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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kesäpilikin  
MM-kisat s. 6

Kesätapahtuma  
Liekokylässä s. 7

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 30.7.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Voimaannuttavan valokuvauksen työpaja
Pe 14.8.2020 klo 14.00 – 18.00 Pudasjärvi,  

Palvelukeskus, Kauppatie 25
Työpajaa vetää Keski-Pohjanmaan omaishoitajat ry:n OmaisOiva 
toiminnanjohtaja Maija-Liisa Pulkkinen.

Kuvista ja teksteistä jokainen osallistuja saa koottua itselleen kuva-
albumin, joka jää osallistujalle. Koulutukset on tarkoitettu omaisille, 
läheisille ja yhdistyksen vapaaehtoisille. Osallistua voi myös ne hen-
kilöt, jotka eivät ole virallisia omaishoitajia. Työpaja on maksuton.

Paikkoja on rajattu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Lisätietoa ja ilmoittautuminen puh. 044 2301 439 Saila  
Käsmä-Karjalainen. Ilmoittautuminen alkaen maanantaina 3.8.2020, 
kun palaan kesälomilta.
Rohkeasti mukaan työpajaan, kokeilemaan jotain aivan uutta!

Jos sinua kiinnostaa 
vaikuttaa Pudasjärven 
tulevaisuuteen, olet 
erityisen tervetullut 
keskustelemaan 
kuntavaaliehdokkuudesta

Mukana mm. Vasemmistoliiton
kansanedustaja Hanna Sarkkinen,
piirijärjestön puheenjohtaja Olli Kohonen
ja Pudasjärven Vasemmiston
puheenjohtaja Antti Tihinen.

la 1.8. klo 11 
ravintola Meritaan (Jukolantie 4).

Tule mukaan rakentamaan Pudasjärvestä
parempi asuinpaikka kaikille, ei harvoille!

KUTSUJOUKKOLIIKENNE
KESKIvIIKKOISIN

Syöte-Iinattijärvi-Pintamo-Pudasjärvi
Lähtö n. 8.30, meno-paluu. Perillä n. 2-3 h.

Tilaukset ti iltaan klo 18 mennessä.
Matkan hinta Matkahuollon linja-autohinnasto.

P. 0400 158 258
Liikennöinnin järjestää Iso-Syötteen Taksimatkat Oy ja 

STP Liikenne sekä Pudasjärven kaupunki

Pertti Heikkinen
Toimitusjohtaja
Puh. 0400 681 895

Riikka Niemitalo
Kiinteistönvälittäjä LKV, 
kaupanvahvistaja
Puh. 0400 457 758

Hei pudasjärveläiset! 
Oulun Arvokiinteistöt Oy palvelee teitä pudasjärveläisiä  

asiakkaitamme kodin ja vapaa-ajan asuntojen myynti- ja ostoasioissa.  
Kun sinulla on asuntokaupat mielessä, ota yhteyttä:

Riikka Niemitalo, Puh. 0400 457 758
riikka.niemitalo@oulunarvokiinteistot.fi

 Puheenjohtaja 
Katri Kulmunin
Suomen kierros

Pudasjärvellä
Torstaina 30.7. klo 15.00  

Pudasjärvi, S-marketin piha  
(Kauppatie 8)

Mukana paikallisia   
Keskustatoimijoita

Tule paikalle ilmoittautumaan  
kuntavaaliehdokkaaksi.

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

/kpl

/kpl

KLAPIKONE FXA 7T 52CM
Kaksinopeuksinen 
tehokas halkoja 
enintään 52 cm puil-
le. Moottori 2200 
W, puristusvoima 7 
tonnia ja paino 59 
kg. Lisävarusteena 
halkaisuristikko.

MÄRKÄ-/KUIVAIMURI MAKITA VC2512L
Kevyt ja pienikokoinen 
märkä-/kuivaimuri yleis-
käyttöön. Suodatin puh-
distuu napin painalluksella. 
Kevyt 25 litran muovisäiliö. 
Kaukokäynnistysliitäntä 
sähkötyökalulta. Suodatus-
luokka L.

17900

44900

Ostetaan edelleen  
HILLAA

K-Supermarketin
parkkipaikalla

ma-pe klo 9 - 18
050 331 2598

Syötteen Taksi palvelee (1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös  
lentokenttäkuljetukset.0200 964 46

Pudasjärven torilla peräkärry-
kirppis, yhteislaulutilaisuus ja 

toritapahtuma
maanantaina 3.8. kello 10-15.

Ohjelmassa on mm. 
Yhteislaulutilaisuus Suopunki 

-yhtyeen vetämänä klo 11-13.30 

Lettukahvia, grillimakkaroita ja mehua 
Sydänyhdistyksen teltassa, jossa myös 

tietoa Sydänyhdistyksen toiminnasta sekä 
uusia jäseniä otetaan vastaan.

Peräkärrykirppispaikka 10 e.  
Ilmoittautumiset  

Kerttu Simu 040 730 9481.

Kaikki tervetuloa!

Kurenalan  
Kyläyhdistys ry

Tietoa terveydestä  
ja hyvinvoinnista
Lääkäri Ilona Ritola  
ja sairaanhoitaja  
Vesa-Matti Ritola  
Medipudas Oy
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Lähetämme jumalanpalvelukset kirkosta edelleen videoitu-
na seurakunnan YouTube-kanavan kautta. 
Messu kirkossa su 2.8. klo 10, toimittaa Eva-Maria Musto-
nen, kanttorina Elias Niemelä.
Kouluun lähtevien siunaaminen ja iltakirkko seurakun-
takeskuksessa pe 7.8. klo 18, pappina ja musiikista vastaa 
Timo Liikanen, avustaa Tiina Inkeroinen.
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen Päiväkerhot ovat suun-
nattu 3-5 vuotiaille lapsille. Toimintakauden 2020 - 2021 
päiväkerhoihin ilmoittautumisia otetaan vastaan ma 3.8. - 
ke 5.8. klo 8-16 puhelimitse 040 5861217/Rauni. Päivä-
kerhomaksu koko toimintakaudelle on 10€.

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 70,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimitus ja ilmoitusmyynti
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Sara Kurtti
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Rakkaamme

Jaana 
Hillevi

KOSKELA
o.s. Konttila

s. 11.3.1965 Pudasjärvi
k. 2.7.2020 Oulu

Rakkaudella muistaen

 Juha, Jonna ja Jani
Tuula ja Osmo 

Virpi perheineen
muut sukulaiset

Kun iäisyyden kutsu soi,
ei ihmisvoima mitään voi.
On lähdön hetki salainen,
vain luoja yksin tietää sen.

Siunaus toimitettu 24.7.2020 
läheisten läsnä ollessa.

Rakkaamme

Armi 
Johanna

RAiSKiO
o.s. Marttila

s. 16.8.1953 Pudasjärvi
k. 1.7.2020 Puolanka

Kaivaten

Veikko
Sisaret perheineen

Muut sukulaiset ja ystävät

Vaikka tiemme erkani päällä maan,
jäi minulle muistojen silta.

Sillä sillalla kanssasi olla saan
joka ainoa päivä ja ilta.

Siunaus toimitettu läheisten 
läsnäollessa 25.7.2020.

Lämmin kiitos kaikille osan-
otosta suuressa surussamme.

Kiitos Hautaus- ja  
Kukkapalvelu Räisänen sekä  

Pudasjärven invalidit.

Niin ilosta 
kuin surusta

ILMOITA 
PUDASJÄRVILEHDESSÄ 

P. 0400 385 281 

Lempi Räihä

Sydämelliset kiitokset
Pudasjärven seurakunnalle  
ja kaikille, jotka muistivat  

täyttäessäni 80 vuotta.

Nuotioillat:  
Sarakylän entisellä K-kaupalla ke 29.7. klo 18,
Kipinän koululla to 30.7. klo 18
Nuotioillan ohjelmaan kuuluu yhdessäoloa, makkaran-
paistoa ja hartaus. 

Kirkkoherranvirasto avoinna ma-pe klo 9-11 ja 11.30-14, 
puhelin 088823100.  
Kastettu: Viljami Aake Martti Suvanne 
Avioliittoon vihitty: Janne Ensio Iinattiniemi ja Eveliina 
Kristiina Piri, Valtteri Viitala ja Elisa Liukko
Haudattu: Helli Annikki Ahonen 93 v, Eino Antero Kipinä 
90 v, Vilma Tuulikki Honkanen 74 v, 
Jalo Johannes Parviainen 74 v, Armi Johanna Raiskio 66 v, 
Terho Into Ikonen 66 v, Jaana Hillevi Koskela 55 v

Siurualla kesäistä yhdessäoloa ulkona
Pudasjärven seurakunnan 
järjestämät kesäiset nuotioil-
lat jatkuivat torstaina 23.7. 
Siuruan laavulla yhteistyös-
sä Siuruan Osakaskunnan 
ja Siuruan Kylä ry:n kanssa. 
Ensikertalainen, seurakunta-
pastori Eva-Maria Mustonen 
kiitteli hartauspuheessaan 
alueen kauneutta ja siiste-
yttä, sekä kyläseuran ja osa-
kaskunnan yhteen hiileen 
puhaltamista. Väki oli iloi-
sella mielellä liikkeellä, vaik-
ka sateenuhka varjosti koko 
ajan. Mustonen kiinnitti 
myös huomionsa siihen, että 
Siurualla yhteisiin tapahtu-
miin saapuu ilahduttavan 
paljon miehiä, kun yleensä 
naiset ovat pääroolissa. 

- Oli mukava huomata, 
että osallistujia oli vauvas-
ta vaariin ja kaikki olivat ak-
tiivisesti mukana illan ohjel-
missa. Jokivarren laavu on 
oikein hyvä paikka tämän-
kaltaiseen kesäiseen illan-
viettoon, ihasteli Eva-Maria 
Mustonen.

Erityisnuorisotyönohjaaja 
Marko Väyrynen sekä kesä-
työntekijä Annika Blomster 

laulattivat ja leikittivät osal-
listujia. Annika oli lukenut 
myös paikallislehtiä, mutta 
hänellä oli jutusta tippunut 
sanoja pois.  Mukana olleit-
ten antamien ohjeitten pe-
rusteella hän sai kuitenkin 
kokoon uuden, kaikkia nau-
rattavan kesäisen tarinan. 

Sateinen torstaipäivä ei 
kuitenkaan kyläläisiä kar-
koittanut nuotioillasta, vaan 
väkeä oli paikalla nelisen-
kymmentä. Kyläseuran työ-
myyrät olivat pystyttäneet 
teltan, jonne oli tuotu penk-
kejä ja pöytiä siltä varalta, 
että sade yllättää. Myös nur-
mikko oli leikattu siistiksi. 
Seurakunta tarjosi makka-
rat, kyläyhdistys kahvit sekä 
mehut mokkaneliöitten kera 
ja eräs kyläläinen oli lahjoit-
tanut nuotiopuut. Laavulla 
oli vieraita pitkin pitäjää ja 
jopa Iistä saakka tuli entisiä 
kyläläisiä varta vasten nuo-
tioiltaan muistelemaan lap-
suusaikoja sekä tapaamaan 
tuttuja.

