutuotantoa ja 
kuivuriyhteistyötä. ProAg-
ria Oulun ja maa- ja kotita-
lousnaisten BiotalousLeader 
-hanke on järjestänyt aiem-
min Pudasjärvellä monia ti-
laisuuksia liittyen luonnon 
keruutuotetoimintaan.

Aiheena on ollut mm. 
luonnonyrttien keruun apu-
laitteet ja koneellistaminen 
sekä erikokoisten kuivurei-

Villiruuan saatavuuden kehittämistä Koillismaalla
den rakentaminen. Yhteis-
työssä ovat olleet myös pai-
kalliset yrittäjät kuten 
LAromit Oy, Koillispaja Oy, 
hakelämpö- ja metsätoimijat, 
kerääjät sekä laiteasiantunti-
jana mm. Peskin palvelut 
Oy. Toiminnan tavoitteena 
on ollut keruutuotetoimin-
nan volyymin nosto sekä 
tuotteiden mahdollisimman 
korkea jalostusaste paikalli-
sia lähiyrityksiä hyödyntä-
en.   

Kehitettävää on edelleen-
kin metsätalouden sivuvir-
tojen hyödyntämisessä luon-
nontuotealalla esimerkkinä 
koivun lehdet tai havuneu-
laset lääkkeisiin, kosme-
tiikkaan, viherjauheiksi tai 
teeaineksiksi

Biotalouden keskeinen 
tavoite on saada paikallisil-
le vihreän kasvun tuotteille 
mahdollisimman korkea ar-
von lisä. Pelkkä raaka-aine 
on halvin, jolle paikallisel-
la jalostuksella voidaan tuo-

da lisäarvoa Oulun Seudun 
BiotalousLeaderin, Maas-
ta markkinoille ja muiden 
hankkeiden yhteistyössä 
on piakkoin valmistumas-
sa ohjeaineistoa luomuke-
ruutoimintaan ja luomuke-
ruualueisiin liittyen. Eviran 
ohjeistus aiheesta on uudis-
tunut vastikään. Hankkei-
siin liittyen on tehty myös 
kysely ostajien kiinnostuk-
sesta luomukeruutuotteisiin.  

Vaikka itse tietäisimme-
kin, että omasta metsästä 
kerätyt marjat ja sienet oli-
sivat vastaavia kuin luomu-
raaka-aineet, se ei vielä rii-
tä siihen, että jalostettu tuote 
saataisiin luomunimikkeel-
lä markkinoille. Luomu eli 
luonnonmukainen tuotanto 
tarkoittaa tarkastustoimin-
nan piiriin kuuluvaa kritee-
rien mukaista tuotantotapaa, 
josta löytyvät myös doku-
mentit. Keruutuotteet, eli 
luonnonvaraisesti kasvavat 
marjat, sienet ja yrtit voivat 

olla luomulaatuisia silloin, 
kun ne on kerätty valvon-
taan liitetyltä keruualueel-
ta ja myös ketjun loppupään 
toimijat ovat liittyneet luo-
muvalvonnan piiriin. 

Keruualueita voidaan 
liittää luomuvalvontaan il-
moittamalla alueelliselle 
ELY-keskukselle. Keruualu-
een voi ilmoittaa luomuval-
vontaan myös maanomista-
ja itse. Mikäli haluaa välttyä 
byrokratialta, esimerkiksi 
paikallinen jalostaja voi niin 
sovittaessa hoitaa paperi-
työt maanomistajan puoles-
ta. Pudasjärvellä LAromit 
Oy on antanut myös tällais-
ta palvelua.

Keruualueelta voidaan 
kerätä siellä luonnonvarai-
sesti kasvavia kasveja ja nii-
den osia kuitenkin siten, että 
niiden säilyminen alueella ei 
vaarannu. Luomussa on ra-
joituksia esimerkiksi kemi-
allisten lannoitteiden ja tor-
junta-aineiden suhteen, joita 

käytettäessä voidaan luomu-
keruualueelta rajata tällaiset 
alueet pois.

