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Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti

Toritie 2 ja Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,50 e/pmm. 
Takasivu  1,30 e/pmm. 
Sisäsivut  1,20/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 23%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa
Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

Pudasjärven kaupungin
 ulkopuolisille tilaajille 

lehden hinta 45 euroa/vuosi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja 

yritykseen 
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimittaja
Asko Kurki
044 035 3581
asko.kurki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Minna Toikka
toimitus@vkkmedia.fi
040 910 0852

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
toimisto@vkkmedia.fi
050 382 6585

Ilmoitusmyynti
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineis-
ton toivotaan olevan 

toimituksessa perjantai-
iltaan mennessä.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta 
väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannolli-
sista tai muista toiminnallisista 
syistä (esim. lakko) tai asiakkaas-
ta johtuvista syistä voida julkais-
ta, lehti ei vastaa ilmoittajalle 
mahdollisesti aiheutuvasta vahin-
gosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemises-
ta sattuneesta virheestä rajoittuu 
enintään ilmoituksesta maksetun 
maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituk-
sesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n 
kuluessa ilmestymispäivästä. 

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella

Hartauskirjoitus

KIIRE
Elintason noustessa ja yhteiskunnan teknistyessä moni 
asia helpottuu eikä aikaa elämän perusasioiden hoitami-
seen mene enää siinä määrin kuin aiemmin. Esimerkik-
si monet kodin askareet sujuvat nopeasti tehokkaiden 
koneiden avulla. Kuitenkin ihmisillä tuntuu olevan entis-
tä kiireisempää, ja jopa monet eläkeläiset valittavat ajan 
puutetta.

Mihin meillä on kiire? Mitä me tavoittelemme? On sa-
nottu, että ihmisellä on aikaa niille asioille, joita hän pitää 
tärkeinä. Onkin hyvä pysähtyä miettimään, mikä minun 
elämässäni on todella tärkeää ja mille kannattaa uhrata ai-
kaa ja ajatuksia.

Monille meistä on tuttu kertomus miehestä, joka kovan 
kiireen tultua istahti kannon päähän ja odotti, että kiire 
menisi ohi.

Raamatun ensi sunnuntain tekstikappale (Luuk.14:16-
24) kertoo miehestä, joka järjesti suuret pidot ja kutsui 
paljon vieraita. Kun kaikki oli valmista, mies lähetti pal-
velijansa sanomaan kutsutuille: ” Tulkaa, kaikki on val-
miina.” Kaikilla kutsutuilla oli kuitenkin kiire ja muita 
menoja, jotka estivät noudattamasta kutsua. Yksi oli os-
tanut uuden pellon ja oli menossa sitä katsomaan. Toinen 
oli menossa kokeilemaan uusia härkiä. Kolmas oli men-
nyt naimisiin eikä siksi joutanut tulemaan. Jokaisella heis-
tä tuntui olevan inhimillisesti kunniallinen este.

Jeesus halusi tällä vertauksellaan puhua elämän tär-
keimmästä kutsusta, kutsusta lähteä seuraamaan Elämän 
Herraa. Raamatun mukaan mikään asia ei saisi mennä tä-
män edelle. Katekismuskin opettaa, että elämän kallein 
asia on Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja hänen opetus-
lapsekseen pääseminen.

Vapahtaja kehotti omiaan kutsumaan ihmisiä seuraa-
jikseen sanomalla: ”Jumalan valtakunta on tullut lähel-
le; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.”(Mark.1:15.)
Tätä kutsua kuulutetaan edelleenkin toivoen, että mah-
dollisimman moni pysähtyisi ajattelemaan oman elämän-
sä asioiden tärkeysjärjestystä. Paavalin mukaan oikeaan 
uskoon liittyy lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elä-
mästä (1.Tim.4:8).

Virressä 413, joka on yksi ensi pyhän virsistä, on hyvin 
puhuttelevat sanat:

”Vaan moni meistä torjuu kutsun,
se hukkuu huoliin, tehtäviin,
sai yksi ostaa uuden pellon,
on toinen mennyt naimisiin.
On meillä kiire yhtenään,
me emme jouda lähtemään. 

Suo kutsuasi, Herra, muistaa,
ymmärtää varoitustasi.
Ei kukaan kutsun torjuneista
saa maistaa illallistasi!
Tee itse minut valmiiksi,
ennen kuin suljet ovesi.”

Seppo Leppänen

Avoinna:
Toritiellä ti-ke klo 10-16 
ja pe klo 10-16. 
Korpitiellä ma-pe klo 8-14 
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Jaurakan nuotioillassa 
laulettiin ja leikittiin

Seurakunnan järjestämät 
nuotioillat ovat eri-ikäisten 
ihmisten mieleen, kuten ha-
vaittiin perjantaina 17.6 Ja-
urakan venerannassa. Seni-
oriväen lisäksi paikalla oli 
kylän nuorisoa ja lomalai-
sia. Nuotiotulen loimussa ja 
grillimakkaran tuoksussa oli 
kiva yhdessä laulaa, nauraa 
ja kisaillakin. Korpisen kylä-
seura oli järjestelyissä muka-
na tarjoten iltakahvit ja nuo-
tiopuut.  

Seurakunta on ollut myö-
tämielinen ja vastannut 
myöntävästi aina kun kylä-
seura on kutsun esittänyt. 
Seurakunnasta paikalla oli-
vat tällä kertaa nuoriso-oh-
jaaja Marko Väyrynen ja dia-
koni Suvi Kipinä. Heidän 
johdollaan parituntinen su-
jui sopuisasti ja leppoisasti.

Nuotioillan aluksi Marko 
Väyrynen esitteli itsensä ja 
kertoi Jaurakkajärven olevan 
hänelle ennestään tuttu jär-

vi, koska hänen mummolan-
sa sijaitsee järven tuntumas-
sa. Innokkaana kalamiehenä 
hän vieläkin tulee lomillaan 
järvelle kalastelemaan ja 
viettämään lomiaan. Suvi 
Kipinä kertoi olevansa syn-
tyisin Marikaisjärveltä, joten 
kyläkulma oli hänelle ennes-
tään tuntematonta seutua. 

Nuotioiltaan tulleet pääsi-
vät aukaisemaan äänijäntei-
tään yhteislaulujen merkeis-
sä. Tapahtumaan sopivasti 
liittyen ilta aloitettiin laulul-
la ”Meil´ on metsässä nuo-
tiopiiri” Markon säestäes-
sä lauluja kitarallaan. Omia 
laulutoiveitakin saatiin esit-
tää ja niinpä laulettiin myös 
lastenlauluja.

Jo vanhakin nyt nuor-
tuu kuin lapsi leikkimään 
-lausahdus sopisi seuraa-
van kappaleen otsikoksi. 
Ikään katsomatta kukin pää-
si kokeilemaan kädentark-
kuuttaan hernepussien pus-
sittamisella sankkoihin ja 
limsapullojen kaatamisel-
la. Nuorimmat kilpailijat tai-
sivat saada kerättyä eniten 
pisteitä, vaikka senioritkin 
yrittivät parhaansa. 

Suvi keräsi tekemäänsä 
nuotiotarinaan adjektiiveja 
ja lopuksi kuultu tarina oli 
hauska ja sai nauruhermot-
kin löystymään. Ilta päättyi 
Suvi Kipinän pitämään ilta-
hartauteen ja yhdessä laulet-
tuun Jäähyväislauluun. (rr)

Jaurakkajärvellä nuotioillassa seurakunnan työntekijöiden Suvi Kipinän ja Marko Väy-
rysen järjestämä ohjelma käsitti yhteislaulujen lisäksi leikkimielisiä kilpailuja. Oikealla 
olevaan voittajajoukkueeseen kuuluva Erkki Piira hernepussien heittovuorossa.

Nuotioiltaan kuului grillimakkaroiden paistaminen. Mak-
karanpaistopuuhissa vasemmalta Marko ja Leevi Heruk-
ka, Eemil Korkala ja Jorma Alatalo. Takana seisovat Antti 
Alatalo ja Jani Lehtola.

Messu kirkossa su 3.7 klo 
10, Kimmo Helomaa, Kei-
jo Piirainen

Kirkkotaksi lähtee seu-
rakuntakodin pihasta klo 
9.30, kyydin omavastuu 
3 € edestakainen matka. 
Muistakaapa sivukyläläi-
setkin mahdollisuus käy-
dä jumalanpalveluksessa 
kylältänne taksilla kerran 
kuukaudessa – kootkaa 
kimppa ja sopikaa taksin-
ne kanssa kyydistä. Ter-
vetuloa!

Kesäkahvila kaikenikäi-
sille kirpputorin tiloissa 
(Pappilantie 7)  keskiviik-
koisin  klo 12-14.

Vanhemman väen leiri 
1.-2.8.  Hilturannassa. Il-
moittautuneille lähetetään 
leirikirje, jossa tarkemmat 
ohjeet. Leirin hinta on 20 
€. Linja-autokuljetus jär-
jestetään mennen tul-
len (sis. leirimaksuun). Il-
moittaudu 25.7. mennessä 
Suville, p. 040-1758597.

Nuotioillat: seurakunnan 
nuoriso- ja diakoniatyö 
järjestää elokuussa nuo-
tioiltoja. Nuotioiltoja pi-
detään seuraavasti: vk 31 
(ke-to), vk 32 (ma-to) ja 

vk 33 (ma-to). Nuotioilto-
ja voi varata jo nyt omal-
le kyläkulmalleen kirk-
koherranvirastosta (p. 
08-8823 100).

Kirkko avoinna ja esitteli-
jä paikalla 27.6.-29.7. ma-
pe klo 11-17. Muulloin so-
pimuksen mukaan.

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 20.6.-29.7. klo 
9-13.

Herätysliikkeiden kesä-
juhlia: Suviseurat Lumi-

joella 1.-4.7.2011, Evan-
keliumijuhlat Raahessa 
1.-3.7.2011, Herättäjäjuh-
lat Oulussa 8.-10.7.2011

Kastettu: Ilona Kastehel-
mi Heikkilä

Avioliittoon vihitty: Jaak-
ko Tapani Sarajärvi  ja 
Miia Jeanette Nurmela.

Haudattu:  Saima Hanhi-
suanto 83-v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Esityksen on suunnitellut 
ja ohjannut Alpo Puhakka. 
Hän myös huolehtii huuli-
harpullaan musiikista. La-
vastus on Kaarina Nevanpe-
rän ja työryhmän käsialaa. 

Näytelmän ohjaaja Alpo 
Puhakka kertoo, että Idea-
parkki -esitykseen päätymi-
seen on olemassa ”raadolli-
nen selitys”.

– Minä laskin montako 
miestä, montako naista ja 
montako lasta on esitykseen 
tulossa. Tässä Ideaparkki 
näytelmässä oli sopiva mää-
rä esiintyjiä ja sen ajankoh-
taisuus sopii kesäteatteriin, 
Alpo Puhakka naurahtaa.

- Todettakoon tässä yhte-
ydessä myös, että esitys to-
teutetaan parhailla käytet-

Koskenhovilla Ideaparkki –komedia
Pudasjärven Näyttämö yhdessä Pudasjärven 

Kansalaisopiston kanssa on valmistanut tämän 
kesän kesäteatteriesitykseksi Markku Hattulan 
Ideaparkki -komedian, jonka ensi-ilta on ensi 

sunnuntaina 3.7. Koskenhoville odotetaan kuuteen 
esitykseen noin 500 katsojaa.

tävissä olevilla resursseilla, 
hän jatkaa.

Ohjaaja kertoo, että näyt-
telijöiden ikähaitari on laaja. 

– Mukana on kokenei-
ta lapsinäyttelijöitä ja deby-
toivia aikuisia, riemukkaan 
kirjavaa joukkoa kerta kaik-
kiaan.

Alpo Puhakka kertoo, 
että komediassa suurliike-
mies, sijoittaja Oiva Hu-
kari on tuomassa jättipot-
tia Kiimaluoman kuntaan. 

Hän on sopinut rakennutta-
vansa luultavasti Euroopan 
mahtavimman ruotsinlai-
van muotoisen liikekeskuk-
sen piskuisen Kiimaluoman 
kuntakeskukseen.

Keskukseen on tarkoitus 
sijoittaa kaikkea, mitä ihmi-
nen voi maanpäällisessä elä-
mässään kuvitella jonkun 
tarvitsevan, ja vähän enem-
mänkin. Ainakin terveys- ja 
hyvinvointipalveluita on lu-
vassa kahdelta ensimmäisel-
tä Ideaparkkiyrittäjältä.

Kaikki ei kuitenkaan -yl-
lätys yllätys - sujukaan niin 
kuin pojat ovat suunnitelleet, 
vaan yllätyksellisiä kääntei-
tä on luvassa. Mihin kaikki 
johtaa onkin jo sitten toinen 
juttu. Saattaa olla, että pie-
nimuotoisuus ja idyllisyys 
ovat sittenkin hedelmälli-
sempi ympäristö myös ih-
missuhteiden kannalta. Lap-
setkin saavat kaipaamaansa 
hoivaa, ja poliisit munkki-
kahvit.

Esiintyjät
Arimo Tötterström, kun-

nan elinkeinoasiamies – 
Miikka Turpeinen, Eeva Töt-
terström, edellisen vaimo 

– Senja Latvala, Jasper Töt-
terström poika – Tuulianna 
Tuohimaa, Satu Tötterström 
tytär – Elina Harju, kunnan-
johtaja – Oskari Manninen 
(uusi), baarinpitäjä Saara 
Kurvinen – Pirjo Lauronen 
(uusi), kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Milla Teräs – 
Kaarina Nevanperä, polii-
sit – Lauri Marikainen, San-
na Pihlaja, yrittäjä Herman 
Health – Pentti Kuopusjär-
vi, yrittäjä Lenita Laurentz 
– Maija–Liisa Väyrynen, toi-
mittaja Kati Keso – Essi Yli-
talo, Riimi Rantanen – Sante-
ri Matero.

Asko Kurki

Su 3.7. klo 15, Ke 6.7. klo 18, Su 10.7. klo 15
Ke 20.7. klo 18, Pe 22.7. klo 18, La 23.7. klo 18
Liput 10/8 € . Tiedustelut 0400 198 385, 0400 187 795

Esitykset Koskenhovilla:

Baarinpitäjä Saara Kurvinen – Pirjo Lauronen ja Eeva 
Tötterström – Senja Latvala baarikohtauksessa.

Elinkeinoasiamies Arimo Tötterström – Miikka Turpeinen, kunnanhallituksen puheen-
johtaja Milla Teräs – Kaarina Nevanperä ja kunnanjohtaja – Oskari Manninen ihmette-
levät tietovuotoa Ideaparkin tulosta.

Poliisit Lauri Marikainen ja Sanna Pihlaja pistävät lopulta 
kaiken järjestykseen.

Suviseurat Lumijoella – kahden vuoden kuluttua Pudasjärvellä
Suomen Rauhanyhdistysten 
Keskusyhdistyksen suviseu-
rat järjestetään Lumijoella 
1.—4.7.2011. Seurapaikkana 
on noin 170 hehtaarin sala-
ojitettu peltoalue Lumijoen 
keskustan välittömässä lä-
heisyydessä.  Seurojen tun-
nuslauseeksi on valittu Je-
remian kirjan lupaus: ”Minä 
annan teille tulevaisuuden ja 
toivon.” (Jer 29:11). Se roh-
kaisee luottamaan Jumalan 
huolenpitoon ja johdatuk-
seen vaikeinakin aikoina. 
Jumala pitää meistä huolen 
kaikissa tilanteissa. Tunnus-
lause muistuttaa, että kris-
tityllä on tämän ja tulevan 
elämän toivo. Jumalan sana 
antaa turvallisen perustan ja 
arvomaailman elämälle. Pu-
dasjärveltä osallistuu vuo-
sittain suviseuroihin arviol-
ta noin 1000 henkeä. 

Kahden vuoden kuluttua 
Suviseurat järjestetään Pu-
dasjärven lentokentällä. Sitä 
edelliset Suviseurat olivat 
Pudasjärvellä vuonna 1972 
Kurenalla Timosen pelloil-
la, pappilan vieressä sekä 
vuonna 1998 lentokentällä. 
Naapurikunnassa Ranualla 

on pidetty suviseurat 1973 
kirkonkylällä ja 1989 Kuu-
kasjärvellä.

Vuonna 2013 järjestettävi-
en suviseurojen päävastuun 
kantavat Ranuan ja Pudas-
järven Rauhanyhdistykset 
puoliksi, kertoo järjestely-
osaston vastaavaksi nimet-
ty Henrik Hämäläinen. Pää-
toimikunta valittiin viime 
helmikuussa ja toimikunnat 
toukokuussa. Toimikuntia 
on kaikkiaan 13. 

Päätoimikunnan puheen-
johtaja on Erkki Ilvesluoto 
Ranualta ja varapuheenjoh-
taja Jukka Lehto Pudasjär-
veltä. Ranuan Rauhanyhdis-
tys on saanut vuoden 2013 
suviseurojen järjestelyvuo-
ron, mutta Ranualta ei löy-
tynyt riittävän suurta yh-
tenäistä aluetta.  Nyt tilan 
tarve on noin 30 prosenttia 
suurempi kuin vuonna 1998 
Pudasjärven suviseuroissa. 
Tämä johtuu majoituskalus-
ton muutoksesta ja väkimää-
rän kasvusta. Teltat ovat vä-
henemässä asunto-autojen 
ja -vaunujen määrän kasva-
essa. 

Lentokentällä pidettiin 

viime vuoden keväänä en-
simmäiset kentän raivaus-
talkoot ja tämän vuoden 
keväänä toiset. Lisäksi lii-
kennetoimikunta on suunni-
tellut uusille majoitusalueil-
le liikenneuria. Varsinainen 
suunnittelutyö kaikilla toi-
mikunnilla alkaa tämän vuo-
den marraskuussa.

Osa kenttätoimikunnasta 
lähtee tutustumaan Lumijo-
elle järjestelyihin ja erikoises-
ti rakenteiden purkutyöhön. 
Vuoden 2012 Lopen suviseu-
rojen rakenteiden purkami-
nen onkin jo ranualaisten ja 
pudasjärveläisten vastuulla. 
Siihen työhön tarvitaan 800 
talkoolaista. Ranuan ja Pu-
dasjärven yhteistyötahoille 
on järjestetty torstaipäivänä 
yhteiskuljetus Lumijoen su-
viseuroihin tutustumaan jär-
jestelyihin, koska Lopelle on 
ensi vuonna huomattavasti 
pitempi matka. 

Yhteistyö Suviseurajär-
jestelyissä Pudasjärvellä on 
kunnan virkamiesten ja luot-
tamusmiesten kanssa su-
junut Hämäläisen mukaan 
loistavasti. Siitä hän haluaa 
antaa suuret kiitokset heil-

le sekä muille yhteistyöta-
hoille. 

-Onpa kuulunut vies-
tiä, että eikö niitä suviseu-
roja voisi järjestää joka vuosi 
kun tuon lentokenttä on niin 
hyvä pitopaikka. 

Heimo Turunen

Kuljetukset 
seuroihin lähtevät 
pe-su päivittäin 

rauhanyhdistyksen 
pihalta klo 7.30 ja 
paluu seurojen 

jälkeen. 
Linja-autoissa 
on vielä tilaa.  