Terttu Salmi Annika Blomster toimi pisteiden laskijana, kun heiteltiin 
narupalloja.

Seurakunnan nuotiomakkarat tekivät kauppansa. Makkara-
mestarina hääri Orvokki Pahkala.

Kaksi tietä – oikea ja väärä
Hyvä hillavuosi sai itsenikin lähtemään hil-
lojen perässä suolle yhdessä pojanpoika-
ni kanssa. Hillat kasvoivat hieman vaikea-
kulkuisella alueella, joita kerätessämme 
unohtui ajatella oikea paluureitti takai-
sin. Siinä yhdessä miettiessämme oikeaa 
polkua takaisin kotiin, oli kaksi mahdolli-
suutta – minun tai pojanpoikani ehdotus. 
Lähdimme kulkemaan minun valintani mu-
kaan - tietenkin väärään suuntaan. Eksy-
minen hillareissulle oli hieman pelottava 
kokemus. Onneksemme pääsimme tur-
vallisesti kotiin ilman isompaa pelastus-
operaatiota, sillä yhden puhelun jälkeen 
kuulimme auton sireenin äänen soivan 
ihan vieressä, jota kohden oli helppo läh-
teä kulkemaan.

Millaista tietä tai polkua sinä olet kul-
kenut tähän päivään? Oletko kenties koh-
dannut erilaisia haasteita matkasi varrella? 
Miten niistä olet selvinnyt? Onko tien va-
litseminen ollut helppoa?

Ensi sunnuntain evankeliumitekstissä 
kuvataan kaksi tietä – oikea ja väärä. Jee-
sus sanoo: ”Menkää sisään ahtaasta portis-
ta. Monet menevät kuitenkin avarasta portis-
ta ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. 
Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, 
joka vie elämään, jonka vain harvat löytävät” 
(Matt. 7:13-14). Päivän tekstissä Jeesus 
opettaa meitä kahdesta tiestä. Toinen tie 

vie elämään, toinen kadotukseen. Toinen 
on kaita ja toinen on leveä. Toisella kulkee 
monia ihmisiä, mutta toisella vain harvoja. 
Tarkastelkaamme nyt sitä, mitä nämä kak-
si tietä ovat ja ketkä niillä kulkevat.

Avarasta itsekkyyden portista on erit-
täin helppo kulkea. Tie sinne on myötäi-
nen ja se kulkee ikään kuin helppoa ala-
mäkeä. Tie on suora ja leveä ja sillä tiellä 
pysyy helposti, vaikkei ihan kieli keskellä 
suuta kuljekaan. Ihmiset, jotka eivät omas-
sa elämässään tunne tarvetta nöyrtymi-
seen tai anteeksipyyntöön ja kuvittelevat 
olevansa muita parempia tai etuoikeutet-
tuja Jumalan valittuja, saattavat jäädä sit-
tenkin osattomiksi tai ulkopuolisiksi. 

Ahdas portti ja kaita tie johtavat Ju-
malan valtakuntaan. Kaksoiskuva puhuu 
yhdestä ja samasta asiasta, olemme sekä 
matkalla että perillä. Jumalan valtakun-
ta on tulossa ja kuitenkin se on jo tääl-
lä. Valtakuntaan ei voi päästä ajelehtimalla 
virran mukana, vaan se on ainutlaatuinen 
mahdollisuus, ansaitsematon lahja, johon 
on tartuttava, kyselemättä miten muut 
tekevät. Vain harvat ihmiset löytävät elä-
mään vievän tien ja käyvät ahtaan portin 
läpi. He, jotka osaavat nöyrtyä ja ilmais-
ta avuttomuutensa, sekä pystyvät näyttä-
mään pelkonsa ja etsivät turvaa Jumalas-
ta, heille pelastukseen vievä ovi on auki. 

Me kristityt joudumme elämässämme 
jatkuvasti kamppailemaan erottaaksem-
me totuuden valheesta tai oikean vääräs-
tä. Vasta myöhemmin elämässämme saa-
tamme huomata, miten omituisia valintoja 
olemmekaan tehneet. Totuuden näkemi-
nen oman elämän harhapolulla saattaa 
tuottaa sekä tuskaa että vapauttaa. Vaik-
ka kukaan meistä ei omista täydellistä to-
tuutta, Herran yhteydessä eläminen ja hä-
nen tahtonsa kyseleminen johdattavat 
meitä totuuden tiellä turvallisesti perille.  

Monille jo kouluajoilta tuttu Topeliuk-
sen virsi sopinee rukoukseksi meille jo-
kaiselle: 

 
Kristus on tiemme, valo sydäntemme,
toivomme ainut, pyhä totuutemme.
Armosi, Jeesus, anna voimaksemme,
uudista meidät.
Anna nyt, Kristus, valos meille hohtaa,
anna sen meitä Isän kotiin johtaa.
Jos mikä murhe meitä täällä kohtaa,
voittamaan auta. 

Helena Koivukangas 
diakoni

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

www.northweld.fi

joni.outila@northweld.fi       
050 322 1007
Korvenperäntie 232, 
93140 Kipinä

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

North Weld oy
hitsaus ja 

Asennuspalvelut 
Ammattitaidolla

• hitsaukset (myös erikoismetallit)

• levytyöt • Putkityöt
• teräsrakenteet • Koneistus

Meidän kautta myös teräkset 
putket, levyt, akselit, palkit, verkot, 

myös erikoismetalleina!

Lauantaina 25.7. Livon Kesä-
kievarin ilmaistapahtumaan 
saapuneita vieraita viihdyt-
ti puolankalaiset sukujuu-
ret omaava Ronski Beat Trio, 
joka soitti monipuolista ja 
tanssittavaa musiikkia. Osa 
yleisöstä käytti tanssimah-
dollisuuden hyväkseen.

- Teltta varattiin aikoi-
naan Livon kesäpäiviä var-
ten hieman pidemmäksi ai-
kaa, mutta koronan vuoksi 
tuo tapahtuma peruttiin.  
Tarpeeseen katos on joka ta-
pauksessa ollut. Kesä alkaa 
olla viimeisiä silauksia vail-

le valmis ja siirrämme tule-
vat tapahtumat nyt sisätila-
tiloihin.

Ensi lauantaina 1.8. pe-
lataan kahvipakettibingoa 
kello 19 alkaen. Seuraava-
na viikonloppuna 8.8. on 
taas musiikin vuoro. Ra-
dio Luxemburg viihdyttää 
vieraita poikkeuksellisella 
kolmen miehen kokoonpa-
nolla. Kauden päättää 29.8. 
Kesäkievarin Venetsialai-
set, esiintyjänä Pentti Rai-
ner, Historiikkiseuran Sari ja 
Marko kertoivat. RE

Musiikki-ilta Kesä-
kievarin terassilla

Ronski Beat Trio viihdytti kesäillan vieraita. Kuva Oiva Rii-
hiaho

Sotkajärven Vedon onkiki-
soissa lauantaina 25.7. oli 
mukava tunnelma. Ennus-
tettua sadetta ei tullut, jo-
ten osallistujat saivat nauttia 
mukavasta iltapäivästä onki-
misen ja yhdessäolon mer-
keissä.

Aikuisten sarjassa oli kak-
si ja lasten sarjassa ilahdut-
tavasti seitsemän innokas-
ta onkijaa. Kalaakin saatiin. 
Yleisöä ja kannustusjoukkoja 

Eevin, Reetan ja Alman makkarahetki. Seppo toimi makkarames-
tarina.

Lasten sarjan onkijoilla oli hyvät kannustajat. 

Santeri sai hienon kalan. 

Onkikisat mukavissa tunnelmissa Sotkajärvellä

oli runsaasti paikalla ja muu-
rinpohjalätyt sekä grillimak-
karat maistuivat. ML

Tulokset:
Aikuiset: 1. Keijo Vuohela 
1060 g, 2. Antti Illikainen 60 g. 
Lapset: 1. Niilo Holmström 
840 g, 2. Alma Vikström 440 g, 
2. Aaron Illikainen 440 g, 3. Eevi 
Vikström 360 g, 4. Reeta Illikai-
nen 300 g, 5. Santeri Herukka 
280 g, 6. Eli Mgone 180 g.

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

Palvelemme: 29.6.-30.8.  ma-la 7-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA! 
@ksmpudasjarvi

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 30.7.-2.8. ELLEI TOISIN MAINITA

HEDELMÄINEN
coleslaw

KATSO RESEPTI:
k-supermarket.fi tai 

K-Ruoka -sovellus

-16%
Plussa-kortilla

-19%
Plussa-kortilla

-24%
Plussa-kortilla

5.-250
2

pkt

2
rs

Ilman korttia 1,69 rs (2,91/kg) Ilman korttia 2,99 pkt (14,95/kg)
Ilman korttia 1,35 ps (4,22-4,82/kg)

Fazer

PaaHTO
280-320 g  
(3,13-3,57/kg)

Atria

OHUEN OHUET  
LEIkkELEET
200 g (12,50/kg)

vaPaaN kaNaN  
MUNIa
M10 580 g (2,16/kg)

099
kg099

kESÄkaaLI
Suomi, säävaraus

kUrkkU
Suomi

Kesän
aINEkSET

kg

SUOMI
SUOMI

UUDET 
aUkIOLOaIkaMME! 

PaLvELEMME kESÄkaUDEN 
ELOkUUN LOPPUUN Saakka: 

Ma-La 7.00 - 21.00
SU 10.00 - 21.00

vUOkraaMME 
SUP-LaUTOja!

249
PkT

Valio

vOI 
Normaalisuolainen
500 g (4,98/kg) 
rajoitus 2 pkt/talous

Ilman korttia 3,09 pkt (6,18/kg)

895
kg

SJØ

TUOrE LOHIfILEE
vakuumipakattu a-leikattu, Norja 
Rajoitus 2 fileetä/talous

voimassa TO-La 30.7.-1.8.

ErÄ ErÄ

ErÄ

069
kPL

raNSkaLaINEN  
PaTONkI
220 g (3,14/kg)

099
kg

vESIMELONI
Espanja

SUOMI

799
kg

kIaNTajÄrvEN 
PEraTTU MUIkkU

LÄHELTÄ

1.-PS

-25%
Plussa-kortilla

KOTIMAINEN

vaDELMa- 
LaaTIkkO
1,6 kg  
(12,47 /kg)

1995
LaaTIkkO

SUOMI
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Trubaduuri Marko Väyry-
nen esitti kotiseutuviikkoon 
kuuluvassa musiikkihetkes-
sä omaa tuotantoansa kita-
ran ja huuliharpun säestyk-
sellä.

Kesäinen musiikkihetki kirkossa
Vuosittain kotiseutuviikon 
ohjelmaan kuuluu myös 
musiikillinen iltahetki kir-
kossa. Tänä vuonna saimme 
nauttia musiikista keskiviik-
kona 22.7., kun paikkakun-
nan trubaduuri Marko Väy-
rynen esitti omaa, uutta 
tuotantoansa. 