Keruutuotteiden saata-
vuudelle aiheuttaa haastei-
ta esimerkiksi pula kerääjis-
tä ja keruutuotteiden lyhyt 
sesonki, jolloin keruu tulisi 
tehdä. Tämän lisäksi esimer-
kiksi marjasadot vaihtelevat 
vuosittain, joten mitä enem-
män luomukeruualaa on, 

sitä varmemmin pystytään 
vastaamaan yritysten raaka-
aineen tarpeeseen.

Taimi Mahosenaho ja 
Mervi Tiermas

Tapahtumaan  
ilmoittautumiset  
sonja.harkonen@pudasjarvi.
fi tai 040 1866 965.

Kuusenkerkkä on monipuolinen luonnon raaka-aine. 
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pu-
dastorin kautta. (Asuntojen ja 
rakennusten vuokraus ei ole 
myymistä/ostamista/lahjoittamis-
ta, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön 
myynti/ostoilmoitus on maksul-
linen, 22 € sis. alv:n) Pudastori 
on  tarkoitettu yksityisille henki-
löille ja on ilmainen. Muistathan 
laittaa yhteydenottoa varten puh. 
numerosi tai osoitteen. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai pa-
perille selkeästi kirjoitettuna 
osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 
Pudasjärvi. 

PUDASTORI
MYYDÄÄN

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

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

KUKKAKAUPPOJA JA HAUTAUSTOIMISTOJA

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

Meiltä:

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

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

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Palveluhakemisto

PANKKI- JA 
LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua. 

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

METALLIROMUN KERÄYS

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

NUOHOUSPALVELUT

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Luotettavasti
isännöintiä ja 

kiinteistövälitystä.

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

VUOKRATTAVANA

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. 

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

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
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

MYYDÄÄN 2h+k 
3 krs, 58,5 m2, 

keskustassa. Hyväkuntoinen, 
kalustettuna, vähän asuttu, 

kylpyhuone remontoitu, 
heti vapaa. 

P. 0400 944 615.

Emmaljunga lastenvaunut, 
musta-harmaa, hyväkunt. 100 
€, babysitteri 10 €, syöttötuoli 
lakattu 15 €, vatsalihaspenkki 
20 €. P. 040 912 7016. 

4 kpl levypyöriä Opel 4 kiinni-
tyspulttia, reikäpiiri 100, vanne-
koko 14”. Lisäksi 2 kpl 185/70 
14 nastarenkaita. Koko paketti 
yhteishintaan 60 €. P. 044 582 
2015.

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN
4H+keittiö 99 m2 

ydinkeskustassa 100 m S-markettiin 
50 m apteekkiin. 2 kerros. Vapaa 1.11.2018. 

Vuokra 890 € kk, myyntihinta 45 000 €.
P. 040 809 2120.

Vuokrataan saunallinen kaksio Kurenalustan keskustasta toisesta 
kerroksesta. Ei lemmikkieläimiä. Tiedustelut p. 040 647 2268 (ar-
kisin klo 9-11) sekä 045 357 4399.

ILMOITA ILMAISEKSI!
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Taksi Piipponen Oy

Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
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
Wirtapiiri Sarakylän koululla ma 15.10. klo 10.30. Kutsuvieraana diakoni Marko 
Väyrynen.
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.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Säkkisellä to 18.10. klo 18.

Oulun seudun ulosottovirasto
MYYDÄÄN PUDASJÄRVELLÄ SIJAITSEVA 
RANTAKIINTEISTÖ RAKENNUKSINEEN

Kohde on ulosmitattu ja myydään internet-huutokaupalla 
huutokaupat.com -sivustolla ajalla 12.10. - 25.10.2018.
Kohdenumero 1054737: Pudasjärven kunnassa sijaitseva Vitik-
ko -niminen tila RN:o 38:18 (615-408-38-18). Tilan pinta-ala on 
2,6300 ha ja se sijaitsee Iso Kuopusjärven rannalla. Tilalla on 
alunperin 1920-1930-luvulla rakennettu noin 70 m2:n suuruinen 
hirsirunkoinen lautaverhoiltu päärakennus sekä talousrakennuk-
sia. Tilalla on 2015 asennettu aurinkopaneelijärjestelmä sekä 
2015 rakennettu jätevesien puhdistusjärjestelmä. Tilalla oleva 
sähköliittymä myydään tilan mukana.
Esittely: kohteella keskiviikkona 17.10.2018 klo 10.00-10.30
Tarkemmat tiedot ja esitteet: Kihlakunnanulosottomies 
Ritva Honkanen, puh. 029 562 8425 tai internet www.oikeus.fi.
Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