Varauksia voi tehdä 
Nevakivelle

Jaana Nymannille
040 592 31 96

Kuvia Suviseurojen rakennustalkoista.
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Mäkiajon voitto Espooseen:
Alle 1,5 minuutissa tunturin huipulle

Yleisen sarjan voittajan Erkki Kos-
kelon Skodan startti on tapahtunut 
ja 1,23 minuutin kuluttua auto ohit-
taa maalilinjan tunturin laella.

Vaihteleva sää teki tämän 
vuotisesta Iso-Syöte mäki-
ajot rallisprintistä juhan-
nusaattona 24.6 kuljettajille 
erittäin haasteellisen. Olo-

suhteet vaihtelivat päivän 
mittaa useaan otteeseen ja 
välillä kuljettajat joutuivat 
taiteilemaan erittäin liuk-
kaalla radalla. Espoolainen 
Erkki Koskelo onnistui mo-
lemmilla kierroksella mai-
niosti ja tykitti tehokkaalla 
nelivetoisella Skoda Octavia 
WRC:llä pohja-ajan.

Kilpailun voittoaika syn-

tyi ensimmäisellä kierrok-
sella. Syötteen huipulle kie-
murteleva asfalttitie kuivui 
hyvin yleisen sarjan kuljetta-
jille eikä Koskelo tehnyt vir-

heitä. 
– Ensimmäisen kierrok-

sen ajo oli nappisuoritus nii-
hin olosuhteisiin. Toisella 
kierroksella kokeilin vähän 
erilaisia säätöjä autoon, mut-
ta ajettavuus meni huonom-
paan suuntaan. Lähtösuo-
ralle sade oli tuonut mutaa, 
niin pitoa ei tahtonut löytyä 
millään. Muuten ei ollut on-

gelmia. Autokin toimi hy-
vin, Koskelo kertoi.

Kajaanin Jani Itkonen ah-
disteli Mitsubishillään johto-
aikaa vielä toisella kierrok-

Kisan nopeimmiten Iso-Syötteen huipulle ajanut Erkki 
Koskelo ja kisojen puuhamies ja johtaja Timo Roininen 
vaihtamassa ajatuksia ennen kisastarttia. 

sella, mutta jäi voittajasta 
0,85 sekuntia. Kokkolan Kari 
Heinua ehti kolmanneksi. 
Junioreissa nopein molem-
milla kierroksilla oli Kemin 
Jaakko Hirvonsalo. Naisten 
luokkaa hallitsi Kaisa Sisto-
nen ja nuorissa nopein oli 
Harri Rutanen. Senioreiden 
voitto meni Ruotsiin, Skoda 
Fabiaa ohjastaneelle Anders 

Nymanille. Oulun Petri Tiik-
kala puolestaan oli historic-
autojen kuljettajista nopein.

Pudasjärvisiä ei kisoihin 
ajajina osallistunut. Talkoo- 
ja toimitsijatehtävissä paik-
kakunnalta oli suuri jouk-
ko väkeä, sillä olihan kisojen 
järjestäjänä 26. kerran Pu-
dasjärvi Racing Team 2000 
suurimpana yhteistyökump-
paninaan Hotelli Iso-Syöte & 
Safari. Yleisöä oli kokoontu-
nut mukavasti radan varrel-
la.

Suomen ainoa ja 
paras mäkirata
Kansallinen asfalttisprint 
Iso-Syöte-Mäkiajot kisa oli 
samalla Pohjois-Suomen 
aluemestaruusosakilpailu. 
Kisoihin osallistui reilut 100 
autokuntaa huoltojoukkoi-
neen ja ajajien perheineen. 
Syötteen mäkirata on yksi 
Suomen parhaista sprintti-
radoista. Se on saavuttanut 
myös kilpailijoiden suosion, 
sillä kisoihin on kokoonnut-
tu jo 26 vuotta yhtäjaksoi-
sesti lukuun ottamatta viime 
kesän taukoa, kertoo kisojen 
johtaja Timo Roininen.

-Rata on asfalttipintainen 
luonnollinen tie sekä myös 
haastava, sillä 2,3 km ylämä-

Isä ja poika Pekka ja Vesa Erkkilä kulkevat kisamatkat yhdessä. Syöte on tullut kum-
mallekin tutuksi yli 10:llä kisareissulla. 

keen korkeuseroa on peräti 
175 metriä. Vastaavaa mäki-
rataa ei ole missään muualla 
Suomessa. Lähtöpaikka oli 
Hotelli Iso-Syötteelle nouse-
van tien alkupäässä Rome-
kievarille kääntyvältä tiellä 
ja maali oli hotellin nurkalla. 
Muutamat autot pystyivät 
ajamaan radan alle 1,30 mi-
nuutissa, nopeimman kuljet-

tajan Erkki Koskelon aika oli 
1,23.

Kisat voittanut espoolai-
nen Erkki Koskelo oli Iso-
Syötteellä seitsemättä kertaa. 
Hän johtaa tällä hetkellä 7. 
osakilpailun käsittävää Fu-
ture cupia, jota monet muut-
kin Iso-Syötteen mäkiajojen 
kuljettajat ajavat. Heille mä-
kiajoihin osallistuminen on 

Kisassa autot ajoivat yksitellen puolen minuutin välein. 
Kunkin lähdön jälkeen autot ohjattiin alas saattueena, 
jonka jälkeen taas alkoi uuden luokan kisastartit. 
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mukava keski-kesän ylimää-
räinen kisa upeissa maise-
missa ja erikoisella radalla.

Erkki Koskelo oli keskeyt-
tänyt lomansa Turkissa ja 
tuli sieltä suoraan Pudasjär-
velle. Auton olivat tuoneet 
tiimin muut jäsenet. Hänen 
käyttämällään WCR Skoda 
Oktavialla on ajettu myös ai-
kaisemmin rallia, mutta se 
on nyt rakennettu sprintti-
autoksi. Autossa on ollut jos-
kus 550 hv, mutta tällä het-
kellä laskettu tietoisesti 508 
hevosvoimaan. 

-Tässä on suuri vääntö ja 
autolla on helppo ajaa, ker-
toi Koskelo. Hän kertoi kir-
joittavansa jokaisessa kisas-
sa tarkasti muistiinpanoja 
miten milläkin kelillä ja ra-
dalla on ajettu ja miten auto 
säädetty. 

-Rallimiehiltä olen saanut 
myös hyviä ohjeita ja sprint-
tikisoissa kuljettajien välil-
lä vaihdetaan tietoja ja au-
tetaan toisiaan. Kun kypärä 
laitetaan päähän, silloin ys-
tävyys loppuu ja jokainen 
yrittää parhaansa kukistaak-
seen toinen toisensa taidossa 
ja nopeudessa. 

Vesa Erkkilä Siikaisis-
ta oli Syötteellä jo 11. ker-
ran. Menestystäkin on tul-
lut ja useita voittoja omassa 

Anders ”Gobben” Nymanille juhannuskisat Syötteellä kuuluvat joka kesä matkaohjel-
maan.

Eläkepäiviä viettävä ylikonemestari Matti Tarvainen oli saapunut Iso-Syötteelle Orimat-
tilasta. Mäkikisa oli hänelle jo 11. rallisprintti tänä vuonna. Autoja hänellä on kaikkiaan 
12, mutta on ajanut ”vain” neljällä autolla. 

Vapaalle vaihtanut kuljetusyrittäjä Jorma Vilanderin kol-
men vuoden rakentamistyön tuloksena Porshe 911 on 
hyvässä iskussa. 

Talkoolaisia tarvittiin eri tehtävissä kisojen onnistumisek-
si noin 70 henkilöä. Pudasjärvisten lisäksi talkoolaisia oli 
ympäri Suomea. Makkara- ja kahvikojulla palvelivat Petri 
Tiitto, Rachelle Hannams ja Leena Roininen. 

Kajaanin Jani Itkonen ahdisteli Mitsubishillään johtoaikaa 
vielä toisella kierroksella, mutta jäi voittajasta 0,85 se-
kuntia. Komea pokaali palkintona toisesta sijasta.

 Naisten sarjan voittaja Kaisa Sistonen, voittopokaali ja 
shampanjapullo. 

luokassaan. Pekka isä on ol-
lut reissuilla huoltomiehe-
nä ja tukena kisoissa. Isä on 
myös aikaisemmin osallistu-
nut kisoihin ajajana. Majoi-
tus on hoitunut aina hotelli 
Iso-Syötteessä, kuten tällä-
kin kertaa.

-Ajajat ovat tulleet tutuk-
si ja meillä on näissä kisoissa 
hyvä henki, kertovat Vesa ja 

Pekka Erkkilä. 
Jorma Vilanderilla oli ki-

sojen ainoa Porshe, jolla 
hän ajoi jo 80-luvulla, jopa 
Iso-Syötteelläkin tuli voitto 
omassa luokassa.

-Lopetin kilpailemisen ja 
myin auton Ruotsiin. Muu-
tama vuosi sitten tuli jälleen 
kilpailuvietti ja aloin kyse-
lemään, että löytyisiköhän 

entinen autoni vielä ja sai-
sikohan sen ostettua takai-
sin. Toive toteutui, auto löy-
tyi ja kaupat syntyivät. Olen 
sitä laittanut viimeiset kolme 
vuotta ja nyt se alkaa olla ki-
sakunnossa. Auto oli vaih-
dettu 2-vetoiseksi, mutta nyt 
se on jälleen 4-vetoinen. Kul-
jetusyrittäjänä Rovaniemel-
lä toiminut ja myöhemmin 
Porvoosta kuorma-auton 
kuljettajan työstä eläkkeelle 
jäänyt Jorma kertoi autojen 
laittamisen kisakuntoon ole-
van mielipuuhaa. 

Kisoissa kaikkien tunte-
ma ja Syötteen kisojen va-
kiokävijä Anders ”Guppen” 
Nyman reissaa jatkuvas-
ti linja-autosta rakennetulla 
asuntoautolla, jossa on paik-
ka myös kilpa-autolle, Poh-
janlahden yli Kokkolan ja 
Vaasan kohdilla Ruotsista. 
Laivayrittäjä sponsoroi hä-
nelle kilpaurheilua edulli-
silla lauttamaksuilla. Kisa-
reissuja Suomeen tulee tänä 
vuonna ainakin 12 ja Ruot-
sissa hän ajaa lisäksi neljä ki-
saa. Kisareissuilla on vaimo 
Kerstin mukana ja kisareis-
suilla on tullut paljon ystä-
viä Suomesta, Pudasjärven 
lisäksi muun muassa Kajaa-
nista ja Kuopiosta. 

Tavallisesti Syötteen ajois-
sa on mukana myös kolme 
muuta kilpailijaa Ruotsista, 
mutta tällä kerralla työestei-
den vuoksi heistä vain yksi 
pääsi mukaan. Kisakaveril-
la oli varikko vieressä. Myös 
poika on usein kilpaillut Iso-
Syötteellä ja on tarjonnut 
myös isälle kovan vastuk-
sen. Tällä kerralla hänelläkin 
tuli este, ettei päässyt Syöt-
teelle juhannuksena.

Heimo Turunen, 
kuvia myös 
Tero Lyttiseltä/
Raceway Med

Oululainen Team Laina-Lift 
oli Syötteellä peräti neljän 
Historic-luokan
auton voimin.
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Koulutettu hieroja Jenni 
Karppinen valmistujaisruu-
suineen.

Oppisopimuksella 
koulutetuksi hierojaksi

Jenni Karppinen Pudasjär-
veltä on valmistunut 21.6. 
koulutetuksi hierojaksi. Hän 
jatkaa työtään Kuntonevalla.

-Aluksi olin työelämään 
valmennuksessa neljän kuu-
kauden ajan, jonka aikana 
mietin haluanko alkaa teke-
mään tätä työkseni. Kun olin 
päätökseni tehnyt, hakeu-
duin OAKK:n kautta oppi-
sopimuksella opiskelemaan 
hierojan ammattitutkintoa. 
Haluaisin kiittää kaikkia 
opintojen aikaisia asiakkai-
tani. Olen saanut teiltä pal-
jon itseluottamusta ja moti-
vaatiota opiskeluuni.

Sirkka-Liisa Tuomaala

Uusi, elinvoimainen, ja ennakkoluuloton Pudasjärvi

Rambol Management Consulting yrityksestä johtaja Sari Gustafsson ja konsultti Annii-
na Ali-Laurila kertoivat kaupunginvaltuutetuille kuntalaiskyselyn tuloksia, joita sen jäl-
keen käsiteltiin valtuustoseminaarissa keskusteluin ja ryhmätöiden merkeissä.

Rambol Management Con-
sulting yrityksestä johtaja 
Sari Gustafsson ja konsult-
ti Anniina Ali-Laurila vie-
railivat Pudasjärvellä maa-
nantaina 20.6 ja kertoivat 
kaupungin valtuuston ko-
kouksen jälkeisessä valtuus-
toseminaarissa kuntalaisille 
tehdyn Pudasjärven tulevai-
suus ja strategiset valinnat 
-kyselyn tulokset. Yhteen-
vedon teki lehdellemme val-
tuutettu Jari Jussila. 

Kyselyn tuloksiin pereh-
dyttänyt Sari Gustafsson ky-
syi heti haastavasti: ”Kuinka 
moni on jo lukenut rapor-
tin?” Muutamat olivat luke-
neet. 

Nuorten ja aikuisten vas-
tauksissa oli monissa asiois-
sa yhteneväisyyksiä. Elinvoi-
man lisäämiseksi yrittäjyyttä 
ja yritysmyönteisyyttä on tu-
ettava, koulutusta edistettä-
vä, yritysten toimintaedel-
lytyksiä parannettava muun 
muassa vuokratilojen ja tie-
toliikenneyhteyksien osalta. 
Asunnot ja vapaa-aika ovat 
erittäin merkityksellisiä. Hy-
vät verkostot ovat toiminnan 
edellytys. Kaavoitusasioiden 
hoita-minen ilman turhaa 
byrokratiaa merkitsee pal-
jon. Luontoarvot ovat henki 
ja elämä monelle.

Elinvoimaan voi vaikut-
taa jokainen. Imago muo-
dostuu meidän omista asen-
teista ja puheista. Oulu on 
lähellä ja mahdollisuus meil-
le. Identiteetin löytäminen ja 
tunnustaminen on tärkeää. 
Kyselyn mukaan osaamme 

tehdä tarvittavia päätöksiä 
ja olemme valmiita voimak-
kaisiinkin päätöksiin. 

Kritiikkiä ilmeni myös. 
Pienet yrittäjät menettävät 
asemiaan ja liian helpos-

ti ostosmatkat suuntautuvat 
muualle, vaikka kotikylästä-
kin saisi hankittua tavaraa ja 
palveluja varsin kattavasti.

Henkilöstölle on äärim-
mäisen tärkeää työhyvin-

vointi, jossa keskustelu ja 
toisten kuuntelu sekä avoi-
muus parantavat. ilmapiiriä. 

Nuorten vastauksia erik-
seen selattaessa juuret ja 
koti nousivat päällimmäisik-

si. Työpaikat ja elin-keino-
elämän kehitys sekä kaup-
pojen olemassaolo todettiin 
ratkaiseviksi tekijöiksi. Ide-
ointeja tarvitaan ja kokenei-
ta ihmisiä tarvitaan nuorten 

mentoreiksi. Pudasjärvellä 
on paljon mahdollisuuksia, 
vaikka kriittisyyttäkin esiin-
tyy. Kuntalaiset odottavat 
yhteen hiileen puhaltamista, 
joten riitelyjä ja eripuraa on 

vältettävä. 
Julkisivuun on kiinnitettä-

vä huomiota. Jäähalli, zumba 
ja kaikenlainen positiivinen 
toimeliaisuus edistävät viih-
tyisyyttä ja paikkakunnalla 

pysymistä. Urheilumahdol-
lisuudet ja jäähalli nousi-
vatkin esille merkittävästi. 
Nuorisovaltuustot toimi-
aan kunnolla ja avuksi kun-
tasuunnitteluun. Pitää saada 
uusia viisaita päättäjiä.

Nuoret pohtivat positii-
vista julkisuuskuvaa. Miltä 
keskusta näyttää? Ovatko ra-
kennukset kunnossa ja kau-
niita. Työpaikkoja, koulu-
tusta tarvitaan. Osa nuorista 
”lähtee heti” ja osa pitää rau-
hallisesta ja turvallisesta ym-
päristöstä. 

Nuorten voima  
otettava käyttöön
Elinkeinoelämän vastauk-
sista luonto ja metsästys 
ovat erittäin tärkeitä. Tal-
koovalmius on melkoinen 
- tehdään yhdessä. Oman 
paikkakunnan tukeminen, 
matkailuosaamisen hyödyn-
täminen, puun-jalostus jne.. 
Mielenkiintoinen tapahtu-
ma oli äänestää ”kapulal-
la” taululla esitettyihin ky-
symyksiin. Asia on tietenkin 
kaksijakoinen – vähintään-
kin. Saatu tuloshan riippuu 
asetetuista kysymyksistä eli 
manipuloinnin mahdolli-
suus on olemassa.

Mikko Kälkäjä esitte-
li johtoryhmän laatimaa yh-
teenvetoa kyselystä etsien 
yhteisiä tekijöitä. Uusi, elin-
voimainen, ja ennakkoluu-
loton Pudasjärvi. Tätä tavoi-
tellaan mutta asiat ovat vielä 
ympäripyöreitä. 

-Nyt pitäisi muodostaa 
yhteinen kuva näillä kritee-

reillä. Millä saavutetut asiat 
mitataan? Millä mit-tareilla 
asioita mitataan?

Mittareita kehiteltiin 
pienryhmissä, jossa määri-
teltiin jokaisesta isosta asias-
ta mitattava arvo, joka vastaa 
kysymyksiin Uusi – Elinvoi-
mainen – Ennakkoluuloton. 

Ryhmätyön käynnisty-
minen oli hieman takkuis-
ta, mutta parin ohjekyselyn 
jälkeen tehtävä avautui. Ke-
hiteltiin mitattavia asioita 
lokeroihin Uusi, Elinvoimai-
nen ja Ennakkoluuloton. 

Esimerkki uudesta voi 
olla, että Pudasjärven vä-
kiluku kasvaa tai olem-
me Suomen paras nuorten 
ja vanhusten kunta. Elin-
voima -lokeroon ehdotet-
tiin laitettavaksi vaikkapa 
lähiruuan ja Matkailutulon 
voimakas kasvu. Ennakko-
luuloton-lokeroon tuli rau-
tatie ja nettikaupan termi-
naali. Pudasjärvi-lokeroon 
merkittiin erinomaiset yhte-
ydet kuten liikenne ja tieto-
liikenne.

Asioita kehitetään kunta-
suunnitelmaprosessin aika-
na kuluvan vuoden aikana.

Illan aikana lähti liikkeel-
le ennenäkemätön uusien 
ideoiden virta joka jäi pyö-
rimään osallistujien aivojen 
sopukoihin ja selkäytimi-
en sokkeloihin. Moni epäili 
seuraavan yön yöunien huo-
noutta, mutta ei kuitenkaan 
turhan vuoksi.

Jari Jussila, 
kuva Heimo Turunen

Pidetään kiinni suomalaisesta metsästä!
Liity jäseneksi

www.mtk.fi

Mtk on
metsänomistajan

vahvin edunvaLvoja.