Illan setti sisälsi toista-
kymmentä Markon omaa sä-
vellystä ja sanoitusta. 

Hän säesti itseänsä kita-
ralla ja huuliharpulla. Tee-
mana oli ”Lauluja elämästä, 
toivosta ja uskosta”. 

Aloituskappale ”Pieni va-
lon kajo” kertoi valosta, joka 
on tärkeää niin koko luoma-
kunnalle kuin meille ihmi-
sille. Ihmisen elämään kuu-
luu ulkopuolista valoa sekä 
sisäistä sydämen- ja sielun-

Lämpimänä ja aurinkoise-
na heinäkuun sunnuntain 
iltapäivänä 12.7. kokoon-
tui Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön johto-
kunta Liepeen tunnelmal-
lisissa maisemissa. Väen-
tuvan hirsisessä pirtissä 
kävimme läpi ajankohtai-
sia asioita. Kaupungin ta-
loustilanne, kuntavaaleihin 
valmistautuminen, vaalioh-
jelman valmistelu ja ehdo-
kashankinta olivat kokouk-
sen keskeisenä teemana.

Kuntavaalivalmisteluis-
sa on edetty hyvällä otteel-
la. Asiaan liittyvät aikatau-
lut pohjustettiin seuraavaan 
kokoukseen, joka pidetään 
elokuussa. Kaupungin ta-
louden sopeuttamistyössä 
odotetaan päättäjiltä jämäk-
kää ja tulevaisuuteen nojaa-
vaa otetta. 

Oulun puoluekokous 4.-
6.9. oli myös esillä. Kun-
nallisjärjestö velvoitti pai-
kallisosastot tarkistamaan 
puoluekokousedustajati-
lanteensa ja tarvittaessa pi-
tämään kokoukset edustaji-
en nimeämiseksi. Koronan

takia monet kevään ko-
koukset on jouduttu siir-
tämään kesään ja alkusyk-

syyn. 
Puolueen puheenjohtaja, 

Katri Kulmuni, tulee vierai-
lulle Pudasjärvelle torstai-
na 30.7. kello 15. Vierailuun 
liittyvä tilaisuus päätettiin 
pitää ulkoilmatilaisuutena 
S-marketin piha-alueella. 

Kokouksessa keskus-
teltiin myös ajankohtai-
sista kaupungin päätök-
sentekoon liittyviä asioita. 
Keskustelussa todettiin tyy-
tyväisyys siitä, kun kau-
punginhallitus hyväksyi 
kesäkuussa yksimielisesti 
puitesopimuksen Suomen 
Rauhanyhdistysten Kesku-
syhdistyksen kanssa, joka 
mahdollistaa Suviseuro-
jen järjestämisen Pudasjär-
ven lentokentällä vuosina 
2024 ja 2027. Lentokentän ja 
Jyrkkäkosken alueen koko-
naisvaltainen kehittäminen 
tulee mahdollistamaan tu-
levaisuudessa Suviseurojen 
lisäksi monipuolisen har-
raste- ja yleisötapahtumien 
toimintaympäristön. 

Kokouksessa käsiteltiin 
myös paljon keskustelua 
synnyttänyttä Frisbee Golf 
-ratahankkeen kariutumis-
ta kaupunginhallituksen 
päätöksenä. Tätä kyseistä 

hanketta olivat valmistel-
leet yhdessä lajin harrasta-
jat, kaupungin liikunta- ja 
tekninen toimi. Kokouksen 
viesti päättäjille oli selkeä. 
Hankkeen suunnitteluun 
on saatu hyvin mukaan 
myös nuoria lajinharrasta-
jia. Sille pitää antaa todel-
lista painoarvoa silloin kun 
tehdään päätöksiä. 

Kokouksen ilmapiiri oli 
kaikkinensa kesäisen iloi-
nen ja yhteisiä asioita ra-
kentava.

Pudasjärven Keskustan 
Kunnallisjärjestö

Keskustan kunnallisjärjestön terveiset

Keskustan puheenjohtaja 
Katri Kulmuni vierailee tors-
taina 30.7. kello 15 S-marke-
tin pihalla pidettävässä ul-
koilmatilaisuudessa.

Virkistysuimala Puikkarin 
allasosasto avautuu heinä-
kuun tauon jälleen maanan-
taina 3.8. kesäaukioloaiko-
jen mukaisesti. Alkukesästä 
uimahallissa on ollut reilun 
kuukauden koekäytössä vir-
tuaalivesijumppapalvelu. 
Altaan reunalla on vettä kes-

Virtuaalivesijumppa alkanut Puikkarissa
tävä kosketusnäyttö, josta 
voi valita itselleen sopivan 
vesijumppaohjelman. Oh-
jelmistoon kuuluu eripitui-
sia yleistreenejä sekä ylä-, 
ala- ja keskivartalopainottei-
sia treenejä virtuaaliohjaajan 
ohjauksessa, joita on täyden-
netty sanallisin ohjein. Mu-

kana on myös ohjelmia läm-
mittelyyn ja venyttelyyn. 
Puikkarissa sopiva paikka 
näyttöruudulle löytyi pääal-
taan matalasta päästä, jolloin 
samalla saatiin vähemmäl-
lä käytöllä ollut ”hukkatila” 
aktiiviseen käyttöön. 

Virtuaalivesijumpan ko-
keilujaksosta saatiin paljon 
positiivista palautetta ja se 
oli aktiivisesti käytössä, jo-
ten palvelua päätettiin ostaa 
lukuisten muiden uimahalli-
en tapaan vuoden sopimuk-
sella myös Puikkarissa. Eri-
tyisesti kiitosta on tullut 
siitä, että pääsee jumppaa-
maan silloin kun itselle sopii 
ja voi jumpata myös lyhyem-
män jumpan. Virtuaaliohjaa-
jat ovat ”töissä” joka päivä 
koko hallin aukioloajan ja 
siten liikuttavat huomatta-
van määrän ihmisiä. Koejak-
son aikana videoita toistet-

Kansalaisopisto ja liikunta-
palvelu ovat käynnistäneet 
heinäkuun alusta yhdes-
sä mahdollisuuden harras-
taa omatoimisena palveluna 
virtuaaliohjattua sisäpyöräi-
lyä liikuntahallin spinning-
tilassa. Tätä virtuaalispin-
ningpalvelua tarjotaan myös 
kansalaisopiston kursseina 
7.9. alkaen.

Mikäli tuntuu mukavalta 
sisäpyöräillä viikottain vaki-
tuisesti kokoontuvassa ryh-
mässä, siihen on tilaisuus 
arki-iltaisin, kun vain etu-
käteen ilmoittautuu itselle 
sopivan illan kurssiin. Kan-
salaisopiston tulevan luku-
vuoden ohjelmassa on seka-
ryhmät joka illalle: kahtena 
iltana poljetaan erittäin ke-
hittävää 60 minuutin ohjel-
maa ja kolmena iltana 45 mi-
nuutin kehittävää ohjelmaa. 
Vaihtelunhaluisille riittää 
useita erilaisia ohjelmia, joi-
ta voi lukukauden mittaan 
vaihdella eri kokoontumis-
kerroilla.

Omatoimisesti spinningiä 
pääsee polkemaan Puikka-
rin kuntosalimaksulla aina 
silloin, kun siellä ei ole ohjat-
tuja ryhmiä. Halutessaan voi 
käydä tekemässä alkuläm-
mittelyn sisäpyöräilysalissa 
ja jatkaa sitten treeniä kun-
tosalilla.

Virtuaaliohjatuilla sisä-
pyöräilytunneilla ohjaaja 
on suurella näyttöruudul-
la. Valittavissa on jo 14 eri-
tasoista ja -pituista ohjelmaa 
(30, 45 ja 60 min), joten jo-
kaiselle löytyy sopiva ohjel-
ma. 30 minuutin palauttava 
ohjelma ei lukeudu kansa-
laisopiston kurssitarjontaan, 
mutta omatoimisesti voi sii-
henkin tutustua. Varsinkin 
sellaisille, jotka eivät aiem-
min ole harrastaneet lajia, 
tämä lyhyt ohjelma voi mai-

Virtuaalinen sisäpyöräily eli spin-
ning kaupungin uutena palveluna

niosti tutustuttaa sen saloi-
hin. Myös ohjaajan voi valita 
puolenkymmenen ohjaajan 
joukosta. Uusia ohjelmia 
julkaistaan palveluun kol-
men kuukauden välein, jo-
ten aktiivisille polkijoille tu-
lee vaihtelua harjoitteluun. 
Omatoimisella polkijalla on 
helppo käynnistää ohjelma 
kosketusnäytöltä muutamal-
la hipaisulla, ja tarvittaessa 
Puikkarin henkilökunta aut-
taa käytössä.

Palvelun myötä halutaan 
rohkaista myös uusia käyt-
täjiä kokeilemaan sisäpyö-
räilyä liikuntalajina ja saa-
da omatoimikäytön myötä 
spinningpyörät entistä ak-
tiivisempaan käyttöön, kos-
ka polkemassa voi käydä yk-
sin tai kaverin kanssa myös 
muina aikoina kuin sään-
nöllisesti kokoontuvien ryh-
mien ajankohtina. Lisäksi 
ohjelmat sisältävät infogra-
fiikkaa harjoituksen tueksi, 
mikä on monelle tervetullut 
uutuus. Kuvaruudun reu-
nassa näkyvä värikäs graa-
finen osoitin kertoo tunnin 
rakenteesta ja intensiteettita-
son muutoksista tunnin ede-
tessä, joten se palvelee kaik-
kia, jotka haluavat seurata 

Käyttäjiltä on tullut kiitosta, että pääsee jumppaamaan silloin 
kun itselle sopii ja voi jumpata myös lyhyemmän jumpan.

Virtuaalivesijumpan myötä on saatu uusia ihmisiä mukaan 
vesijumpan pariin.

esimerkiksi sykemittarinsa 
prosenttinäyttöä ja vastuk-
sen vaikutusta.

Sisäpyöräily on tehokas ja 
turvallinen kuntoilumuoto. 
Se sopii lajiksi myös sellai-
sille, joiden liikkuminen on 
sairauden tai loukkaantumi-
sen myötä rajoittunut – sillä 
on helppo aloittaa liikunta 
tauon jälkeen. Vastusta sää-
tämällä voi tunnin ottaa ke-
vyemmin tai lisäämällä vas-
tusta haastaa itseä kunnolla. 
Tunneilla hiki nousee pin-
taan ja kestävyyskunto ko-
henee. Laji on tehokas rasva-
polttaja: aikuisella 65 kiloa 
painavalla naisella palaa 
jopa 700 kcal yhden tunnin 
aikana!

Virtuaalispinningpalve-
lu on hankittu leasing-sopi-
muksella, joka on voimassa 
maaliskuuhun 2021 saakka. 
Palvelu on jo käytössä mm. 
lukuisissa kuntokeskuksissa 
eri puolella Suomea. Jos asi-
akkaat kokevat sen hyväksi, 
harkitaan sopimuksen jatka-
mista, kerrotaan Puikkarista 
ja toivotetaan tervetulleek-
si uudet ja kokeneet polkijat!