Pudasjärven Seulan 
vesiosuuskunnan 

VUOSIKOKOUS 
la 20.10.2018 Juurikassa klo 15.00. 

Käsiteltävät asiat: Tilinpäätös, liittyminen 
Hetejärven vesiosuuskuntaan sekä muut asiat

Vesimittarin lukema ilmoitettava 
tekstiviestillä numeroon 050 359 7284.

Pudasjärven Invalidit ry:n
SYYSKOKOUS

TERVETULOA!

Palvelukeskuksessa, Kauppatie 25 
pe 26.10.2018 klo 14.00.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen kerhopäivä, jossa mukana 

Invalidiliiton järjestöasiantuntija Sanna Saarimaa.
Kahvitarjoilu, arpajaiset.

Artic-Freetec Oy toimintaa rinne,
latukoneiden ja hiihtokeskus kaluston kanssa 

jo vuodesta 1986 alkaen.

ETSII RINNEKONEEN KULJETTAJAA 
TOIMIMAAN TALVI TALVIKAUSINA 
2018-2023 SYÖTTEEN RINTEILLÄ.

Etsimme henkilöä joka sitoutuu toimintaan ja 
on valmis työskentelemään eri vuorokauden aikoina ja 

myös viikonloppuisin.

Tarjoamme hyvän kaluston ja koulutuksen tehtävään. 
Aikaisempi kokemus rinnekoneista tai 

aumauskoneista katsotaan eduksi.

Joko puhelimella Ollila Pete 0400 690 872 tai 
sähköpostilla p.ollila@artic-freetec.com

Artic-Freetec Oy

la 10.11. Käylän Korpihoville Kuusamoon. 
Tanssimatka

Lähtö klo 18.30 S-market linja-autopysäkki. 
Matkan hinta 35 € sis. kyyti ja tanssilippu.

Järjestää: Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat

Afrikan tähti & Armi Tenkula

Yhteensattumista johtuen Saarenkylän 3.11. 
tanssiretkeä on siirretty viikolla ja paikkakin muuttuu. 

Ilmoittautumiset: (miel. tekstiviesti) 
Sointu Veivo 040 758 4183, Heimo Turunen 
0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi

Vanhusten viikolla iloa ja taidetta
Vanhustyön keskusliiton 
käynnistämät Vanhusten-
päivä ja -viikko ovat maas-
samme pisimpään juh-
littuja valtakunnallisia 
teematapahtumia. Vanhus-
tenpäivää on vietetty jo 64 
vuotta aina  lokakuun en-
simmäisenä sunnuntaina. 
Sitä seuraava viikko on Van-
hustenviikko.

Tänä vuonna Vanhusten-
viikon suojelijana toimii ta-
savallan presidentti Sauli 
Niinistö.

Tämän vuoden viikon 
teemana on ”Iloa toimeliai-
suudesta”.

Pudasjärvi otti isoilla as-
kelilla osaa Vanhusten viik-
koon. Yhteistyössä Pudasjär-
ven kaupunki, Pudasjärven 
seurakunta, Oulunkaari, 
Vanhus- ja vammaisneuvos-
to sekä Iijokiseutu järjestivät 
maanantaina teemaan liitty-
vän tapahtuman seurakun-
takeskuksessa. Päivä alkoi 
kirkkoherra Timo Liikasen 
pitämällä hartaushetkel-
lä, jonka jälkeen kaupungin 
tervehdyksen toi valtuus-
ton puheenjohtaja Mari Käl-
käjä. Ohjemaan liittyi myös 
Lakarin koulun 5. luokkalai-
sia, eri alojen esittelijöitä, yh-
teislaulua Marko Väyrysen 
vetämänä sekä yllätysohjel-
mana Oulunkaaren päivä-
toiminnan ikäihmisten esit-
tämä muotinäytös joka sai 
nauruhermot irtoamaan. Vä-

lillä taukojumpattiin Sampo 
Laakkosen ohjaamana. En-
nen kotiin lähtöä järjestäjät 
tarjosivat vielä päätöskahvit.