KutsuKutsu
Ulla Heinonen, entinen keskuksen Ulla,
tulee käymään kotikunnaillaan ja haluaa tavata
tuttaviaan, ystäviään, naapureitaan, sukulaisiaan
Konttilan hirvipirtillä 2.7.klo 12 alkaen
Tervetuloa joukolla mukaan!
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Eino Laakkonen on sukunsa vanhin mies

Akonjärven Laakkosessa 
asuva Eino Laakkonen on 
sukuhaaransa vanhin mies. 
Hän täytti 14. kesäkuuta 80 
vuotta ja vietti syntymäpäi-
väjuhliaan sunnuntaina 19.6. 
Korpisen kylätalolla. Juh-
lassa oli suku- ja kyläjuhlan 
tuntua. Juhlaväki sai naut-
tia runsaista ruoka- ja kahvi-
pöydän antimista.    

Eino Laakkonen on syn-
tyjään Hirvaskosken Laak-
kosia. Einon ollessa puolen 
vuoden ikäinen isovanhem-
mat Juuso ja Manta Lehtola 
hakivat pikkupojan hoitoon-
sa Akonjärven Koskelaan, 
koska Einon isä kuoli ja äiti 
Hildan piti lähteä kodin ul-
kopuolelle töihin. 

Eino kasvoi aikuiseksi 

Akonkosken partaalla ole-
vassa mummulassaan ja sii-
tä pitäen hän kävi kansakou-
lun Virranniemen koulussa, 
jota myös Jaurakan kouluk-
si kutsuttiin. 

Ennen armeijaa Eino kävi 
autokoulun Kajaanissa. Ajo-
kortti ei ollut tuohon aikaan 
eli 60 vuotta sitten jokamie-
hen eikä -naisen lompakos-
sa, kuten se nykyään on. 
Eino palveli armeijassa auto-
komppaniassa ja senkin jäl-
keen kortti on ollut tarpeen 
niin työ- kuin asiointimat-
kojen tekemisessä. Alkuun 
Laakkoseen ei ollut maantie-
täkään, joten auto piti jättää 
joen toiselle puolelle Kinnu-
lan seudulle. Einon ensim-
mäinen auto oli "Mosse", 
jonka jälkeen muutkin auto-
merkit ovat tulleet tutuiksi.

Eino perusti perheen Ja-
urakkavaaran Loppalan tyt-
tären Fanni Kemppaisen 
kanssa. Alkuun nuori per-
he asui Koskelassa, josta pi-
täen Eino rakensi 1950-lu-
vulla Laakkosen talon. Sen 
rakennuspuut saatiin Tur-
peisen rannalla olleesta Vo-
holan kaupparakennukses-
ta, jonka Eino purki ja siirsi 
perintönä saamalleen raken-
nuspaikalle. 

Eino on tehnyt monenlai-
sia töitä. Nuoruusvuosinaan 

hän oli pääasiassa metsä-
töissä ja kesäaikaan uitois-
sa. Myös rakennustyöt ovat 
sujuneet ja maistuneet. Kon-
tio-tuotteen mökkejä hän on 
ollut pystyttämässä eri puo-
lille Suomea ja jopa ulko-
maita myöten. Kauimmaiset 
mökit ovat kohonneet Belgi-
an maisemiin.

Einolle ja Fannille syn-
tyi viisi poikaa, jotka ovat 
asettuneet asumaan akselil-
le Oulu - Uusikaupunki. Po-
jat ovat perineet ahkeruuden 
vanhemmiltaan ja pitävät tii-
vistä yhteyttä vanhempiinsa. 

Osa pojista viettää loma-ai-
kansa kotiseudulleen raken-
tamillaan kesämökeillä. Las-
tenlapsiakin Laakkosilla on 
kymmenen ja seuraavaakin 
sukupolvea seitsemän, jois-
ta kauimmaiset asuvat Sak-
sassa.

Eino ja Fanni ovat vie-
lä hyväkuntoisia ja tulevat 
omin voimin toimeen. Eino 
on uusinut ajokorttinsa tou-
kokuussa, joten asiointimat-
kat sujuvat omalla autolla 
suuntana joko Puolanka tai 
Kurenalus. 

Laakkosen pihapiiri on 

juuri nyt hehkeimmillään 
kukkivien ketoniittyjen kes-
kellä. Talo ja sen ympäris-
tö kertoo asukkaiden ah-
keruudesta. Perunamaa ja 
marjapensaat ovat hyvässä 
kasvussa ja kypsyttämässä 
satoaan.

- Kalassa ei ole tullut pa-
riin kesään käytyä, mutta 
marjoja pitää poimia omiksi 
tarpeiksi asti, Eino tuumaili.

 
Rauni Räisänen, 
kuvat Jani Lehtola

Eino Laakkonen juhli 80-vuotispäiväänsä sukulaistensa 
ja ystäviensä kanssa Korpisen kylätalolla. 

Laulutervehdyksenä Einon juhlassa laulettiin Dannyn ja Aikamiesten tunnetuksi tekemä 
laulu "Tämä taivas tämä maa, siinä arvoa on pysyvää". 

Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

www.visionliukuovet.fi       www.keittiokalustetukut.fi

- ilmainen suunnittelupalvelu
- nopeat toimitukset

- ei ostorajoituksia
- myös jälleenmyyjille

Avoinna 
ark. 9-18 
la 9-14

LIUKUOVET

V SI I NO

- monipuolinen mallisto
- tukkuhinnat

Keittiökalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus mukaan, 
tule tekemään elämäsi kaupat. 

Suunnitellaan yhdessä komerot upeilla liukuovilla!

Lakeuden 
KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 Kempele, p. 08 376 601, fax 08 376 663
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Metsähallituksen toiminnalla 
myönteinen vaikutus aluetalouteen
Projektissa tarkistettiin Met-
sähallituksen toiminnan ta-
voitteet ja mitoitus nyky-
tilannetta vastaavaksi. Sen 
tuloksena on päivitetty 
muun muassa. vuotuinen 
hakkuumäärä, luonnonsuo-
jelun ja virkistyskäytön ta-
voitteet sekä maanjalostuk-
sen tavoitteet Pohjanmaan 
valtion maille vuosille 2011-
2016. 

Välitarkastuksen lopputu-
loksena Pohjanmaan alueel-
la päätettiin jatkaa pääosin 
entisellä toimintalinjalla. Sen 
mukaan Metsähallitus pai-
nottaa toiminnassaan ympä-
ristöarvot huomioon ottavaa 
luonnonvarojen monipuolis-
ta käyttöä ja hyödyntämistä 
sekä luonnonsuojelua. Met-
sähallituksen toiminnalla on 
myönteinen vaikutus alueta-
louteen sekä elinvoimaisen 
ja toimivan maaseudun säi-
lymiseen. 

Metsätalouden osalta 
keskeisin muutos on vuo-
sittaisen hakkuumäärän 
nostaminen 900 000 kiinto-
kuutiometristä 985 000 kuu-
tiometriin. Hakkuumäärän 
lisäys kohdistuu harvennus-

hakkuisiin. Tärkein maan-
käyttöpäätös on suojelualu-
eiden laajentaminen 1700 
hehtaarilla. Kaudella 2011-
2016 suojelualueiden metsiä 
ja soita ennallistetaan 2500 
hehtaaria ja uusia perinne-
biotooppien hoitokohteita 
perustetaan 400 hehtaaria. 

Oulun seudun  
matkailua tuetaan
Virkistyskäyttöpalvelujen 
kehittämistä jatketaan kes-
kittyen matkailun painopis-
tealueisiin. Uutena teema-
na matkailussa on Oulun 
seudun matkailun tukemi-
nen. Kiinteistökauppaa ja 
-jalostusta harjoitetaan val-
tio-omistajan asettamien ta-
voitteiden mukaisesti ja 
maa-ainesvaroja tarjotaan 

asiakastarpeisiin kestävästi. 
Uutena teemana suunnitel-
ma linjaa edellytysten luo-
mista kaivosteollisuuden ke-
hittymiselle valtion mailla. 
Suunnitelmassa on tarken-
nettu myös Metsähallituksen 
roolia tuulivoimatuotannos-
sa. Tuulivoimapotentiaalia 
tullaan kartoittamaan ja en-
simmäiset tuulipuistot ke-
hittämään valmiiksi. 

Turvemaiden käyttöön 
liittyvissä hankkeissa Metsä-
hallitus tulee noudattamaan 
valtakunnallisia tavoitteita 
ja linjauksia. Suunnitelman 
tarkistus toteutettiin sidos-
ryhmistä koostuvan yhteis-
työryhmän kanssa. Ryhmän 
tulosten ja muiden arvioin-
tien perusteella Metsähalli-
tus päivitti Pohjanmaan alu-

een toiminnan päälinjat ja 
toimintaohjelman, joihin yh-
teistyöryhmä otti vielä kan-
taa. Kannanotoissa koros-
tettiin Metsähallituksen 
yhteiskunnallista roolia ja 
asemaa osana maakuntia ja 
niiden tavoitteiden toteutta-
mista. 

Soiden käyttö herätti eri-
laisia mielipiteitä suunni-
telman tarkistuksen aikana. 
Uusiutuvan energian kysyn-
nän kasvu ja ilmastonmuu-
tokseen herääminen ovat 
tärkeimpiä suunnitelman 
alkukauden aikana tapah-
tuneita muutoksia, ja myös 
yhteistyöryhmä nosti ilmas-
tonmuutoksen hillitsemi-
seen liittyvät toimenpiteet 
keskeiseksi teemaksi suun-
nitelman tarkistuksessa.

Metsähallitus otti sidos-
ryhmien kannanotot huo-
mioon tekemällä tarvittavat 
täsmennykset linjauksiin ja 
toimintaohjelmaan. Yhteis-
työryhmä kokoontuu vielä 
seurantakokoukseen suunni-
telman loppukaudella. (HT)

Metsähallituksen Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelman tarkistusta esittelivät valtuutetuille luonnonvarasuunnitelma 
projektipäällikkö Heidi Kontiokari Oulusta, tiimiesimies Jorma Kouva Pudasjärveltä ja erikoissuunnittelija Teija Turu-
nen Pudasjärveltä.

Plussaa joka ostoksesta.

Kisatie 1, 91100 Ii
Puh. 040 158 7000, fax 08 817 9200

Palvelemme 
ma-pe 7-21, la 7-18 , su 12-18

Uusia ajatuksia
metsästä.
Stora Ensossa saat puukauppatuloille
hyvän 5,00 % korkotuoton Tähtitilillä®.
Kysy lisää.

Stora Enso Metsä
puh. 020 46 1478
www.storaensometsa.fi 

Metsähallituksen Pohjanmaan alueen 
luonnonvarasuunnitelman tarkistuksen tuloksena 
alueen hakkuumäärä nousee noin kymmeneksen. 
Samalla alueen ekologista verkostoa laajennetaan 

yhteensä 1800 hehtaaria. Luonnonvarasuunnitelman 
tarkistus esiteltiin Pudasjärven kaupunginvaltuuston 

kokouksen aluksi maanantaina 20.6. 
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Susisuon porokämpän 
hartaustapahtuma 20. kerran

Hartaustilaisuus kokoaa 
vuosittain runsaasti kuulijoita.

Illan emäntä Raili Juttula on huolehtinut tarjoilusta jokai-
sena vuonna kahdenkymmenen vuoden ajan.

Kuvassa vasemmalta Airi Kälkäjä Pudasjärveltä Liisa ja Osmo Jaakola Sudsvallista 
Ruotsista Vuokko Niemelä Oulusta ja Urpo Kaveri eli eripuolilta oli saapunut lomalai-
sia tilaisuuteen. Monet heistä tapasivat toisensa jopa useiden kymmenien vuosien jäl-
keen.

Kirkkoherra Kimmo Helo-
maa puhumassa.

Perinteeksi 
muodostunutta Livon 

paliskunnan järjestämää 
juhannusviikon 

hartaustapahtumaa 
vietettiin tiistaina 21.6 

nyt 20. kertaa.
Koko päivä oli sateinen ja 
moni varmaan mietti voi-
kohan tapahtumaan lähteä-
kään, mutta kuten aikaisem-
pinakin vuosina, sää selkeni 
ja hartaushetki sai säänkin 

puolesta mitä mahtavimmat 
puitteet.

Poroja aitaan ei tällä ker-
taa onnistuttu saamaan joh-
tuen huonosta säästä. 

Raili Juttula on huoleh-
tinut tarjoilusta koko kah-
denkymmenen vuoden ajan. 
Nytkin osallistujat saivat 
syödäkseen maukasta po-
ronlihakeittoa ja päälle kah-
vit itse leivotun pullan kera.

Tilaisuus kerää vuosittain 
150-200 henkeä keskelle kau-
nista korpimaisemaa, koske-
mattoman luonnon keskel-
le, kuuntelemaan Jumalan 
sanaa, laulamaan suvivirt-
tä ja hiljentymään hetkeksi 
kaiken kiireen keskellä. Pu-
hujana tilaisuudessa oli Pu-
dasjärven seurakunnan kirk-
koherra Kimmo Helomaa.

Monelle tämä tapahtuma 
on kesän kohokohta, sosiaa-
linen tapahtuma, jossa tapaa 
tuttuja, vaihdetaan kuulu-
misia ja luvataan tavata vii-
meistään seuraavan kesänä 
uudelleen.

Mistä tällainen ajatus on 
tullut hartaushetken jäljestä-

misestä Susisuolle ?
Raili Juttula kertoo aja-

tuksen heränneen nuotioilla 
istuttaessa, silloin kun Siu-
rua valittiin vuoden kyläksi. 
Siitä sitten lähdettiin tapah-
tumaa suunnittelemaan ja 

toteuttamaan ja suuren suo-
sion se on saavuttanutkin. 

Sirkka-Liisa Tuomaala

ROMU-UKKO Oy 

romuautot sekä muut 
metalliromut päivän hintaan

Ostetaan

0400-253 358

kiittää asiakkaita 37 vuodesta 
jäädessäni ”pidemmälle lomalle”.

AVAJAISET 4.7.2011
Siihen saakka liike suljettu!
Kiitos ja hyvää kesää kaikille!

Tv. Ritva Aalto

olen luovuttanut liikkeeni avaimet nuorelle
naisyrittäjälle, että homma jatkuu normaalisti.

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut
• kiinnitystarvikkeet
• työkalut
• sähkötarvikkeet

driving emotion renkaat kaikille teille

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
fax (08) 8176 340
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

Merkillisen hyvät osat!

Sorosentie 47, Ii
Puh.  040 541 4093

Puutavaran sahaus,
kuivaus, höyläys

ja myynti

Jaana Ervasti 040 703 2155

Puh.  050 911 1739
Valtarintie 2, 91100 Ii

iinfysio@kolumbus.fi
www.iinfysio.fi

KUNINGASJÄTKÄ
Iin tukkilaiskisat

1.-2.7.2011 Iin Raasakankoskella
Raasakantie 51, Ii
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TURTI-SET OYTURTI-SET OYTURTI-SET OYTURTI-SET OYTURTI-SET OY
• Harvennushakkuut ja
  ajotyöt kokonaisurakointina
• Linkoukset ym. lumityöt
• Ym. alaan kuuluvat työt

• Matonkuteet
• Poppanakuteet
• LP-langat
• Loiminlangat (myös luotuna)
• Muut langat ym.

Lallinkuja 8, 91210 Jakkukylä
puh. 0400 381 574, 0400 652 888 p/fax 8172424

•	Puutavaran	
	 koneellinen	korjuu
•	Energiapuun	korjuu
•	Kannon-nosto

Reijo	Holtinkoski	0400	298741
Pekka	Inkala									0400	338661

•	Metsänparannustyöt
•	Maanrakennustyöt
•	Puutavaran	kaukokuljetukset
•	Energiapuun	kuljetukset

TUKKIVALTAISIA
MÄNTY- JA KUUSILEIMIKOITA

PYSTY- JA HANKINTAKAUPOIN

Tuppitie 11 90820 KELLO
p. 5615 200, 0400-584 924
fax. 5615 230
juha.raappana@shinshowa.inet.fi

OSTETAANOSTETAAN

Isokasvuisena uittoon 
jo 14-vuotiaana
Pirillä syntynyt paljasjalkai-
nen pudasjärveläinen Pekka 
Piri oli uitossa mukana 1960 
-luvun vaihteeseen eli Iijoen 
valjastamiseen saakka. 

- Minä aloitin metsätyöt 
10 -vuotiaana ja lopetin, kun 
moottorisahat tulivat. 60-lu-
vun alussa siirryin raken-
nuspuolelle ja seitsemän 
vuotta olin ammattikoulussa 
opettajana vanhempana am-
mattimiehenä, Pekka kertaa 
historiaansa.

Uittoon Pekka pääsi 
14-vuotiaana.

- Minä olin isokasvuinen 
ja sain lyötyä ”puupaukal-

la poolaa maahan”. Se painu 
heti ja pääsin mukaan. Kuu-
tena kesänä olin Kurenal-
la vonkaamassa. Kun hän-
tä tuli, niin hännillä Iihin 
asti mentiin. Viisi kertaa eh-
din viedä Iin Haminaan asti, 
Pekka muistelee.

Parasta uitossa oli Pekan 
mielestä raha, vaikka päivät 
olivat tosi pitkiä. 

- Kun nuoret näki, että 
vanhempi putosi. Sitten 
mentiin lepäämään. Vuorot 
kestivät jopa kolme vuoro-
kautta, Pekka muistelee. 

Asko Kurki

Pekka Piri jäi pois uitosta, kun Iijoki valjastettiin. Tukilla 
juokseminen käy kuitenkin yhä edelleen
 – Kyllä minä vieläkin pysyn tukilla, mutta en pitkään. Sii-
nä pitää olla hyvä kunto, hän sanoo.

Tee metsäkauppa kanssamme.
Maksamme sinulle koko puun.

Jaakko Visuri
Hankintaesimies
Ii, Yli-Ii, Haukipudas, Hailuoto, Kiiminki, 
Ylikiiminki, Oulu, Oulunsalo, Kempele, 
Muhos, Utajärvi, Vaala
GSM 044 251 7207
jaakko.visuri@junnikkala.com

Metsä merkitsee meille yhteistä tulevaisuutta

TAITTO-OVIEN MESTARI
Toimivat ratkaisut useimpiin ovitarpeisiin

Lieksentie 11, 91100 Ii • P. 0208 384 530 • Fax (08) 817 3157
findoor@findoor.fi • www.findoor.fi

Legendaarisen Marjoonin kauha
Pohjoisen voimalaitostyö-
maiden jättiläinen oli kai-
vinkone nimeltä Marjooni. 
Oikeasti se oli laakakauhakai-
vinkone Marion 7400. Se oli 
valmistettu USA:ssa vuonna 
1950. Suurempaa kaivuria ei 
Suomessa ole käytetty. Pai-
noa koneella oli 600 tonnia ja 
puomin pituus oli 63 metriä.

Tämä kaivinkone osasi 
kävellä. Sillä oli jalat, vaan ei 
teloja. Se pystyi kävelemään 
240 metriä tunnissa. Samalta 
paikalta toimien sillä pystyi 
kaivamaan halkaisijaltaan 
lähes 120 metrin kehän alal-
ta. Se kuopi vetokauhaansa 
niin maata kuin kiveäkin.

Marjooni toimi sähköllä. 

Virtaa sille toimitettiin kaa-
pelilla, joka oli niin paksu, 
että sen siirtelemiseen piti 
käyttää Caterpillar-pusku-
traktoria. 