Pudasjärvi-lehti 

tiin keskimäärin 26 kertaa 
päivässä ja mukana on vain 
yli kahden minuuttia pyö-
rineet toistot. Vilkkaimpi-
na päivinä toistoja tuli jopa 
60 päivässä. Useissa refe-
renssiuimahalleissa on huo-
mattu, että virtuaalivesijum-
pan myötä on saatu uusia 
ihmisiä mukaan vesijum-
pan pariin ja saatu lisää kä-
vijöitä myös liveohjattuihin 
ryhmiin. Myös uimahalli-
en kävijämäärät vuositasol-
la ovat virtuaalivesijumpan 
myötä nousseet.

Virtuaali spinning on alkanut heinäkuun alusta liikuntahal-
lin spinnigtilassa. 

valoa. 
Marko kertoi, että toisi-

naan laulut syntyvät kuin it-
sestään – sanat vain tippuvat 
ja silloin ne on saatava pape-
rille. 

Konsertin loppuun tiivis-
tyi koko laulusetin sanoma 
”Kaikista suurin on Jumalan 
rakkaus” -kappaleeseen. 

Konsertti oli Markon mu-
kaan maailman ensi-ilta jul-
kisesti, joten me kirkossa 
olleet saimme olla ihan etu-
rivin paikalla kuulemassa 
Väyrysen uutta, hengellistä 
musiikkia.

Nettilähetyksen sulkeu-
duttua väki jäi istumaan 
penkkeihin ja saimme kuul-
la vielä encoret lainabiiseillä.

Terttu Salmi
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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) 

8-19
9-16

Leluosastolta

MAANANTAI-TORSTAI
3.-6.8.

100 1595

695

kg

rss

1295 995995 795995

100

249 100100 299199 139

pkt

kg

299

pkt kplprk kgkg kg

kg kgkg kg

199

269

129 100

695

200

695
kg

179

3 pss

3 prk

rss

kg

kg

kg kg

NAudAN 
pAISTI  
jAuheLIhA

pkt

Valio Hyvä  
suomalainen

ARkI RAejuuSTO
500 g

Atria Kunnon
ARkI LAATIkOT

400 g

Hedelmä tai Salmiakki 
hYVÄÄ  
MAkuMAASTA
kARkkIpuSSI
30 % vähemmän sokeria

pss

Arla
VIILI, keVYTVIILI
tai 1% VIILI
200 g

MA-TI 3.-4.8.         ke-TO 5.-6.8.

pe-TO 31.7.-6.8.

pe 31.7.    LA 1.8.

Naudan
pALApAISTI Naudan luuttomat

keITTOLIhA- 
pALAT

1195

Tuore ruodoton 
NORjAN  
LOhIfILee

keSÄpeRuNA 
peSTY
1 kg

Valio
VOI
500 g
normaalisuolainen

189 299
pkt pss

Atria
hIILLOSMAkkARAT

400 g

RAuTAOSASTOLTATekSTIILIOSASTOLTA

Hartwall 
pepSI MAX ANANAS  
tai VIChY ORIGINAL
6x0,33 l

Pulla-Pirtti  
pOSSuMuNkkI

HK Viljaporsaan 
fILeepIhVIT
640 g
ruohosipuli,  
pippuri tai  
ranch

179

299

100

Fazer
pAAhTOLeIVÄT
280-320 g

Fourre
TÄYTekekSIT
240 g

Sun Lolly
MehujÄÄT
10 kpl 
pakastettava

Eldorado
TONNIkALApALAT
vedessä tai öljyssä
185/140 g

Olvi
VIChY
12x0.33L

Herkkumaa
VIIpALekuRkku
360/670 g

Keski
RINkeLI
378 g, original

peRjANTAI-LAuANTAI 
31.7.-1.8.

MINIVeSI-
MeLONI
Espanja

Valio
VIOLA
TuORejuuSTOT 
200 g

Forssan
ITALIAN-,

puNAjuuRI-  
TAI peRuNA- 

SALAATTI
400 g

Kalas
MANSIkkA-

keITTO
1 l

Espanjan
IRTO peRSIkkA Kotimainen

TuORekuRkku

65,-

99,-

Sievin 
kuMISAAppAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

Würth
TeRASSIRuuVI
ruskea
55 mm
250 kpl

Timco 
kOMpReSSORI
24 l, 2 hp
tuotto 206 l/min

Kungs
AuTON- 
peSuhARjA
Teleskooppivarrella

Eurol
jARRu 
CLeANeR 
500 ml

10,-
3 kpl

399

Myllyn Paras 
RAkeTTI
SpAGeTTI 
350 g

Hyvä  
NAuTA 
jAuheLIhA 
rasvaa max 10%

jAuheLIhA
SIkA-NAuTA

Dometic RGE2100
kAASu- 
jÄÄkAAppI 

1099,-

995
595 099599

2 filettä/talous
rajoitettu erä

sis. pantin

sis. pantin

2 pkt/talous

2 kg/talous

1690

1890

Miesten  
COLLeGepAITA
O-kaulus, S-XXL

Jade Naisten 
COLLeGehOuSuT
Suora lahje
S-XXL

Jade Naisten 
pAITA
S-3XL, 3/4 hiha
100 % puuvillaa

Retro taskupeli 
ARCAde

Klassikkopeli 
MONOpOLY

Lasten 
puINeN kITARA
55 cm

Radio-ohjattava 
LeNNOkkI  
SkY eAGLe

2190

2590

3490

3190 4500

Miesten  
COLLeGehOuSuT
musta, harmaa
S-XXL

Miesten  
COLLeGehOuSuT 
CAMO khAkI
S-XXL

2195 4195

Findus  
kANeLIpuLLAT  

12 kpl/420 g

prk

prk

pss

pss pss

pkt

179

699

229

pkt

pkt

tai

Kottikärryn
uMpIkuMI- 
ReNGAS
4x6

1990

SATOjA TARjOukSIA 

jOkA pÄIVÄ!

Suomalainen
keSÄkuRpITSA

tai esikeitetty 
MAISSI

450 g, Espanja

Atria TuORe  
NAudAN  
SISÄpAISTI
n. 1 kg/kpl

Atria
GOTLeR- 
MAkkARA 
palana

Atria
kAISeRVuRSTI 
palana

Atria
MeTSÄSTÄjÄN- 
MAkkARA 
palana399

099
kpl

Chempioil
hYdRAuLIIkkA-
öLjY 20 l
32 ja 46

3995

pkt
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Osallistujia ympäri Suomen:
Pilikkiviikkoperinne jatkui Pudasjärven Havulanrannassa

Kesäpilkin MM-kilpailut jär-
jestettiin 20.-26.7. jo 17:nen 
kerran Havulan rannassa. 
Kisa keräsi tänä vuonna noin 
100 kilpailijaa, joista monet 
pilkkivät maailmanmestaruu-
desta useita suorituksia, joi-
ta karsinnoissa oli kaikkiaan 
140. 

Kisan voittona ollut 500 
euron Nesteen lahjakortti 
matkasi tällä kertaa Muhok-
selle, saajana kisan voittaja, 
vuosien kuluessa jokaiseen 
pilikkikisaan osallistunut, 
Pekka Kurttila. 

Voitto tuli viidellä kalalla, 
jotka painoivat 519 grammaa. 
Aikaisemmista kisoista hä-
nellä on yksi voitto vuodelta 
2008 ja muutaman kerran fi-
naaliin osallistuminen. 

Toiseksi tullut pudasjärve-
läinen Usko Kokko on myös 
kisojen vakiokävijöitä, aino-
astaan ensimmäisen vuoden 
kisa on jäänyt käymättä. Hen-
kilökohtaisessa kisassa hän oli 

ensimmäistä kertaa mitaleilla. 
Voitto tuli yhdeksällä kalalla, 
jotka painoivat 449 grammaa. 
Palkintona oli Black Muffle 
fatbike (läskipyörä). 

Kolmanneksi pilkkinyt La-
pin Ahven Teamin jäsen Ma-
rianne Viinikainen nosti nel-
jä kalaa, jotka painoivat 335 
grammaa. Palkintona ko-

Kilpailualustana toimivat järjestäjien Pudasjärvelle ankkuroimat 2,4 x 2 metrin suuruiset styroksialustat, joissa kussakin on yksi pilkkireikä. Finaalissa kaikki 25 kilpailijaa pilkkivät kol-
me tuntia, yhteissaalis 4250 g kaloja.

Keskellä kisan voittaja Pekka Kurttila, vasemmalla toiseksi päässyt Usko 
Kokko ja oikealla kolmantena ollut Marianne Viinikainen, jolla kädessään ki-
saviikon suurimman kalan palkinto Marttiinin Lapin Leuku. 

Finaalissa 4-24 sijoittuneet pilkkijät palkintoineen Havulan rannassa. Vakiofinalisti, 25 sijalla ollut Martti Knuutila joutui 
lähtemään kotimatkalle Muhokselle ennen palkintojen jakamista. 

Joukkuekilpailun kolme parasta palkintoineen; keskellä voittaja Voima-
lohen Vesa Rahikkala, Ismo Karhunen ja Elisa Juurikka. Vasemmalla 
hopeajoukkue Matkaajista Aimo Mansikkamäki, Kirsti Mansikkamäki ja 
Arto Kääriäinen. Oikealla pudasjärveläinen Mestarit joukkueesta Hannu 
Kellolampi, Vesa Teivaanmäki ja Katja Siekkinen.

Laukaasta saapunut Arto Kääriäinen sai fi-
naalipaikan jo ensimmäisenä kisapäivänä, 
tuloksena 8. sija. Joukkuekisassa hän oli ho-
peasijalla Matkaajat joukkueen jäsenenä. 

Yleisöä oli joka päivänä paikalla seuraamassa kisaa. Eniten sunnuntai-
iltana finaalin palkintojen jaon aikana.

tiin viemisiksi oli sähköperä-
moottori. Marianne sai myös 
kisan suurimmasta kalasta 
palkinnoksi Marttiinin Lapin 
leukun. 

Karsintojen suurim-
mat kalat palkittiin 
retkisuihkulla
Viime vuoden voittaja pu-
dasjärveläissyntyinen, Iis-
sä asuva Elisa Juurikka oli 
nyt sijalla 13. Joukkuekisas-
sa hän oli kuitenkin Voi-
malohen joukkueessa kor-
keimmalla pallilla yhdessä 
Ismo Karhusen ja Vesa Ra-
hikkalan kanssa. Joukkue-
kisan kakkonen oli Matkaa-
jat; Kirsti Mansikkamäki, 
Aimo Mansikkamäki ja Arto 
Kääriäinen ja kolmante-
na pudasjärveläinen Mesta-
rit; Hannu Kellolampi, Vesa 
Teivaanmäki ja Katja Siekki-
nen. Joukkuekisan finaaliin 
osallistui kahdeksan jouk-
kuetta. 