Keskiviikkona seurakun-
tatalolla oli Vanhustenvii-
kon viikkomessu joka oli 
suunnattu eri hoivahoitoyk-
siköitten asukkaille sekä 
Ruskapirtin asiakkaille. Ta-
pahtuma keräsi melkein täy-
den salillisen sanan kuulijoi-
ta ja heidän omaisiaan sekä 
muita avustajia. Viikkomes-
sun tapahtumasta vastasi-
vat vs. seurakuntapastori 
Ari Kokkonen, vt. kappalai-
nen Valtteri Laitila, diakoni 
Marko Väyrynen sekä sosio-
nomi-diakoniopiskelija An-
niina Ervasti. Kanttori Jukka 

Keskiviikon päiväkahvitilaisuuden emäntinä toimivat Anja Jussila, Ulla Salmela ja LC Hilimat.

Jaakkola, seurakuntamestari 
Pentti Riekki sekä eri vierai-
lijayksiköiden henkilökunta 
toimivat muissa tehtävissä. 
Keskiviikkopäivän tapahtu-
ma päättyi niin ikään päivä-
kahvitilaisuuteen, jonka tar-
joilut oli valmistanut Ulla 
Salmela ja apukäsinä toimi 
Anja Jussila. Tarjoiluavusta-
jina toimivat Hilimat.

Kuten Vanhustyön kes-
kusliiton puheenjohtaja 
Hannakaisa Heikkinen sanoi 
Vanhustenpäivän juhlapu-
heessaan, ”Me olemme ole-
massa muita ihmisiä varten 
ja tulemme näkyviksi mui-
den ihmisten kautta”. 

Terttu Salmi

Maanantain 8.10. tilaisuudessa oli seurakuntakodilla runsaasti väkeä.

Puheenvuoron käytti mm. 
geriatri Mervi Nieminen ter-
veysasemalta.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelus
Su 14.10. Aila Pyörälä ja ryhmä
Su 21.10. Jouni Vikström 
Tiistaisin sanan ja rukouksen ilta klo 18.

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi
Lue lehti netistä

www.pudasjarvilehti.fi
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Haapakosken TaeKwon-Don 
kultamitalikahvit Kipinässä

TaeKwon-Doa harrastava 
Mika Haapakoski Kipinäs-
tä voitti kultaa ITF TaeK-
won-do World Cup kisassa 
Olympic parkissa Sydneys-
sä Australiassa. Kultaa tuli 
miesten 36-45 vuotiaiden ja 
4.-1 Gup +78 kilon sarjassa. 
Australian matka kesti rei-
lut kaksi viikkoa. Matkalla 
oli kahdeksan Taekwon-do 
akatemian jäsentä. Kisamat-
kaa oli tukemassa useita yri-
tyksiä, Pudasjärveltä muun 
muassa Kaappi ja Levypal-
velu Rautio sekä Pudasjär-
ven Optiikka. Myös Kolla-
janniemen kyläyhdistys ry 
tuki Mikan ja Jeren kisamat-
kaa.

Kollajanniemen kyläyh-
distys muisti oman kylän 
kansainvälisessä kisassa me-
nestynyttä miestä kultamita-
likahveilla lauantaina 6.10. 
Juustolassa. Mukana oli rei-
lut 20 henkeä. Kaupungin 
onnittelut esitti liikuntapaik-
kamestari Heino Ruuska-
nen. Kipinän kyläyhdistys 
muisti myös oman kylän ur-

heilusankaria. 
Haapakoski kertoi har-

rastaneensa TaeKwon-Doa 
nelisen vuotta ja mukana on 
ollut harjoituksissa 14-vuoti-
as Jere poika. Aiemmin -90 
-luvun lopulta laji oli jo tut-
tu, mutta välillä oli noin 15 
vuoden tauko. Tulevia kiso-
ja ensi talvena on muun mu-
assa Italiassa ja Hollannissa, 
jonne kisamatkaa tosin vasta 
harkitaan. 