Koneesta on jäljellä enää 
vain autotallin kokoinen 10 
m3 kauha Raasakan sään-
nöstelypadon lähellä. Loput 
koneesta on jo pantu kier-

Marjoonin kauha

toon. Se romutettiin 90-lu-
vun puolivälissä. Marion oli 
tuttu näky eri puolilla Poh-
jois-Suomea isoimmilla voi-
malaitostyömailla. Suomessa 
oli käytössä kaksi samanlais-
ta konetta.

 
Esko Leipälä
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Käytettyjä uittoreittejä on 
Iijoella ollut kaikkiaan 3000 
kilometriä. Siinä on mukana 
pienet purotkin, joissa voi-
tiin tulvavesien avulla puita 
uittaa. Vuonna 1977 oli käy-
tössä uittoreittejä vielä 574 
kilometriä. Viimeisen kerran 
uitettiin vuonna 1988.

Iijoen valuma-alue on 14 
325 km2, josta järvien osuus 
on noin kuusi prosenttia, jo-
ten tulvahuippuja tasaavia 
vesivarastoja ei ole paljon-
kaan. Siksi vedenvaihtelut 
ovat suuria, keväällä voi vir-
rata jokisuulla yli 1000 m3 
sekunnissa ja oikein kuiva-
na kesänä 40 m3, joskin kes-
kimäärin kesävirtaama on 
noin 100 m3. 

Iijoki laskee tasaisesti 
kohti merta, joten joki oli ui-
tolle ihanteellinen. Toki esi-
merkiksi Pudasjärvi aiheutti 
ongelmia tuulella. Pahimpia 
ruuhkapaikkoja olivat Pa-
jarinkoski ja Raasakkakos-
ken alapuolella oleva leveä 
Hirsikari, joissa piti raken-
taa viisisataametrinen vettä 
ohjaava pukitus. Välillä oli 
sopivia suvantoja vastuun 
paikaksi. Vastuu oli joen yli 
asetettu aukolla varustettu 
puomi, josta säädettiin pui-
den määrää joessa. Esimer-
kiksi Yli-Iin Jakkusuvannon 
vastuun yläpuolella saattoi 
olla 60 hehtaarin alue täyn-
nä puita.

Jokivarrella tosi vilkasta

Uitto alkoi sivupuroissa 
jo lumien sulamisten alkaes-
sa ja pääuomassa myöhem-
min. Purot uitettiin nopeasti 
Iijokeen. Jokisuistoon erot-
telutyömaalle ensimmäiset 

Iijoen uitolla pitkä historia
tukkilaisperinteitä vaalitaan

Kuvassa Iijoen valuma-alueen joet ja suuremmat purot. Iijoen pituus on 310 km ja korkeusero 260 metriä. 
Kuva: ELY keskus Pohjois-Pohjanmaa

Uittovälineitä

Tukkijätkiä jostain jokivarrelta

Soho-vene oli muonitustukikohta
Uitto on mahdollistanut en-
nen vanhaan puiden kul-
jettamisen tehtaan viereen. 
Muuta konstia ei ollut. Sil-
loin metsät olivat vanhoja 
yli 200-vuotiaita männiköi-
tä ja kuusikoita. Puihin oli 
muodostunut keveää ja kes-
tävää sydänpuuta jopa 70 % 
puun tilavuudesta nykyisten 
kasvavien puiden vastaavan 
%:n ollessa nolla. Runkojen 
uimiskyky oli hyvä. Huk-
kupuiden osuus oli keski-
määrin 2,5 %. Tukit ja pöllit 
ajettiin hevosella talvella uit-
toreitin varteen. Esimerkiksi 
Euroopan suurimman avo-
hakkuun, Osaran aukeiden, 
puusto juonnettiin Livojoen 
varteen.

puut ehtivät yleensä juhan-
nuksen edellä tulvavesien 
laskettua. Uiton lopussa tu-
livat hännät, jossa oli vielä 
60-luvulla sata miestä ja 40 
venettä. Erottelu saatiin pää-
tökseen yleensä syyskuussa. 

Iijokilaakson ensimmäi-
sen sahan perusti nimismies 
Johan Bäck vuonna 1734 
Martimo-ojan suuhun. Sil-
loinkin osa puista tuotiin uit-
tamalla. Myöhemmin on sa-
hoja perustettu jokivarteen 
ja suulle. Vuonna 1860 aloitti 
toimintansa Suomen ensim-
mäinen höyrysaha, Kestilän 
saha, joka käytti jo merkittä-
vän määrän puuta. 

Uitto alkoi Iijoella suu-
remmassa määrin 1880-lu-
vulla. Vuonna 1877 tuli voi-
maan lauttaussääntö, jossa 
määriteltiin uitolle tietyt 
säännöt. Siitä johtui, että sil-
loiset puut piti tuoda sido-
tuilla tukkilautoilla ennen 
lohipatojen tekoa parin vii-
kon aikana jokea alas. Kun 
1900-luvun alussa tuli ke-
väisin alas noin 1400 lauttaa 
miehistöineen, voi laskea, 
kuinka vilkasta oli elämä jo-
kivarrella ja Iin Haminan 
rannassa.

Myöhemmin merenran-
nikolle perustetut sahat, ku-
ten esimerkiksi Pateniemen, 
Martinniemen ja Kemin sa-
hat tarvitsivat valtavan mää-
rän tukkeja, jotka oli tuotava 
laajoilta sydänmailta uitta-
en jokea ja merta pitkin. Sil-

loin lohipatojen oli väistyttä-
vä uiton tieltä.

Iijoella uitettava puumää-
rä oli 300- 400 tuhatta m3. Joi-
nakin vuosina paljon isompi. 
Koska uitto kesti noin 60 päi-
vää, piti päivässä uittaa noin 
6000 m3, mikä vastaa nykyi-
sin noin 150 rekkakuormaa. 
Uitto työllisti kesällä satoja 
miehiä. 

Tukkilaiskisa uittoperin-
teen vaalimista

Raasakkakoskella järjes-
tettävä tukkilaiskisa on tuk-
kilaisperinteen säilyttämistä. 
Siellä näemme niitä tukki-
laistaitoja, joita ennen tar-
vittiin ja jotka olivat tärkeitä 
ainakin sadan vuoden aika-
na Iijoella. Tuhannet miehet 
ovat joutuneet sestomaan ja 
sauvomaan ja juoksemaan 
ruuhkilla ja puomeilla lei-
pänsä eteen. Nyt kisaillaan 
hymy huulilla ja vapaa-aika-
na. On tärkeää tuleville su-
kupolville säilyttää pieni sii-
vu näistä työmenetelmistä, 
joiden merkitys seudullem-
me ja Suomen kehitykselle 
on ollut tärkeää.

Eero Alaraasakka
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Kari Kiutun harrastukset nä-
kyvät ja kuuluvat Iissä. Kai-
ken aikaa hän on mukana ra-
kentamassa milloin mitäkin 
kisaa ja tapahtumaa. Monil-
le tuttua on myös hänen va-
lokuvaus- ja videoharrastus-
ten tuotokset. 

Tämä vuoden mittavim-
man henkilökohtaisen pa-
nostuksensa Kari satsaa 
Kuningasjätkä-kisan tapah-
tumien organisoimiseksi. 
Iin Leijonissa hän on muka-
na aktiviteettitoimikunnassa 
järjestämässä monia tapah-
tumia. Kaksi kautta hän ehti 
olla Iin Leijonien president-
tinäkin.

”Aiemmassa elämäs-
sään”, ennen eläkkeelle siir-
tymistään, hän oli mark-
kinoinnin ammattilainen. 
Sille kokemukselle on mo-
nenmoista käyttöä edelleen. 

– Tykkään olla ihmis-
ten kanssa tekemisissä, Kari 
kommentoi.

Järjestötoiminnan kautta 
Kari pääsee todella tekemi-
siin ihmisten kanssa. Esimer-
kiksi Pohjois-Pohjanmaan 
reserviläispiirin 50-vuotis-
juhlamarssin järjestämisek-
si oli ensin katettava 7000 
euron budjetti. Ei Kari tie-

Kotiseututyö ja reserviläistoiminta 

tenkään itse sitä koko sum-
maa hankkinut. Järjestötyö 
on aina yhdessä tekemis-
tä, mutta vissi vastuu Karil-
la asemansa vuoksi koko-
naisuudesta oli. Hän on Iin 
Reserviläisten puheenjohta-
ja, ja toimi aiemmin varapu-
heenjohtajana. 

Oma lukunsa oli jääkäri-
marssin kokonaisuuden or-
ganisoinnissa. Paikalle tuli 
170 jääkäriä, jotka osallistui-
vat seutukuntaa kiertävään 
pitkään pyörämarssiin. Hei-
dän muonituksensa oli jär-
jestettävä. Armeijan laina-
pyörät saatiin marssilaisten 
alle, ja lahjana kaikille mars-
siin osallistujille onnistuttiin 
hankkimaan kypärät ja huo-
mioliivit. Monta vaihetta oli 
myös 50-vuotisjuhlan mui-
den tapahtumien järjeste-
lyissä. Uusia vastaavia pro-
jekteja on jo tulossa.

Aktiivisena valokuvauk-
sen ja videokuvauksen har-
rastajana Kari teki juhla-
marssista lopuksi pitkän 
videon. Niitä voi nyt Karil-
ta ostaa.

Yksi monista yhdistyk-
sistä, joissa Kari on muka-
na, on Ii-Seura eli entinen Iin 
Kotiseutuyhdistys. Kotiseu-

tutyö kaikkinensa vie häntä 
milloin mihinkin projektiin. 
Mikä miestä näihin kaikkiin 
vie? 

– Se on helppo sanoa. 
Minä tykkään vaalia perin-
teitä. Reserviläistoiminta ja 
isänmaallisuus ovat minul-
le tärkeitä asioita. Toki olen 
edistysmielinen, mutta en-
nen kaikkea olen kotiseutu-
rakas, Kari perustelee.

Suola vei  
terveyden lähteille
Iiläiset pääsevät tapaamaan 
Karia henkilökohtaisesti 
keskellä kirkonkylää Suola-
huone Saluksessa. Yhdessä 
Irja-vaimonsa kanssa he pe-
rustivat suolahuoneen vii-
me vuoden joulun alla. Kari 
oli joutunut eläkkeelle tapa-
turman vuoksi. Tupakka ja 
keuhkoahtaumatauti olivat 
puolestaan vieneet Irjan ter-
veyden. Jostain piti keksiä 
sisältöä elämään. 

Kummankin korviin oli 
kantautunut myönteisiä 
kommentteja suolahuoneen 
vaikutuksista ihmisen ter-
veyteen. Iissä sellaista palve-
lulaitosta ei ollut. 

– Ajateltiin, että oli sopi-
va hetki toteuttaa kumman-

kin vanha haave oman yri-
tyksen perustamisesta, Kari 
kertoo.

Muutokset Irjan omassa 
terveydentilassa saivat muu-
tamassa kuukaudessa heidät 
vakuuttuneiksi, että päätös 
suolahuoneen perustamises-
ta oli oikea. Aiemmin joka 
vuosi Irja oli joutunut otta-
maan flunssan vuoksi jopa 
useita lääkekuureja vuodes-
sa. Astmapotilaalle toistuvat 
flunssat ovat jatkuva rasitta-
va riesa. 

– Flunssat jäivät suola-
huoneeseen. Vielä vuoden-
vaihteessa se yritti vielä tul-
la päälle. Neljä kertaa kävin 
istumassa suolahuoneessa, 
ja sen jälkeen flunssasta ei 
ole ollut tietoakaan. Taudit 
ja lääkkeet jäivät tuonne, Irja 
sanoo ja osoittaa suolahuo-
neen ovea.

Suolahuoneessa olo ren-
toutuu. Saluksen asiakkais-
ta yhdeksän kymmenestä 
nukahtaa sinne 40 minuutin 
hoitojakson aikana. Etenkin 
hengitysvaivojen rasittamat 
ihmiset ovat ottaneet suola-
huoneen omakseen. 

Esko Leipälä

elämänsisältönä

”Moniala-aktiivi” Kari 
Kiuttu osaa itsekin naut-
tia oman suolahuoneen 
rentouttavasta vaikutuk-
sesta. 

 HAUKIPUDAS

Revontie 47, 90830 Haukipudas (08) 563 2600,  
fax (08) 563 2610, www.rautia.fi/haukipudas

etunimi.sukunimi@rautia.fi

www.rautia.fi
PALVELEMME: 

arkisin 7–19  
lauantaisin 9–16

Jotta  
onnistuisit  
kerralla!

12

9.15  Seppeleenlasku 
 sankarihaudoille Olhavassa 
10.00  Jumalanpalvelus 
 Iin kirkossa ja seppeleenlasku 
 sankarihaudoille Iissä
11-12 Lohisoppaa 
 seurakuntatalolla lähetystyön hyväksi
12.00  Kotiseutupäivien pääjuhla 
 Huilingin Näyttämöllä. Juhlapuhujana 
 kulttuurineuvos Tuure Holopainen.
11-15 Ikoninäyttely sekä taidekoulun ja 
 kansalaisopiston oppilastöitä 
 esillä Nätteporissa

Yhteistyössä: Iin kunta, Iin seurakunta ja veteraanijärjestöt

Iin kotiseutujuhla su 3.7.2011

16-17.7.2011 Aseman urheilukentällä 4-tien lähellä
Kuivaniemen Pitäjämarkkinat

www.kuivaniemi.fi

Tervetuloa!
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PVO Oy:n lahjavesillä
kisatukit juoksevat

Tukkilaiskisat ilman vettä 
jäisivät pitämättä. Onneksi 
PVO-Vesivoima Oy herättää 
kosken kuohut kisojen ajak-
si. Silloin yhtiö juoksuttaa 
Iijoen vedet Raasakan voi-
malaitoksen turbiinien ohi 
kisakansan iloksi.

Koskenlaskukisan aikana 
tarvitaan kisauomassa vettä 
150 kuutiometriä sekunnis-
sa. Mistäpä sitä muualtakaan 
olisi saatavissa kuin Raasa-
kan voimalaitoksen sään-
nöstelypadolta. Tuolla ve-
dellähän voitaisiin pyörittää 
voimalaitoksen turbiineja ja 
tuottaa sähköä valtakunnan 
verkkoon, mutta nyt se käy-
tetään aikaansaamaan koski 
tukkilaiskisaan. 

Lauantai on hyvä päivä 
järjestää tukkilaiskisat. Teol-
lisuuden sähkönkulutus las-
kee viikonlopuksi, eikä kaik-
kea valtakunnan vesivoimaa 

välttämättä tarvita teollisuu-
den tuotannon varmistami-
seen.

Tukkeja uitettiin Iijoessa 
vielä 90-luvun alkupuolelle 
asti. Silloin vesivoimalla tuo-
tettiin sähköä mahdollisim-
man paljon. Kulutushuip-
pujen säätövara hoidettiin 
useimmiten lämpövoimalla. 
Nyt on asia toisin päin. Vesi-
voima on säätövoimaa, joka 
otetaan tarvittaessa käyttöön 
ydinvoiman ja tuulivoiman 
jatkeeksi. 

PVO-Vesivoima Oy:n tuo-
re, viime kesänä toimitusjoh-
tajan tehtävät vastaanottanut 
Pertti Pietinen muistuttaa, 
että kesäisin sähkönkulu-
tus alkaa olla ajoittain samaa 
luokkaa kuin talvella pak-
kasten aikaan. Haastattelun 
aikaan lämpöä riitti Suomes-
sakin paikoin jopa yli 30 as-
tetta. – Ilmastointi-laitteet ja jäähdyttimet ovat tehokkaita 

laitteita. Kun ne laitetaan eri 
puolella Suomea yhtä aikaa 
päälle, se näkyy melkoisena 
piikkinä sähkönkulutukses-
sa, Pietinen kertoo.

Käyttäjästä tuottajaksi
Toimitusjohtaja Pertti Pie-
tinen on jokseenkin koko 
uransa ajan ollut energia-
alan miehiä. Hän siirtyi toi-
mitusjohtajaksi PVO-Ve-
sivoimaan Iin Raasakkaan 
UPM-Kymmene Oyj:n Ka-
jaanin paperitehtaan johta-
jan paikalta, joten sähkön 
suurkuluttajan kokemusta 
hänelle on kertynyt. Lisäksi 
hän on toiminut energiatek-
niikan ja paperiteollisuuden 
tutkimus- ja projektinjohta-
mistehtävissä sekä Kainuun 
Voima Oy:n hallituksessa. 

PVO-Vesivoimassa hä-
nestä tuli sähkön tuottaja.

Nuorena hänelle tulivat 

Pertti Pietinen, Raasakan uusi johtaja, on energia-alan 
konkari, jolle elämä oikeiden tukkilaisten aikaan tuli myös 
tutuksi. Enää eivät tukit rännissä kumaja, mutta tukkilais-
kisoja pidetään.

Iijoen tukkilaiset ovat patsaan ja kisat ansainneet.

Raasakan turbiinit vaimenevat tukkilaiskisojen ajaksi. 
Vesi juoksutetaan suoraan kisauomaan.

tutuiksi myös metsätyöt ja 
tukkilaiselämä – Silti suman 
purkaminen ei ole minulle 
tuttua muuten kuin Päätalon 
kirjoista, Pietinen tunnustaa.  

– Kyllä se uittotyö ai-
koinaan oli oikeasti raskas-
ta hommaa, vaikka nyt sii-
tä muistaa vain, että aurinko 
paistoi aina, puut soljuivat, 
eikä ollut hyttysiä.

Silloinkin harrastettiin 
ohijuoksutusta, kun Iijoes-
sa uitettiin tukkeja ”ihan oi-
keesti”. 

– Piti laskea lisää vet-
tä, että saatiin puut kivikos-
ta irti. Uitto kokonaisuudes-
saan oli erittäin työllistävää 
Pohjolan Voiman voimalai-
toksilla, Pietinen kertoo. 

Muistot ovat kullanneet 
ne ajat. Työn raskaus uitto-
hommissa ei ihan ensimmäi-
senä näillä vuosilla miehen 
mieleen nouse. (EL)

www.kuiva-turve.fi

Rantsila
Paavolantie 21
92500  Rantsila
puh. 010 8350 210

Parempaa maatalouskauppaa    

V-P Tolonen Oy
Oulu 
Tikkasentie 4  
90410  Oulu
puh. 010 8350 280     

Kotiseutumuseo ja 
museokahvila Huilinki

Tervetuloa tutustumaan valloittavaan historian 
maailmaan ainutlaatuisen Wanhan Haminan 
miljöössä. Iin kotiseutumuseo ja museokah-
vila Huilinki (Puistotie 4) ovat avoinna 12.6.-

14.8.2011 ti-su klo 11-17 ja ma suljettu.

MUSEOON VAPAA PÄÄSY! TERVETULOA!
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TARJOUSHINNAT VOIMASSA 31.7. SAAKKA

MEILTÄ MYÖS LAADUKKAAT TYÖKALUT AMMATTIKÄYTTÖÖN, mm.