Pudasjärvisiä oli tällä ker-
taa finaalissa Usko Kokon li-
säksi Hannu Kellolampi (4.), 
Vesa Teivaanmäki (6.), Sep-
po Huttu (7.), Jukka Valko-
la (15.), Katri Lehmikangas 
(16.), Alli Halkola (17.) ja 
Mari Ritola (18.).

Kilpailijat olivat saapu-
neet perinteisesti ympä-
ri Suomea. Karsinnat olivat 
maanantaista perjantaihin, 
lauantaina pidettiin välierät 
sekä joukkuekilpailu ja sun-
nuntaina 29.7. olivat pik-
kufinaali ja loppukilpailu. 
Sää oli viikon aikana alku-
viikosta helteisen lämmin ja 
aurinkoinen, loppuviikos-
ta hieman viileämpi. Tors-
tain kisapäivä oli sateinen 
ja etenkin iltapäivän karsin-
nassa satoi voimakkaasti. 

Uusi vakiokävijä
Heti ensimmäisenä päivänä 
finaalipaikan onkinut, Lau-

kaasta saapunut rakennus-
alan yrittäjä, Arto Kääriäi-
nen vietti koko pilikkiviikon 
Havulanrannassa asunto-
autossa. Kisaan osallistumi-
sen lisäksi hän esitteli ja myi 
kalastusvälineitä. Hän toimi 
myös aktiivisena talkoolai-
sena ja työskenteli kisajärjes-
telyissä. Hän on pilikkivii-
kolla uusi kävijä, sillä viime 
vuonna hän oli Pudasjärvel-
lä mukana ensimmäistä ker-
taa, jolloin ylsi pikkufinaa-
liin saakka. 

-Tästä eteenpäin tulen 
olemaan vakiokävijä ja py-
rin tiedottamaan hienosta ta-
pahtumasta Keski-Suomessa 
myös kavereille ja alan har-
rastajille, totesi Kääriäinen. 

Kisojen kestofinalisti pu-
dasjärveläinen Vesa Tei-
vaanmäki pilkki finaaliin 
pitkän kaavan mukaan. Tiis-
taina oli karsinta, josta lau-
antain välierään. Siitä sun-
nuntaiaamun pikkufinaaliin, 
josta voitolla finaaliin ilta-
päivällä. Lisäksi hän osal-
listui joukkuekisaan, joten 
hänellä oli viisi eri pilkkiki-
sasuoritusta. 

Kisan järjestäjänä oli Pu-
dasjärven Urheilijat, josta 
piti löytyä myös talkoovä-
ki kisan vaatimaan järjeste-
lytyöhön. Seuran eri jaostot 
vastasivat kunkin päivän 
järjestelyistä, johon kuu-
lui muun muassa kioskin 
ja makkaroiden paistopis-
teen hoitaminen sekä kil-
pailijoiden kuljetus lautoille 
ja takaisin. Kilpailualusta-
na toimivat järjestäjien Pu-
dasjärvelle ankkuroimat 2,4 
x 2 metrin suuruiset styrok-
sialustat, joissa kussakin oli 
yksi pilkkireikä. 



6 7nro  31PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti30.7.2020 30.7.2020nro 31

Siuruan Kylä ry. kutsui sun-
nuntaiksi 26.7. suuren joukon 
vieraita katsomaan ja kokei-
lemaan erilaisia puuhaste-
luja sekä ratkomaan mesta-
ruuksia sähäkkääseen Koko 
perheen Kesätapahtumaan. 
Paikkana oli Yli-Siuruan Met-
sästysseuran hirvipirtti Lie-
kokylässä.

Kyläyhdistyksen laajuu-
den vuoksi tämä tapahtu-
ma haluttiin toteuttaa toises-
sa päässä kylää, Yli-Siurualla 
Liekolammen välittömässä 
läheisyydessä, kun torstain 
nuotioilta oli puolestaan Siu-
ruanjoen alajuoksulla, Siuru-
an Osakaskunnan laavulla.

Kosteaa keliä oli myös 
sunnuntaina, mutta siuru-
alaiset eivät ole sokerista ja il-
mojen alla oleminen on vain 
pukeutumiskysymys, kuten 
Helena Koivukangas tervetu-
losanoissaan mainitsi!

Kyläseuran telttakatos 

Jotakin uutta, jotakin vanhaa,  
jotakin lainattua – missä sinistä?

toimi kahvin, grillimakka-
ran, mehun sekä vohveleit-
ten tarjoilupaikkana ja Yli-
Siuruan Metsästysseuran 
rakennukset olivat käytös-
sä muihin tarpeisiin. Pirtis-
sä Marko Väyrynen leikitti 
ja laulatti lapsia. Lahtivajas-
sa Peikkotytön opastuksella 
ja vanhempien avustuksella 
valmistui mitä ihastuttavim-
pia peikkoja luonnonmateri-
aaleista. Mikäli ei halunnut 
peikkoa omakseen, se löy-
tää kodin Syötteen Peikko-
polulta, jonne Siuruan Kylä 
ry. tekee syysretken. Lahtiva-
jassa valmistui myös linnun-
pönttöjä! Lapset saivat ihan 
itse ruuvata pöntön osat pai-
koilleen. Valmiisiin aihioi-
hin materiaalin oli lahjoitta-
nut Raimo Tapojärvi ja aihiot 
oli sahannut Tauno Koivu-
kangas, joka myös ohjasi lap-
sia kasaamisessa. Jonoa oli 
pönttöjen tekoon, joten Tar-
mo Honkanen Seppo Timo-
nen toimivat apumiehinä.

Lapset huomioidaan ilah-
duttavasti Siuruan Kylä ry:n 
tapahtumissa. Sunnuntaina 
oli koko päivän lapsille eri-
laista ohjelmaa. Markon lau-
lu-leikkituokion ja vohveli-
tankkauksen jälkeen päästiin 
tekemään askarteluja. Annii-
na Kälkäjä oli ihan itse ha-
lunnut tuoda lisäohjelmaksi 
keppariradan!

Peikkotytön opastuksel-
la oltiin etsimässä myös aar-
retta – ja löytyihän se! Aar-
rearkussa oli jokaiselle 
lapselle saippuakuplapullo, 
jolle myöhäisemmässä vai-
heessa löytyi myös virallista 
käyttöä. 

Vaahtokarkkien paistami-
nen nuotiolla on aina lasten 

Ensimmäistä nännärimestaruutta ratkottiin heittelemällä 
lypsykoneen nännikumia 30-litran maitotonkkaan – ei niin 
helppoa ensinkään.

Siuruan Nännärimestari 2020 Tarmo Honkanen.

Löytyihän sitä sinistä! 

Anniina Kälkäjä oli omatoi-
misesti järjestänyt lapsil-
le ohjelmaa keppariradan 
merkeissä.

Aarteet saivat arvoisensa avauksen, kun lapset pääsivät 
puhaltelemaan saippuakuplia Nännärimestarin kunniaksi.

Kolmevuotias Helli teki pa-
pan opastuksella linnunpön-
tön kotiin Martinniemeen.

Syötteen Peikkopolulle on valmistumassa uusia asukkaita.

Marko Väyrynen leikitti ja laulatti lapsia. Eturivissä Helli, 
Sandra, Vilma ja Jasmin, heidän takana Sofia, Veera ja Sin-
na sekä seinän vieressä Kalle ja Anniina. Pöydän ääressä 
istuvat Hugo, Leo ja Samu.

mieleen! Olikohan tämä sitä 
lainattua?

Eipä aikuisiakaan unoh-
dettu! Maailman ensipäivän 
näki Nännärimestaruuskil-
pailu, joka oli otsikon mu-
kaisesti sitä uutta. Mestariksi 
leipoutui Tarmo Honkanen 
kahdella tonkkaan upotetul-
la nännikumilla. 

Päivän päätteeksi vanhaa 
edusti arpajaiset, jossa 19:llä 
arvalla sai jotakin. Pääpalkin-
non, sähköllä toimivan lettu-
pannun voitti Orvokki Pah-

kala.
Kesäpäiviä oli viettämässä 

kuutisenkymmentä vierasta. 
Yhteistyössä on voimaa, kun 
siurualaiset lyövät hynttyyt 
yhteen. Vieraat kiittelivät kil-
van järjestäviä tahoja kuin 
myös sitä, että Yli-Siuruan 
Metsästysseura oli antanut 
kaikki rakennukset tapah-
tumakäyttöön. Hirvipirtin 
ovesta sitten viimeinkin löy-
tyi sitä kaivattua sinistä!

Terttu Salmi

Perjantaina oli Kuntourheilujaoston talkoopäivä. Keskipäiväl-
lä oli mukavasti talkooporukkaa paikalla. Kuva Mari Kälkäjä.

Kisojen pääorganisaattori, Pudasjärven urheilijoiden toi-
minnanjohtaja Marko Koivula tarkastelemassa videolta Elvi 
Järvenpään, Mari Ritolan ja Arto Kääriäisen kanssa erään 
karsintaerän tuloksia. 

Lauantain välieräpäivänä Voimistelujaoston Jaana Valkola 
ja Mervi Matero olivat talkoovuorossa kioskilla. 

Tulokset: (kaikki tulokset näkyvät netissä):
1.Pekka Kurttila 519 g, 2. Usko Kokko 449, 3. Marianne Viinikai-
nen 335, 4. Hannu Kellolampi 320, 5. Ahti Kokko 249, 6. Vesa Tei-
vaanmäki 249, 7. Seppo Huttu 239, 8. Juha Kangas 223, 9. Arto 
Kääriäinen 223, 10. Mauri Sydänmetsä 171, 11. Vesa Rahikka-
la 167, 12. Kirsti Kangas 132, 13. Elisa Juurikka 105, 14. Pekka 
Hahtonen 102, 15. Jukka Valkola 100, 16. Katri Lehmikangas 95, 
17. Aili Halkola 78,18. Mari Ritola 76, 19. Petri Forsblom 72, 20. 
Aimo Mansikkamäki 70, 21. Heikki Järvenpää 65, 22. Ismo Kar-
hunen 64, 23. Raili Eskola 57, 24. Veikko Ovaska 50 ja 25. Martti 
Knuutinen 40. Finaalin kalansaalis oli yhteensä 4250 kiloa. Kalat 
piti kuolettaa jo lautalla. Ne pakastettiin jokaisen kisan jälkeen ja 
menivät lopuksi koirien ruoaksi. 

Kiitokset talkoolaisille 
ja tukijoille 
Ennen palkintojen jakoa sun-
nuntai-iltana pidettiin hiljai-
nen hetki Asko Korsmanin ja 
Pekka Tuomaisen muistolle. 
Tämän jälkeen kaupungin 
tervehdyksen esitti Pudas-
järven kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Mari Käl-
käjä. Hän sanoi Pudasjärven 
olevan trendikäs, aikaansa 
seuraava maaseutumainen 
erämaakaupunki, jonka vah-
vuutena on monimuotoinen 
luonto ja ennakkoluuloton 
tekemisen meininki. Kälkäjä 
kertoi itsekin osallistuneen-
sa pilkkikisaan ja kahden ka-
lan saaliillaan oli myös lau-
antain välierässä. 