Positiivinen ja  
hyödyllinen  
liikuntamuoto
Taekwon-Doa esittelivät 
Mika Haapakoski ja hänen 
seurakaveri Antti Niemita-
lo. He kertoivat, että lajia voi 
harrastaa Pudasjärvellä tors-
taisin sekä Kipinän koululla 
maanantaisin, jossa vetäjänä 
käy Oulusta käsin pudasjär-
veläislähtöinen Joel Putula. 
Kurssit järjestää kansalais-
opisto, josta saa myös lisä-
tietoa. Pudasjärvellä on lajin 
parissa tällä hetkellä noin 20 

Kaverukset Antti Niemitalo ja Mika Haapakoski harjoittelevat paljon yhdessä Kipinän kan-
salaisopiston ryhmässä, jonne otetaan myös uusia lajin harrastajia mukaan. 

Liikuntapaikkamestari Heino Ruuskanen toi juhlatilaisuuteen kaupungin onnittelut. Vierel-
lä Mika Haapakoski kultamitali kaulassaan. 

harrastajaa. 
Lajin harrastaja oppii har-

joituksissa paljon tehokkaita 
tekniikoita, joita voi soveltaa 
itsepuolustukseen. Tekniikat 
perustuvat nopeuteen ja voi-
maan, ja fyysisesti heikko-
kin harrastaja voi harjoitte-
lun kautta oppia tuottamaan 
niihin suurta voimaa. Taek-
won-Do on erityisen tunnet-
tu tehokkaista ja voimak-
kaista potkuistaan.

Taekwon-Do on koko-
naisuudessaan monimuotoi-
nen urheilu- ja liikuntalaji, 
joka kehittää koko ruumis-
ta ja sopii yhtä lailla lapsille 
ja aikuisille, harrastelijoille 
ja kilpaurheilijoille. Riip-
pumatta omista tavoitteista 
Taekwon-Do kehittää jokai-
sen harrastajan lihaskuntoa, 
liikkuvuutta ja koordinaa-
tiokykyä. Lisäksi laji auttaa 
itsehillinnän ja keskittymis-
kyvyn kehittämisessä.

Taekwon-Dossa pyritään 
kehittämään ihmistä koko-
naisuutena, ei vain fyysi-
sesti. Aloittaminen ei vaa-

Ryhmäkuva Taekwon-do akatemian jäsenistä pun-
nituspäivänä. Paikkana Quay Centre, Olympic Park, 
Sydney, Australia. Mika Haapakoski toinen vasem-
malta vierellään 14-vuotias poikansa Jere. Oikealla 
pudasjärveläinen Ninna Korteslahti. 

di minkäänlaisia esitietoja 
tai -taitoja eikä aloittelevan 
harrastajan tarvitse olla hy-
vässä fyysisessä kunnossa. 
Jokainen lajia harrastaja ke-
hittyy ja etenee peruskurssin 
jälkeen omaa tahtiaan omiin 
tavoitteisiinsa sopeutettu-
na. Tärkeintä harjoituksissa 
on aina itsensä voittaminen. 
Tavoitteellisen harjoittelu-
suunnitelman harrastaja voi 
sellaisen halutessaan tehdä 

yhdessä opettajan kanssa.
Taekwon-Do on positiivi-

nen ja hyödyllinen liikunta-
muoto, joka kehittää hyvää 
fyysistä ja henkistä terve-
yttä. Harrastuksen paris-
sa pääsee ylittämään itsensä 
sekä kehittämään itsessään 
myös sellaisia osa-alueita, 
joista on hyötyä muillakin 
elämän aloilla, kuten kou-
lussa, töissä, perhe-elämässä 
ja vapaa-ajalla. Taekwon-Do 

sopii erinomaisesti niin nuo-
rille ja vanhoille kuin naisil-
le ja miehillekin.