TALO TÄYNNÄ KOVIA TARJOUKSIA, TERVETULOA!MAAHANTUONTI JA MYYNTI

WWW.HSTARVIKE.FI
Lumijoentie 8, 90400 Oulu p. 044 744 6000

Laadukas 7-os.
RUUVIMEISSELISARJA  

14 e

Deca  
Decastar 130 

MIG-
HITSAUSLAITE 

179 e

Deca 
Starmos 120 
INVERTTERI 

149 e

Dari
KOMPRESSORI 8bar 

129 e

PENSASSAKSET 
ja OKSALEIKKURIT 

9,90 e/kpl

KIPSILEVYRUUVI 
1000 kpl/sanko   

  8,90 e

Dremel 300 
MONITOIMI- 

TYÖKALUSARJA 
+ 55-os. tarvikesarja

 99,90 e

Wellmade 1/2 
MUTTERIKIERRIN-

SARJA 13-os. 
 58 e

Laadukas 98-os. 
1/4+1/2

HYLSYAVAINSARJA 
 98 e

AL-KO 119046 AJOLEIKKURI 
hydrostaattiveto + kerääjä      2790 e

AL-KO 112561 
MOOTTORISAHA  169 e

AL-KO 119178 
BIO-LEIKKURI 

329 e

SKIL 0760 
PAINEPESURI 100bar 

68 e

SKIL YLÄJYRSIN 1830
+työpöytä kaupanpäälle 

99 e

SKIL 0730 
SIIMALEIKKURI 

250W 
39,90 e

Tehokas isolle nurmialueelle!

Wellmade 1/2 
MUTTERIKONE 

 39 e

HUIPPUTARJOUS!
Valitse näistä Skil-tuotteista, 

saat Skil-työkalusarjan kaupanpäälle! 

3990
3990 3990

Pudasjärven markkinat 8.-9.7.2011
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Tukkilaislajien Suomenmestaruudet 
ratkaistaan Raasakkakoskella ja Käylässä

Vuoden 2011 Suomenmesta-
ruudet ratkaistaan sauvon-
nan ja koskenlaskun osalta la 
2.7. Iin Raasakkakoskella ja 
rullauksen, tukkilaismarato-
nin ja joukkuesoudun osalta 
la 9.7. Kuusamon Käylässä. 

Yleistä tietoa  
Suomenmestaruus-
kilpailuista
Kilpailun järjestäjät hankki-
vat kaikki tarvittavat kilpai-
luvälineet. Kilpailijat saavat 
käyttää omia sestoja, sau-
voimia tai vastaavia välinei-
tä, jotka valvoja hyväksyy. 
Kilpailupuvuksi hyväksy-
tään perinteinen tukkilaisen 
työasuste tai kevyt urheilu-
asuste (housunlahkeiden tu-
lee ulottua polven alapuolel-
le) sekä jalkineet. Piikki- ja 
nastapohjaisia jalkineita ei 
saa käyttää. Kaikissa lajeis-
sa kelluntaliivit ovat pakol-
liset. Suomen mestaruuskil-
pailujen suorituspaikoiksi 
hyväksytään vesistöt, jotka 
ovat olleet perinteisiä uitto-
reittejä ja joissa on aikaisem-
min järjestetty tukkilaislajien 
kilpailuja. Lisäksi valintaan 
vaikuttaa kilpailupaikan 
yleisöystävällisyys. Tavoit-
teena on myös mestaruus-
kilpailujen kierrätys mah-
dollisuuksien mukaan koko 
maan alueella. (Lähde: Suo-
men Metsäurheiluliitto)

Sauvonnan säännöt
Sauvonta suoritetaan kos-
kiosuudella tai virtaavassa 
vedessä edestakaisena mat-
kana. Kääntöpaikka mer-
kitään selvästi näkyvällä 
poijulla. Sauvonnan suori-
tusaika tulee olla vähintään 
2 - 15 minuuttia. Sauvon-
ta suoritetaan veneestä kä-
sin koko matka sauvomalla 
tai osa matkasta sauvoen ja 
osa soutaen, minkä järjestä-
jät määrittelevät tarkemmin 
kilpailuohjeissa. Järjestäjät 
hankkivat kilpailuveneet ja 
airot. Kilpailuveneet arvo-
taan. Veneet ja airot on olta-
va kilpailijoille tasapuoliset. 
Järjestäjät ja valvojat huoleh-
tivat siitä, että tasapuolisuus 
toteutuu. Veneessä on olta-
va varusteena myös äyskä-
ri. Kilpailijat saavat käyttää 
omia sauvoimia, jotka valvo-
ja on hyväksynyt. Sauvon-
nassa voidaan käyttää tar-
vittaessa samoja veneitä ja 
airoja, joita käytetään tuk-
kilaismaratonin soudussa. 
Sauvonnan mestaruudesta 
kilpaillaan yleisessä sarjassa 
ja ikämiessarjassa. (Lähde: 
Suomen Metsäurheiluliitto)

Koskenlaskun  
säännöt
Koskenlasku suoritetaan 
pääsääntöisesti yhtäjaksoi-

sella koskiosuudella. Yh-
täjaksoisen koskiosuuden 
tulisi olla noin 90 % koko 
matkasta. Jos kilpailupaik-
kakunnalla ei ole tähän mah-
dollisuuksia, voidaan kos-
kenlaskuosuuteen hyväksyä 
osa sestomismatkaa. Kaikis-
sa kisoissa tulisi sijoittaa ly-
hyt sestomisosuus lähtö- ja 
maaliintulopäähän. Kosken-
laskun kestoaika on mitoitet-
tava niin, että kunkin kilpai-
lijan suoritusaika saadaan 
otettua myös käsinajanotol-
la hyväksyttävällä tarkkuu-
della. Suoritusaika tulisi olla 
aikarajoissa 2 - 4 minuuttia. 
Alle yhden minuutin kos-
kenlaskusuorituksiin hyväk-
sytään vain sähköinen ajan-
otto.

Kilpailijalle arvotaan kil-
pailijan läsnäollessa las-
kutukki samanpituisista ja 
uimiskyvyltään sekä kanta-
vuudeltaan samanarvoisista 
puista. Painavimmat kilpai-
lijat huomioidaan niin, että 

laskutukin kantavuus on ta-
sapuolinen. Sopivin lasku-
tukki on kuusipuu, jota ei saa 
millään vakauttaa. Laskutu-
kit numeroidaan. Laskiessa 
saa käyttää apuna sestoin-
ta, sauvointa tai uittohakaa. 
Sestoimen ja muiden apu-
välineiden suurin leveys saa 
olla enintään 70 millimetriä. 
Melominen molempia päitä 
käyttäen on kielletty.

Kilpailijan on seisottava 
tukilla lähtiessään ja maaliin 
tullessa. Tukilta saa pudota, 
mutta takaisin on noustava 
omin avuin. Lähtöjärjestys 
on arvottava. Yleisessä sar-
jassa suositellaan arpomaan 
kuuma ryhmä erilleen. Jär-
jestäjät määräävät tarkem-
min ryhmien lähtöjärjestyk-
sen. Lähetys tapahtuu yksi 
kerrallaan väliaikalähtönä. 
Aika ratkaisee sijoituksen. 
Tasatuloksen sattuessa voit-
taa ensiksi laskenut kilpai-
lija. Alle 18-vuotiaat nuoret 
miehet voivat kilpailla kos-

kenlaskussa holhoojansa lu-
valla, mikäli järjestäjät ja 
valvoja hyväksyvät kilpailu-
paikan olosuhteet riittävän 
turvallisiksi. Alle 18 -vuoti-
aat naiset eivät saa kilpailla.  
koske (Lähde: Suomen Met-
säurheiluliitto)nlaskussa.

Lukemattomia tunteja 
talkoita
Iin tukkilaiskisoja järjestävät 
yhteistyössä Iin Urheilijat 
ry ja Ii-instituutin liikunta- 
ja tapahtumapalvelut. Ku-
luvana vuonna panoksensa 
kisajärjestelyihin on anta-
nut uusi yhteistyökumppani 
Iin Reserviläiset ry. Kisoja ei 
pysty järjestämään kukaan 
yksin – vaan ne ovat yli 100 
talkoolaisen yhteistyöntulos. 
Kuningasjätkä –järjestelytoi-
mikunta kiittää kaikkia mu-
kana olleita henkilöitä ja toi-
vottaa ensivuodeksi kaikki 
halukkaat talkoolaiset mu-
kaan Iin Urheilijoiden toi-
mintaan.

Tukkilaiskisoissa kilpaillaan uittotyön 
keskeisimmissä työlajeissa. Kilpailutoi-
minnan tavoitteita ovat: aikaisemmin 

metsätyöhön oleellisesti liittyneen uitto-
työperinteen säilyttäminen, uittotyössä 

tarvittavien taitojen esittely yleisölle 
kilpailun muodossa ja harrastajien 

fyysisen kunnon ylläpitäminen. Tukki-
laismestaruuskilpailuissa noudatetaan 
Suomen Metsäurheiluliiton hallituksen 

3.2.2003 vahvistamia sääntöjä. 
(Lähde: Suomen Metsäurheiluliitto)

Onnikalla  
tukkilaiskisapaikalle
Iin Raasakkakoskella on 
parkkialueina peltoalueet – 
rajallisen parkkeerausalueen 
vuoksi useana vuonna pe-
räkkäin on järjestetty Iin to-
rilta linja-autokuljetus, joten 
paikalle ei tarvitse tulla vält-
tämättä omalla autolla. Lin-
ja-autoreitti kulkee Iin torilta 
Asematien ja Maalismaan-
tien kautta Iin Raasakkakos-
kelle. Linja-autokyyti sisäl-
tyy pääsylipun hintaan ja 
lipun voi ostaa suoraan Lin-
ja-autosta.

Järjestelytoimikunnan
sihteeri Riitta Räinä

Savukoskelainen Juha Julkunen on hallitseva tukkilaislajien Suomenmestari. Se, kuka 
voittaa sauvonnan ja koskenlaskun vuoden 2011 Suomenmestaruudet – selviää lauan-
taina 2.7.2011.

Vuodesta 2003 nykymuo-
toisena järjestetty Iin tuk-
kilaiskisat on kerännyt jo 
vakiokävijät. Iin Raasak-
kakosken rantatörmällä on 
ihana viettää kaunista ke-
säpäivää koko perheellä.
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Jyrkkäkoskella
Iskelmälaulaja Virpi Piippo lauloi Jyrkkäkoskella tamperelaisen oikealla hanuria soitta-
van Pekka Juntusen orkesterin tahdittamana. Vasemmalla kitaraa soittava Jussi Niemi-
nen ja rummuissa Mika Lukkari. 

Aila Katiska ja Kyösti Kerä-
nen lupasivat tulla tänä ke-
sänä toistekin tansseihin 
Jyrkkäkoskelle.

Hanna ja Heikki Tuohimaa 
Kiimingin Jäälistä käyvät 
kiertävät eri lavoilla tans-
seissa. Nyt oli vuorossa 
Pudasjärven Jyrkkäkoski. 

Jyrkkäkosken uusittu ja siis-
titty ympäristö, tanssilava, 
disko ja muut viihtymistä 
ja ilonpitoa mah-dollistavat 
kohteet saivat tanssiyleisöl-
tä varauksetonta kiitosta tä-
män kesän tanssikauden 
avauksessa lauantaina 18.6. 
Perinteisempää tanssin har-
rastamista edustava väki sai 
pyörähdellä kaunisäänisen 
tangontaitaja Virpi Piipon 
laulujen tahdissa ja diskos-
sa menevästä meiningistä 
huolehti railakkaasti jytäävä 
nuoriso.

Illan solisti Pyhännän Ta-
vastkengältä saapunut Virpi 
Piippo oli ensimmäistä ker-
taa Jyrkkäkoskella. Pudasjär-
vi on hänelle tuttu. Esiinty-
misiä on ollut muun muassa 
kuukausi sitten Ravintola 
Kuren-koskessa ja reilu vuo-
si sitten Hyvän Olon Mes-
suilla liikuntahallilla. Piippo 
kertoi pitävänsä tangojen ja 
hitaiden valssien laulamises-
ta ja ennen kaikkea sellaisis-
ta lauluista, joita tanssiyleisö 
haluaa tanssia. Esiintymisiä 
on tälle kesälle joka viikon-
loppu. Viimeisin single ääni-
te on Eiliset sillat ja ensi syk-
syksi hän suunnitteli uuden 
singlen julkistamista, joka 
tapahtuu Ikaalisissa lava-
kauden päättäjäisissä. Sin-
ne kokoontuu perinteisesti 
suuri joukko orkestereita ja 
laulajia ympäri Suomea, hän 
kertoi. 

tanssittiin ja viihdyttiin
Pudasjärven Urheilijat 

ry:n toimintaa kauemmas 
taaksepäin muistavat paik-
kakuntalaiset Tuula ja Veli 
kiittelivät siitä, ettei ”rok-
ki” nyt kumahda heti por-
tilla korville, koska disko on 
kauempana sisäänkäynnis-
tä. Molemmat viihtyivät niin 
hyvin, että aikoivat jatkaa 
Jyrkkäkoskella tanssikäynte-
jään jatkossakin. Oululaiset 
Aila Katiska ja Kyösti Kerä-
nen ihastelivat paikan kau-
neutta ja erityis-laatuisuut-
ta. Kyösti kertoi käyneensä 
Jyrkkäkoskella edellisen ker-
ran vuoden 1976 aikoihin, jo-
ten nyt oli mukava tulla uu-
delleen katsomaan miten 
silloinen pienehkö männik-
kö on kasvanut ja mil-lainen 
tunnelma tänään paikalla 
vaikuttaa. Toiveena tanssien 
järjestäjille he esittivät ajo-
ohjeiden laittamista nettiin ja 
maantien varrellekin, koska 
nyt oli ollut haasteellista löy-
tää tanssipaikka. Uu-delleen 
tuleminen Jyrkkäkoskelle on 
taattua, ainakin 14.7. Mattia 
ja Teppoa kuuntelemaan.

Hanna ja Heikki Tuo-
himaa olivat käytännössä 
myös ensikertaa Jyrkkäkos-
kella tanssimassa. Heikki oli 
käynyt aiemmin paikanpääl-
lä joskus 1960- luvulla, jolta 
reissulta oli jäänyt mieleen 
hiekkamonttu parkkipaik-
kana ja jyrkät portaat tans-
sialueelle. Pariskunta naut-
tii tanssimisesta ja kiertää 
kesän aikana useimmilla 
maakunnan tanssipaikoilla. 
Jyrkkäkosken tunnelmaa ja 
ulkoalueiden persoonal-li-
nen ilme ilahduttavat. Heik-
ki tanssii pyörätuolissa, 
joten hänen pääsynsä tanssi-
lavalle olisi jäänyt haaveek-
si ilman kolmen auttavaisen 
järjestysmiehen apua, josta 
heille lämmin kiitos. Heidän 
toi-veenaan on pyörätuoli-
liuskan tekeminen ainakin 
yksien portaiden yhteyteen, 
jotta tanssimaan pääsy on-
nistuisi upealta ja rohkealta 
parilta itsenäisesti.

Nuoret järjestyshenkilöt 
Marjo Tervonen ja Tarja Illi-
kainen olivat varsin tyytyväi-
siä työhönsä ja tanssiyleisön 
asialliseen käytökseen, jos-
kin nykyisten järjestyssään-
töjen mukainen laukkujen si-
sällön tarkistusoikeus herätti 

hämmennystä ja kysymyksiä 
muutamien kohdalla. Tytöt 
totesivat positii-visesti, että 
asiaan oli varauduttu ”ym-
märrysvaihteella” ja uskolla, 
että käytännön vakiintuessa 
nari-naa ei liiemmin ilmene. 
Tanssien järjestäjän edustaja 
Marko Koivula puolestaan 
antoi kiitettävät arvosanat 
nuorisollemme. Selvänä dis-
koon, tupakanpoltto alaikäi-
siltä kielletty huvialueen si-
sällä -asian ymmärtäminen 
ja avoin, iloinen ja asiallinen 
käyttäytyminen kokonaisuu-
dessaan lämmittivät Markon 
mielen ja kielen nuorten ke-
humiseen.

Marko Koivula kertoi ke-
sän ohjelman toteutuvan 
JYRKKÄKOSKI-ohjelman 
mukaisesti eli seuraa-vak-
si tanssitaan juhlavat Juhan-
nustanssit, sitten rokataan 
JYRKKÄROCKISSA 1.-2-7, 
heinä- ja elokuukausien ai-
kana tanssitaan tasokkaiden 
artistien tahdissa torstaisin 
(ke 27.7. Matti Esko) ja lau-
antaisin, elokuun viimeise-
nä lauantaina heittäydytään 
VENETSIALAISTEN hur-
maan ja syys-kuun alkuvii-
konloppuina tanssitaan jak-
samista ja voimia talven 
varalle.

Sointu Veivo, 
kuvat Heimo Turunen

ISO-SYÖTE MÄKIAJOT YLEINEN: YLEISKILPAILUN TULOKSET
24.06.2011 PUDASJÄRVI RACING TEAM 2000 ry
lk TULOS: ERO (= sek.) aika1: aika2: lisenssi:
sij. edell. johtoon
1 Erkki Koskelo  EspooUA  Skoda Octavia WRC  4  1.23,19
2 Jani Itkonen  KaMK  Mitsubishi Lancer  4  1.24,04 
3 Kari Heinua  KokUA  Mitsubishi Lancer Evol  4  1.25,66 
4 Tom Lindell KokUA Mitsubishi Lancer Evo  4  1.25,84 
5  Anssi Rytkönen KeminUA  Mitsubishi Galant  4  1.27,41 
6 Mika Myllylä MäntsMK  Mitsubishi Lancer Evo  4  1.27,64 
7 Harri Hietala  ESRC  BMW M3  3  1.28,38 
8 Hannu Mäki-Ikola AL-Härmä  Mitsubishi Lancer  4  1.28,75 
9 Jani Sahari  HämUA  Ford Escort  3  1.30,30 
10 Vesa Erkkilä  NoorUA/MK Toyota MR 2  2  1.31,24 
11 Markku Mikkonen  Kaj-UA  Ford Escort RS 2000  3  1.33,02 
12 Teppo Anttila  PihtUA  Toyota MR2  3  1.33,15 
13 Hannu Siekkinen  Kaj-UA  Mitsubishi Lancer Evo  4  1.33,91 
14 Mikko Pääkkönen  KiikoisAS  Toyota Starlet  1  1.34,77 
15 Jorma Telkinen  PaMK/UA  Toyota Starlet  2  1.35,41 
16 Mika Orbinski  JyvUA  BMW E46 Compact  3  1.35,72 
17 Rami Tauriainen  ScPalas  Ford Escort RS 2000  3  1.36,59 
18 Kari Kujala  KR-Team  Volvo 440  3  1.36,91 
19 Tomi Kankaanpää  EPUA  VW 19 Golf GTI 16V  16  1.36,95 
20 Mikko Malila  AL-Oulu  Toyota Starlet  15  1.37,05 
21 Keijo Kiimamaa  YlvUA  Toyota Starlet  1  1.37,82 
22 Kai Penttilä  OUA  BMW M3  16  1.38,09 
23  Martti Latva  E-TMK/UA  Ford Escort RS Coswort  4  1.38,37 
24 Jukka Virtanen  KeurUA  Ford Escort RS 2000  16  1.38,78 
25 Heikki Kylmänen  LakUA  Opel Kadett GSi 16V  16  1.38,92 
26 Jani Joensuu  TamUA  Honda Civic Type-R  3  1.39,80 
27 Mika Hautaniemi  KuortUA  Toyota Starlet  1  1.39,92 
28 Jari Itälahti  RoRa  Toyota Starlet  1  1.46,47 
29 Matti.J. Tarvainen  OriUA  Skoda Fabia  1  1.47,25 
30 Harri Mäki  NUA  BMW 320  3  1.49,60 