-Finaalikaan ei ollut kau-
kana, hän kehaisi.

Pudasjärven Urheili-
joiden puheenjohtaja Kir-
si Hanhela kertoi kisan suo-
sion kantaneen läpi vuosien 
ja koonneen innokkaita ka-
lastuksen harrastajia ym-
päri Suomen. Hanhela toi 
esille järjestävän urheilu-
seuran voimakkaan talkoo-
hengen, jonka turvin tämä 
tapahtuma ja monia mui-
ta tapahtumia on pystyt-
ty järjestämään. Hän kiitti 
myös kaupunkia, paikalli-
sia yrityksiä, Havulan Nuo-
risoseuraa sekä ranta-alueen 
maanomistajia tuesta kisojen 
järjestämisessä. 

Heimo Turunen
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Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, 
kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIöIDEN   
 TYöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIöIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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)

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

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUhlATIlOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENNUSPELTITYöT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

Pintamolla kyläpäivät  
– tansseissa viihdyttää  
Tiina Pitkänen & Sarmas
Pintamon Kyläpäivät järjes-
tetään lauantaina 1.8. kello 
12-15 Pintamon kylätalolla. 
Kyläpäivillä on erilaisia kil-
pailuja, ohjelmaa lapsille ja 
paikalla on senior shop sekä 
Nosh vaate-edustus. Buffet 
ja ravintola palvelevat. 

Illalla kylätalolla on tans-
sit, jossa tanssittajana toi-
mii pudasjärveläislähtöi-
nen, nykyisin Haukiputaan 
Kellossa asuva, Tiina Pitkä-
nen ja Sarmas -yhtye. Mu-
siikin lisäksi 43-vuotias Tii-
na rakastaa mökkielämää, 
terveellisen ruoan kokkaa-
mista ja tanssimista. Pitkä-
nen kertoo musiikin olleen 
tärkeä osa hänen elämään-
sä pienestä pitäen ja muis-
taa laulaneensa ensimmäi-

sen kerran Pudasjärven 
ala-asteen toisella luokal-
la rehtorin pyynnöstä kou-
lussa vierailijoille. Keikkai-
lun Pitkänen aloitti vuonna 
2003. Samana vuonna hän 
lauloi ensimmäistä kertaa 
kilpailumielessä ja sijoittui 
Vihreät Niityt Toivo Kärki 
-laulukilpailussa toiseksi.

Myöhemmin Pitkänen 
on tullut tutuksi tango-
markkinoilta, joissa Pitkä-
nen on laulanut kolmesti; 
vuonna 2005 hän sijoittui 
kymmenen parhaan nai-
sen joukkoon, vuonna 2015 
kuuden parhaan jouk-
koon ja 2017 ylsi kahdek-
san kärkeen. Samana vuon-
na Pitkänen lauloi itsensä 
Iskelmäparatiisi 2017 -lau-

Pudasjärveläislähtöinen 
Tiina Pitkänen tanssittaa 
Pintamolla.

lukilpailun finaaliin ja vei 
kesäkuussa sen voiton yh-
dessä Keijo Hietikon kans-
sa. HT

Suomessa on rakennettu jul-
kisen tuen avulla valokuitu-
verkkoja jo reilut 10 vuotta. 
Pudasjärvellä ja Taivalkos-
kella hankerahoituspohjai-
nen rakentaminen ajoittui 
vuosien 2014 – 2017 välisel-
le ajalle. Pieniä teleyhtiöi-
tä, joita myös seutuverkoik-
si kutsutaan, on syntynyt 
Suomeen useita kymmeniä. 
Suurin osa julkisesti rahoi-
tetuista hankkeista on sijain-
nut maaseudulla. 

Pudasjärvellä ja Tai-
valkoskella oli 2010-luvun 
alussa kova usko, että valo-
kuituverkko voi luoda alu-
eille uusia elinvoimaisuut-
ta tukevia mahdollisuuksia. 
Tällöin koettiin, että etätyö 
on nousussa ja palvelutkin 
ovat sähköistymässä. Usein 
puhutaan, että datan käy-
tön määrä kasvaa huimaa 
vauhtia, ja harva kuitenkaan 

osasi odottaa, millainen di-
giloikka yhteyksien hyö-
dyntämisessä tultaisiin teke-
mään keväällä 2020. 

Kuntaliiton tutkimus
Suomen Kuntaliiton 

koordinoima Maaseudun 
INFRA –verkosto on julkais-
sut Maaseudun valokuituin-
vestoinnit –selvityksen, jossa 
on käsitelty maaseudun va-
lokuituverkkojen tilannetta 
sekä valokuituinvestointien 
toteutusmalleja ja rahoitus-
ta. Lisäksi selvityksessä arvi-
oitiin valokuituinvestointien 
paikallisia ja alueellisia so-
sioekonomisia vaikutuksia. 

Selvityksessä todettiin, 
että valokuiturakentamisella 
ja valokuidun saatavuudella 
on selvästi vaikutusta maa-
seutualueiden väestönkehi-
tykseen.

Niillä alueilla, joilla ei ole 
valokuitua, väestömäärä on 

vähentynyt nopeammin. Sa-
maan aikaan rakennetuille 
alueille tapahtuu enemmän 
sisään muuttoa. Jos valokui-
tuyhteydet olisi rakennettu 
jo 2010, olisi maaseutualuei-
den väestökehitys ollut ny-
kyistä suotuisampi ja kään-
tynyt jopa positiiviseksi.  

”Valokuidusta on muo-
dostunut autoteihin ja säh-
köön verrattavissa oleva 
infrastruktuuri”. Tutkimuk-
sessa todetaankin, että infra-
hankkeilla voidaan vaikuttaa 
alueiden väestökehitykseen. 
Tutkimuksen tulokset kan-
nustavat valokuidun saa-
tavuuden parantamiseen 
aktiivisissa kylissä. Huomi-
oitavaa on, että rakentami-
sen vaikutukset ilmenevät 
viiveellä ja vaikutukset ku-
muloituvat hitaasti. 

Marianne Mäntylehto

Valokuituinvestoinnit luovat 
positiivista virettä
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VUOKRATAAN MYYDÄÄN

PUDASTORI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin nor-
maalit kirpputorimyynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € 
+ alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä kuvalliset ilmoi-
tykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja 
ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitettava sähköpostilla: 
vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoit-
teeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Palveluhakemisto

ALASI  
AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!
PALVELUHAKEMISTOSTA 

EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

MAANRAKENNUSTA

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy
•	HIEKAT
•	SORAT
•	MURSKEET

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

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

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

TYÖVAATTEET

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKö-, KYLMÄ-, 

PELTITYöT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Suora yhteys pankkiisi
Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Illikainen Katri 010 257 1949

Sijoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

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

verkkoneuvottelu
Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

ERäKESKUS
ANON ASE JA TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja 

kalastukseen
- Laajin valikoima 
 koiranruokia ja 
 tarvikkeita 

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

Sarakylässä rivitalohuo-
neistoja: 1h+kk 345e/kk, 
1h+tupak+k 380e/kk, 2h+k+kh 
525e/kk, 2h+k 536e/kk. P. 044 
582 8657.

200-Mersun osia. P. 0400 422 
528.

Mustikkaa myytävänä. 8 litran 
sanko puhdistettuna 45 e, ros-
kineen 30 e. P. 044 983 4121.

Hirvikivääri 30.06. P. 0400 
252 699.

Saunallinen rivitalokak-
sio keskustan tuntumas-
sa, heti vapaa. P. 0400 
294 640.

Pudasjärven vihreät ovat 
maanläheisiä ihmisiä, jot-
ka ovat muiden tavoin huo-
lestuneita maaseudun elin-
voimasta ja siellä elämisen 
mahdollisuuksista. Elintar-
vikehuolto on entistä enem-
män paikkakunnan ul-
kopuolista ja valtavirrat 
näyttävät ohjaavan sitä edel-
leen suuruuden logiikkaan 
perustuvan keskittymisen 
suuntaan.

Pudasjärvelläkin on ollut 
pari vuosikymmentä erilai-
sia lähiruokahankkeita, jopa 
useita samanaikaisesti. Lä-
hiruokahankkeissa on haas-
teellista niihin sisältyvän lii-
ketaloudellisen edellytyksen 
vuoksi. Mahdollisuuksien ja 
kannattavuuden raja on liian 
korkealla.

Pudasjärven vihreät esit-
tävät paluuta juurille, ai-
van elintarviketuotannon 
ytimeen – omaan ruokatuo-
tantoon ja Ilman kaupallisia 
vaatimuksia. Tehdään se yh-
dessä, omavaraisesti, perin-

teisillä luonnonmukaisilla 
menetelmillä, nykytiedolla 
täydennettynä. Säilytetään 
ihmisen yhteys luontoon 
kestävällä tavalla, maaperää 
parantaen. Mainittakoon, 
että tämä ei ole missään ta-
pauksessa ammattimaista 
maataloustuotantoa vastaan, 
vaan sitä tukevaa toimintaa.

Aloitetaan omavarainen, 
pienimuotoinen eläinten 
pito ja kasvituotanto. Esi-
merkiksi kanat, kanit, lam-
paat, kalat, ankat, mehiläi-
set, marjat, kasvikset, yrtit 
ym. Uskomme, että ihmiset 
haluavat tuottaa itse omaa 
ruokaa, jos se mahdolliste-
taan yhteistyöllä. Joillakin 
on olosuhteita, toisilla tietä-
mystä, toisilla on aikaa, toi-
silla on resursseja enemmän 
ja toisilla vähemmän. Toi-
mintamallia voisi ottaa vaik-
ka hirvenmetsästyksestä.

Talven aikana luodaan 
ryhmiä, opetellaan asioita, 
sovitaan menettelytavois-
ta, sovitaan verkostoista, 

varmistetaan toimintamah-
dollisuudet. Talven aikana 
luodaan kesän toimintamah-
dollisuudet. Syksyllä korja-
taan sato – nautitaan, säilö-
tään ja täytetään pakastimet. 
Katsotaan, että kotivara on 
siltä osin kunnossa.

Näin saamme kestävästi 
tuotettua, varmasti puhdas-
ta, eettisesti kestävää, hyvää 
omaa ruokaa. Tämä toimii 
osaltaan turvaverkon ytimi-
nä tulevaisuuden (mahdolli-
sissa) ruokakriiseissä.

Kaikkien kannattaa tulla 
mukaan kykyjensä ja resurs-
siensa mukaan. Vanhuk-
set, nuoret, lapset, aikuiset, 
mökkiläiset, jotka toimivat 
yhdessä, verkostoissa tai 
vaikka itsenäisesti.