Taekwon-Do-harjoitte-
lu jaetaan karkeasti viiteen 
osa-alueeseen: perustekniik-
ka, liikesarjat, ottelu, murs-
kaus- ja kovetusharjoitteet ja 
itsepuolustus. Kilpailulajeja 
ovat liikesarjat, ottelu, voi-
mamurskaus, erikoistekniik-
kamurskaus (hyppypotkut) 
sekä näytösottelut.  HT

FC Kurenpojat on solminut 
futsalkaudelle 2018-2019 far-
misopimuksen Futsal Liigaa 
pelaavan oululaisen Ter-
varit ry:n kanssa. Pallolii-
ton farmisopimussäännön 
mukaisesti Futsal-Liigas-
sa pelaava seura voi solmia 
farmissopimuksen vain yh-
den seuran kanssa. Farmis-
opimus tarkoittaa sitä, että 
kaikki pelaajat, jotka ovat 
rekisteröityneinä jommas-
sakummassa seurassa, voi-
vat pelata toisen osapuolen 
joukkueessa ilman pelaaja-
sopimussiirtoja. 

”Farmisopimuksella hae-
taan Kurenpoikien futsa-
losaamisen ja edustusjouk-
kueen harjoittelun tason 
nousua. Kurenpoikien edus-
tusjoukkue kamppaili viime 
vuonna jo Kakkosen kärkisi-
joilla, ja potentiaalia joukku-
eesta löytyy”, Kurenpoikien 
puheenjohtaja Toni Niemelä 
kertoo sopimuksen taustois-
ta. ”Jani Paanasen osaavaa 
ja ammattitaioista valmen-
nusapua on luvattu kulu-
valla kaudella Kurenpojille. 
Myös Kurenpoikien pelei-
hin on tulossa apuja liiga-

joukkue Tervareiden pe-
laajista 2-3 pelaajan verran 
jokaiseen otteluun”, Nieme-
lä jatkaa. Yhteistyötä Terva-
reiden valmennusjohdon ja 
myös Haukiputaan futsal-
toimijoiden kesken hän ku-
vaa tällä hetkellä hyväksi ja 
lupaavaksi.

Niemelälle osuma 
liigadebyytissä
Niemelän veljekset Arttu ja 
Eetu ovat Tervareiden val-
mentaja Jani Paanasen aloit-
teesta harjoitelleet koko kau-

den aktiivisesti Tervareiden 
mukana. Mukaan harjoitte-
luun on liittynyt myös Ku-
renpoikien Joonas Pahka-
la. Farmisopimuksen kautta 
nuorille pelaajille avautuu 
mahdollisuus päästä paitsi 
harjoittelemaan myös pelaa-
maan liigatasolla. 

Tervareiden liiga-ava-
uksessa 1.10. Tampereel-
la nähtiin jo Kurenpoikien 
edustaja, kun Arttu Nieme-
lä debytoi liigakentällä. Nie-
melä sai hyvin peliaikaa Il-
vestä vastaan pelatussa 
kauden avauksessa. Ilves 

johti ottelua 3-0, kun Nie-
melä onnistui maalinteos-
sa kaventaen tilanteeksi 3-1. 
Niemelän osuma jäi Terva-
reiden ainoaksi, ja Ilves pää-
si vielä lopussa viimeistele-
mään voittolukemat 4-1. 