ISO-SYÖTE MÄKIAJOT NAISET: TULOKSET LUOKITTAIN
24.06.2011 PUDASJÄRVI RACING TEAM 2000 ry
LUOKKA 10 (6 lähti)
1 Kaisa Sistonen  ESRC  BMW M3   1.37,82 
2 Annika Keski-Korsu  RaaUA  Ford Escort RS 2800   1.38,49 
3 Minna Lipponen  Team-Sonkaj  Mitsubishi Lancer Evo3   1.41,25 
4 Minna Mänty  Kaj-UA  Opel Astra GSi 16V   1.49,48 
5 Essi Utriainen  PaMK/UA  Ford Escort RS 2000   1.50,45 
6 Nina Eirtovaara  HyUA  Talbot Lotus   2.05,29 

ISO-SYÖTE MÄKIAJOT JUNIORIT: YLEISKILPAILUN TULOKSET
24.06.2011 PUDASJÄRVI RACING TEAM 2000 ry
1 Jaakko Hirvonsalo  KeminUA  Mitsubishi Galant  8  1.29,05 
2 Tony Läspä  KokUA  Mitsubishi Lancer Evol  8  1.30,52 
3 Harri Kihlman  KuuUA  Mitsubishi Lancer Evo  8  1.33,68 
4 Toni Ahola  KokUA  Ford Escort RS Coswort  8  1.35,21 
5 Jukka Lusikka  RoRa  Renault Megane  7  1.36,41 
6 Samuli Aalto  IiMU  Honda Civic Type-R  7  1.36,43 
7 Henry Mettiäinen  RoiUA  Toyota Corolla GT  17  1.36,87 
8 Risto Leinonen  RoRa  Alfa Romeo 156  7  1.37,00 
9 Juha Uusitalo  RaaUA  Toyota Starlet  6  1.37,47 
10  Veli-Matti Hynynen  Team-Sonkaj  Mitsubishi Lancer Evo  8  1.38,00 
11 Kai Kivimäki  OUA  BMW M3  18  1.38,03 
12 Pekka Kujala  OUA  Volvo 440  7  1.38,46 
13 Juha Paldanius  RaaUA  Volvo 240  7  1.39,08 
14 Janne Seluska  KR-Team  Honda Civic VTi  17  1.39,40 
15 Miika Kortesalmi  OUA  Opel Astra GSi 16V  18  1.39,63 
16 Mika Karvonen  SAU  Toyota Starlet  5  1.40,30 
17 Petteri Tikkanen  LakUA  Ford Escort RS 2000  18  1.40,78 
18 Mika Jaakola  LakUA  Ford Escort RS 2000  7  1.40,80 
19 Veli-Pekka Moilanen  PaMK/UA  Toyota Starlet  6  1.41,19 
20 Jari Korhonen  LakUA  Toyota Corolla Coupe 6  1.41,67 
21 Janne Karppinen  ScPalas  Nissan 300ZX  7  1.42,66 
22 Timo Luoto  RoRa  Skoda Octavia  8  1.43,69 
23 Olli-Pekka Tikkanen  LakUA  Ford Sierra  18  1.43,86 
24 Tomi Soramäki  PaMK/UA  Ford Escort RS 2000  7  1.43,86 
25 Petri Saari  KuortUA  BMW 325i  7  1.43,88 
26 Matti Savolainen  RoRa  Toyota Starlet  5  1.43,96 
27 Arto Ala-Kokkila  KuortUA  Toyota Starlet  5  1.44,32 
28 Tuomo Granat  KeminUA  BMW 325i  18  1.44,94 
29 Hannu Pieniniemi  OMU  Ford Escort RS 2000  18  1.45,40 
30 Jukka Lämpsä  RoRa  Ford Escort 1300 GT  5  1.45,55 
31  Ari-Pekka Leivo  Kaj-UA  Opel Astra GSi 16V  18  1.45,77 
32  Marko Soini  KeminUA  Toyota Starlet  17  1.46,44 
33  Jouni Kujala  KuuUA  Toyota Starlet  6  1.46,45 
34  Daniel Sarin  KokUA  Toyota Starlet  17  1.46,59 
35  Petri Pasula  KeminUA  BMW 325i  18  1.46,62 
36  Kai Heikkilä  SPAUK  Sunbeam MAT Stiletto  5  1.47,15 
37  Juha Tasala  RoiUA  Ford Escort RS 2000  7  1.48,15 
38  Tero Mäntykoski  EPUA  BMW 325i  18  1.48,55 
39 Dani Luostari  KokUA  Lada 1600  6  1.52,20 
40 Heikki Lalli  KeminUA Audi Coupe S2  8  1.52,49 
41  Ilkka Haapala  LakUA  Nissan Micra 1.3 S  5  1.53,28 
42  Jarno Lahti  TUA  BMW 316  7  1.56,25 
 Mika Kukkohovi  RoRa  Nissan Sunny  7  keskeytys 
 Jari Kihlman  KuuUA  BMW M3  7  keskeytys 
 Henri Berg  KeminUA  Toyota Starlet  17  keskeytys 
 Jukka Holtinkoski  RoRa  Mitsubishi Galant VR4  8  stopohitus 
 Juha Heinonen  KvanUA  Mitsubishi Lancer Evo  8  stopohitus 
 
ISO-SYÖTE MÄKIAJOT NUORET: TULOKSET LUOKITTAIN
24.06.2011 PUDASJÄRVI RACING TEAM 2000 ry
LUOKKA 9 (5 lähti)
1  Harri Rutanen  SaaUA  Toyota Starlet  1.36,72 
2  Mika Korvola  PokyUA  Toyota Starlet  1.38,23 
3  Ville Koivu  HyUA  Toyota Starlet  1.47,28 
4  Antti Haapala  LakUA  Nissan Micra 1.3 S  1.50,16 
5  Max Karhapää  OUA  Ford KA  1.54,86 4

ISO-SYÖTE MÄKIAJOT HISTORIC: YLEISKILPAILUN TULOKSET
24.06.2011 PUDASJÄRVI RACING TEAM 2000 ry
1  Petri Tiikkala  OUA  Opel Ascona B  14  1.38,20 
2  Kari Karhu  KR-Team  Ford Escort RS 2000  14  1.39,81 
3  Seppo Järvinen  P-HUA Opel Ascona A  14  1.43,81 
4  Sami Tiikkala  OUA  Opel Ascona B  14  1.47,57 
5  Esa Lappalainen  Kaj-UA  Sunbeam Imp  13  1.47,71 0
6  Jari Heinikoski  OUA  Opel Ascona B  14  1.50,94 
7  Eero Torttila  RiiUA  Audi Quatro  14  1.51,70 
8  Keijo Ojala  OUA  Opel Kadett GTE  14  1.53,67 
9  Ville Laukka  KR-Team  Datsun 1600 SSS  14  1.53,91 
10  Harry Lidström KeminUA  Opel Rallye Kadett  14  2.06,78 

ISO-SYÖTE MÄKIAJOT SENIORIT: YLEISKILPAILUN TULOKSET
24.06.2011 PUDASJÄRVI RACING TEAM 2000 ry
1  Anders Gubben Nyman ÅMS  Skoda Fabia  12  1.29,81 
2  Harry Nieminen  Kaj-UA  Mitsubishi Lancer Evo  12  1.30,25 
3  Hannu Louhelainen  K-KUA  Volvo S 40  11  1.34,17 3
4  Arto Kallasaari  SuonUA  Subaru Impreza 555  12  1.34,25 
5  Kari Kytölä  OrSUA  BMW M3  11  1.34,81 
6  Heikki Perttula AL-Härmä  Ford Escort RS 2800  11  1.35,03 
7  Jorma Vilander  RoiUA  Porsche 911 S  12  1.36,32 
8  Veijo Mikkonen  PaMK/UA  Ford Escort RS 2000  11  1.38,66 
9  Jukka Kihlman  KuuUA  Mitsubishi Lancer Evo  12  1.38,95 
10  Ove Salomonsson  ÅMS  BMW E46 M3  11  1.41,22 
11  Keijo Luukkonen  KR-Team  Ford Escort RS 2000  11  1.41,37 
12  Seppo Syväniemi  KuuUA  Toyota Corolla  11  1.42,49 
13  Hannu Luostari  KokUA  Lada 1600  11  1.49,87 
14  Antti Jaakkola  OUA  Opel Ascona B  11  1.51,34 
15  Pekka Keränen  RoRa  Opel Rallye Kadett  11  1.54,02 

ISO-SYÖTE MÄKIAJOJEN TULOKSET
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Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy 
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 
puh 08-823510 fax 08-823511

Avoinna ma - pe klo 7-17

"Tule käymään niin tehdään kartoitus remontista 
ja tarvittaessa sovitaan ilmainen arviokäynti"

VC
A

OULUNLAHTI
Jukolankuja 1-3
(08) 5542 987
Palvelemme Sinua:
ma-pe 9-18, la 9-14

TUIRA
Valtatie 49
(08) 5542 983
Palvelemme Sinua:
ma-pe 9-18, la 9-14

www.jussinpyora. 

UUTUUS! 

PAINEPESURI 
RE 98
Kevyt ja kompakti

199,-

PAINEPESURI 
RE 108
Teleskooppikahvalla

259,-
Patiopesuri 
kaupanpäälle!

PAINEPESURI 
RE 128 Plus
Vakiona roottori- ja 
viuhkasuuttimet

399,-

I
TESTIVOITTAJA! 

MSE 140 
SÄHKÖSAHA
Erittäin kevyt ja kätevä 
alk.

199,-

MSE 170 D
MOOTTORISAHA
Edullisin luotettava perus-
malli

p

199,-

TUIRA
Valtatie 49
(08) 5542 983
Palvelemme Sin

TRIMMERI 
FS 40
Kevein STIHL 
ruohotrimmeri

199,-

PUHALLIN
BG 56-D
Erinomainen 
teho-paino-suhde

299,-
REPPUPUHALLIN
BR 500
Hiiren hiljainen 499,-

  SIISTI 
KESÄPIHA

Pudasjärvi-visassa uusia pähkinöitä purtavaksi

??????

SUOMALAISTA PALVELUA

Väiskin Tv- ja kone
HAUKIPUDAS Jokelantie 3

Puh. 08-547 2407, fax 547 2674

Pudasjärven kaupungin kotisivuil-
ta löydät hauskan tietovisan, jonka 
avulla voit mitata kotiseutu-tietoute-
si. Paikallistuntemuksesi karttuu uu-
sien kysymysten myötä huomaamatta 
ja saatat päästä TOP 50-listalle. Rekis-
teröityneiden ja listalle päässeiden pe-
laajien kesken arvotaan kuukausittain 
mukavia tuotepalkintoja. Ehdottamal-
la kysymystä voit myös vaikuttaa pe-
lin sisältöön, sillä ehdotukset tarkis-
tetaan ja hyvät kysymykset lisätään 
peliin.

 ”Paljasjalkaiset paikkakuntalai-
set voivat myös testata todellisen tie-
tämyksensä määrän pelaamalla kun-
tavisaa. Pelistä saatu palaute on ollut 
todella rohkaisevaa. Kuntavisalle on 

todella ollut tilausta”, iloitsee Netvisa 
Oy:n toimitusjohtaja Ari-Pekka Jokita-
lo.

 Pelin toteuttaa kehittäviin inter-
net-peleihin ja tietovisoihin erikois-
tunut Netvisa Oy. Samalla tavalla to-
teutettuihin kuntavisoihin voi käydä 
tutustumassa myös valtakunnallisel-
la  www.kuntavisa.fi  –sivustolla, josta 
löytyy noin sadan muun mielenkiintoi-
sen kunnan ja kaupungin pelit. 

Tanja Liedes
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Vasta 14-vuotias Heikki 
Kuurola vastasi pudasjär-
veläisittäin parhaasta tulok-
sesta torstai-iltana 23.6. Suo-
jalinnan kentällä pidetyissä 
Pohjantähti Gamesissa voit-
taessaan 15-vuotiaiden poi-
kien keihään ennätystulok-
sella 58,23.Tulos on tämän 
kesän kärkitulos Suomes-
sa. Jo viikko ennen Pudas-
järven kisoja Heikki kiskaisi 

M 100 m 
1. Jaakko Tornberg RaahVe 11,13, 2. Juk-
ka Pasanen OulPy 11,20, 3.Ville Korte-
lainen LapLu 11,24. Osallistujia 23. 
M 800 m 
1. Mikko Kelottijärvi LapLu 1.56, 2. Jan-
ne Moilanen PudasjU 1.59, 3. Markus 
Hietanen LapLu 2.00. Mukana 6 juok-
sijaa.
M 200 m 
1. Jaakko Tornberg RaahVe 22,57, 2. 
Antti Vainionpää OulPy 22,58, 3. Vil-
le Kortelainen LapLu 22,71. 13 osal-
listujaa.
M 5000 m 
1. Lewis Korir TuUL 13.33, 2. Antti 
Männikkö OulNMKY 16.30, 3. Markku 
Kalliokoski JyväskKU16.34,02. 5 osal-
listujaa.
M 110 m aj 
1. Jere Lehto OulPy 15,18. Kilpailun 
ulkopuolella Juha Valta ( M 45) Oul-
Py 19,03. 
M Korkeus 
1. Topi Hyttinen VeitsilKV 195, 2. Teemu 
Härmä 170
M Pituus 1. 
Aleksi Haapakoski OulPy 7,40, 2. Tatu 
Pussila OulPy 6,25, 3. Philippe Nkansi 
OulPy 5,25. 5 osallistujaa.
M Kuula 
1. Henri Pakisjärvi KuivAu 18,26, 2. 
Mikko Heikkilä PellPo 16,67, 3. Juha-
Matti Leivo LapLu 16,07. 4 osallistujaa.
M Moukari 
1. Antriy Martynyuk 72,65, 2. Mats Gra-
nö OulPy 67,33, 3. Petri Rautio AlavVi 
61,19. 9 osallistujaa. 
M Keihäs 
1. Jani Kiiskilä VeitsilKV 75,39 75,39, 2. 
Tatu Pussila OulPy 64,01, 3. Juha Mar-
tinmäki VihU 59,97. 6 osallistujaa. 
P11 60 m 
1. Miika Syrjälä OulPy 9,14, 2. Aarne 
Valkola 10,22
P13 60 m 
1. Juuso Syrjälä OulPy 9,18, 
P13 Pituus 
1. Juuso Syrjälä OulPy 4,13, 2. Miika 
Syrjälä 4,06 
P15 800 m 
1. Santeri Hyvärinen PudasjU 2.11,40,  
2. Aleksi Härkönen PudasjU 2.18,65,  
3. Lasse Moilanen PudasjU 2.24,97. 5 
osallistujaa.
P15 Korkeus 
1. Simo Härmä 165
P15 Keihäs 
1. Heikki Kuurola PudasjU 58,23, 2. 
Osman Akbaba 41,71, 3. Simo Härmä 
37,72. 7 osallistujaa. 
M17 Kuula 
1. Matti Sivonen KuivAu 18,71, 2. Antti-
Pekka Rönkkö KiimU 11,88, 3. Rasmus 
Kangas 10,07 
M19 Kiekko 
1. Teemu Poikolainen ViitVie 51,95, 2. 
Mikko Martinmäki VihU 49,45, 3. Matti 
Sivonen KuivAu 46,91
N 100 m 
1. Ida Aidanpää AavasU 12,22, 2. Riikka 
Kokko OulPy 12,33, 3. Ella Haapakoski 
OulPy 12,63. Kisassa 7 osallistujaa. 
N 800 m 
1. Erika Utriainen VeitsilKV 2.24,88, 2. 
Mira Taulavuori OulPy 2.26,76, 3. Julia 
Korpela 2.27,38. 7. Niina Moilanen Pu-
dasjU 2.31,22. Osallistujia 9. 
N 200 m 
1. Tiia Järvinen VeitsilKV 26,47, 2. Ida 
Ravaska VeitsilKV 26,78, 3. Riikka Häk-
kilä VeitsilKV 26,99. Osallistujia 4. 
N 3000 m 
1. Johanna Peiponen RovanLa 10.18, 2. 
Anni Hemminki 10.38. 
N 100 m aj 
1. Ida Aidanpää AavasU 14,21
N Pituus 
1. Miia Kiiski JoensKa 5,43, 2. Enni Hie-
tapelto OulPy 5,09 3. Emilia Laatikai-
nen OulPy 4,99, 5. Mari Laakkonen Pu-
dasjU 4,32 
N Kuula 
1.Leena Kallo PellPo 9,33
N Kiekko 
1. Leena Kallo PellPo 32,17, 2. Tuija 
Martinmäki 32,15
N Moukari 
1. Nataliya Solotukhina 68,78, 2. Päivi 
Granö OulPy 55,52
T11 60 m 
1. Oona Nieminen LaukU 9,58, 2. Roo-
sa Taulavuori OulPy 10,00, 3. Saana 
Nieminen 
T13 60 m 
1. Riikka Nätti VeitsilKV 8,89, 2. Sara 
Mehtomaa OulPy 9,09, 3. 3. Anna-Kaisa 
Korhonen, 6. Terttu-Eveliina Seliö Pu-
dasjU 9,82
T13 Pituus 
1. Riikka Nätti VeitsilKV 4,47, 2. Jessika 
Raudaskoski OulPy 4,29, 3. Lotta Liika-
nen KuusEV 4,15. 8. Terttu-Eveliina Se-
liö PudasjU 3,67 
T15 100 m 
1. Riikka Häkkilä VeitsilKV 13,23, 2. 
Hannah Edleston SotkJy 13,45, 3. Vee-
ra Karjalainen OulPy 14,47
N17 100 m 
1. Miia Kiiski JoensKa 13,07, 2. Ain-
omari Kangas 13,24, 3. Enni Hietapel-
to OulPy 13,28. Osallistujia 5. 
N17 Moukari 
1. Milja Jylhänniska OulPy 49,89, 2. Hei-
di Ylilehto PudasjU 42,01, 3. Annika 
Wimmer KuivAu 34,63. 

TULOKSETPohjantähti games 2011:

Heikki Kuurola heitti kesän kärkituloksen

Kiimingissä tuloksen 54,77, 
mutta valmentaja -isä Arto 
Kuuronen osasi odottaa vie-
lä enempää. Niinpä viimei-
sellä heitollaan Heikki kis-
kaisi pieneen myötätuuleen 
komeat lukemat. 

Miesten 800 metrillä Pu-
dasjärven Urheilijoiden Jan-
ne Moilanen alitti ensimmäi-
sen kerran maagisen kahden 

minuutin rajan ja sijoittui ko-
vassa seurassa toiseksi. Ki-
san voitti Mikko Kelottijärvi 
LapLu ajalla 1.56,99.

15-vuotiaiden poikien 800 
metrillä koettiin todellinen 
pudasjärveläinen menestys, 
sillä oman kaupungin pojat 
täyttivät kaikki kolme pal-
kintokoroketta. Santeri Hy-
värinen otti voiton hyvällä 
ajalla 2.11,40, Aleksi Härkö-
nen sijoittui toiseksi 2.18,65 
ja Lasse Moilanen kolman-
neksi ajalla 2.24,97. 

N17 sarjan moukarissa 
pudasjärveläinen Heidi Yli-
lehto sijoittui hienosti toisek-
si tuloksella 42,01.