OMA RUOKA on avoin, 
kaikille näkyvissä, ei mark-
kinariippuvainen, ei hinta-
riippuvainen, ei ole mark-
kina-arvoa, kun kaikki 
tehdään kotona itse. Rahat 
eivät vuoda alueen ulkopuo-
lelle, kuten normaalissa elin-

Oma ruoka - hyvinvoiva ihminen – hyvällä maalla
tarvikekaupassa. Hyödyn-
netään kasvukautta laajasti, 
mutta minimoidaan talvi-
kustannukset.

OMA RUOKA -tuotan-
nossa toteutuu eettisesti kor-
kealla tavalla keskinäinen 
vuorovaikutus, keskinäis-
riippuvuus ja monipaikkai-
suus.

Teemme yksityiskohtai-
sia esimerkkejä ja esityksiä 
mm. miten toimia pienen 
kotikanalan kanssa, miten 
kasvatan kaneja, miten vil-
jellä kasveja ilman massiivis-
ta maanmuokkausta, miten 
maaperästä huolehditaan, 
miten säilötään, miten kalaa 
käsitellään ja säilötään. Sää-
dökset. Millaisia verkostoja 
tarvitaan. jne.

Veikko  
Hyttinen
Pudasjärven  
Vihreät ry
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Taksi Piipponen Oy 
 Arto 0400 244 195, Seija 040 507 23 18

KESäAJAN 2020 
KUTSUJOUKKOlIIKENNE 7.8.2020 saakka

PERJANTAISIN
Kouva–Livo välisiltä alueilta käynti Pudasjärvellä. 

Lähtö klo 9.00 meno – paluu, perillä n. 2-3h. Linja-autotaksa.
TORSTAISIN 

Sarakylän alueelta Rytingin kauppaan. 2,50€/henk.
Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä.

PuU SUUNNISTUSJAOSTO
ILTARASTIT ke 5.8. klo 17.30 alkaen  
Mustavaarassa (SM 2019 maastoissa).  
A-, B- ja C-radat. Tiedustelut Esa 040 828 3904.

Ala-Livon metsästysseura ry:n 
SÄÄNTöMÄÄRÄINEN KESÄKOKOUS 
su 16.8.2020  klo 14.00 Pirjo Tuovilalla  

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen jälkeen hirvipalaveri.

AMMATILLISTA
SUOMEA
Haluatko parantaa suomen kielen  
taitoasi? Oletko kiinnostunut sosiaali- 
ja terveysalan tai puhdistuspalvelu- 
alan koulutuksista tai haluaisitko  
työllistyä alalle? 

Koulutus on suunnattu TE-toimiston maahanmuutta-
jataustaisille asiakkaille, jotka tarvitsevat toiminnallisia 
suomen kielen opintoja työllistyäkseen tai päästäkseen 
ammatilliseen koulutukseen. Koulutukseen ohjataan 
TE-toimiston asiakkaita, joitka ovat suuntautumassa 
joko sosiaali- ja terveysalalle tai puhdistuspalvelualalle.

Ajankohta
24.8.2020–14.1.2021

Hakeminen
Koulutukseen haetaan TE-palvelujen kautta 
koulutukset.te-palvelut.fi/kt/692511

Koulutuspaikka
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Ranuantie 249,  
93100 Pudasjärvi.

Lisätietoja
Koulutuspäällikkö Tiina Karvonen
p. 050 4624 720, tiina.karvonen@osao.fi

osao.fi

Johtokunta kokoontuu klo 11.00 
Lopuksi hirvikokous

Talkoot ennen kokousta klo 10.00

MALISEN ERÄ RY
kesäkokous Repomajalla

la 15.8 2020 klo 12.00

Johtokunta

Pudasjärven Yrittäjien Senioriyrittäjien
kesäinen kokoontuminen

ke 5.8. klo 11 Erkki ja Elsa Urmalan kotona Ristolassa 
Petäjäkankaalla, osoite Ristolantie 25. 

Ajo-ohje Petäjäkankaan tietä noin 15 km ja Naisjärven th 
kohdalla oikealle Ristolantie. Tutustutaan mm. Ristolan 

perinnepirttiin. Lounasruokailu.  
Yhteislähtö klo 10.30 S-marketin parkkipaikalta linja-auto-
pysäkin luona. Sovitellaan yhteiskyytejä. Jos tulet suoraan 
Ristolaan, ilmoitatko ruokatilausmäärän vuoksi Heimolle.

Tervetuloa!

(Pintamontie 321).
TanssiT PinTamolla

Lippu 15€. Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy). C-oikeudet (olut, siideri)

Pintamon kyläseura

la 1.8. klo 20.00–24.00

klo 20.00–24.00

TanssiTTaa

sarmas &
Tiina PiTkänen

TUlOSSA 8.8. NAPAKyMPPI, 15.8. SARI KOIVIKKO & KUUN hOPEA

HirviliiTerissä 
karaoke PinTamon kyläPäiväT

runsaasTi  
oHjelmaala 1.8. klo 12–15.

TerveTuloa!

Kouvan Metsästysseura ry:n
KESäKOKOUS

la 15.8.2020 klo 13 Piipposessa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Johtokunta kokoontuu klo 12.
Hirvenmetsästäjien järjestäytyminen  

kokouksen jälkeen. Johtokunta

Jongun Metsästysseura ry:n

KESäKOKOUS  
pidetään to 6.8.2020 klo 18.00 

hirvikämpällä
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Johtokunta
VUOSIKOKOUS

ma 3.8.2020 klo 19 Sarakylän koululla.
Hallitus kokoontuu klo 18.

Tervetuloa!

Keskustan Sarakylän 
paikallisyhdistyksen 

Metsälän Vesiosuuskunnan
VUOSIKOKOUS

la 8.8.2020 klo 11 Metsäpirtillä.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Hallitus

Kuopusjärven Kalaveden osakaskunnan
VUOSIKOKOUS

la 8.8.2020 klo 13.30 alkaen Metsäpirtillä.
Kokouksessa käsitellään varsinaiselle  

kokoukselle kuuluvat asiat.
Tervetuloa! Esimies

Kuopusjärven Metsästysseura ry:n
KESä- JA hIRVIKOKOUS

la 8.8.2020 klo 12 Metsäpirtillä.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Puheenjohtaja

Poijulan Erä ry:n

KESäKOKOUS
su 9.8.2020 klo 12 Kodalla

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen hirvipalaveri.

Kokouksen jälkeen hirviporukkaan ilmoittautumiset.
Tervetuloa! Puheenjohtaja

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Perjantaina 31.7. Lauantaina 1.8.

AvOINNA: mAANANtAINA jA 
tIIStAINA

klo 13.00-21.00

KESKIvIIKKONA 13.00-02.00 

tORStAINA klo 13.00-21.00

pERjANtAINA 15.00-04.00 

LAUANtAINA 15.00-04.00

SUNNUNtAINA klo 15.00-20.00 (02)

wINtSSä wINtSSäklo 00.00-03.30 klo 00.00-03.30

klo 21.00-03.30 klo 21.00-03.30

Tanssit salissa

lippu 5 € sis. ep. lippu 5 € sis. ep.
KARAOKE KARAOKE
Dj HAmmER Dj HAmmER

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa!
Tiistaisin Sana ja rukous klo 18. 

Siuruan Kylä ry avustaa ja myy virvokkeita,

,
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

LUONNOLLISESTI
Marja-Leena Tykkyläinen

&
Jorma Styng

3.8 - 9.9.2020

Avoinna ma-ke 13-20   la-su 13-17   to-pe suljettu

Taidehuone Pohjantähti

Kulttuuripalvelut

Teollisuustie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. 040 826 6586

Vanhat kulkuneuvot ihastuttivat museolla

Kotiseutuviikon perjantai-
na oli museolla teemana 
”Vanhojen autojen, rattori-
en ja Pappa-Tunturien päi-
vä”. Paikalla oli näytillä ai-
nakin kaksi kuplavolkkaria, 
Anglia, Triumph, kaksi rat-
toria, kuorma-auto ja Pappa-
Tunturi. 

Sisu K-25:n lavalla sop-
patykki puhisi, joka todel-
lisuudessa oli rekvisiittana. 
Kuorma-auton omistaja Ari 
Penttilä kertoi, että auto on 
alun perin toiminut Ivalon 
lentokentällä lumien auraa-
misissa. Sieltä vuosimallia 
1953 oleva Sisu K-25 löy-
si tiensä Hetekylään, VA-
POn turvesuolle, josta hom-
mista jäädessään eläkkeelle 
auto siirtyi Penttilän omis-
tukseen.

- Tämä entisöinti on ol-
lut projekti, jossa joka ikinen 
pultti sekä lankun pätkä on 
käyty läpi ja tarvittaessa uu-
sittu. Autolla ajetaan kesäi-
sin tapahtumissa Kuusamo 

– Oulainen akselilla, kertoi 
omistaja.

Rattoreista vanhempi, 
vuosimallia 1952 oleva Fahr 
D22 oli Kollajanniemen ko-
neosuuskunnan ensimmäi-
nen traktori, joka on pe-
lastettu ruostemöykkynä 
vattupuskasta ja entisöity 
nykyiseen kuosiinsa. Ratto-
rin omistaa V-M Hanhisu-
anto. Vuodelta 1958 olevan 
Valmet 33:n omistaja on Juha 
Huhtela.

Pappa-Tunturi saapui 
Oulusta. Mopon Seppo Ti-
monen on ostanut teinipoi-
kana Kuosmaselta. Rahat 
Timonen tienasi metsänis-
tutuksilla ja hilloja poimi-
malla. Mopo on vuosimal-
lia 1965, museorekisterissä ja 
ajokuntoinen. Pyörähtipä Ti-
monen mopoillen myös Ha-
vulan rannassa näyttämässä 
kulkupeliään Kesäpilikki-
vieraille.

Keltainen ja punainen 
Volkswagen Kupla olivat 
kuin kaksi marjaa. Punai-
sen VW:n omistaja on Eero 
Eskola ja keltaisen omistaa 
Markku Huhtela.

Vuosimallia 1967 oleva 
Anglia saapui myös ihastel-
tavaksi. auton ajoi paikalle 
omistaja Esko Tolonen. Ke-
säisin päivittäisessä käytös-
sä oleva 1968-vuosimallin 
Triumph Herald 13/60 ajeli 
avomallisena museolle. Sii-
nä on irrotettava, kova katto, 
kertoi auton omistaja Tuo-
mas Nyman.

Vanhat kulkuneuvot kiin-
nostivat ja museolla liikkui 
väkeä pitkin päivää. Kesä-
poikana museolla häärinyt 
Väinö Kyngäs piti aktiivises-
ti huolta ympäristön ja huo-
neitten siisteydestä.

Kuplat olivat kuin kaksi marjaa

9-tuumaiset Sisun eturenkaat ovat lukkovanteilla, jollaisia 
ei länsimaista enää saa hankittua.

Rattorit, Fahr D22 omistaa V-M Hanhisuanto ja Valmet 33 
omistaja on Juha Huhtela.

Triuph Herald 13/60 kojelaudassa oli varoituskyltti: ”Suute-
leminen kuljettajan kanssa ajon aikana ankarasti kielletty”. 
Varoitus on pätevä yhä edelleen!