Tervareilla on yhteistyö-
sopimus HauPan U19-lii-
gajoukkueen kanssa. Ku-
renpoikien junnupelaajilla 
on hyvän yhteistyön ansi-
osta mahdollisuus päästä 
näyttämään taitojaan Hau-
Pan harjoituksissa. Edelli-
sellä kaudella Kurenpoikien 
lahjakkuuksia jo poimittiin 

U19 liigapeleihin asti, kun 
Arttu Niemelä ja Mohamed 
Abdulkadir Mohamed sol-
mivat sopimuksen HauPan 
kanssa. Tänä vuonna aina-
kin viisi lupaavaa 2000-2001- 
syntynyttä junioria on aloit-
tanut harjoittelun HauPan 
kanssa. Kenties pudasjärve-
läisiä futsalpelaajia nähdään 
lisääkin eri liigakentillä tal-
ven aikana. TN

Kurenpojat liigaseura tervareiden farmijoukkueeksi
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STIHL JA TRAPPER ESITTELYPÄIVÄT 

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

KAHVI-
TARJOILU 

ANOPIN LEIPOMIEN 
PULLIEN KERA!

Liikkeemme 
avoinna: ma-pe 9-17

HINNAT ALKAEN

TRAPPER TRAKTORIMÖNKIJÄT SUORAAN TRAKTORIKSI TEHTAALLA VALMISTETTUJA.
TRAPPER 500 T3B 

•  Täystakuu 2 vuotta / 5000 km
•   Nopeus rajoitettu sähköisesti 

60km/h
•   Verovähennysoikeus ammatti-

käytössä
•   Edulliset vakuutukset
•   Karkeat 26” maastorenkaat 

vakiona
•   Levyjarrut edessä ja takana

5590€

Kuvan malli lisävarustein

ESITTELYPÄIVÄNÄ KAUPAT 
TEHNEILLE LUMILEVYSARJA 
HINTAAN 200€. Edun arvo 250€!

•   Erillisjousitus myös takana
•   EFI-polttoaineen ruiskutus
•   Tukevat tavaratelineet edessä 

ja takana
•   2WD / 4WD sähköisesti valitta-

vissa

•   Kytkettävä etutasauspyö-
rästön lukko

•   Digitaalinen nopeus-, kier-
ros-, matka-, tuntimittari ja 
kello

• Vinssi

ALKAEN
TRAPPER CHASER 550 BASIC T3B 

•   Täystakuu 2 vuotta / 5000 km
•   Rekisteröity kahdelle
•   Nopeus rajoitettu sähköisesti 

60km/h
•   Verovähennysoikeus ammatti-

käytössä
•   Edulliset vakuutukset
•   Karkeat 26” maastorenkaat
•   Levyjarrut edessä ja takana

5990€
ESITTELYPÄIVÄNÄ KAUPAT 

TEHNEILLE LUMILEVYSARJA 
HINTAAN 200€. Edun arvo 250€!

•   Erillisjousitus myös takana
•   EFI-polttoaineen ruiskutus
•   Tukevat tavaratelineet 

edessä ja takana
•   2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa

•   Kytkettävä etutasauspyörästön 
lukko

•   Digitaalinen/Analoginen nope-
us-, kierros-, matka-, 

 tuntimittari ja kello
•  Vinssi
•  Pidempi maastorunko

TRAPPER 
450 UTV T1 
TUULILASILLA JA 
KATOLLA!  

•   Täystakuu 2 vuotta / 5000 km
•   Soveltuu hyvin tieliikentee-

seen
•   Nopeus rajoitettu sähköisesti 

60km/h
•   Verovähennysoikeus ammat-

tikäytössä
•   Edulliset vakuutusmaksut
•   Ei määräaikaiskatsastuksia
•   Rekisteröity kahdelle

•   Kippaava lava helpottaa 
kuorman purkua

•   EFI-polttoaineen ruiskutus
•   Kaasuiskunvaimentimet
•   Erillisjousitus myös takana
•   Kytkettävä neliveto ja etuta 

sauspyörästön lukko
•   Alumiinivanteet
•   Hyvä valikoima varusteita 

saatavilla
• Vinssi

8990€

TRAPPER 550 UTV T1 EPS 
LÄMPÖHYTILLÄ JA 
LÄMMITYSLAITTEELLA 

•   Täystakuu 2 vuotta / 5000 km
•   Soveltuu hyvin tieliikentee-

seen
•   Nopeus rajoitettu sähköisesti 

60km/h
•   Verovähennysoikeus ammatti-

käytössä
•   Edulliset vakuutusmaksut
•   Ei määräaikaiskatsastuksia
•   Rekisteröity kahdelle