Lewis Korir juoksi 
5000 m ennätyksen
Pohjantähti gamesin odote-
tuin vieras oli Turun Urhei-
luliiton kenialaisjuoksija Le-
wis Korir, jonka valmentaja 
Antti Lähteenmäki tiesi, että 
parempana 10.000 metrin 
juoksijana tunnettu Korir oli 

valmis myös 5000 metrille. 
Ennen juoksua Lähteenmä-
ki oli kirjannut papereihinsa 
62 sekunnin kierrosvauhtiin 
perustuvan aikataulun, joka 
tähtäsi kovaan 13,30:n lop-
puaikaan.  

Korir kuitenkin aloit-
ti juoksunsa jopa alle 13 mi-
nuutin aikaan tähtääväl-
lä tahdilla, joka sittemmin 
hieman kostautui viimeisil-
lä kierroksilla. Hieno juok-
su päätyi kuitenkin aikaan 
13.33,09, joka on miehen uusi 
ennätys. Kerrottakoon Kori-
rin tahdista, että muut kilpa-
kumppanit jäivät yli kahden 
kierroksen päähän!

Miesten moukarissa voit-
tajaksi selviytyi Ukrainan 
Antriy Martynyuk hyvällä 
tuloksella 72,65, mutta Juhan 
Tiaisen vuonna 1985 heittä-
mä kenttäennätys jäi vielä 
voimaan. Naisten moukaris-
sa Ukrainan Nataliya Solo-
tukhina voitti hänelle nor-
maalilla tuloksella 68,78.

Miesten pituuden voitti 
Oulun Pyrinnön Aleksi Haa-
pakoski tuloksella 7,40 ja 
miesten keihään Jani Kiiskilä 
Veitsiluodon Kisaveikoista 
tänä kesänä suomalaisittain 
hyvällä tuloksella 75,39. 

Asko Kurki 

Heikki Kuurola oli tyyty-
väinen illan olosuhteisiin. 
Niinpä keihäänheiton tu-
loskin oli hieno.

Pituuden 
voitti Aleksi

Haapakoski.

Korir vauhdissa 5000 metrillä.

Pudasjärveläiset Santeri Hyvä-
rinen, Aleksi Härkönen ja Lasse 
Moilanen täyttivät palkintopallin 
800 m juoksussa.

Ukrainalaiset hallitsivat 
moukaria. Nataliya Solo-
tukhina kertoi odottaneen-
sa 70 metrin kaarta, mut-
ta jostain syystä se ei vain 
onnistunut.

Rakennus, eristys 
ja ilmastointipeltityöt

Kemin Lämpöeristys Oy 
Resinatie 1, 
93400 TAIVALKOSKI

Puh. 0400 384 407

• Kattoremontit
• Kattoturvatuotteet
• Vesikourut

Aimo Pesälä
aimo.pesala@kle-oy.fi

• Konesaumakatot
• Rakennuspeltityöt
• Asbestinpoisto

R a k k a u d e s t a  I i j o k e e n 
Iijokisoudun avajaiset Saijassa ma 4.7. klo 20. 

Puhe kansanedustaja, presidenttiehdokas Pekka Haavisto. 
Soututanssit Saijan paviljongissa.

Iltatapahtuma 
Kuren koululla 
to 7.7. klo 20. 

Puhujana kansanedustaja 
Anni Sinnemäki.

Päätösjuhla 
Kipinässä la 9.7. klo 16.
Puhujana kansanedustaja 

Satu Haapanen.
Lohisoppaa kaikille!

TERVETULOA!
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Tervetuloa!

Ilmainen 
sammutintarkastus

Lähivakuutus Pohjois-Pohjanmaa 
puh. 020 522 6000

JÄRJESTÄMME TARKASTUKSEN PUDASJÄRVELLÄ 
8.7.2011 klo 10 – 16  
Toritie 1, 2. kerros.

Tiesitkö, että useimmat käsisammuttimet on syytä tarkistaa vuoden välein? Me 
Lähivakuutuksessa haluamme pitää huolta turvallisuudestasi, siksi tarjoamme 
asiakkaillemme ilmaisen käsisammutintarkastuksen.
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

SEKALAISTA

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/osta-
mista/lahjoittamista, maksu 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 
e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitam-
me. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen 
kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle 
(ei julkaista)

Halutaan ottaa kunnossa ole-
vat stereot ja Abban ja Souva-
reiden cd- levyjä. puh. 044 251 
3289

KOTIKIRPPIS to. 30.6. 
klo 13.00 – 17.00 Jänispolku 6 
(kääntyy koulutieltä) Myytävä-
nä mm. kuivausrumpu, matto-
ja, verhoja, tauluja, lamppuja, 
vaatteita, kirjoja ym. kodintava-
raa 

Pihakirppis sunnuntaina 3.7. 
klo 12 alkaen Korpitie 9, jos ei 
sada. Mm. leluja ja vaatteita

Ota yhteys p. 040 1951 732

Mökkitalkkari-
palveluja 

Pudasjärvellä

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058Soita ja kysy lisää!

Puh. 040 960 3058

p. 0400-384 118, 
(08) 821 337

www.anonase.com

26€/15kg
16€/12pötkyä

35€/30kg

Vielä öljyjä ym. poistohintaan

Koiranruoat 
asiantuntijalta edullisesti!

Vehnättömät: 
kalariisi, peuraperuna, 
lammasriisi, penturuoat alk. 
Vehnättömät 
koiranmakkarat
Nero 
perusruoka
Koirien lelut ja tarvikkeet
-Hevostarvikkeet, 
hyttysmyrkyt, Topi vitamiinit, 
Olli-aitaustarvikkeet
-Uistimet, kelat, vavat ym...
-Puukot ja puntarit
-Pyssyt ja panokset 
sekä savikiekkoja
-Kumikengät ja 
kahluusaappaat
-Goretex-puvut

KALASTUS JA
 METSÄSTYS

www.konetyo.com

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

SyöTTEEN MAANSIIRTO Oy

*Maansiirtotyöt *Kaivutyöt
*Sorat, murskeet, hiekat, myös seulotut lajikkeet

*Maisemointityöt *Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

 • AutOmAALAuKset
 • KOLARIKORJAuKset
 • LAsINVAIHDOt
 • VAKuutusyHtIöIDeN työt
 • tRAILeRIN VuOKRAus

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski • Puh. 040 581 0386
esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

FYSIOTERAPIAA, HIERONTAA, KUNTOSALI
 KAUNEUDENHOITOA, JALKAHOITOA

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

KOILLISPAJA OY
Teollisuustie 8, 040 - 766 0693

Koneistukset
• sorvaus-, jyrsintä-, höyläys- ja 

porauspalvelut 
(esim. sylinterivarsien kierteet)

Hitsaukset
• Mig,Tig ja puikko

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset 
Ripsipermanentti
Karvanpoisto sokerilla

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Palveluhakemisto

KYLMÄ- JAKODIONKONEHUOLTOA

ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA.

0400 251 671

Rockbeat -rumpusetti. Tosi 
hyväkuntoinen setti, sis. rum-
mut, telineet, pedaalin, kapulat, 
tuolin, symbaalin, hi-hatin. 10" 
Tom Tom, 12" Tom Tom, 14" 
Lattia Tom, 20" Basari. H. 170€  
050-9366495

Mitsubishi Pajero vm, 1988 
ajettu 304000 km 
puh. 040 832 8097

Nissan Primeran yhden kesän 
ajetut Kesärenkaat. Hyvä kun-
to. Hp 220€ 0440-923946 

MB 200 Bensa vm. 96 vasta-
katsastettu, ilmastointi, kahdet 
renkaat ja CD –soitin ym. 
hp 4300€ 0440-923946

VUOKRATTAVANA:

Puhoskylässä  
rivitaloyksiö 
sekä kaksio, 

siisti. 
Kauppa n. 150m,

järvenrantaan 
300 m. 

Vuokra alk. 283e 
(sis.lämpö). 

Puh 045 233 0987

HALUTAAN 
VUOKRATA

Kaksio Pudasjärven keskustas-
ta, myös kalustettu käy. Varma 
vuokra. Puh. 044 914 4901 

AUTOKORJAAMO PASI KUMMALA & KUMPP
P. 0400 198 382

• Katsastushuollot • Öljynvaihdot • Ym.

Sarakyläntie 6178 SARAJÄRVI
www.autokorjaamokummala.fi

Olemme suljettuna
30.6.-5.7. välisen ajanAlaskanmalamuutin, laikan ja 

lapinporokoiran sekoitus pen-
tuja. Emä hyvä vetokoira. Luo-
vutus viikolla 28. Hp. 70€ Puh. 
045 123 9375

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

p. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt
• Maisemointityöt • Nykyaikaiset jäte-

vesijärjestelmät • Sorat • Murskeet
• Hiekat • Myös seulotut lajikkeet

VUOKRATTAVANA

kylpypalju 
peräkärryn

päälle kiinteästi 
asennettuna.

Puh 040 960 3058
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TAKSEJA

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

Markku 0400 293 503
Pertti 0400 284 013

Taksi  
Markku Manninen

Laadukkaat käsin tehdyt kynttilät
K Y N T T I L Ä T A L O

tehtaanmyymälä         Puistotie 2, Pudasjärvi
avoinna ti, ke ja to  9-16    puh. 040 549 2063 

Myös muina aikoina ma-pe kun olemme kynttilä teossa. 
Astu verkkokauppaan  www.kynttilatalo.fi

KYNTTILÄTUOTTEET

Palveluhakemisto 
on edullista ilmoitustilaa!

Palveluhakemisto

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

Lukkojen sarjamuutokset 
ja -asennukset, aukaisut
Avainpalvelu
LUKKOMATTI
p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

KoruIlona
koru- ja lahjatavaraliike

korut     kellot     kihlat     lahjat     palkinnot
kello- & kultasepänpalvelut     kaiverrus

 ma-pe 9-17, la 9-13. Keskustie 30 Ranua, puh. 044 362 3822

KORU- JA KELLOLIKKEITÄ

PUUSEPPIÄ

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA SEKÄ

OSTOA

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 
PELTITYÖT JA TARVIKKEET

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva
VT pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUTÖITÄ

VUOKRAKONEITA

SÄHKÖASENNUKSIA

LAKI- JA
PANKKIPALVELUITA

0400 386 186

Taksi 
Hannu Aarni

Pudasjärvi

Haaraniementie 4-6 93400 TAIVALKOSKI
Taivalkosken Pesulapalvelu Oy

Puh. (08) 841 080, 040 7235 788
Nouto Pudasjärveltä ti ja to Kauppatie 3:sta

PESULAPALVELUITA

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

Ota yhteys p. 040 1951 732

SEULOTTUA
RUOKAMULTAA

0400 926 405

RUOKAMULTAA

Meiltä mm. pätkäpeltit, 
sadevesikourut, kattoturvatuotteet suoraan varastosta. 

Myös asennettuna.

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

Jyrkkä Rock Festival orga-
nisaatio on saapunut Jyrk-
käkoskelle valmistelemaan 
festivaalialuetta ensi viikon-
lopun tapahtumaa varten. 
Vasaran pauke raikaa aurin-
koisessa maanantain myö-
häisillassa ja töitä tehdään 
pitkälle aamuyöhön. 

-Intoa näyttää riittävän, 
joten otetaan miehistä kaikki 
irti, festariväki toteaa tyyty-
väisenä ja taas pärähti moot-
torisaha käyntiin.

Lavatekniikan kontti tuli 
Jyrkkäkoskelle maanantaina 
27.6. aamupäivällä, molem-
pien lavojen rakennus on 
hyvässä vauhdissa. Toimis-
toa pystytetään ja viimeisiä 
”majoituspalapelejä”, artisti-
kuljetuksia ja muita käytän-
nön asioita varmistellaan. 
Tuplatsekkaillaan, että kaik-
ki on ihan varmasti hoidossa. 
Tiistaina saapuu aitarekka ja 
osa backlinesta. Keskiviikko-
na kasataan isot teltat artisti- 

Pian kajahtaa Jyrkkäkoskella
ja VIP-alueelle, torstaina kai-
ken pitäisi olla valmista. 

Jos aikataulussa pysy-
tään niin torstaina on luvas-
sa henkilökunnalle vähän 
helpompi päivä. Lataillaan 
akkuja viikonlopun koitok-
seen, alkuviikosta yöunet jää 
varmasti vähiin.

Viikonloppuna portit au-
keaa perjantaina jo klo 12. 
Klo 14 päälavalle nousee 
odotettu lasten hevibändi: 
Hevisaurus. Lastenkonsertin 
jälkeen varsinainen festivaali 
polkaistaan käyntiin helsin-
kiläisen The Frezan toimesta 
klo 18. Tämän jälkeen bän-
di vaihtuu aina tasatunnein 
ja Zero Nine päättää perjan-
tai-illan klo 24 alkavalla kei-
kallaan. Lauantaina portit 
avataan taas klo 15 ja Kuik-
kaRock bändikisan voittaja 
EKHO nousee lavalle klo 16. 
Tapahtuman päättää Starga-
zery klo 24. 

Kulkeminen Jyrkkäkos-

kelle on tehty helpoksi. Ne-
vakivi Oy:n festaribussi kul-
jettaa rokkikansaa Oulusta 
molempina päivinä. Läh-
tö Oulun linja-autoasemal-
ta klo 15 ja paluu viimeisen 
esiintyjän jälkeen klo 1:30. 
Tämän lisäksi samainen bus-

si ajaa Pudasjärven keskus-
tasta Jyrkkäkoskelle aina ta-
satunnein käytännössä koko 
illan. Kyytiin pääsee linja-au-
toasemalta ja kyyti on ilmai-
nen. Tarkemmat aikataulut 
toimitetaan pysäkeille ja ne 
ovat luettavissa myös www.

jyrkkafestival.com osoittees-
sa ennen perjantaita. 

Toivotamme kaikki läm-
pimästi tervetulleiksi nautti-
maan mahtavasta kesäsääs-
tä, upeasta Jyrkkäkosken 
miljööstä, rennosta meinin-
gistä ja loistavasta musiikki-

tarjonnasta! 
Aurinkoisin viimehetken 

tunnelmin, 

Janne Soronen 
Festivaalipäällikkö
Jyrkkä Rock Festival

Jyrkkä Rockin aikana lavalla soittaa kahden päivän ajan tunnin välein 17 eri orkesteria. Viimeisena nousee lavalle 
lauantaina klo 24  keväällä ensilevynsä julkaissut heavy metallin superryhmä Stargazery.
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Kirjasto 
liikuttaa

Nyt voit lainata kirjastosta 
viikoksi käyttöösi:

- kahvakuulan
- gymstickin
- tasapainolaudan
- jalkapallon

- frisbeegolf-kiekon
- kävelysauvat
- beachvolley-pallon
- jumppakepin
- pehmopesis-setin

KOKEILE, LIIKU, INNOSTU!

Liikunallista kesää!
Toivottaa liikuntatoimi ja kirjasto

Kaiken kansan kirpputori
Pärjänsuon entisellä koululla

Ke 29.6. ja pe 1.7.2011
klo 14-18
La 2.7. ja su 3.7.2011
klo 11-16

Huonekaluja, 
ruokailuryhmiä, sohvia, 
astioita, vaatteita ym.
tied. 0400-924 367 Tervetuloa!

Liput 15 e, lapset vanhemman mukana 8 e,  
ryhmät vähintään 20 henkeä 12 e.
Näytelmän kesto noin 2,5 tuntia,  

noin 20 minuutin väliaika.
Väliajalla kahvila.

Lisätietoja ja lippuvaraukset: puh. 040 865 0327 
Askan Ahertajat ry  www.puolankainfo.fi

AskAnmäen kesäteAtterissA 
puolAngAllA kesällä 2011

markku pölösen  
tunnettu, 60-luvulle  
sijoittuva nostalginen

onnen maa  
kesäteattereiden hitti  

ja kestosuosikki. 
Käsikirjoitus: markku pölönen

Kantaesitys: 2003
Ohjaaja: Aarno tauriainen

Tuotanto: Askan Ahertajat ry

esitysajat:
ensi-ilta la 2.7. klo 18.

su 3.7. ....klo 18
ti 5.7. ......klo 19
to 7.7......klo 19
la 9.7. .....klo 14
su 10.7. ..klo 18

ti 12.7. ....klo 19
to 14.7....klo 19
la 16.7. ...klo 14
su 17.7. ..klo 18

Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-
sivujen tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista 
emme vastaa.  Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimituk-
seen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? 
-palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista 
maksullista ilmoitustilaa!

KOKOOMANÄYTTELY 
Hanna Holopainen
Oululainen taiteilija Hanna Holopainen järjestää kokooma-
näyttelyn Taidehuone Pudikissa Lukiontie 4 1.-26.7. Avajai-
set on perjantaina 1.7. klo 15-17, jolloin myös taiteilija on itse 
paikalla. Näyttely koostuu maalauksista ja kierrätysteokses-
ta nimeltä "sensei (onna no yoroi)", joka on työstetty vuoden 
2010 kesällä Pudasjärvellä. Teos rakentui Keinäsperän mailta 
löytyneestä romuraudasta ja työkalujen osista. (bt)

FRISBEEGOLF TAPAHTUMA
Pudasjärven keskustassa, 
Rajamaanranta ma 4.7. klo 17-19

Taivalkoskelaiset nuoret yhdessä liikunnanohjaaja 
Petri Voutilaisen kanssa opastavat pelaamista. 
Mukana ovat myös Rimminkankaan koulun liikun-
tatutorit ja lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämis-
hankkeen kesätyöntekijät.

Yhteistyössä Pudasjärven kaupunki ja 
Taivalkosken kunta sekä Hyrrä-hanke

Tule tutustumaan Rajamaanrannan uuteen 
liikunta-alueeseen fresbeegolffailun merkeissä.

Maksuton tapahtuma on suunnattu kaikenikäisille.  
Lisätietoja Tarja Väisänen 040 5262 765.