Seppo Timonen kävi esittelemässä 15-vuotiaana omilla ti-
enesteillään ostamaansa vuosimallin -65 Pappa-Tunturia.

Amalia Majava esittelee Pu-
dasjärven kotiseutumuseoa 
YouTubessa. Kuva  Birgit 
Tolonen.

Anglia kaikessa kauneudessaan.

Museolla juhlavuosi
Pudasjärven kotiseutumu-
seo on saavuttanut kultaisen 
keski-iän. Tänä vuonna 60 
vuotta juhlivasta museosta 
on tehty lyhyt esittelyvideo. 
Käsikirjoituksen on laatinut 
kulttuurisuunnittelija Birgit 
Tolonen, videoinnista ja edi-
toinnista vastaa Pudasjär-
ven kaupungin mediatuot-
taja Juha Nyman ja kertojana 

paikkoja esittelee 13-vuotias 
Amalia Majava.

Juhannuksena, vuonna 
1960 museo avattiin ja täl-
lä hetkellä alueella on jo kol-
mattakymmentä rakennusta 
ja yli 8000 esinettä.

Esittelyvideoa pääsee kat-
somaan YouTubesta. 

Terttu Salmi

Lomalta  
virkistyneenä  
työn pariin
Kesälomaa viimeinen viik-
ko jäljellä ja pikkuhiljaa alan 
palailemaan lomafiiliksis-
tä arkifiiliksiin. Uutisia seu-
rattuani netistä voin todeta, 
että ainakin valtakunnanpo-
litiikassa sattuu ja tapahtuu. 

Loma on ollut tarpeen 
monessakin suhteessa: aja-
tukset irti työarjesta ja huo-
mio itseen ja lähimmäisiin. 
Lasten kanssa vietetty aika 
on ollut jälleen kerran mah-
tavaa.

Alkusyksyllä on kuiten-
kin aika palata isojen asioi-
den ääreen. Moni yhdistys 
on ollut niin sanotusti tyhjä-
käynnillä koko kevään ja ke-
sän.

Kuntavaalien organisoin-
ti ja järjestely on jo osittain 
käynnistynyt ja kiihtyy vain 
seuraavan puolen vuoden 
aikana. Vasemmistoliiton 
ehdokkaita Pudasjärveltä jo 
löytyy mukavasti ja kiinnos-
tusta tuntuu olevan, sikäli 
kuin sitä nykypäivänä enää 
on. Yhteisten asioiden hoi-
taminen on kuitenkin kau-
pungin ja kaupunkilaisten 
omalla vastuulla- mikäli se 
toimii, kuten laissa on mää-
ritelty. Yhteisten asioiden 
edustajaksi kannattaa pyr-
kiä. —Lähde siis sinäkin eh-
dokkaaksi!

Yksi vaarallinen ja vali-
tettava ilmiö on tullut mi-
nulle vastaan kesälomalla. 
Kaupunginhallituksen ko-
kouksissa käytyjä keskuste-

luja vuodetaan ulkopuolis-
ten käyttöön paljon. Myös 
puhujien nimet ovat tie-
dossa. Kaikkein pelottavin-
ta on, että näissä kertomuk-
sissa yleensä noin puolet on 
totta ja toinen puoli väritet-
ty. Tämä asia pitää saada 
kuntoon ja lopettaa alkuun-
sa, vaikkakin se saattaa olla 
tiukkaan pinttynyt tapa.

Kaupungin päätöksente-
ko tulee ottamaan ihan uusia 
kierroksia, kun isoja asioi-
ta aletaan valmistella ja saa-
maan päätökseen asti. Ikä-
viä tunteita varmasti nousee 
pintaan. Siksi onkin tärke-
ää, että viha, inho ja epäkun-
nioitus ei näkyisi ihmisten 
käyttäytymisessä prosessien 
aikana. Toivottavasti yhteis-
työtä, ymmärrystä ja kunni-
oitusta löytyy kuitenkin em. 
enemmän.

Tästä se syyskausi läh-
tee käyntiin. Toivottavasti ei 
enää sataisi kovin paljon vet-
tä- sitä tuntuu olevan jo ihan 
riittämiin!

Antti Tihinen 
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LAUANTAINA 1.8. KLO 10-15
SUOjALINNALLA

Urheilutie 2, Pudasjärvi

OSTeTAAN 
OmpeLU- jA 

SAUmAUSKONeITA

Näyttämön kesäteatteria syksyllä
Korona laittoi keväällä maa-
ilmankirjat sekaisin ja py-
säytti monet toiminnat ja 
harrastukset. Mekin Näyt-
tämöllä pidimme mietintä-
taukoa kesäteatterin suh-
teen ja päädyimme lopulta 
siirtämään esitykset syk-
syyn. Näytelmäksi valikoi-
tui Rauno Juhannusvuoren 
komedia Kaksi akkaa ja har-
joitukset aloitimme korona-
rajoitukset huomioon ottaen 
varovaisesti ensin lukuhar-
joituksin.

Nyt olemme kuitenkin 
päässeet jo täyteen vauhtiin 
ja nauru raikaa Koskenho-
vin pihalla harjoitusten ol-
lessa käynnissä. Huumoripi-
toinen näytelmä on siis taas 
tiedossa. Ohjaajana on Sen-
ja Latvala ja näyttelijöinä 
neljä osaavaa naista: Kaari-
na Nevanperä, Pirjo Lauro-
nen, Niina Parviainen ja Tii-
na Haapakoski.

Näytelmän esitykset 
olemme nyt suunnitelleet 
syyskuulle. Seuraamme ko-
ronatilannetta ja toimim-
me valtiovallan ohjeistuk-
sen mukaan. Varaudumme 
mahdolliseen toiseen aal-
toon ja tarkemmin esimer-
kiksi esityspäivistä ja li-
punmyynnistä ilmoitamme 
sitten lähempänä. Ryhmäva-
rauksista voi olla yhteydessä 
sähköpostitse pudasjarven-
nayttamory@gmail.com elo-
kuun puolivälistä eteenpäin.

Suomen kesä on monesti 
sateinen ja syksy tuo muka-
naan myös koleutta ilmaan. 

Viime vuosina on syyskuul-
la ollut kuitenkin kauniita ja 
lämpimiä päiviä, joten toi-
vomme, että pystymme esit-
tämään näytelmän Kosken-
hovin pihamaalla. Mikäli 
säät eivät meitä suosi, olem-

Korona laittoi suunnitelmat uusiksi. Kesäteatteri vaihtui 
syysteatteriksi.

Pudasjärven Näyttämö kokousti alkuvuodesta. Johtokun-
nan kokouksessa paikalla puheenjohtaja Senja Latvalan li-
säksi sihteeri-rahastonhoitoja Pirjo Lauronen, Eeva Piri ja 
Elsa Piri sekä uusina jäseninä Tiina Haapakoski ja Kauko 
Tervonen.

me varautuneet myös sisä-
esityksiin.

Tervetuloa rentoutumaan 
teatteriin syksyllä!
terveisin 
Pudasjärven Näyttämö ry

Perhemarket kauppiasyrit-
täjänä Pudasjärvellä tun-
nettu Pertti Heikkinen on 
siirtynyt kesän kuluessa 
kauppiaspuolelta kiinteis-
tövälitysalan töihin. Perhe-
marketin muuttuessa Tok-
manniksi huhtikuun alussa 
Heikkinen kertoi pitävänsä 
pitkän ja yhtäjaksoisen yrit-
täjärupeaman jälkeen lomaa 
ja tekevän siinä samalla työ-
tä kiinteistöalalla. Hän kertoi 
omistavansa eri yhtiöiden 
kautta noin 60 kiinteistöä ja 
asuntoa Pudasjärvellä sekä 
saman verran muualla mm. 
Oulussa ja ympäristössä. 

Asiat ovat kehittyneet al-
kukesästä siten, että hän 
aloitti 1.7. Oulun Arvo-
kiinteistö Oy:n toimitus-
johtajana ja on samalla yh-
tiön osakkaana. Yhtiöön 
kuuluu myös koko Pohjois-
Suomen alueella toimiva La-
pin Arvokiinteistöt Oy. Hen-
kilökuntaa on yli 20. Yhtiön 
pääomistaja, pudasjärveläis-
lähtöinen, Iissä asuva, Osmo 
Mertala on siirtymässä ta-
ka-alalle toimien kuitenkin 
edelleen johtoryhmässä ja 
yhtiön hallituksen puheen-
johtajana. 

Heikkiselle kiinteistöala 
on tuttua noin 20 vuoden 
ajalta harrastettuaan kiin-
teistöjen ja asuntojen osta-
mista, myymistä ja vuok-
rausta. Arvokiinteistöt on 
tuttu yhtiö aikaisemmin, 
koska Heikkinen on tehnyt 
pitkään yhteistyötä yhtiön 
kanssa. 

Viimeisen vuoden ajan 
Perhemarket toimi myös Ar-
vokiinteistöjen asioimisto-
na ja yhtenä yhtiön toimipis-
teenä. Heikkinen oli ostanut 
myös yhtiön osakkeita ja on 
näin osaomistaja. 

Oulun Arvokiinteistöt 
toimii Pohjois-Suomen alu-
eella, päätoimialueena Ou-
lun alue sekä vuoden ajan 
myös Pudasjärvi. Viime ai-
koina Heikkisen mukaan 
kiinnostusta on tullut myös 
Ranualta, Posiolta ja Taival-
koskelta. Syyskuussa toi-
mintaa laajennetaan Siikalat-
van ja Raahen alueelle, jonne 
palkataan uusi työntekijä. 

Heikkinen kertoi käyttä-
vänsä aikaansa toimeksian-
tojen hankintaan, uusien vä-
lityskohteiden löytämiseen 
sekä työ sisältää runsaasti 
erilaisia neuvotteluja. Toimi-

Kauppiasyrittäjyydestä  
vaihto kiinteistövälitysalalle

tusjohtajan työnkuvaan kuu-
luu myös henkilöstön rekry-
toinnit. 

Heikkinen kertoi asuvan-
sa perheineen Oulussa. Pu-
dasjärvellä on käyntejä vii-
koittain. Kesäisin hän myös 
mökkeilee Siurualla ja tal-
vella Syötteellä. 

-Jos olet myymässä tai os-
tamassa kiinteistöjä ja asun-
to-osakkeita, ota vaan roh-
keasti yhteyttä, toteaa Pertti 
haastattelun lopuksi. 

Heimo Turunen

4.8 tiistaina klo: 10-16

Ota vanha pantasi  
mukaan, niin teemme 

ohittamattoman  
vaihtotarjouksen!

Vuoden lisenssi  
kaupan päälle uuden  

pannan ostajalle!

Paikalla Heikki Sirviö  
Trackerilta!

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 620, 050 582 1620

Ma-Pe  
9.00-17.00

Pertti Heikkinen on siirtynyt 
kauppiasyrittäjästä kiinteis-
tövälitysalalle.