•   Kippaava lava helpottaa kuor-
man purkua

•   EFI-polttoaineen ruiskutus
•   Kaasiskunvaimentimet
•   Erillisjousitus myös takana
•   Kytkettävä neliveto ja etuta-

sauspyörästön lukko
•   Alumiinivanteet
•   Hyvä valikoima varusteita 

saatavilla
• Vinssi

12590€
TRAPPER PREDATOR 110 LASTEN 
JA NUORTEN MÖNKIJÄ 

•  107cc
• -4 tahti
• täysautomaatti-

vaihteisto pakilla
• sähkökäynnistys
• paino 94,5 kg
• levyjarrut
• 10” maastorenkaat

1190€

ENNAKKO MYYNTI!  
HUIPPUTARJOUS! 

Uutuus mallin 
hytti poikkeaa 

hieman kuvasta.

MEILTÄ KOROTONTA

MAKSUAIKAA JOPA 30 kk!

+ toimitus-
   kulut

+ toimitus-
   kulut

+ toimitus-
   kulut + toimituskulut

+ toimituskulut

MS 201 CM
•  3,9 kg
• 1,8 kW / 
 2,4 hV
• 35,2 cm3

• metallirunko
• M-Tronic

699€

Kevyt 
voimanpesä

•  4,5 kg
• 2,3 kW / 
 3,1 hV
• 42,6 cm3

• metallirunko
• M-Tronic

599€

Metsien 

monitoimi-

koneMS 241 C M
FS 460 C EM K 

•  8,4 kg
• 2,2 kW / 3,0 hv
• 45,6 cm3

• M-Tronic
• Advance 
 Plus 
 ammatti-
 valjaat

899€

FS 410 C EM K 

•  8,4 kg
• 2,0 kW
• 41,6 cm3

• M-Tronic
• Advance Plus 

ammatti-
 valjaat

799€

NÄIDEN STIHL RAIVAUSSAHOJEN OSTAJILLE 
HUSQVARNA RAIVAUSSAHOJEN VIILANOHJAIN 

KAUPANPÄÄLLE  Arvo 23€

STIHL TEHTAAN TUOTEASIANTUNTIJA 
HELI KETOLA ESITTELEE MOOTTORISAHOJA.
 KOESAHATTAVANA MM. HUIPPU UUTUUS MS 462!

TRAPPER MAAHANTUOJAN 
EDUSTAJA URHO TUJULA ESITTELEE

 MÖNKIJÖITÄ. 
TERVETULOA KOEAJAMAAN!

Täysiverinen 

metsäraivuri 

isoilla 
ominai-
suuksilla

Vahva 
raivaussaha 

vaativaan 

makuun 

FUNCTION 

39€

TERÄKETJUT

15€

HP SUPER 
OSASYNTEETTINEN  
2 T – ÖLJY 

10€

UNIVERSAL 
METSURIN 
KYPÄRÄ 

MR-1945 RAIVAUS-
SAHAN TERÄ 

10€
ERÄ CHAMPION 
TERÄKETJUJA

20€3 kpl

METALLIRUNKOINEN 
5W LED 
TASKULAMPPU 

10€

PERJANTAINA 19.10. 

TARJOUKSET VOIMASSA 

VAIN ESITTELYPÄIVÄNÄ!

NÄIDEN STIHL SAHOJEN OSTAJILLE STIHL 
2 IN 1 VIILANOHJAIN KAUPANPÄÄLLE Arvo 33,50

MS 261 C M  
•  4,9 kg
• 3,0 kW / 4,1 hv
• 50,2 cm3

• metallirunko
• M-Tronic

699€
Kuusikon kauhu

•  4,8 kg
• 2,0 kW / 
 2,7 hv
• 42,6 cm3 

399€
PikkujättiMS 231

MS 231 VAIHTOHYVITYS KÄYNTIKUNTOISESTA 
MOOTTORISAHASTA TARJOUSHINTAAN 100€.