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Kivikilpailu Pudasjärven kupunginkirjastossa, alkanut to 16.6., loppuu 
31.8.  Tiedä tai arvaa mitä kivi sisältää? Pudasjärven kirjasto järjestää 
kilpailun, jossa sinun pitää tietää tai arvata mitä kirjastossa esillä oleva 
kivi sisältää. Kivi vaihdetaan aina viikon välein. Kaikkien vastanneiden kes-
ken arvomme kirjapalkintoja, jotka on lahjoittanut kirjakauppias Aune 
Ekdahl.
Kurenkoskessa: 2.7. Jyrkkärockin jatkojamit Evial-A (hard rock) 9.7. 
Tanssit , esiintyyTeuvo Vuoti ja Captain.
Jyrkkäkoskella: Pe 1.7.  - la 2.7. Jyrkkä 2011 Rock Festival To 7.7. 
Mistral & Anne Mattila alk. klo 21. To 14.7. Matti ja Teppo alk. klo 21. 
To 21.7. Channel Four alk. klo 21.
Hirvaskosken kyläseuran talkoopäivä 29.7. klo 9.00-14.30
Tanssit Möykkälässä 2.7.  klo 21.00 alkaen
Kesäteatteri Ideaparkki -komedia Koskenhovilla Su 3.7. klo 15, Ke 
6.7. klo 18, Su 10.7. klo 15, Ke 20.7. klo 18, Pe 22.7. klo 18, La 23.7. 
klo 18.
Iijokisoutu alkaa ma 4.7. ja loppuu la 9.7. Reitti entinen.
Golf-tapahtuma Koillis-Golffissa ma 4.7. klo 12-15.
Match Show ke 6.7. Pudasjärven torilla. Alk. 18.30. Ilm. klo 18 alkaen.
Frisbeegolf -tapahtuma Rajamaan rannassa ma 4.7. klo 17-19.
Pudasjärven markkinat 8.7.-9.7.
Syötekylän siivoustalkoot pe 8.7. klo 18-20. Otamme Pudasjär-
ven kaupunginvaltuuston puheenjohtajan haasteen vastaan, ja toteu-
tamme koko kylä yhdessä ympäristömme siivoustalkoot kesän 2011 
aikana! Aloita omasta ympäristöstäsi, sinulle parhaiten sopivana aika-
na! Talkoolaisille makkaranpaistoa ja nisukahvit perjantaina 8.7.2011 
klo 18 – 20 Kylätalolla. Pudasjärven kaupunki tarjoaa!
Kiihdytyspäivä la 9.7. lentokentällä klo 9. Mahdollisuus tehdä 
omia ennätyksiä ja päivän nopeimmille pokaalit jaossa. Myös kumin-
polttoa ja/tai Moto Stuntti show. Sunnuntai varapäivä. Osallistuminen: 
kuskit 30.- muut/mukanaolijat 5.- jäsenille vapaa pääsy. Makkaraa ja 
kahvia, limua tarjolla edulliseen hintaan!
Sikajuhlat la 16.7. Möykkälässä Puhoksella klo 21 alk. Tanssittaa San-
nakaisa Inget ja Elämänmeno sekä Pepen karaoke.
Kiihdytyspäivä la 23.7. lentokentällä klo 9.
MP-Huippuajot 22.7.-24.7. Iso-Syötteellä. PMC Pudasjärvi toivot-
taa kaikki motoristit tervetulleeksi Iso-Syötteen tunturin huipulle! 
Maisemat, palvelut, järjestelyt, edullisuus ja tunnelma: siinä syyt miksi 
tulla!
Korkokenkäkukkamekkosuohiihdon MM-kisat pe 22.7. klo 19 
Kapustasuolla Ranuantie. Naiset kukkamekossa, miehet rippipuvussa, 
omat vehkeet käy, eli sukset! Meiltä löytyy myös! Sauvarämpimistä, 
hiihtoa, sauna.
Kotiseutujuhla su 24.7. klo 11. Kirkossa ja kotiseutumuseossa.
Kesäpilikin MM-kisat Havulan rannassa Siuruantie. Alkaa ma 25.7. klo 
10, loppuu su 31.7. klo 19.30. Lomastressiä hoidellaan jälleen Pudas-
järven aalloilla, tällä kertaa jo kahdeksatta kertaa! Lisää tapahtumasta  
osoitteessa: http://pilikkiviikko.pudasjarvi.fi

Su 3.7. klo 15, Ke 6.7. klo 18, Su 10.7. klo 15, 
Ke 20.7. klo 18, Pe 22.7. klo 18 ja La 23.7. klo 18
Liput 10/8 €, tiedustelut 0400 198 385, 0400 187 795

Esitykset Koskenhovilla:
Kesäteatteri Ideaparkki-komedia, Koskenhovinkuja 2 Pudasjärvi

Pihakirppis 2.7 klo 12-17
Myytävänä vauvan, lasten 
ja nuorten vaatteita, 
leluja ja pelejä.
Sivakkatie 22-34 B 4
HuOm! ei säävarausta

Kukkapastasalaatti ruistaikinakupissa
•Pakaste ruistaikinasta teet kätevästi syötävän astian salaatille
•Kipoksi käy uunin kestävä astia, esim. klassinen Teema-kulho, mutta 
myös erilaiset silikoni- tai folioannosvuoat tai Amerikan muffinssi-
vuoat ovat käteviä
•Tee salaatista keväisen raikas ja kevyt, käytä siihen runsaskuituista 
kauniin keltaista pastaa
Ruiskuppi:
1pkt valmista ruistaikinaa

Kastike:
100 g (kevyt) 
sinihomejuustoa
1 dl (kevyt) kermaviiliä
1-2 rkl sitruuna- tai 
appelsiinimehua
1 rkl sokeria
1 tl hienonnettua 
viherpippuria

Salaatti:
3 dl vettä
3 dl appelsiinituoremehua
1 tl suolaa
4 dl keltaista kukkamakaronia
300 g vihreää parsaa
250 g minitomaatteja (rasia)
n. 100 g retiisejä (nippu)
100 g kevätsipulin varsia
100 g (1½dl ) cashewpähkinöitä
100 g (kevyt) fetajuustoa kuutioina

Jaa ruistaikina kuuteen palaan (kumpikin levy kolmeen osaan) 
ja kauli ne ohuiksi pyöreiksi pohjiksi, halkaisija noin 20 cm. 
Asettele palat voideltuihin uuninkestäviin vuokiin (esimer-
kiksi Teema-kulhot). Myös silikoniset kuppimaiset piirasvuo-
at sopivat tähän hyvin. Pistele pohjat haarukalla.

Paista 225-asteisen uunin keskiosassa 10–15 minuuttia, 
kunnes taikina saa kauniin värin. Anna ruiskuppien jäähtyä 
vuoissaan.

Kiehauta vesi ja appelsiinimehu, mausta suolalla. Lisää 
makaronit ja keitä 7–8 minuuttia. Appelsiini-mehu-vesise-
os voimistaa makaronin keltaista väriä ja antaa makua. Valu-
ta makaronit, mutta ota keitinvesi talteen. Huuhdo makaronit 
nopeasti kylmällä vedellä lävikössä, jotta ne jäähtyvät.

Kuori ja pilko parsat. Keitä ne makaronien keitinvedes-
sä napakan kypsiksi, noin 3–5 minuuttia. Lohko tomaatit ja 
retiisit ja pilko sipulin varret. Sekoita kaikki salaatin ainekset 
keskenään. Valmista kastike. Murusta sinihomejuusto kerma-
viiliin ja lisää muut ainekset. Sekoita hyvin. Kaada kastike sa-
laatin sekaan. Jaa salaatti jäähtyneisiin ruiskuppeihin. Anna 
maustua jääkaapissa ennen tarjoilua.

VINKKI: Salaatin syötyäsi voit syödä myös ruiskupin, 
jossa salaatti tarjottiin.

GOLF -TAPAHTUMA

Yhteistyössä Pudasjärven kaupunki/Hyrrä-hanke ja Koillis-Golf

Koillis-Golffissa, Kuusamontie 1466
maanantaina 4.7. klo 12-15

Tule tutustumaan Pekka Kinnusen opastuksella golffaukseen Koillis-
Golffin upeille viheriöille.  Ohjelmassa golffausmahdollisuuden lisäksi 
kisailuja sekä makkaran ja lätynpaistoa mehun kera (á1 euroa - tuotto 
käytetään lasten ja nuorten golftoiminnan tukemiseen Pudasjärvellä). 

Maksuton tapahtuma on suunnattu kaikenikäisille.  
Lisätietoja Pekka Kinnunen 0400 381 548 ja 
Tarja Väisänen 040 5262 765
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järjestää virkistyspäivän Hilturannan leirikeskuksessa maanan-
taina 4.7.2011 kello 10-14. Yhteiskuljetus lähtee linja-autoasemal-
ta klo 9.45. Ilmoittautuminen perjantaihin 1.7. mennessä joko Veli 
Liehu, puh. 040-703 1345 tai Antti Pesälä, puh. 040-578 2344.
Tervetuloa jäsenet ja tukihenkilöt! Johtokunta

Sotainvalidien Veljesliiton 
Pudasjärven osasto

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Petri Tolonen
p. 020 764 0262

Markus Viitala
p. 020 764 0264

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263

Jouko Niskala
p. 020 764 0254

Vilho Koivisto
p. 020 764 0232

Jari Juntunen
p. 040 515 9779

Seppo Miettunen
p. 020 764 0261

Hankintatoimisto

Saha

Pölkky Metsä

Kemijärventie 73

93600 KUUSAMO

FINLAND

Puh. 020 764 0253

Fax  020 764 0250

Sähköposti: office@polkky.fi tai 

etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Kemijärvi

Posio

Kuusamo

Taivalkoski

Suomussalmi

Puolanka

Pudasjärvi

Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32

Tervetuloa mukaan!

Pe.1.7. klo 13 tilaisuus TORILLA, 
hengellisiä lauluja ym. Kahvitarjoilu.
Mukana Ahti Kurki Oulusta. 

Kokoukset säännöllisesti 
sunnuntaisin klo 11 ja tiistaisin klo 18 
Kauppatie 32.

Tervo-Tervonen 
sukukokous
Sukuseura Tervo-Tervo-
nen ry:n sukutapaaminen ja 
varsinainen sukukokous on 
lauantaina 23.7.2011 Hotel-
li Tuliketussa. os. Tervatie 3 
Sotkamo. 

Tapaamisen yhteydessä 
julkistetaan sukukirja Sotka-
mon Tervot ja lisäyksiä Jaa-
langan Tervosiin. Tervetu-
loa!

Tarkastuslautakunta luo-
vutti tarkastuskertomuksen 
jutussa Aino Tolkkisen ni-
meksi oli lipsahtanut Eila 
Turtinen. Toimitus pahoitte-
lee lipsahdusta. 

Korjaus 
lehdestä 24/11

Kesän aikana Korpisen ky-
läseura järjestää kyläjuhlan 
lauantaina 23. heinäkuuta 
alkaen klo 14.00. Tapahtu-
maan toivotaan mökkiläisiä 
ja lomalaisia mukaan. Tuol-
loin valitaan muun muas-
sa Korpisen saunapehtoo-
ri vuosimallia 2011. Samalla 
käydään vastanheiton MM-
kilpailu ja valitaan uudet 
MM-mitalistit. Lauantai-Ilta-
päivää vietetään leppoisissa 
tunnelmissa, johon oman sä-
vynsä tuovat naapurikylältä 
Siika- ja Suolijärveltä melo-
malla ja patikoimalla tulevat 
atimavieraat. 

Kylätalolla on mahdol-
lisuus nauttia virvokkeista, 
grillimakkaroista sekä osal-
listua erilaisiin kilpailuihin. 
Kylätalon kirpputorilla on 
myynnissä edullisia kirjoja 
ja vaatteita sekä muuta tava-
raa. Tilaisuuden juontajaksi 
on lupautunut johtokunnan 
jäsen Toivo Piira. 

Heinäkuun 24. päivä Kor-
pisen kylätalolla pidetään 
Korpisen perällä harvinai-
nen ortodoksinen vedenpy-
hitysjuhla. Monien Korpi-
sen sukujen juuret juontavat 
Vienan Karjalaan, jossa ve-
denpyhityksen juhlia on 

Kyläjuhlasta vedenpyhitykseen
aina vietetty. Tapahtumaa 
tulee johtamaan Oulun hiip-
pakunnan piispa, metropo-
liitta Panteleimon. Ortodok-
sien mukaan luomakunnan 
varjeleminen, vaaliminen ja 
kunnioittaminen tarkoittaa 
käytännössä sitä, että ihmis-
ten on kohdeltava hyvin lä-
himmäisten lisäksi eläimiä ja 
kaikkea luontoon kuuluvaa. 
Kaikki on annettu ihmiselle, 
jotta hän käyttäisi sen hyö-
dykseen oikealla tavalla. Or-
todoksisen kirkon erilaiset 
siunaustoimitukset pyrkivät 
tähän. Melkein mitä tahansa 
voidaan pyhittää, kuten ta-
loja, peltoja, aluksia, autoja 
ja muita ajoneuvoja, kaivo-
ja, karjaa ym. Aine tulee py-
hittämisen kautta pyhyyden 
välittäjäksi.

Metropoliitta Pantelei-
mon toivoo, että tilaisuu-
teen tulisivat kaikki uskon-
nolliseen vakaumukseen 
katsomatta. Näillä näkymin 
vieraita on tulossa ainakin 
Puolangalta ja Suolijärven 
suunnalta. Kyläseura saa jär-
jestää kahvitarjoilun. Mikäli 
sää sallii, vedenpyhitysjuh-
la vietetään Korpijoen ran-
nalla. (rr)   

Ps. Kuva on Vitikon laavulta käykääpäs kattomassa Livolla

Kesätöissä Väisäsen Tarjan kanssa

Hirvaskosken  
toimintapäivä 
Olimme Hirvaskoskella 22.6 
keskiviikkona viettämässä 
toimintapäivää lasten kans-
sa. Me kesätyöntekijät pidet-
tiin lapsille leikkejä muun 
muassa piirileikkejä, ulkoi-
lua jne.  Siellä oli myös mo-
nenlaista muuta ohjelmaa 
kuten suunnistusta ja mak-
karanpaistoa. 

Meillä kesätyöntekijöillä 
oli omat rastit, joissa oli eri-
laisia tehtäviä. Rasteja oli nel-
jä, joista yhdessä lapsilla piti 
rakentaa oma kylä jossa oli 
koulu, oma talo ja kauppoja. 
Se piti tehdä luonnonmateri-
aaleista esim. kävyistä, kivis-
tä tai vaikkapa lehdistä. 

Toisessa rastissa lapsil-

le näytettiin koiran kans-
sa erilaisia temppuja, joita 
lapsetkin saivat itse kokeil-
la halutessaan. Kolmannessa 
rastissa oli tietokilpailu he-
vosaiheeseen liittyen. 

Neljännessä rastissa oli 
kasvomaalausta ja askarte-
lua. Lasten mielestä retki oli 
mukava, ja tällaisia retkiä pi-
täisi järjestää useammin lap-
sille. 

Livon kyläpäivä
Olimme Livolla 23.6 torstai-
na maalaamassa Vitikon laa-
vua. Tapahtuma järjestettiin 
kaiken ikäisille ihmisille. 

Aluksi kanssamme maa-
lasi hyvin vähän porukkaa, 
mutta pikkuhiljaa väkeä al-
koi tulla enemmän paikalle. 
Paistoimme makkaraa ja lät-

tyjä. Syönnin jälkeen me ke-
sätyöläiset järjestimme mo-
nenlaisia tutustumisleikkejä, 
josta kaikki pitivät paljon ja 
he toivoivat, että tällaisia ky-
läpäiviä järjestettäisiin use-
ammin, koska näkee enem-
män kyläläisiä yhdessä. 

Meidän mielestämme oli 
hienoa nähdä uusia kyliä, 
emme olleet itsekkään tien-
neet, että tällaisia paikko-
ja löytyy Pudasjärveltä. Oli 
mukavaa nähdä erilaisia 
paikkoja ja tutustua uusiin 
ihmisiin. 

Kesätyö-terveisin: 
Minna Pihjala, 
Jonna Kälkäjä, 
Laura Pohjanvesi ja 
Heikki Ojala.

Frisbeegolfin säännöt
1. Fisbeegolfissa tarkoituksena on kiertää 
rata läpi mahdollisimman vähin heitoin.  Peli 
alkaa ensimmäisen väylän avauspaikalta ja jat-
kuu aina viimeisen väylän väylämaaliin saakka.  
Väylämaalina käytetään useimmiten tarkoitus-
ta varten tehtyä maalikoria, mutta myös mui-
ta esinemaaleja (kuten puita ja pylväitä) voidaan 
käyttää.
2. Peli alkaa ensimmäisen väylän avauspaikal-
ta eli tiiltä.  Ryhmän jäsenet heittävät vuorol-
laan avausheiton, jonka jälkeen seuraavana heit-
tää kauimpana korista oleva pelaaja.  

Muut pelaajat odottavat aina heittovuorossa 
olevan takana.  Seuraava heitto lähtee siitä mi-
hin ensimmäinen heitto on pysähtynyt.  Kukin 
pelaaja laskee omat heittonsa.
3. Heittämistä jatketaan kunnes frisbee le-
pää maalikorissa.  Frisbeen tulee olla korin sisäl-
lä eikä esim. korin katolla.  Väylä jälkeen siirry-
tään seuraavan väylän avauspaikalle ja käytetyt 
heitot merkitään ylös.  Radan vähimmillä hei-
toilla suorittanut on voittaja.
4. Radalla saattaa olla väylien suorittamiseen 

erilaisia rajoitteita.  Radalla voi olla esim. out-
alueita (OB), joille päätymisestä tulokseen lisä-
tään yksi rangaistuspiste.  

Nämä on usein merkitty kepeillä tai naruil-
la.  Usein myös jotkut polut, tiet ja ojat muo-
dostavat OB-rajan.  Heittämistä jatketaan siitä, 
mistä frisbee meni Out-alueelle (OB).  Pelaaja 
voi myös halutessaan heittää uudelleen samasta 
paikasta, josta edellinen heitto lähti.  Tällöinkin 
rangaistuspiste lisätään tulokseen.  

Radalla voi olla myös erilaisia pakollisia kier-
toja (esim. merkitty puu on pakko kiertää va-
semmalta).  Mikäli tällaisen pelaa väärin, lisätään 
tulokseen yksi rangaistuspiste ja peliä jatketaan 
joko erikseen merkityltä jatkopaikalta (ns. drop 
zone) tai välittömästi kiertopisteen vierestä.
5. Pelaamisen vaikeuttamiseksi radoilla on 
puita, pensaita ja muita luonnollisia esteitä.  
Nämä esteet ovat oleellinen osa lajia, eikä niitä 
saa siirtää tai poistaa – saati vahingoittaa – kier-
roksen aikana.  Edes puskia ei saa toisella kädel-
lä ottaa pois heiton edestä.
6. Muista myös etikettisäännöt.

PUDASJÄRVEN
KAUPUNGINKIRJASTO
Avoinna juhannuksen 

jälkeen
27.6.-31.8.2011

Lehtisali
ma  klo 8-19
ti, ke, to ja pe  klo 8-16

Lainaussali
ma  klo 10-19
ti, ke, to ja pe  klo 10-16

la ja su kirjasto 
on suljettu

Kirjastoauto ei kulje 
4.7.-12.8.2011

Kirjastonjohtaja

PUDASJÄRVEN 
KAUPUNKI
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-kunnallistekninen suunnittelu
-pohjatutkimukset monitoimikairalla
-työmaa- ja rakennusmittaukset
-jätevesien käsittelysuunnitelmat
-asemapiirrosten laadinta

Leipojantie 4  91100 Ii
gsm. 0400-380 688, 0400-287 483
f. 020 7924 809

Paulaharjuntie 22 90530 OULU                
p.020 7924 800, gsm 0400-884138           
f.020 7924 808

POHJATUTKIMUS- JA
MITTAUSPALVELU OY
www.pmpoy.com

-kuivatussuunnitelmat ja 
 massamääritykset
-perustamistapaesitykset
-GPS-mittaukset ja kartoitukset
-maa-ainesten ottamissuunnitelmat
-rakentajan karttapalvelu

IIN FASADI
TILARAKENTAMISEN 

AMMATTILAINEN

www.iinfasadi.fi

KOKONAISVALTAISTA TALOUSHALLINTOA

Kirjanpito
Tilinpäätökset
Veroilmoitukset
Taloushallintopalvelut sovitun ”pa-
ketin” mukaan, toteutus myös asiak-
kaan tiloissa
Yrityksen perustamisasiat, yritys-
muodon muutokset ja yrityksen 
lopetukset
Yrityssaneeraukset ja konkurssit
Yritys- ja taloushallinnon koulutukset

Kankaantie 2 B 4, 90830 Haukipudas
Puh. 050 304 7120

outi.suorsa@econox.fi

Palveleva,
edullinen

Avoinna:
ma-pe 9.00-18.00

la 9.00-14.00

Laksontie 2 b
91100 I i

puh. 817 3046,
0400 680 413
fax 817 4626

Kotimainen vaihtoehto

www.avainasemat.fi/


